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Bucurați-vă totdeauna în Domnul
„Bucurați-vă totdeauna în Domnul! Iarăși zic: Bucurați-vă!” (Filipeni 4:4)
Epistola către biserica din Filipi e recunoscută ca epistola bucuriei,
fiindcă se accentuează în ea bucuria celor credincioși. În fiecare capitol găsim
îndemnul la bucurie. Atmosfera care caracterizează pe sfinții Domnului e
bucuria. Cu atât e mai ciudat acest lucru cu cât înțelegem de unde scrie apostolul
Pavel, din închisoare, din temnița cea mai grea a Romei. Din tenebra cea mai
întunecoasă, Pavel lansează apelul luminos la o viață de bucurie în Domnul.
Nu contează că imperiul e condus de un împărat plin de duhul anticristic;
chiar dacă mulți și printre credincioși „umblă după foloasele lor, și nu după ale
lui Isus Hristos” (2:21); chiar dacă unii predică prin anumite biserici fiind
mânați de un duh de dușmănie, de ceartă și invidie (1:15-17); chiar dacă se
găsesc prin adunări unii care au doar numele de creștini, dar se poartă „ca
vrăjmași ai crucii lui Hristos” (3:18-19)… apostolul Pavel strigă cu toată
puterea, scrie apăsat și subliniază: Bucurați-vă, bucurați-vă, bucurați-vă!
Când încheie scrisoarea, apostolul Pavel care era închis în singurătatea
celulei, se vede în mijlocul unei mulțimi de sfinți, și scrie: „Toți sfinții vă trimit
sănătate!” În celula temniței, e bucurie!

Din duminica trecută în adunarea
noastră, câteva spicuiri:
Oaspeți dragi: Am salutat ca musafiri și
ne-am bucurat că am avut ocazia să ne
închinăm împreună:
r Maria Leuca din Făgăraș,
România (nepoata sorei Barac);
r Familia Alex și Sveta Nichita, și
copiii lor, Eli, Liya și Ionel, din orașul
Dinslaken, Germania. Alex Nichita este La 4 august sora Emily Hegyeș a dat
frate cu s. Tatiana Calestrov. Ei se naștere în California unui băiat
reîntorc în Massachussetts, unde sunt căruia i-au pus numele:
părinții și celelalte rude.
Alfred Harrison Hegyeș!
r Familia Adelin și Fabiana Roșca
(La naștere copilașul a avut
din Arad, de la biserica Speranța.
7 lbs-14 oz și 20.5 inches)
Fratele Adelin e frate de corp cu Dacian Binecuvântările Domnului se întind
Roșca, iar s. Fabiana este nepoată a din neam în neam, și iată Raul și
sorei Silvia Străin.
Emily sunt părinți, iar numele de
r Andrea Mironescu, din București, Alfred se perpetuează cu cinste în
nepoata a sorei Mariana Constantin și a familia Hegyeș. Felicităm și pe
s. Vetuța Negrău.
fericiții bunici Freddy și Flori
- Tânărul Levy Elliott, a absolvit Hegyeș de la noi, și familia Cristea
cursurile de specializare și a fost ultima din California..
oară cu noi înainte de întoarcerea în
Indiana.
r Prietenul Ciobanu Florin, prieten al familiei Nicu și Viorica Mureșan.
r Alexandra Cinones, prietenă de școală cu Amber Ilisie.
r Felicia Muscă, din Oradea, soră de corp cu s. Lucia Moșman. Sora Felicia
s-a reîntors deja în România împreună cu mama dânsei, s. Viorica Blaj, cu care
ne-am bucurat aici în vara aceasta.
Bun Venit din călătoriile avute în vara aceasta:
r sora Zaha Ana s-a întors din Româniaă, unde a stat mai multe luni,
vizitând bisericile din Arad și Curtici. Dumnezeu a ajutat-o să întărească familia
nepotului Roscu Dani care a pierdut în accident soția și fiica, și pe alții în nevoie.
și a dat ajutoare la mai mulți nevoiași în biserica din Curtici și la Speranța.
r sora Maria Deac s-a întors de la Bata, unde a fost cu Cornel și Nora
Miclea, timp de trei săptămâni pe malul Mureșului.
r fratele Aron Orășeanu, s-a întors cu bine din vizita la Oradea și București.
(în pagina anterioară: fotografie de la o adunare cu studiu biblic în aer liber la
tabăra noastră din Colorado, 5-9 august).

La 25 august se împlinesc 50 de ani
de la cununia religioasă a fratelui
Nelu Capotă cu sora Gica în biserica
Baptistă din Ferentari. Îi felicităm cu
toată dragostea și le dorim multe
binecuvântări mai departe. Astăzi
are loc în Arizona, la Prima Biserică
Baptistă Română din Phoenix, o
serbare de aniversare, la care s-au
dus să participe și cei din familia
Capotă de la Chicago.
Cei doi sărbătoriți ne scriu:
„La nunta noastră a predicat fr.
Ordeanu Ioan din Psalmul 1 iar fr.
Bunaciu Ioan ne-a cununat, nu
înainte de a ne da câteva sfaturi cum
să ne purtăm pe această cale nouă.
Am fost binecuvintați cu 3 copii ,
Daniel în 1969, Gabriela în 1971 și
mezinul Florin în 1980. În anul 1993
am emigrat in SUA la Chicago apoi
în 1995 ne-am stabilit la Phoenix,
Arizona. Dumnezeu ne-a purtat de
grijă și ne-a dăruit 7 nepoți: pe
Filip, Matthew, Beartice, Cristiana,
Anabella, Lucas, și mezinul Liam .
Peste tot pe unde am locuit am
căutat Casa DOMNULUI și pe frații
de credință care ne-au fost a doua
familie. Ne rugăm cuvintele din
Psalmul 90: „Învață-ne să ne
numărăm bine zilele, ca să căpătăm
o inimă înțeleaptă.”

Din tabăra de la munte în Colorado.
Mulțumim lui Alex și Melania Popovici
pentru organizare.

Alte comunicări
r Din Șiria, jud. Arad. Fratele Nelu
Străin ne-a comunicat că duminica trecută
la Șiria, județul Arad, fanfara bisericii
baptiste din loc a cântat în parcul orașului.
Iar astăzi la biserica din Arad-Micalaca
sărbătorește 50 de ani de la înființarea
fanfarei de acolo. Biserica din Micalaca a
sărbătorit 120 de ani de la fondare. Fratele
Florea Burcă, din Florida, a plecat să ia
parte la festivități.

r Botez la Covăsânț, jud. Arad. În
duminica de 3 iunie 2018, patru tineri au
mărturisit pe Domnul în apa botezului. A
slujit fanfara bisericii locale, grupul de
tineri ai biserici și un grup de tineri de la
Liceul Teologic Baptist „Alexa Popovici”
din Arad. A predicat fratele Radu Ungur,
păstorul Bisericii din Șiria, iar oficierea
botezului a fost împlinită de păstorul
bisericii locale Florin Bălăceanu.

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)

r La 30 Septembrie 2018.
Festivalul Fanfarelor va avea loc
și anul acesta la noi. Să ne rugăm
ca Festivalul Fanfarelor să fie o
biruință în cinstea Domnului. Vor fi
iarăși reunite fanfare din mai multe
biserici din America și dirijorii
care vor lua parte vor fi și din
America și din România.
r Centenar Evanghelic la
Brăila. Astăzi au loc la Brăila
festivitățile de „homecoming” și
Centenar a mărturiei evanghelice în
acest oraș de pe malul Dunării.
Sărbătoarea e organizată de
Biserica Baptistă „Sfânta Treime”
din Brăila. Fratele Valentin și s.
Carmen Popovici sunt în România
astăzi ca să împărtășească bucuria
în Domnul cu cei din Brăila.
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