
7 Iulie 2013 

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 

Taina r]sadurilor sfinte 
%"n locul spinului  se va 'n]l[a chiparosul, 'n locul m]r]cinilor va cre\te 

mirtul...^  (Isaia 55:13). 
 Dumnezeu se ocup] de gr]din]rit. Adic], un alt fel de gr]din]rit. Au 
crescut spini \i m]r]cini 'n gr]dina Lui, 'n stratul din livada Lui, acolo 
unde trebuiau s] fie flori \i m]slini. |i Domnul se apuc] s] smulg] spinii, 
scoate buruienile \i p]l]mida. "n locul lor pune chiparo\i, coniferi cu 
mirosul curat, pl]cut, aromatic. |i  'n loc de m]r]cinile ur`te, 
nefolositoare, pune pomi de mirt, cu forma simetric] \i cu florile roz 
deschis, ca un tablou de paradis. Iat] ce face Dumnezeu! Dintr-un om care 
era numai straturi de buruian] \i spini, cu sufletul plin de r]utate \i ur], de 
p]cat \i patimi murdare, Dumnezeu face un om nou, frumos, o gr]din] cu 
parfum de Rai, cu idealuri 'nalte, \i fapte binecuv`ntate. %El este ca un 
pom s]dit l`ng] un izvor de ap], care '\i d] rodul la vremea lui \i ale c]rui 
frunze nu se vestejesc...^ (Ps. 1:3). Sl]vit s] fie Domnul c] se apleac] spre 
gr]dina sufletelor noastre, ca s] ne cur][easc], s] aduc] r]saduri noi \i s] 
ne transforme 'ntr-o gr]dina a Sa, frumoas], pl]cut], folositoare.   

29 Septembrie 2013 

Bun Venit la noi ansamblului instrumetal %Soli Deo Gloria^. Fie ca Numele 
Domnului nostru Isus Hristos s] fie 'n]l[at ast]zi 'n adunarea noastr] \i 

Evanghelia harului s] fie vestit] 'n puterea Duhului Sf`nt! 



Comunic]ri 
 
Œ S-au 'ntors din Rom`nia:  
 - Sora Maria Deac a fost c`teva 
luni la Bata, jude[ul Arad, de unde ne 
aduce salut]ri de la biserica baptist] \i 
p]storul ei fratele Jurj Eftimie, prin 
versetul de la Romani 15:13. 
 - Sora Ani T]m]\an, fiind 'n 
deplasare la Dallas, Texas, a vizitat 
bisericile baptiste rom`ne de acolo, \i 
ne aduce salutarea lor \i a p]storilor 
lor: fratele p]stor Marin Tomule[ (I 
Petru 1:3-5); fra[ii p]stori Traian 
Capot] \i Vali Ciortan (Iuda 20-21). 
 - Fratele Cornel \i sora Sana 
Dr]uceanu s-au 'ntors din Rom`nia de 
unde ne aduc salut]ri de la: dr. Paul 
Negru[, Viorel Iuga, Romic] Iuga, 
Ciprian Ardelean, Petru Bozian, 
Ovidiu Dr]gan, Onisim Mladin, 
Zaharia Ioan. 
 - Sora Doina Seche\an s-a 'ntors 
cu bine din [ar]; d]m slav] Domnului 
pentru ocrotirea 'n c]l]torie.  
 - Familia Nicu \i Mariana Clonda 
au vizitat mai multe biserici, de la 
care ne-au adus salut]ri \i de la fra[ii 
p]stori Cristian Toader (Sebi\), Nicu 
Haidu (Buhani), N. Ardelean (Vinga). 
 
Œ Sora Silvia R]du[ la 90 de ani 
 Sora Silvia R]du[ a 'mplinit v`rsta 
de 90 de ani \i 'mpreun] cu familia 
mare a bisericii a dat slav] Domnului 
pentru anii frumo\i pe care 
Dumnezeu i-a dat harul s]-i tr]iasc] \i 

pentru purtarea de grij] de-a lungul 
acestor ani. La sf`r\itul adun]rii ne-
am bucurat la o mas] cu Pizza d]ruit] 
de familia Mircea \i Mary R]du[. 
 
Œ "ntoarcerea 'n Hawaii 
 Fratele Mihai \i sora Cati 
R]dulescu \i-au luat r]mas bun de la 
adunarea noastr], la 'ntoarcerea lor 'n 
Hawaii. Ne-am bucurat c] am mai fost 
'mpreun] 'n harul \i pacea Domnului. 
 
Œ Binecuv`ntarea feti[ei Miriam 
 "n duminica trecut] fratele Silviu 
\i s. Lucia Mo\man au venit la 

binecuv`ntare 'naintea Domnului cu 
feti[a lor nou-n]scut], Miriam 
Mo\man, \i biserica a fost 'n 
s]rb]toare. 
 
Œ Vizita familiei Liga 
 Am fost vizita[i de familia Liga 
Florin \i Ligia Liga, din C`mpina, care 
au slujit 'n program cu c`nt]ri de 
laud] Domnului \i apoi au oferit CD-
uri cu scenete \i programe pentru 
copii, %Povestea de sear]^. 
 
Œ Fratele Aurel Flonta la 86 de ani 
 Vineri, 27 septembrie, fratele 
Aurel Flonta a 'mplinit v`rsta de 86 
de ani. Dumnezeu i-a dat putere \i i-
au fost scoase tuburile \i respiratorul 
automat, astfel c] s-a putut bucura de 
familia care s-a str`ns 'n jurul lui la 
spital. Chiar \i fiul Cristi Flonta a 
venit din Sacramento, California. "n 
aceea\i zi, sora Rodica Sporea a 
'mplinit v`rsta de 70 de ani. Le dorim 
binecuv`nt]ri alese, pline de har! 



Din activit][ile lunii 

octombrie 

4 octombrie   
 Mamele la rug]ciune \i studiu biblic. 
 9:45am-12pm. "nt`lnirea are loc la sora Ica 
Laura Ardelean acas], (630) 263-1604. Adresa, 
2 Chippewa court. Burr Ridge, IL 60521. 
 Tema: %Biruin[a prin promisiunile Domnului 
Isus^. 

11-12 octombrie   
 Tab]r] cu corturile 
 Lua[i leg]tura cu fratele Emil Bilba pentru 'nregistrare. Locul este 'n 
Nordic Pines Campground and Resort, Baraboo, Wisconsin. (608) 356-5810. 
 (Probabil va fi ultima tab]r] cu corturile 'n anul acesta). 

14 octombrie   
 La cules de mere 
 10:30 am, 'nt`lnire direct la adresa fermei: Royal Oak Farm Orchard, 
15908 Hebron  Rd.  Harvard, Il 60033-9357 \i 815.648.4141. 

26 octombrie   
 Cooking Class pentru surori 
 "nt`lnirea este aici, la Good Shepherd Church pe strada Harlem. 
 Re[ete preg]tite de sora Mia Costin, printre care: Albin[a (honey bake) \i 
Melci\ori (cuib de viespi). Un deliciu! 

31 octombrie   
 Field Trip pentru mame \i copii; responsabil], Tina Popovici. 
 Didier Farm, 16678 W. Aptakisik Rd, Lincolnshire, IL 60069. 
 www.didierfarms.com. (847) 634-3291. Vor fi activit][i pentru copii. 

C]ld]ru\a cu ap] 
 Fericitul Augustin umbla pe malul m]rii 
absorbit 'n g`nduri \i ad`ncit 'n doctrina Sfintei 
Treimi pe care dorea s-o 'n[eleag] dar vedea c] 
nu poate. A v]zut atunci un copil care alerga 
p`n] la malul m]rii \i umplea o c]ld]ru\] cu ap] \i fugea apoi 'n sus \i o golea 
'ntr-o gaur] din nisip. L-a 'ntrebat, %Ce faci, b]ie[a\ule, cu c]ld]ru\a aceea cu 
ap]?^ B]iatul i-a r]spuns: %Vreau s] pun toat] marea 'n groapa mea din nisip!^ 
Lui Augustin i-a fost destul s] 'n[eleag] lec[ia pe care i-a dat-o Dumnezeu. 
%Exact lucrul acesta 'ncerc eu s]-l fac. Stau pe malul infinitului, \i vreau s] 
'nghesui 'n mintea mea mic] tot infinitul misterelor lui Dumnezeu...^ 
 Exist] lucruri pe care nu le putem pricepe oric`t ne-am g`ndi la ele \i 
oric`t le-am studia. Dar le primim prin credin[], le accept]m 'n baza harului 
lui Dumnezeu, \i "i d]m slav] Lui pentru toate lucrurile! 



Iubi[i mereu !Iubi[i mereu !Iubi[i mereu !Iubi[i mereu !    
 
Iubi[i mereu, iubi[i aprins, 
Cu inim] \i-nfl]c]rare! 
C]ci dragostea-i de ne'nvins, 
|i-n veci r]m`ne cea mai mare. 
 
Iubi[i mereu, chiar dac]-i greu! 
Iubirea v] d] frumuse[e, 
Iubirea e din Dumnezeu, 
Ea v] deschide por[i m]re[e. 
 
Iubi[i mereu, tr]i[i curat, 
Privi[i 'ncrez]tori _nainte! 
Nu vinde[i Cerul luminat 
Pentru o crati[] cu linte. 
 
Iubi[i! — chiar dac]-n vorba lor 
Du\manii-mpr]\tie doar ur]; 
Voi sunte[i aur sclipitor, 
Nu sac de murd]rii \i zgur]. 
 
Iubi[i mereu, f]r_ vicle\ug, 
|i f]r] pref]c]torie! 
C]ci Domnul e cu voi sub jug, 
Ca s] v]-mpart] bucurie. 
 
|i fie-v] groaz] de r]u, 
Lipi[i-v] tare de bine! 
Voi n-ave[i fire de dul]u, 
Nici r]d]cini de m]r]cine. 
 
Voi sunte[i prin[i mo\tenitori, 
O semin[ie-mp]r]teasc], 
Un neam de sfin[i biruitori, 
Trimi\i 'n lume s] iubeasc]. 
 
Iubi[i mereu, p`n_ la morm`nt, 
|i Domnul v] va da r]splata! 
C]ci vine ceasul 'n cur`nd, 
C`nd va 'ncepe judecata. 
 
|i-atunci Sl]vitul "mp]rat 
Va \ti cu dreapt]-nsufle[ire 
C]ci am tr]it cu-adev]rat, 
Uni[i cu Domnul 'n iubire. (V.P.)  

Programul de Închin]ciune 
 
1. Fanfara Soli Deo Gloria, %Ferici[i prin har^ 

- dirijor Ghi[] Mo[ 
2. Rug]ciune de invocare 
3. Cuv`nt de Bun Venit 
4. Cântare Comun] #1 
5. Clipe de Rug]ciune: Fr. Gheorghe Zaica 
6. Cleveland Youth Group Presentation 
7. Cântare Comun] #2 
8. Fanfara, %"[i mul[umesc din inim]^ - dirijor 

Remus Moro\an 
9. Binecuvântare: Camden Peter Tişler 
10. Cântare Comun] #3 
11. Fanfara, %Leul din Iuda^. 
12. Poezie: sora Lidia Sas 
13. Anun[uri \i Colecta  
14. Fanfara, %Marching Onward...^ 
15. Cântare Comun] #4 
16. Fanfara, %Dumnezeu \i azi vorbe\te^ - 

dirijor Ghi[] Mo[ 
17. Citirea Textului \i Rug]ciune 
18. Predic] – Liviu Percy 
19. Fanfara Soli Deo Gloria, %How Great...!^ - 

dirijor Doru Chifan 
20. Încheiere \i Benedic[ie 
 

   (cânt]rile comune sunt conduse azi de 
fr. Edy Negru) 

%L]uda[i pe Domnul! L]uda[i-L cu sunete 
de tr`mbi[], l]uda[i-L cu al]uta \i cu 

harfa!^ (Psalmul 150:1,3). 

O cioc]nitoare d]dea cu ciocul 'ntr-
un copac uscat. Deodat] un tr]znet 
a lovit pomul \i l-a cr]pat 'n dou]. 
Pas]rea a zburat neatins], dar 
privind 'napoi, \i umfl`ndu-se de 
m`ndrie, spuse suratelor ei: %Ia 
uita[i-v] ce isprav] am f]cut!^  
     A  m a i  f o s t  u n  o m , 
Nebucadne[ar, care a spus: %Nu este 

acesta Babilonul pe care mi l-am zidit eu?^ 
Bun] e rug]ciunea care zice: %Doamne, fere\te 
pe robul T]u de m`ndrie...^ (Ps. 19:13). 


