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Psalmul 108:5
„Înalță-Te peste ceruri, Dumnezeule, și fie slava Ta peste tot pământul!”

În timp ce lumea politică se frământă fără pace, înfierbântată de planurile celui 
rău care vrea să distrugă lucrarea Împărăției lui Dumnezeu, iată că ne vin vești 
surprinzător de bune despre avansul Evangheliei…, și de unde vin aceste vești 
bune? Nu din Europa milionarilor, nu din vagoanele cu bancnote ale șeicilor 
arabi, ci din Ucraina schrijelată de bombe, ruptă și flămândă, după ani de 
propagandă ateistă și persecuție anticreștină. Și congresul acesta (din imaginile 
de mai sus) se cheamă „Festival Precepts 2018.” o sărbătoare a slavei lui 
Dumnezeu. Da, slava Lui, a Domnului Isus, să fie peste tot pământul!

Fie slava Ta, Dumnezeule, peste tot pământul!



Scurte Comunicări

Dragii noștri,
Vara aceasta am călătorit și am 

slujit în Ucraina la cursurile de studiu 
biblic cu liderii de la Precept 
Ministries. La acest festival au venit 
500 de adulți din 7 țări: Ucraina, 
B e l o r u s i a , M o l d o v a , R u s i a , 
Kazakhstan, Lituania, Franța, și din 38 
de orașe ale Ucrainei. După Festivalul 

acesta peste o sută de persoane s-au 
înscris la institutele Precept și s-au 
format alte 133 de grupe de studiu 
biblic. Kay Arther a predat lecțiile din 
cartea Estera și a fost tradusă de Sașa 
Sănduleac, mesaje puternice și 
inspirative. Mia și Costel au predat 
principii pentru lideri din cartea 
ESTERA, lecție cu lecție.

Un student care face parte din 
„zona de război” a Ucrainei ne-a dat 
acestă placă făcută de ei ca mulțumire 
pentru lucrarea pe care o facem în zona 
lor (cu textul de la III Ioan 4). 

Iată alte câteva secvențe de la Festival:
Mulți lideri au venit cu familiile 

lor să studieze biblia și să aibă părtășie 
cu alții care sunt animați de aceleași 
dorințe. 

Toți participanții au fost împărțiți 
în 35 de grupe și au studiat dimineața 
și după amiaza cartea ESTERA. 
Grupu l e s t e condus de L id i a 
Gorbaciova care împreună cu echipa 
ei, predă Biblia în peste 30 de școli de 
stat cu mii de elevi.

Oleg B (alături de Kay) este 
profesor de biblie și răspunde de 
partea educativă în 120 de centre de 
reabilitare în Ucraina. Oleg s-a întâlnit 
cu Domnul Isus la centrul de 

reabilitare și a primit chemarea să 
slujească celor care sunt robi în 
lanțurile narcoticelor și alcoolului. 

Cei care au primit pe Domnul Isus 
în centre de reabilitare au fost eliberați 
de patimile lor și sunt membri în 
bisericile nou plantate. Oleg a graduat 
și a primit DIPLOMA DE ONOARE 



 

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

pentru aducerea a 150 de studenți la 
institut. El predă studii în bisericile nou 
plantate,  învață liderii în 90 de centre 
de reabilitate în Ucraina. “Vindecarea 
primită în centrul de reabilitare nu este 
doar pentru trup ci și pentru suflet și 
duh” spune el. “Cuvântul studiat naște 
pe oameni din nou, e dătător de viață”. 

Anton și soția Irina sunt lideri, 
instructori, coordonatorii de institut. El 
a plantat o biserică cu tinerii care au 
primit pe Domnul prin studiul bibliei și 
este coordonatorul slujirii prin 
FLOORBALL și studiu biblic în 
Ucraina.

Igor este avocat și graduant al 
institutului nostru. Împreună cu soția 
au primit chemarea să se mute în Cehia 
ca misionari și să lucreze în echipa cu 
Precept Cehia care publică materialele 
în limba cehă și să se alăture 
emigranților ucraineni în Cehia.

Toți participanții s-au bucurat să 
audă pe Kay Arthur la festival, să fie 
încurajați în Cuvânt, să continue să 
facă ucenici. 

Bucuria, pasiunea, dedicarea 
tuturor au fost evidente la toți 
participanții care vor să facă o diferență 
în Ucraina și în  toate țările unde sunt 
trimiși de Domnul. Rugați-vă pentru ei 
să rămână „credincioși chemării cerești 
și Cuvântului harului Său, care poate 
zidi sufletește, și poate da moștenirea 
împreună cu toți cei sfințiți”. 

Cu dragoste,  Mia și Costel 

Alte comunicări

Duminica trecută a fost în vizită la 
noi fratele Ilie Tărăbugă din 
Timișoara. Fratele Tărăbugă a 

păstorit în trecut bisericile baptiste 
din Orșova, jud. Caraș-Severin, și 
Torino-Italia, iar în prezent lucrează 
în bordul de conducere al misiunii 
„Isus, Speranța României”.

Ne-am bucurat că duminica trecută 
orchestra și-a reluat activitatea. 
Slavă Domnului.

Miercuri la adunare, în timpul 
studiului biblic cu lecția de Școală 
Duminicală am fost vizitați de 
fratele Nelu Rediș, care a salutat 
adunarea și ne-a adus amănunte 
despre liceul din Arad și despre 
starea sănătății sorei Otilia Rediș. La 
repetiția de cor care a urmat după 
studiu, fratele Rediș a salutat corul 
bisericii și a dirijat o cântare de cor.

Săptămâna trecută a plecat la 
Domnul fratele Anania Croitor din 
Suceava, frate de corp cu s. 
Hortensia Mitrofan. El, Domnul 
vieții și al mângăierilor, să se atingă 
de inimile celor îndurerați.

În plan:
21 oct. Bake Sale - fund-raising 

for children activities and upcoming 
holiday events.

28 oct. 2:30-4:00pm Harvest 
Party for all the children at Betel 
church

31 oct. (No Halloween for our 
children!) 5:00-8:00pm AWANA 
Harvest Party.



„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)
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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

Nu degeaba scrie-n Carte, să ne ferim de mândrie:
Îngâmfarea e în viață cea mai mare nebunie!
Când se umflă de mândrie, omul cade bulumac,
Nu mai poate să gândească, e bolnav și fără leac.

Cu ispita îngâmfării, ca păianjenul în plasă,
Necuratul a pus lațul chiar pe unii sfinți… de clasă.
Căci mândria strică mintea, strică viața, strică tot,
Este fumul de pucioasă din a iadului complot.

Cu cât ai ajuns pe trepte mai înalte, triumfale,
Vezi să nu se umfle-n tine, și dorințele carnale;
Lăudăroșia vieții e capcana celui rău,
Care rupe legătura dintre om și Dumnezeu.

Diavolul era un înger, cu lumină sclipitoare,
Și slujea pe Ceatorul, se-nchina cu adorare;
Dar când i-a furat privirea al mândriei zăcământ,
Dumnezeu i-a frânt cununa în adâncuri de mormânt.

Nu avea Nimrod viteazul, vânător cu iscusință,
Înaintea lui Iehova, Babilonul reședință?
Dar a vrut nu doar cetatea, ci pământul ca trofeu,
Toate lui să-i aparțină, el să fie dumnezeu.

N-a fost Saul oare rege, uns cu ungerea regească?
N-a fost el ales de Domnul, în Isráel să domnească?
Dar mândria a pus ghiara peste omul de succes,
Și din Saul împăratul, doar rușine s-a ales.

Nebucadnețar cel falnic, nu spunea în mari urale,
Că-a zidit el Babilonul, cu puterea mâinii sale?
Dar l-a-ngenuncheat Preasfântul, să se vadă în tablou:
I-a luat mintea ca să pască iarbă verde ca un bou.

Boala-i veche, nu e nouă, vezi să nu comiți greșeala,
Când ești sus, și te ții bine, să te-apuce amețeala...
Cu cât te ridică Domnul, tot mai mult, și tot mai sus,
Inima mereu să-ți fie, tot mai plină de Isus. 

Nu lăsa, Doamne, mândria să domnească peste mine,
Ține-mă cu brațul tare când vezi că ispita vine.
Ca să fiu fără prihană, fără gândul rău, viclean;
Mic să fiu, smerit ca Tine, dar al Cerului oștean. (vp)

Pericol de moarte

Vulturul nu prinde muște

Latinii aveau un proverb: „Acvila 
non capit muscas” — vulturul nu 
prinde muște. Pasărea înălțimilor, 
pajura crestelor de munte, nu-și 
pierde vremea să prindă musculițe.

Credincioșii Domnului Isus 
sunt chemați la o lucrarea măreață, 
înaltă, sfântă, glorioasă. Vestirea și 
mărturia Evangheliei este gloria 
Bisericii lui Hristos. Apostolul 
Pavel scria Efesenilor că: 
„Domniile și stăpânirile din 
locurile cerești să cunoască azi 
prin Biserică înțelepciunea nespus 
de felurită a lui Dumnezeu” (Efes.
3:10). În lucrarea Bisericii de 
propovăduire a Evangheliei e ceva 
măreț, e însăși demonstrarea 
înțelepciunii lui Dumnezeu. 

Pericolul vremii noastre este, 
pe de o parte ca biserica să se 
ocupe cu altceva, iar pe de altă 
parte ca lumea să nu mai aibe 
interes în mesajul bisericii. „Căci 
va veni vremea când oamenii nu 
vor putea să sufere învățătura 
sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile 
să audă lucruri plăcute, și își vor 
da învățători după poftele lor” (2 
Timotei 4:3).

Să nu uităm chemarea noastră, 
menirea noastră, ca Biserică a 
Domnului nostru Isus Hristos!

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


