7 Decembrie 2014

Advent 2

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068
Duminica 'nchin]ciune, 10:00am-12:00; 5:00-6:30pm; miercuri 7:00-8:00pm.
•Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a, 8:30-9:00•
Internet - http://www.betelchurch.org

"n a\teptarea Mirelui Preaiubit

M`ng]ia[i, m`ng]ia[i pe poporul Meu!
%M`ng]ia[i, m`ng]ia[i pe poporul Meu, zice Dumnezeul vostru. %Vorbi[i
bine Ierusalimului, \i striga[i-i c] robia lui s-a sf`r\it, c] nelegiuirea lui
este isp]\it]; c]ci a primit din m`na Domnului de dou] ori c`t toate
p]catele lui. Un glas strig]: %Preg]ti[i în pustie calea Domnului, netezi[i în
locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!^ (Isaia 40:1-3).
Prin proorocul Isaia Dumnezeu "\i descoper] inima Sa plin] de
dragoste pentru poporul S]u. Poporul S]u, lovit \i pedepsit, avea nevoie de
m`ng]iere. Aceasta era m`ng]ierea pe care o a\tepta b]tr`nul Simeon la
Ierusalim c`nd a fost adus acolo Pruncul Isus: %El a\tepta m`ngîierea lui
Israel, \i Duhul Sf`nt era peste el^ (Luca 2:25). Hristos era m`ng]ierea lui
Israel pentru care trebuiau netezite c]r]rile, %Preg]ti[i calea Domnului,
netezi[i 'n locurile uscate un drum pentru Dumnezeul nostru!^
M`ng]ierea a\teptat] cu at`ta dor de poporul Israel, a fost "nsu\i
Dumnezeu 'ntrupat care a venit s] ridice p]catul lumii, Dumnezeu care Sa dezbr]cat de Sine "nsu\i \i a luat haina de om, chipul de rob, smerinduSe 'n ascultare de Tat]l p`n] la moarte, ca s] fie Isp]\itorul p]catelor
'ntregii omeniri.
Este El \i M`ntuitorul t]u? Crede 'n El \i vei avea via[a ve\nic]!

Comunic]ri
Binecuv`ntare: Duminica
trecut] a fost o zi de
s]rb]toare pentru biseric] \i
pentru familia Timmy \i
Diana Popovici, care au venit
la binecuv`ntare cu al doilea
copila\ al lor, feti[a Julia
Charis. Cu aceast] ocazia au
venit din Cleveland fr. Aurel
\i s. Lidia Sas, \i fra[ii \i
surorile, Chris \i Gabriela Gavri\, Jonathan, Diana, \i Jessica. Ace\tia au
'mpodobit programul cu poezii \i c`nt]ri aduse spre slava Domnului. S] fie
Numele Domnului 'n]l[at 'n familia aceasta \i copila\ii s] creasc] 'n
cuno\tin[a harului lui Dumnezeu.
La alegerile din Republica Moldova, fratele Valeriu
Ghile[chi a ob[inut pentru a treia oar] mandatul de deputat în
Parlamentul []rii. Anterior a fost ales în 1998-2001 \i în 20092014. În legislatura 1998-2001, Valeriu Ghile[chi a fost
membru al Comisiei pentru Drepturile Omului, iar în
legislatura 2009-2014 a fost secretarul comisiei pentru politic]
extern] \i integrare european]. Fratele Ghile[chi are
multimple func[ii 'n biserica din Chi\in]u %Isus Salvatorul,^ Alian[a
Mondial] Baptist] \i Federa[ia Baptist] European].
•Duminica trecut] am salutat 'ntre noi pentru prima oar] pe t`n]ra
Veronica Valeriu, venit] din Republica Moldova.
•Fratele Adrian Siciu a plecat 'n Rom`nia, av`nd 'n vedere starea
s]n]t][ii tat]lui s]u. Sora Siciu, venit] 'n vizit] aici, urmeaz] s] se
'napoieze 'n Rom`nia s]pt]m`na viitoare.
•Bolnavii no\tri: S]-i avem 'n rug]ciune pe cei care sunt 'n spitale din
cauza problemelor de s]n]tate: Elena Ga\par, Cornel Giuca, Aurel Flonta,
Silvia R]du[.
Anun[ pentru p]rin[i, copii \i tineri. Fratele Remus Moro\an ne st] la
dispozi[ie cu lec[ii pentru trompet]. Cei interesa[i, v] rug]m s] lua[i
leg]tura cu fra[ii Sorin Cimpoe\, Ioni Dinu sau Dan Bulboac]. V]
'ndemn]m s] folosi[i ocazia aceasta rar] \i de mare folos pentru tineri.

Programul de s]rb]tori
S`mb]t], 20 dec...... Masa de Cr]ciun a bisericii..... 4:30 pm
Miercuri, 24 dec...... Ajunul Cr]ciunului.................. 7:00-9:00 pm
Joi, 25 dec............... Ziua de Cr]ciun ....................... 11:00 am-1:00pm
Miercuri, 31 dec...... Ajunul Anului Nou.................. 7:00-9:00 pm
Joi, 1 ian. 2015........ Anul Nou................................. 4:00-6:00 pm.

Necrolog

MARIOARA MARA

1 Martie 1932 - 1 Decembrie 2014
Sora Marioara Mara s-a n]scut la data de 1
martie 1932 'n comuna Moldova Nou], jud. Cara\
Severin, al patrulea copil 'n familia Nicolae \i
Anastasia Arcan. Tocmai s-a 'nt`mplat c] murise
fiica de trei ani, pe nume Marioara, \i Dumnezeu a
m`ng]iat familia cu o alt] fiic], \i p]rin[ii i-au pus
numele tot Marioara. Dup] \coala primar] la
Moldova Nou], p]rin[ii au transferat-o la Liceul de
fete %Carmen Sylva^ din Timi\oara p`n] 'n 1948,
c`nd Marioara s-a 'ntors la Moldova Nou], unde a lucrat la Ocolul Silvic al
Raionului. "n 1952, p]rin[ii au decis s] se mute la Timi\oara, \i Marioara a
reu\it s]-\i termine liceul la seral, lucr`nd 'n acela\i timp. "ntreaga familie
urma la Biserica Baptist] din Timi\oara (pe atunci una singur] 'n ora\),
p]stor fiind Fr. B`cu Constantin, unde Marioara a primit 'n acela\i an
botezul.
"n 1953 s-a c]s]torit cu t`n]rul Gabriel St]nescu, student la facultatea
de medicin], iar la 12 Martie 1955, Dumnezeu i-a binecuv`ntat cu singurul
lor copil, fiica Ofelia Doina. Au urmat anii grei p`n] la terminarea
facult][ii so[ului, timp 'n care Marioara a fost cea care a c`tigat p`inea 'n
cas]. "n 1958 \i-a urmat so[ul la postul repartizat, 'n comuna Sichevi[a,
jude[ul Cara\ Severin. Mai t`rziu, 'n anul 1965, au revenit din nou la
Timi\oara. Via[a \i-a urmat cursul normal p`n] 'n 1970, c`nd Dr. Gabriel
Stanescu, venind spre cas] de la serviciu, a suferit un accident de ma\in],
\i dup] trei s]pt]m`ni de com], a murit. Marioara a r]mas v]duv] la
varsta de 38 ani. "n anul 1975, fr. Mara Cornel, p]storul Bisericii Baptiste
din Bra\ov, 'n urma pierderii so[iei lui, \i-a ar]tat dorin[a ca Marioara s]-i
fie so[ie \i ajutor 'n lucrarea la care a fost chemat. Astfel, a avut loc
c]s]toria Marioarei cu fratele Cornel Mara, \i mutarea ei la Bra\ov.
Ca urmare a vizitei 'n U.S.A. 'n anul 1980, Marioara a decis s] r]m`n]
aici \i a primit azil, iar mai t`rziu cet][enia american], fiind de la aceasta
dat] membr] a Bisericii Baptiste Chicago, unde era p]stor fratele Alexa
Popovici, \i a stat l`ng] noi p`n] la cap]t.
Au r]mas 'n urma plec]rii sorei Mariaoara acas] la Domnul, fiica
Ofelia Doina \i ginerele Dr. Dan Ioanitescu; nepo[ii Caius Vica\ \i so[ia
Diana \i cei trei str]nepo[i: Alin, Caleb \i Emma; precum \i nepotul
Janathan. De asemenea, sora de corp Anna Giuca \i so[ul Cornel, fratele ei
Nick Arcan \i so[ia Roxana, fratele ei Constantin Arcan \i so[ia Florica,
precum \i to[i copiii \i nepo[ii acestora, c`t \i ai fratelui mai mare, Dr. Ilie
Arcan, plecat la Domnul 'n anul 1977.
A plecat dintre noi o sor] drag], plin] de bl`nde[ea Domnului Isus,
care a iubit mult casa Domnului \i p]rt]\ia noastr] 'n har. Amintirea ei o
vom p]stra cu nostalgie p`n] vom ajunge la sf`nta 'nt`lnire de pe malul
cel]lalt al vie[ii. %Ferice de acum 'ncolo de mor[ii care mor 'n Domnul. Da,
zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile lor, c]ci faptele lor 'i urmeaz].^
(Apoc. 14:13) —
(dup] necrologul 'ntocmit 'n numele familiei de Nick Arcan)

"mi zic \i eu a\a...
"mi zic \i eu a\a, ce-a\ mai fi vrut
S] fiu atunci c`nd Domnul S-a n]scut?
...S] fiu o raz] stoars] din zenit,
S]-L 'nc]lzesc, s]-I spun un bun venit?
S] fiu o vrabie ascuns]-n grinzi,
Ca cea f]r] de pre[ c`nd vrei s-o vinzi?
Sau s] fi fost un miel cu ochi de dor,
Privind minunile minunilor?
S] fiu o adiere, un miros,
De f`n cosit, \i iz de merinos,
S]-L 'nvelesc pe Pruncul sf`nt 'n strai
De p]m`ntean, ca pe un al nostru crai?
Sau s] fi fost porti[a cu m`ner,
Cu sc`r[`itul ei plin de mister,
S]-I spun c] oastea lui Irod subtil
P`nde\te orice sc`ncet de copil?
Sau paiele acelea, s] fi fost?
Sau ieslea, ca s]-i fiu de ad]post?
Sau v`ntul \uier`nd dintr-un z]voi
S]-i spun ce jale mare-i pe la noi?
Poate-a\ fi vrut s] fiu m]car un strop,
O lacrim] din snopul de isop,
Ca lacrimile care-au curs zglobii,
Din ochii Preacuratei dragi Marii.
Sau poate, chiar a\a cum sunt, timid,
S] fi fost... cr]p]tura de la zid:
S] spun c-am fost un grajd, nu un iatac,
El S-a n]scut la noi s]rac, s]rac...
...Dar, toate de-ar fi fost atunci s] fiu,
Cum oare-a\ fi putut s] le 'nscriu?
Cum oare-a\ fi putut s] spun ceva,
Uimit de dragostea \i slava Sa?
"n col[u-acesta trist din univers,
"n care chipul preacurat s-a \ters,
|i unde lucifer a fost tr`ntit,
Aici la noi, Mesia a venit.
... S]-{i fie Numele 'n veci c`ntat
Din stea 'n stea 'n Cer glorificat!
|i-aici 'n pulberea cea mai de jos,
S] fie pream]rit Isus Hristos! (vp)

%Atunci se va
descoperi slava
Domnului, \i 'n
clipa aceea orice
f]ptur] o va vedea; c]ci gura
Domnului a vorbit...^ (Isaia 40:5)

Program la serviciul
divin de sear]
C`ntare comun]
Rug]ciune
C`ntare comun]
Poezia, Felicia Negru
Duet: Alina Voica & Mea Ordeanu
Poezia, Ana Bud
Solo, Sami Negru
Duet de viori, Ben Popovici &
Mary Kaempen
Anun[uri
C`ntare comun] / Colecta
Predic]
C`ntare comun]
C`nt]rile conduse de
Sorin Cimpoe\
%Harul Meu '[i este deajuns^ (2 Cor.
12:9). Ce binecuv`ntat e acest
%este^, — acum, aici, 'n situa[ia 'n
care m] aflu, nu 'n trecut, nu c`ndva
'n viitor, nu probabil, nu 50 la sut],
nici 99 la sut], ci precis \i sut] la
sut]. Harul Domnului ne ESTE
'ntotdeauna deajuns, suficient, gata
s] ne fie de folos. Sunt greut][ile
mai mari, \i harul e mai mare. Te
sim[i mai slab, dar chiar atunci
harul str]luce\te mai luminos!

Cei care vor s] primeasc] 'n noaptea de Ajun
colind]torii, sau cunosc prieteni care doresc s] fie
colinda[i, adresa[i-v] lui Marc Popovici.
Copiii vor merge cu colinda luni, 22 decembrie, de la
orele 12:30 pm, pornind de la biseric]. Se vor 'ntoarce
'napoi la ora 6:00 pm. P]rin[ii sunt ruga[i s] ia
am]nunte de la Tina Popovici.

