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Psalmul 92:1
Duminica trecută am avut sărbătoarea de laudă Domnului la a 8-a ediție a 

Festivalului „Soli Deo Gloria”. Au luat parte 125 de instrumentiști din mai multe 
orașe, și santuarul bisericii a fost plin peste capacitate. Au predicat din Cuvântul 
Domnului predicatorii oaspeți, George Ieremciuc de la biserica Betania și Pavel 
Sav de la biserica Golgota. Tema care a înflăcărat pe cântăreți și pe ascultători a 
fost din cuvintele Psalmului 92, 

„Frumos este să lăudăm pe Domnul, și să mărim Numele Tău, Prea-Înalte,
să vestim dimineața bunătatea Ta, și noaptea credincioșia Ta!”

Surorile care au lucrat la pregătirea meselor, ușierii care au asigurat disciplina și 
ordinea în adunare, tinerii care au servit la mese, copiii care au recitat versete 
biblice pe de rost (și pe românește), grupul de cântăreți care au condus cântările 
comune, dirijorii care au condus cu iscusință cântările fanfarei, și tinerii care au 
cântat dimineața în fanfara unită sau după amiază în grupurile individuale, toți 
merită recunoștința noastră pentru serbarea înălțătoare de laudă Domnului. 

Serbarea aceasta a fost numită tradițional, „festival”, dar în Israel, astfel 
de sărbători erau numite „adunări sfinte” sau „adunări în cinstea Domnului”. De 
pildă la Deutronom 16:8 este scris: „Să fie o adunare de sărbătoare în cinstea 
Domnului!”  Așa a fost și duminica trecută la noi, și așa ne rugăm să fie mereu 
în adunările noastre.

Frumos este să lăudăm pe Domnul



Scurte Comunicări

Viner, între 7:00 și 8:00 pm, studiu 
biblic pentru tineret.

Festivalul Fanfarelor
Și anul acesta, la sfârșitul lunii 
septembrie, fanfarele reunite din mai 
multe biserici și orașe se vor aduna 
la noi pentru o serbare de cântări în 
preamărirea Domnului. Să cerem 
Domnului ca tot ce se va face să fie 
spre slava Lui.

Astăzi se ține referendumul pentru 
schimbarea constituției României. Centrele 
de votare din zona Chicago sunt 
următoarele:

1. Consulatul General al României, 
737 N. Michigan Avenue, Suite 2300, 
Chicago, IL 60611

2. Taxi Town Inc., 6500 N. Western 
Avenue, Chicago, IL 60645

3. Chicago World Travel, 3939 W. 
Irving Park Rd., Chicago, IL 60618

4. Romexterra Construction Inc., 5003 
Chase Ave., Downers Grove, IL60515

5. Play and Spin, 7631 N. Caldwell 
Ave., Niles, IL 60714

6. Panda Logistics, 945 N. Edgewood 
Ave.,Wood Dale, IL 60191.

Răspunsul DA la Referendum este de 
așteptat și acceptă schimbarea constituției 
în forma urmă toare: „Famil ia se 
întemeiază pe căsătoria liber consimţită 
între un bărbat şi o femeie, pe egalitatea 
acestora şi pe dreptul şi îndatorirea 
părinţilor de a asigura creşterea, educaţia 
şi instruirea copiilor”.

Forma veche a articolului 48 alin. (1) 
din Constituţie propus pentru schimbare 
este: ”Familia se întemeiază pe căsătoria 
liber consimţită între soţi, pe egalitatea 
acestora… etc.”. Forma aceasta poate da 
interpretarea căsătoriei între parteneri de 
același sex. 

Fratele Ioan Rediș se află în 
America, la Cleveland unde va sta până 
la sfârșitul anului, fiind invitat de corul 
bisericii pentru a pregăti cântările de 
sărbătorile de la sfârșitul anului. Fratele 
Rediș transmite salutări bisericii 
noastre.

Familia Timmy și Diana Popovici 
s-au întors dintr-o călătorie aniversară 
în Alaska. Au venit toți cu bine și cu 
amintiri frumoase.

Ne-am bucurat să fim vizitați 
miercurea trecută de fratele Iuga 
Vasile, păstor la Sibiu,  
venit în America la 
înmormântarea 
cumnatei lui, sora 
Camelia Iuga, soția 
fratelui de corp, Aurel 
Iuga, din Chicago 

Spunem Bun Venit 
fratelui Emil Ungur, venit 
din Alba Iulia, frate cu s. 
Ofelia Bonca, un frate 
scump care a mai 
fost aici, și care va 
sta cu noi o vreme. 

Alți musafiri 
cu care ne-am 
bucurat în 
duminica de 23 
septembrie au fost 
Julian și Sarah 
Sav, din Wisconsin, și Ken 
Krup, instructor de la 
centrul AWANA.

De asemenea,  a fost cu 
noi fratele Daniel Fișteag, 
păstor la bisericile din 
Băile Herculane și Mehadia, județul 
Caraș-Severin, și la orfelinatul de la 
Prilipeț, „Casa Dorca”.

Marți 25 sept., 
sora Rozalia 
Lorincz a trecut 
la Domnul la 
vârsta de 87 de 
ani. A fost o soție 
de păstor cu o viață exemplară, o 
mamă bună, o femeie a rugăciunii 
care ne-a avut și pe noi necurmat în 
mijlocirea rugăciunilor ei. Pentru 
înmormântarea care a avut loc luni, 1 
octombrie, a venit din Budapesta 
fratele Lucaciu, fostul păstor al 
bisericii Maghiare din Chicago. Ne 
rugăm ca Dumnezeu să dea 
mângăiere întregii familii îndurerate.



 

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

George Ieremciuc

Pavel Sav

Petre Ordeanu



„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)

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

Alte persoane cu numele schimbate în 
Biblie; potriviți numele lor cu cele de mai 
jos:

1. Barnaba
2. Iacov și Ioan

Simbătă, 29 septembrie a.c. la ora 11:55 
(ora României), s-a născut în familia Cornel 
și Alina Samara cel de-al treilea copilaș, o 
fetiță perfect sănătoasă, cu numele 
Anastasia-Teodora Samara (3,600kg si 
54cm), nepoțica sorei Vasilca Ermalai.    

Un băiat s a nascut in familia noastra pe 22 
sept 2018:Asher Noah Pavel 8pounds&2oz/
20”  
Nelu pavel

Citirea zilnică a 
Bibliei

Luna Octombrie

Dacă până acum nu ați 
urmat  programul sau 
nu l-ați ținut la zi, din 
luna aceasta, cu citirea 
Noului Testament, vă 
puteți alinia 
programului de citire. 

1 —Hagai 1-2
2 —Zaharia1-4
3 —Zaharia5-8
4 —Zaharia9-12 
5 —Zaharia13-14 
6 —Maleahi1-4 
7 —Meditație
8 —Matei 1-4 
9 —Matei 5-8  

10 —Matei 9-12 
11 —Matei 13-16 
12 —Matei 17-20  
13 —Matei 21-24 
14 —Meditație
15 —Matei  25-28 
16 —Marcu 1-4 
17 —Marcu  5-8 
18 —Marcu 9-12 
19 —Marcu 13-16 
20 —Luca 1-4 
21 —Meditație
22 —Luca 5-8 
23 —Luca 9-12 
24 —Luca 13-16 
25 —Luca 17-20 
26 —Luca 21-24 
27 —Ioan 1-4 
28 —Meditație
29 —Ioan 5-8 
30 —Ioan 9-12 
31 —Ioan 13-16  

În România: Sâmbătă, 
29 septembrie a.c. la ora 
11:55 (ora României), s-
a născut în familia 
Cornel și Alina Samara 
cel de-al treilea copilaș, 
o f e t i ț ă p e r f e c t 
sănătoasă, cu numele 
Anastasia-Teodora Samara (3,600kg si 
5 4 c m ) , n e p o ț i c a s o r e i Va s i l c a 
Ermalai. Ce minunat e Domnul nostru 
care dă daruri bune celor ce-L iubesc.

La Houston, 
T X . F r a t e l e 
Nelu ș i sora 
Doina Pavel ne 
a n u n ț ă c u 
bucurie vestea 
că în familia 
f i u l u i l o r 
Emanuel Pavel, s-a născut un copilaș, un 
băiat, la 22 septembrie 2018, cu numele 
de Asher Noah Pavel (8lbs-2oz, și 20 de  
inch lungime). Slăvit să fie Domnul!

Când Charles Finney, predicatorul înfocat al trezirilor spirituale, 
predica în Rochester, NY prin anii 1820, peste 100.000 s-au întors la Domnul. 
Orașul a devenit altul. „Prăvăliile care vindeau lichior s-au închis, ziua 
Domnului era respectată. Sanctuarele bisericilor erau pline cu oameni care 
veneau cu bucurie să se închine lui Dumnezeu. Criminalitatea a scăzut, sălile 
de judecată nu aveau procese, și închisorile erau aproape goale.”

Jim Cymbala scrie despre trezirea din 1904 în Țara Galilor, cum într-un 
ziar local din vremea aceea a apărut un anunț: „Sunt 17 biserici în orașul 
nostru și avem cvartete formatre din polițiști credincioși gata să cânte în 
bisericile care au nevoie de cântăreți”. Lucrul acesta s-a întâmplat fiindcă 
polițiștii aveau mult timp liber. Chiar și infractorii erau în biserici ca să asculte 
pe Evan Roberts, care în loc să predice, folosea timpul la amvon rugându-se 
cu putere.

Evanghelia are și azi putere de a transforma viețile oamenilor.


