
 
16 Noiembrie 2014 

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^  
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 

Duminica 'nchin]ciune, 10:00amDuminica 'nchin]ciune, 10:00amDuminica 'nchin]ciune, 10:00amDuminica 'nchin]ciune, 10:00am----12:00; 5:0012:00; 5:0012:00; 5:0012:00; 5:00----6:30pm; miercuri 7:006:30pm; miercuri 7:006:30pm; miercuri 7:006:30pm; miercuri 7:00----8:00pm.8:00pm.8:00pm.8:00pm.    
••••Radio Radio Radio Radio ----    WEEF 1430 AM, duminica diminea[a, 8:30WEEF 1430 AM, duminica diminea[a, 8:30WEEF 1430 AM, duminica diminea[a, 8:30WEEF 1430 AM, duminica diminea[a, 8:30----9:009:009:009:00    

C`ntarea de laud] 
 %Neprih]ni[ilor, bucura[i-v] 'n Domnul! Oamenilor f]r] prihan] le \ade 
bine c`ntarea de laud]...^ (Psalmul 33:1). 
 Cuv`ntul Domnului aminte\te dou] feluri de c`nt]ri pe care le c`nt] cei 
credincio\i, c`ntarea de jale \i c`ntarea de laud]. Melodia de jale stoarce 
durerea din suflet \i o presar] 'n pic]turi de lacrimi pe c]rarea vie[ii. C`ntarea 
de laud] e p]strat] pentru Dumnezeu de cei care au gustat harul S]u \i umbl] 
pe calea neprih]nirii Lui. C`ntarea de jale a f]cut-o David din durere pentru 
Saul \i Ionatan, \i era cunoscut] %c`ntarea arcului^ (2 Samuel 1:18), 
referindu-se la arcul lui Ionatan, arcul rupt al viteazului r]pus 'n mun[ii 
Ghilboa. C`ntarea de laud] a scris-o David g`ndindu-se la bun]tatea Domnului 
care umple p]m`ntul. C`ntarea de jale e c`ntarea durerii atunci c`nd privim la 
oameni; c`ntarea de laud] e c`ntarea speran[ei atunci c`nd privim la Domnul. 
Elihu amintea lui Iov c] Dumnezeu %ne insufl] c`nt]ri de veselie noaptea^ (Iov 
35:10). C`nd e 'ntunericul mai mare, El ne d] c`nt]rile luminii! S] c`nt]m \i 
noi din toat] inima c`ntarea de laud] 'n cinstea Domnului! 
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%...De aceea, prea iubi[ii mei fra[i, fi[i tari, neclinti[i, spori[i totdeauna 'n lucrul 
Domnului, c]ci \ti[i c] osteneala voastr] 'n Domnul nu este zadarnic]^ (I Cor. 15:58) 

Comunic]ri 
 Spunem un c]lduros Bun Venit 
tuturor oaspe[ilor dragi care ne 
viziteaz] ast]zi. Dorim ca \i azi Casa 
Domnului s] fie 'n s]rb]toare 'n 
cinstirea Numelui sf`nt al Domnului 
Isus Hristos, M`ntuitorul nostru. 
 Fie ca dragostea lui Hristos s] ne 
str`ng] 'ntr-un m]nunchi de laud] \i 
pream]rire a harului S]u plin de 
slav]. 
 

De la noi: 
 •"n duminica de 2 noiembrie am 
fost vizita[i de fratele Elias Jinar, care 
p]store\te biserica %The Way^, din 
Chicago; de fratele Ilie Jinar de la 
Sibiu, directorul emisiunilor de radio 
Vocea Evangheliei—Sibiu; \i de 
fratele Beniamin Popl]ceanu, p]stor 
la Sibiu, 'n vizit] prin America. 
Fratele Popl]ceanu a slujit 'n vestirea 
Evangheliei la serviciul de sear]. 
 •"n aceea\i duminic] a fost 
'ncheiat] lucrarea cu al doilea ecran 
din fa[a sanctuarului pentru o bun] 
vizionare a c`nt]rilor proiectate \i 
pentru folosirea de imagini ajut]toare 
la mesaj. Tinerii care s-au urcat pe 
schele \i 'n pod la trasul firelor, au 
fost cu adev]rat %la 'n]l[ime^. Le 
mul[umim \i ne rug]m s] fie 
binecuv`nta[i de Domnul. 
 •Fratele \i sora Mitroi au 
terminat legatul c]r[ilor de c`nt]ri, o 
lucrare pe care au sus[inut-o din 
venitul lor personal. A fost un lucru 
bun, folositor \i f]cut cu toat] 
dragostea. Domnul s] le r]spl]teasc] 
jertfa. 
 •De asemenea, mul[umim 
surorilor care au lucrat la 

'mpachetarea  \ i  expedierea 
cadourilor pentru copiii s]raci din 
Rom`nia (Shoe-box-minitry). Numai 
ziua ve\niciei va dezv]lui binele f]cut 
\i m`ng]ierea adus] prin aceste 
cadouri. Sl]vit s] fie Domnul. 
 •Felicit]m pe sora Viorica 
Mure\an \i 'i dorim La Mul[i Ani, cu 
ocazia treceri peste podul anului 60, 
\i ne rug]m ca Bunul Tat] ceresc s]-i 
inunde via[a cu binecuv`nt]ri \i 
bucurii nespuse al]turi de fratele 
Nicu Mure\an \i de copiii \i nepo[ii 
lor. Cu ocazia acestei anivers]ri, 
s`mb]t] 8 noiembrie a fost o mas] 
surpriz] cu mul[i invita[i, fra[i, surori, 
rude \i prieteni de familie. La aceast] 
bucurie s-a al]turat \i familia Tiberiu 
Ban din Dallas, care 'n duminica 
trecut] a adus bisericii salut]ri de la 
fr][ietatea din Texas. 
 •Mar[ea trecut], 11 noiembrie, 
sora Lidia Ni[u a fost operat] la 
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um]rul drept dislocat, o opera[ie 
dificil] care a durat aproape trei ore. 
Ne rug]m ca Domnul s]-i dea o 
vindecare deplin] \i noi puteri de a 
lucra pentru Numele S]u cel sf`nt. 
 •Duminica trecut], 9 noiembrie, 
am fost vizita[i de fratele Cornel 
Bucur de la misiunea %Pathway to 
Joy^, misiune care se ocup] de 
'ngrijirea orfanilor \i plasarea lor 'n 
case adoptive, %foster homes^. 
Fratele Bucur lucreaz] \i la plantarea 
de biserici 'n comunit][ile de romi 'n 
Rom`nia. 
 •Exprim]m condolean[e familiei 
T]m]\an la moartea fulger]toare 'ntr-
un accident al t`n]rului David 
Muscan, nepot al sorei Ani T]m]\an. 
Cerem mila \i 'ndurarea Domnului 
peste familia Muscan Cornel \i 
Viorica din Rom`nia, p]rin[ii lui 
David. 
 •Mul[umim fratelui Mircea R]du[ 
\i a celor din echipa de lucru care au 
demarat lucr]rile de remodelare a 
grupului sanitar \i de buc]t]rie.   
 

Din misiunea la Atlanta 
 "n duminica trecut], 9 noiembrie, 
fanfara %Soli Deo Gloria^ 'ntr-o 
mobilizare excelent] f]cut] de fratele 
Sorin Cimpoe\ a fost la Atlanta. 
Ocazia de bucurie a anivers]rii de 30 
de ani a bisericii nr. 1 din Atlanta a 
produs entuziasm 'n r`ndul tinerilor 
\i fost o bun] ocazie de a se str`nge 

fra[i \i surori din mai multe p]r[i, din 
Florida p`n] la Oregon. Biserica este 
p]storit] de fra[ii Teofil Cocian \i 
Cristi Cocian, \i este vestit] prin 
ospitalitatea ei cald], 'n dragostea 
Domnului Isus Hristos. Cu aceast] 
ocazie au mai fost din Rom`nia fratele 
Ovidiu Ghi[], p]stor la Gala[i, \i 
Emanuel Negru, misionar 'n Grecia 
cu organiza[ie %Word of Life Greece^.  
 Cu o duminic] 'nainte (2 nov. 
2014) biserica din Gwinett, p]storit] 
de fratele Matei Istudor, a avut ziua 
de s]rb]toare a misiunii, la care au 

venit oaspe[i cu care grupul de 
misiune al bisericii merge 'n fiecare 
var] 'n lucrarea de propov]duire a 
Evangheliei 'n Republica Moldova. 
Din Rom`nia a fost fratele Daniel 
Zafiris, coordonator al proiectului de 
misiune %Sportivi 'n Ac[iune^, \i din 
Florida a fost fratele avocat Horatio 
Mihe[, vicepre\edinte al organiza[iei 
%Liberty Counsel^. 
 Totodat], 'n zilele trecute a fost o 
ocazie de bucurie s] fim cu fratele 
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Program la serviciul divin de sear]Program la serviciul divin de sear]Program la serviciul divin de sear]Program la serviciul divin de sear]    
C`nt]ri comune  
Rug]ciune  
Trio trompete - familia Sorin Cimpoe\ 
Text - Estera Smahon  
Fanfara 
Quartet  
C`nt]ri comune  
Duet - clarinete 
Poezie - Silviu Mo\man 
Fanfara 
C`ntare - familia Clement Popovici  
C`ntare comun] 
Cor b]rb]tesc 
Anun[uri  
Colect] - Fanfara  
Text \i predic] 
Rug]ciune  

 (C`nt]rile comune: Josh Popovici) 

%S] se bucure 
cerurile, \i s] se 

veseleasc] 
p]m`ntul! S] se 
spun] printre neamuri c] Domnul 

'mp]r][e\te!^ (I Cronici 16:31) 

Pitt Popovici (\i cu sora Tenzi) care a 
dep]\it culmea anilor 96, \i dup] cum 
spune d`nsul, a pornit pe %\oseaua 
97^.  Tat]l ceresc 'l [ine 'n s]n]tate \i 
putere, astfel c] \i la v`rsta aceasta 
'naintat], st] la conducerea bisericii 
din Gwinett 'mpreun] cu fratele 
Istudor, \i predic] Evanghelia cu 
mult curaj. 
 
Deces: Sora Elisabeta Chiril], mama 
sorei Irina Capot], a decedat pe data 
de 7 noiembrie a.c., 'n v`rst] de 93 de 
ani, 'n California. Dumnezeu i-a 
d]ruit o via[] lung] \i frumoas]. A 
avut 6 copii, 8 nepo[i \i 22 de 
str]nepo[i. P]str`nd-o cu drag 'n 
a m i n t i r e ,  ' n t r e a g a  f a m i l i e 
mul[ume\te Domnului pentru ea, o 
serv] credincioas] care a p]strat 
credin[a cu drag \i devotament p`n] 
la cap]t. Dorim familiei Gheorghe \i 
Irina Capot] m`ng]ierea \i 
binecuv`ntarea lui Dumnezeu. 

Anun[ special: Programul imobiliar 
al ora\ului Chicago (CHA) a deschis 
pe Internet 'nscrierile pentru  
loteria caselor, p`n] la 24 noiembrie 
—  www.thechawaitlist.org. 

Chiar \i cel ce n-are bani... 
 %Voi to[i cei 'nseta[i, veni[i la ape, chiar \i cel ce n-are bani! Veni[i \i 
cump]ra[i bucate, veni[i \i cump]ra[i vin \i lapte, f]r] bani \i f]r] plat]!^ (Isaia 
55:1). Apa e scump] 'n Israel, e scump] 'n de\ertul uscat, e scump] pentru 
cei 'nseta[i. Aici cuv`ntul se refer] la setea sufleteasc], o sete care nu poate fi 
st`mp]rat] dec`t de apa Cuv`ntului sf`nt. %Chiar \i cel ce n-are bani...^ — 
arat] pe cei mai %s]raci,^ s]racii 'n duh, cei despre care Domnul Isus spunea, 
%Ferice de cei sraci 'n duh, c]ci a lor este "mp]r][ia Cerurilor!^ M`ntuirea nu 
se cap]t] cu bani, se d] celor ce le este sete dup] ea. Acela\i verset 'ns] vine 
\i spune, %Cump]ra[i!^ \i lucrul pare nepotrivit. Dar %cump]ra[i^ aici e tot 
f]r] bani. Cuv`ntul descrie un schimb: noi renun[]m la ceva ce ne opre\te s] 
avem ce dorim, ca s] c]p]t]m ceva ce n-am putea niciodat] cump]ra cu bani. 
E har... s] fim seto\i! Iar Dumnezeu ne d] apa vie[ii ve\nice! 

"n familie, cu fr.Pitt Popovici 


