
Program de 'nchin]ciune 
 
L]udat fie Dumnezeu 
Rug]ciune de invocare 
C`nt]ri comune 
Fanfara, Mar\ 3 
Clipe de rug]ciune: George Ardelean 
Trio:  ............... Mel, Diana, Laura 
Fanfara, Adev]rata Dragoste 
Solo ................. Noelle Bud 
Poezie .............. Estera Smahon 
Fanfara, "n "ndurarea Domnului 

Solo ................. Willian Popovici 
C`ntare Comun] 
Anun[uri 
Fanfara / Colecta  Aproape Convins 
Poezie .............. Ica Ardelean 
Text 
Predic]: Secretul inimii voioase 
C`ntare comun] 

 
 C`nt]rile comune, conduse de 

fratele Dan Bulboac] 

%|i noi, poporul T]u, turma p]\unii Tale, Te vom 
l]uda în veci, \i vom vesti din neam în neam 
laudele tale^ (Psalmul79:13). 

Unite, a vizitat sediul Asociatiei Evanghelistice \i 
de Caritate “Billy Graham” din Charlotte, statul 
Carolina de Nord. Fratele Tu[ac a prezentat dorin[a 
Uniunii de a avea traduse 'n rom`ne\te c`teva din 
c]r[ile renumitului evanghelist, lucru care a produs 
bucurie 'n inima tuturor celor prezen[i la 
consf]tuire. Urmeaz] ca Uniunea Baptist] s] 
selecteze c]r[ile pe care le dore\te s] fie tip]rite 'n 
cur`nd. De asemenea, Viktor Hamm, 
reprezentantul Asocia[iei la 'nt`lnire, a cerut 
bisericilor din Rom`nia s] sus[in] proiectul 
Asocia[iei Billy Graham, numit “My hope”, ultima 
campanie de evanghelizare la care Billy Graham va 
predica 'n luna Noiembrie, cu ocazia implinirii a 95 
de ani de via[]. Campania aceasta de evanghelizare 
va fi transmisa prin mijloace mass-media, proiect 'n care sunt implicate peste 
22.000 de biserici.. 

S`mb]t], 28 septembrie 2013 ••• 6:00 pm ••• la Biserica Penticostal] 
Bethania, 7301 N Caldwell Ave, Niles, Illinois 60714.  

Nota[i 'n calendar 

7 Iulie 2013 

Tu ai adus o vie din Egipt 
%Tu ai adus o vie din Egipt, ai izgonit neamuri, \i ai s]dit-o.^ (Ps. 80:8) 

 Israel, poporul ales de Dumnezeu, e ar]tat aici ca o vie, via Domnului, \i 
imaginea aceasta des 'nt`lnit] 'n Biblie are o frumuse[e rar]: %Voi cânta Prea 
Iubitului meu, cântarea Prea Iubitului meu despre via Lui. Prea Iubitul meu 
avea o vie, pe o câmpie foarte m]noas]^ (Isaia 5:1). %Te s]disem ca o vie 
minunat] şi de cel mai bun soi...^ (Ieremia 2:21).  
 "n Psalmul 80 psalmistul vede lucrarea m]rea[] a lui Dumnezeu prin care 
o vie 'ntreag] a fost adus] din Egipt, din locul robiei, \i s]dit] 'ntr-alt loc, un 
Canaan al libert][ii. Aceasta e istoria lui Israel, o istorie 'n care Dumnezeu a 
f]cut lucruri mari \i minunate. "ns] imaginea nu se termin] aici: Domnul Isus 
a spus: %Eu sunt adev]rata vi[], \i Tat]l Meu este vierul^ (Ioan 15:1). Pilda viei 
adus] din Egipt s-a aplicat \i la Domnul Isus: %Am chemat pe Fiul Meu din 
Egipt!^ (Osea 11:1 \i Matei 2:15). Ea se aplic] \i la noi: am fost adu\i dintr-un 
Egipt al p]catului, \i s]di[i 'ntr-un p]m`nt al harului. 
 Egiptul arat] cum eram atunci c`nd nu-L cuno\team pe Domnul Isus, 
oameni plini de m`nie, vr]jm]\ie, r]utate, b`rfe, ur], cuvinte ru\inoase (vezi, 
Coloseni 3:8). Dar am fost lua[i de acolo. Acum suntem via Domnului, suntem 
ale\i ai lui Dumnezeu, 'mbr]ca[i 'n Hristos, cu 'ndurare \i bun]tate, cu 
smerenie \i blânde[e, cu îndelung] r]bdare (Col. 3:12). 
 St]p`nul Viei vrea s] vad] struguri buni 'n via Sa. Nu faptele vechi, ci 
roade ale Duhului Sf`nt. Doamne, ajut]-ne! 

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631 
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00 

Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00 
Internet - http://www.betelchurch.org 

15 Septembrie 2013 



Comunic]ri 
 •"n duminica trecut] 
'ntreg programul a fost dat 
de corul de copii de la 
C]minul Felix din Oradea, 
condus de fra[ii Marcel Filip 
\i George {iplea (fra[i de 
corp cu predicatorii din 
Amer i ca  pe  c are - i 
cunoa\tem, Mircea Filip \i 
Liviu {iplea). Am avut un 
har deosebit prin c`nt]rile 
\i m]rturiile mi\c]toare pe 
care  le-au prezentat. Turneul corului a fost organizat la noi de fratele Iosif 
Isfan, care a fost 'mpreun] cu so[ia la 'nchin]ciune. Surorile de la noi au dat 
un cadou la sf`r\itul adun]rii fiec]rui copil de la orfelinat \i sandviciuri pentru 
drum, \i mare a fost bucuria copiilor c`nd au primit darurile! Pentru 
sponsorizarea unui copil la C]minul Felix e sugerat] suma de $30/lun], la 
adresa: Assist International, PO Box 66396, Scotts Valley, CA 95067-6396. 
 
 •Vineri, 13 septembrie dup] masa, fratele Aurel Flonta a fost supus unei 
opera[ii chirurgicale la spitalul Swedish (Caifornia \i Western). Opera[ia a 
durat  peste dou] ore, \i a decurs bine, f]r] complica[ii. Sl]vit s] fie Domnul 
care 'n orice moment se 'ngrije\te de noi! 
   
 •Fratele Viorel Tru[a mai are fotografii de la ultimul picnic al bisericii, \i 
le d] gratuit celor care le doresc. • Fratele Nelu Brad, care imprim] video 
toate serviciile noastre 'n adunare, are la dispozi[ie DVD-uri pentru cei ce 
doresc s] le aibe. 

Vineri 30 august 2013 a avut loc la Kiev conferin[a Bisericilor Cre\tine Baptiste 
din Ucraina. Printre cei aproximativ 3000 de participan[i la conferin[a anuală  
s-a aflat \i pre\edintele Uniunii Baptiste din Rom`nia, Otniel Ioan Bunaciu. 
Uniunea din Rom`nia a 'ncheiat un parteneriat pentru misiune cu Uniunea 

Baptist] din Ucraina. 

•Al[i musafiri care ne-au vizitat 'n duminica trecut] au fost: 
 - un prieten, Peter, venit 'mpreun] cu familia Cristi \i Noelle Bud, prima 
oar] la noi ;n adunare;  
 - Constatin Aninoiu, din Pite\ti, care de fiecare dat] c`nd ajunge la noi ne 
aduce nu numai salut]ri din [ar], dar \i c`te o carte nou] scris] cu mult talent 
\i de folos. 
 - Ast]zi sunt cu noi Alex \i Melania Popovici, din Denver, Colorado. 
 
 •"n duminica trecut] am urat drum bun \i paza 
Tat]lui ceresc 'n c]l]torii mai multor fra[i \i surori: 
 - Hortensia Mitrofan 
 - Rita Buiba\. 
 - Jean \i Viorica Opri\ (care vor pleca 'n s]pt]m`na 
viitoare 'n Rom`nia). 
 - Monica Smahon \i cei trei copii vor pleca m`ine la 
Timi\oara ca s] fie 'mpreun] cu fratele Natanael Smahon 
p`n] la rezolvarea actelor de intrare 'n Statele Unite. S] 
avem mereu 'n rug]ciune familia aceasta p`n] la 
definitivarea bun] a cazului lor. 
 Le dorim o c]l]torie ferit] de rele \i accidente, \i \i 
ne rug]m c`t mai grabnic s] fim iar]\i 'mpreun] ca s] ne 
bucur]m ca o familie a Domnului Isus de binecuv`nt]rile Sale cere\ti. 
 
 •S] veghem 'n vederea rug]ciunii \i pentru cei care trec prin boli \i 
suferin[e, fie din biserica noastr] fie din alte p]r[i, fra[i \i surori pe care 'i 
cunoa\tem \i suntem lega[i de ei 'n dragoste: Mihaela Giuc], Lidia Buhai, 
Aurel Flonta, un prieten pe nume Culu, Maria Dancea, Rodica Lighezan, 
Mihai Babii, Suzana Brad, Iacob Sezonov, un frate Pen[a, din Australia, Silvia 
R]du[, Violeta Stancu, Traian |iclovan, Silvia T]rniceru. 
 
 •Deces 'n Rom`nia: Fratele Ionel Ple\a a 
plecat la Domnul. "nmorm`ntarea a avut loc la 
Media\ miercuri 11 septembrie. Fratele Ple\a a 
fost unul din conduc]torii fr][iet][ii cre\tine dup] 
Evanghelie 'n Romnia`, iar aici a p]storit o vreme 
biserica baptist] Bethel din Florida, 'mpreun] cu 
fratele Florin Vancea, \i a fost tat]l sorei Dina 
Dolinschi de la noi. Predicile la 'nmorm`ntare au 
fost [inute de fra[ii predicatori din Media\, Dobrin 
(p]storul Primei Biserici Baptiste), Faf (p]stor 
german de la A Doua Biseric] Baptist]), \i fiul 
Petric] Ple\a (lider la biserica cre\tin] dup] 
Evanghelie). 
 
 •Mar[i, 10 septembrie, pastorul Ionel Tutac, 
secretar general al Uniunii Baptiste din Romania \i 
p]stor la Lugoj, fiind 'ntr-o c]l]torie prin Statele 

Anun[ 
pentru 
surori 
 
Miercurea 
viitoare, 18 
sept., surorile 
sunt invitate la un timp 
de p]rt]\ie \i studiu 
biblic de la 9:45 - 12:00. 
   Tema de studiu: —
Femeia mam] 
credincioas], un duh 
bl`nd \i lini\tit 
   Studiul biblic, condus 
de sora Laura Ardelean. 
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