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Pe la miezul nopții
„Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în
temnița dinăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și
Sila se rugau, și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu; iar cei închiși îi
ascultau.” (Fapte 16:24-25).
Apostolii erau la închisoare, în miez de noapte… și cântau.
Au fost bătuți întâi crunt, bătuți cu nuiele usturătoare, bătuți de oameni
plini de ură, având răni deschise, sângerânde… dar cântau.
Aveau picioarele în butuci, în menghinele dureroase care le strângeau
gleznele picioarelor, și mai erau legați cu lanțuri, dar cântau.
Erau în temnița dinăuntru, în cea mai adâncă hrubă a închisorii, și erau
„aruncați” acolo, de parcă ar fi fost niște animale de tăiat… și ei cântau.
Iar noi… în libertate, îmbrăcați elegant, fără ca cineva să ne tragă o
palmă, așezați pe scaune moi, în aer condiționat, comozi, în plină zi . . .

r Salutăm astăzi în mijlocul nostru
familia Bada Vasile, din Arizona, care
vine la noi prin legătura pe care o are
cu familia Nicu Mureșan. Mărturia
acestei familii ne va încălzi inimile
spre lauda Domnului.
r În duminica trecută am salutat
ca musafiri pentru prima dată în
Biserica noastră pe Josh and Emily
Knight care au venit cu Austin Sporea
din Paducah, Ky. nepoții sorei Rodica
Sporea.
r Ne-au vizitat familia Marinică și
Cornelia Dumitrașcu din Youngstown,
Ohio, care ne-au spus că în curând se
vor muta la Akron Ohio. Ei ne-au adus
salutări de la biserică și de la păstorii
din Akron.
r Sora Ioana Grija s-a reîntors din
Româania după a vacanță de două luni
în vizită la familia din România. Ne
bucurăm de harul revederii.
r Familia Ionuț și Paula Bota s-au
întors din România după o vizită de 3
săptămâni la cei dragi din țară.
r Sora Elena Truța s-a întors din
vacanța făcută la Washington DC, la
fiul Tiberiu.
r Allen și Delia Ordeanu s-au
întors din România unde au fost
invitați să aibe un ciclu de cursuri în
administrația companiilor creștine.
r Domnul Radu Moraru, care
candidează ca independent la
preșidenția României, fiind cunoscut
mai bine prin emisiunile sale în care i
se zice „Nașul”, și pentru care se
strâng acum semnături în vederea
următoarelor alegeri, a fost la noi în
adunare în duminica de 4 octombrie
2015, fiind oaspetele fratelui Steven
Bonica. Tocmai în duminica aceea era
la noi serbarea Festivalului Fanfarei
Soli Deo Gloria. Domnul Radu Moraru
a adus un salut bisericii.

„Duminica Aliluia”
În duminica viitoare, 29
septembrie, serviciul divin de
dimineață începând de la 10:00, va
fi în întregime un program de laudă
și preamărire a Domnului prin
cântări de fanfară intercalate cu
versete biblice recitate de copii,
cântări congregaționale și mesaje
inspirative ale predicatorilor
oaspeți. Programul va dura până la
1:00 după masa, după care nu vom
mai avea serviciu de închinăciune
seara. Programul se cheamă
Festivalul Fanfarelor, și numim
duminica aceasta
Duminica Aliluia,
adică, Duminica Laudelor lui
Dumnezeu.
Intrați cu laude pe porțile Lui!
Intrați cu cântări în curțile Lui!
Lăudați-L și binecuvântați-I
Numele!
Grupul muzical ACORD din
Arad va fi la noi în adunare pe
data de 6 octombrie la serviciul
divin de dimineață. Tinerii
cântăreți vor fi găzduiți în
familii.

Allen și Delia Ordeanu (împreună cu alți trei tineri din California) au fost zece
zile la Oradea, unde au ținut la Universitatea Emanuel, cusuri de pregătire
intensă în administrarea companiilor creștine, având experiență managerială la
compania Chick-Fil-A, administrată după principii și reguli creștine.
Excavațile arheologice de la Tel-Hadid
Seminarul Teologic Baptist din New Orleans în parteneriat cu
Universitatea din Tel Aviv a început excavațiile de la Tel-Hadid (Israel),
pentru a cunoaște mai bine despre populația
adusă de Asirieni la Damasc după înfrângerea
și deportarea celor zece seminții în Diaspora.
În textul de la 2 Împărați 17:24 sunt amintite
țările din care au fost aduși coloniștii, Cuta,
Haman, Sefarvaim, și care desigur s-au
încuscrit cu israeliții rămași după război, și
din aceștia s-au născut cei din gruparea etnică
a „samaritenilor”. Când guvernul israelian a hotărât să construiască o șosea în
zona Tel-Hadid, au săpat și au găsit tablete de lut cu scriere cuneiformă datând
din secolul VII î.H. și proiectul șoselei a fost schimbat. A fost deschis șantierul
arheologic la care lucrează acum și Seminarul Baptist din New Orleans. TelHadid se află la circa 15 km. de Tel Aviv. Localitatea Hadid e menționată în
Biblie în trei locuri, Ezra 2:33, Neemia 7:37 și Neemia 11:34, toate în legătură
cu repatrierea israeliților după captivitatea babiloniană.

Ramul de finic
Frate-al meu de suferință,
Suflete al meu trudit!
Nu te deslipi de Domnul
Oricât ai fi de lovit.
Și nu lăsa ca să treacă
Vânt amar prin gândul tău,
Să-ți urăști cumva dușmanii,
Și să le dorești vreun rău…
Tu binecuvântă-ntr-una,
Cu un gând frumos, senin,
Căci Isus toarnă balsamul
Peste rănile de chin.
Și deschide o fereastră
Spre Ierusalimul sfânt
Și înalță rugăciunea
Chiar dacă ți-e duhul frânt.
Știi că-n fiecare rană
Se ascunde-un giuvaer,
Și aici în suferință
Este-al slavei Atelier.
Nu lăsa ca duhul lumii
Să-ți dea gândul ei amar,
Ești al lui Hristos de-a-pururi,
Ești răscumpărat prin har.
Mai aprinde o lumină
Peste orele târzii:
Doar la Domnul e Speranța,
Mâna Lui te va păzi.
Într-o zi, cândva, odată,
Vei privi ce-ai îndurat,
Și Îl vei vedea pe Domnul,
Că te cheamă la Palat.
Îți va da cununa vieții,
Chiar dacă ești cel mai mic,
Vei intra pe porți de slavă,
Ținând ramul de finic… (vp)

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I
era pusă înainte a suferit crucea, a
disprețuit rușinea, și șade la dreapta
scaunului de domnie al lui
Dumnezeu” (Evrei 12:2)

Dorința apostolului Ioan
Ap. Ioan scrie: „Vă scriem aceste
lucruri pentru ca bucuria voastră să fie
deplină” (Ioan 15:11; cf.17:13). Ioan
dorea bucuria credincioșilor din
Biserică, se uita peste adunare și dorea
să vadă oameni plini de bucurie.
Mântuirea, legătura frățească, armonia
în lucrare, aduce „bucuria deplină”.
Domnul Isus a spus: „V-am spus
aceste lucruri, pentru ca bucuria voastră
să fie deplină.” (Ioan 15:11). Aceasta era
bucuria rămânerii în dragostea Lui și în
păzirea poruncilor Lui. Vestitorii
Evangheliei nu păstrează comoara
Evangheliei numai pentru ei, ci o
proclamă cu bucurie, așa cum au făcut
îngerii la nașterea Domnului Isus când
au spus: „Vă aduc o veste bună, care va
f i o m a re b u c u r i e p e n t r u t o t
norodul” (Luca 2:10).
Cu această bucurie a mântuirii, toți
apostolii și-au făcut lucrarea de
răspândire a Evangheliei. Este bucuria
părinților când lucrează la întoarcerea la
Dumnezeu a copiilor lor. Aceasta este o
taină a fiecărui credincios mântuit.
Iar apostolul Pavel scria filipenilor:
„Faceți-mi bucuria deplină, și aveți o
simțire, o dragoste, un suflet și un
gând” (2:2). Harul ne unește cu bucuria
Domnului Isus într-o unitate deplină.
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