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Domnul a stat lângă mine
II Timotei 4:16-18
Așa cum a cerut, apostolul Pavel a trebuit să se înfățișeze înaintea
împăratului Nero, instanța supremă în Imperiul Roman și privilegiul cel mai
mare pentru un cetățean roman. Deși nu avem nici un document în legătură cu
apărarea sa, probabil vina de care era acuzat era nesupunere față de autorități sau
instigare la răscoală. Știm însă vinovăția era atât de mare în fața autorităților,
încât credincioșii creștini din Roma n-au vrut să vină și să depună depoziții în
favoarea lui. Astfel, a rămas scris în sfânta Carte fraza aceasta atât de tristă: „La
întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit.”
Mai există un adaus la fraza aceea tristă: „Să nu li se țină în socoteală lucrul
acesta”. Și încă un adaus: „Domnul a stat lângă mine…” Aici e mângăierea pe
care apostolul vrea să ne-o dea și nouă: În orice situație, oricât de grea, chiar și
atunci când rămânem singuri și părăsiți de toți, când se pare că nu mai e nici o
speranță, Domnul Isus rămâne lângă noi. Astfel că apostolul mai adaugă o
benedicție: A Lui să fie slava în vecii vecilor! Și când a scris, Amin, ecoul acestui
Amin a răsunat până în bolțile Cerului, până în străfundurile temnițelor cu
suferințele sfinților lui Dumnezeu dintotdeauna.

O veste bună de
bucurie: Anișoara
Popovici a născut
vineri, 21
septembrie
dimineața la 8:45
un copilaș de parte
bărbătească pe
care părinții l-au
numit Zachariah Laurian Popovici
(7lbs - 3 oz, 19 in). Să fie slăvit
Numele sfânt și mare al Domnului
nostru Isus Hristos!
Fie ziua de azi pusă în calendarul
slavei lui Dumnezeu ca o zi a harului,
a îndurărilor pe care Dumnezeu le
revarsă peste poporul Său.
r Salutăm cu drag și în Numele
slăvit al Domnului Isus pe toți oaspeții
Casei Domnului în ziua aceasta și ne
rugăm ca toți împreună să simțim roua
binecuvântată a cercetării Lui. „ În El
avem, prin credința în El, slobozenia și
apropierea de Dumnezeu cu
încredere” (Efeseni 3:12).
r Salutăm cu bucurie între noi pe
misionarul american Ken Krupp,
lucrător în domeniul școlii duminicale
cu copiii și instructor pentru lucrătorii
de la AWANA.
r Salutăm de asemenea în
mijlocul nostru pe fratele Daniel
Fișteag, păstor la Biserica Baptistă din
Băile Herculane și Mehadia,
județul Caraș-Severin, care are
în cercul său de lucrare și
orfelinatul de la Prilipeț, de a
cărui bunăstare suntem și noi
interesați de aproape.
r În duminica trecută am
salutat între noi familia Dorel și
Gabriela Tiutin, cu fiul Natan
și fiica Miriam, de la Oradea,
din biserica Emanuel. Fratele
Dorel are mai multe funcții,

printre care lucrează și ca administrator
la Universitatea Emanuel, și e prima
oară în vizită prin America. Cu dânșii a
fost și fratele Ștefan Banc, de care
familia Tiutin este înrudită de aproape.
r Ne bucurăm că Julian și Sarah
Savu, care în anul trecut au avut nunta
la noi în luna iulie, ne vizitează astăzi
în harul și legătura dragostei lui
Hristos.
r Printre musafirii din duminica
trecută mulțumim Domnului ne-am
văzut din nou cu
- Fratele Traian Popa, din Dallas,
Texas, împreună cu copiii și nepoții;
- familia Timotei Dragomir;
- sora Elena Cociuba, din Detroit,
bunica s. Sharon, soția lui Filip
Ardelean, care fiind bolnavă aproape
de moarte, a simțit puterea de
vindecare a Domnului, și azi e bine.
r Fratele Clonda, simțindu-se mai
bine, a fost cu noi la adunare duminica
trecută. Ne rugăm să primească puteri
noi de sănătate și vindecare.
r Sâmbătă, 15 septembrie, familia
Hiriț a organizat acasă în aer liber o
agapă creștină cu tema„Nu uita niciuna
din binefacerile Domnului”, la care au
fost sărbătoriți și cei cu ziua de naștere,
Tilu Burcă, Ilie Negru. Amintim cu zile
de naștere și pe sora Lidia Smahon, și
copiii: Ani Bulboacă (2 ani), Lucas
Bonca (8 ani), George Ordeanu (1 an).

A.C.T.S is an
acronym that
points us to the
Lord's Prayer and
other Scripture,
and gives us
precepts so we
can divide up our
time and purpose
to engage in
prayer with a
correct devotion and attitude. "ACTS"
refers to the percepts of prayer-the
categories of Adoration,
Confession, Thanksgiving, and
Supplication.
Every Friday evening 7:00 - 8:00

You are cordially invited to
The 8-th Festival of the Brass Band
SOLI DEO GLORIA
Sunday, September 30, 2018
10:00 am - 12:30 pm United Band
12:45 pm - 2:45 pm Lunch
3:00 pm - 5:00 pm Individual Bands
Refreshments, after.

Praise ye the LORD. Praise God in his
sanctuary: praise him in the firmament
of his power. Praise him for his mighty
acts: praise him according to his
excellent greatness. Praise him with the
sound of the trumpet: praise him with the
psaltery and harp. (Psalm 150:1-3)

De la Consulatul României la Chicago
Anunţ privind organizarea referendumului
pentru revizuirea Constituţiei României
Referendumul se va desfășura pe
parcursul a două zile, 6 și 7 octombrie 2018,
între orele 7.00 – 21.00, ora locală a fiecărei
secții de votare.
Potrivit reglementărilor adoptate,
întrebarea adresată la referendumul pentru
revizuirea Constituției va fi „Sunteţi de
acord cu Legea de revizuire a Constituţiei
României în forma adoptată de Parlament?”,
întrebare la care alegătorii trebuie să
răspundă „da” sau „nu”, exprimand opțiunea
liber consimțită pentru modificarea art. 48
alin. 1 din Constituția Romaniei.
Forma adoptată de Parlamentul
României este urmatoarea:
“Familia se intemeiază pe căsătoria liber
consimțită între un bărbat și o femeie, pe
egalitatea acestora și pe dreptul și
îndatorirea părinților de a asigura
creșterea, educația și instruirea copiilor.”
Consulatul General al Romaniei la
Chicago a propus organizarea a șase secții de
votare în aria sa de jurisdicție dintre care:
- O secție în cadrul Consulatului General
(737 N Michigan Ave, Suite 2300)
- Trei secții de votare în zona Chicago, cu
următoarele locații propuse: 7631 N
Caldwell Ave, Niles, 60714; 6500 N Western
Ave., Chicago 60645; 3939 W Irving Park
Road, Chicago 60618.
- O secțe de votare în Detroit, Michigan,
adresa 31920 Van Dyke Ave., Warren, MI,
48930
- O secție de votare în Minnesota,
Minneapolis, la adresa 3030 West River
Parkway, MN, 55406
Mentionăm că, până în momentul de
față, aceste propuneri nu au fost încă
aprobate de către forurile organizatoare ale
referendumului. Pentru a putea vota,
cetățenii români care se află în străinătate
vor trebui să prezinte acte de identitate
valabile, precum carte de identitate sau
pașaport, eliberate de autoritățile române.

„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)

Cu noi
Când vom deschide ochii-n slavă
Și pe Hristos Îl vom vedea,
Vom știi că-n viață totdeauna
Cărarea El ne-o luminá.
În ziua mare, glorioasă,
La sărbătoarea de apoi,
Vom știi că-n orice suferință,
A suferit și El cu noi.
Când eram alungați în lume,
Și toți râdeau cu râs urât,
Nu noi eram striviți de cizmă,
Ci El era Cel doborât.
Și n-a fost nici măcar o clipă
El să ne lase părăsiți,
Ci El era batjocoritul,
Când noi eram din greu loviți.
Nu nouă ne scuipau obrajii,
Și nu pe noi ne-au alungat,
Ci pe Hristos doreau dușmanii
Să-L vadă mai însângerat.
Și când la Bărăgan ca robii
Sau la Canal mergeam flămânzi,
Hristos mergea cu noi și-acolo,
Cu pașii rupți și sângerânzi.
În ziua mare, glorioasă,
Când vom vedea ce n-am visat,
Vom înțelege câtă cinste
Și har în viață ni s-a dat! (vp)
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