
 

28 Decembrie 2014 

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 

Mul[umim lui Dumnezeu 
%Mul[umi[i lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, c]ci aceasta este voia lui 
Dumnezeu, 'n Hristos, cu privire la voi^ (I Tesalniceni 5:18) 
 Suntem 'n ultima duminic] din anul 2014, \i se cuvine ca ast]zi 'n mod 
special, privind retrospectiv, s] mul[umim lui Dumnezeu. Apostolul Pavel 
ne 'ndeamn] s] mul[umim pentru toate lucrurile, adic] \i pentru cele 
bune, dar \i pentru cele care nu ni s-au p]rut bune. Da, pentru lucrurile 
frumoase, \i pentru cele cam ur`te; pentru cele u\oare, dar \i pentru cele 
grele; \i pentru cele de sus, \i pentru cele de jos. Pentru toate lucrurile! 
Psalmistul David spunea s] nu uit]m nici una din %binefacerile^ Domnului 
(Ps. 103:2), iar apostolul ne spune s] mul[umim pentru toate lucrurile. 
Cuv`ntul %binefaceri^ din Psalmul 103 'nseamn] ac[iuni \i lucr]ri 'n 
general. Deci, 'n cele din urm], toate lucrurile devin binefaceri ale Lui, 
lucr]ri f]cute de El pentru binele nostru. Imediat ne vine 'n minte Romani 
8:28. Ce har! El \tie ce face, \i toate le face dup] %sfatul voiei Sale^(Efeseni 
1:11). C] 'n[elegem sau nu, c] ne place sau nu, Dumnezeu, 'n cele din 
urm], transform] toate lucrurile 'n %binefaceri^ pentru noi. C`nd 
'n[elegem lucrul acesta, ne odihnim 'n harul Domnului. Anul acesta 2014 
a fost un an al %binefacerilor^ lui Dumnezeu. S] nu le uit]m. Dimpotriv], 
le pomenim mereu, \i mul[umim, mul[umim, mul[umim lui Dumnezeu! 



 SSSS----a n]scut Nicholas Jonathan Dinua n]scut Nicholas Jonathan Dinua n]scut Nicholas Jonathan Dinua n]scut Nicholas Jonathan Dinu    
 La 25 Decembrie, chiar 'n ziua 
de Cr]ciun, la ora 9:37 diminea[a, 
sora Alla Dinu a dat na\tere unui 
copil de parte b]rb]teasc] av`nd 

numele Nicholas Jonathan Dinu 
(greutate: 9 lbs 2 oz. lungime: 21-
1/2 inches). Binecuv`nt]m pe 
Domnul pentru harul rev]rsat 'n 
aceast] familie \i ne rug]m ca 
micu[ul Nicholas s] creasc] 
s]n]tos \i s] fie bucuria p]rin[ilor 
\i bunicilor, bucuria Bisericii \i 
bucuria Domnului Isus Hristos. 
 

Nunt] 'n FloridaNunt] 'n FloridaNunt] 'n FloridaNunt] 'n Florida    
 La 14 Decembrie 2014 'n 
Biserica Baptist] Rom`n] din 
Palm Beach, Florida, p]storit] de 
fratele Pavel Lungu, a avut loc 
cununia religioas] a sorei Paula 
Oarg] cu fratele Ionu[ Bota din 

Slav] {ieSlav] {ieSlav] {ieSlav] {ie    
 
Un an de minune, un an plin de har 
Acum se 'ncheie, ca altul s] vie; 
Urc]m spre Cetatea de m]rg]ritar 
|i azi, O, Isuse, strig]m: %Slav] {ie!^ 
 
"n zile cu soare, 'n nop[i de vegheri, 
Ai fost nor de slav], \i sf`nt] f]clie, 
Un loc de sc]pare, balsam 'n dureri, 
|i azi, O, Isuse, strig]m: %Slav] {ie!^ 
 
Ce har f]r] seam]n, s] vii s] ne dai, 
O mas] bogat] 'n zori 'n pustie, 
Cu man] gustoas] adus] din rai... 
De-aceea, Isuse, strig]m, %Slav] {ie!^ 
 
|i c`nd n]v]lir] du\manii puhoi 
Cu din[ii de ur] s] ne sf`\ie, 
Ne-ai fost ajutorul, ai stat l`ng] noi, 
|i azi, O, Isuse, strig]m: %Slav] {ie!^ 
 
Am dat peste ape amare ades_, 
At`ta otrav] \i-at`ta m`nie..., 
Dar Tu pentru pace \i Cer ne-ai ales, 
|i azi, O, Isuse, strig]m %Slav] {ie!^ 
 
C`nd lupii de prad] ocoale ne-au dat,  
|i turma Ta mic] era-n agonie, 
Ai fost Salvatorul, \i ne-ai ap]rat, 
|i azi, O, Isuse, strig]m %Slav] {ie!^ 
 
|i n-a fost o clip], un singur minut 
S] nu fi fost, Doamne, cu noi 'n fr][ie, 
Tr]im o minune, cum n-am mai v]zut, 
De-aceea, Isuse, strig]m %Slav] {ie!^ 
 
Ne-ai str`ns ca o clo\c], sub aripi de har, 
Ne-ai dat m`ng]iere, c`nt]ri, bucurie, 
E plin peste margini al nostru pahar; 
De-aceea, Isuse, strig]m %Slav] {ie!^ 
 
|i n-avem, O Doamne, un vrednic cuv`nt 
|i nici o c`ntare cu vrednicie, 
"[i spunem iubirea, ad`nc suspin`nd, 
Isuse, Isuse, strig]m, %Slav] {ie!^ 
 
Cu 'ngerii P]cii, cu sfin[i mii \i mii, 
Uni[i 'ntr-o oaste, \i-o "mp]r][ie, 
Rug]mu-Te, Doamne, mai grabnic s] vii, 
S]-{i d]m pream]rirea, 
    strig`nd, %Slav] {ie!^ (VP) 



 loc. Mireasa a fost condus] la 
altar de fratele Otniel Ciurdar, 
prietenul cel mai bun al tat]lui 
miresei. La nunt] au fost mul[i 
invita[i din Hollywood, FL, 
Cleveland, si Texas. Iar din partea 
bisericii din Chicago au fost sora 
Cornelia Bucur, \i fratele si sora 
Mircea \i Mary R]du[. To[i au 
fost surprin\i c`nd au auzit prin 
intermediul Skype rug]ciunea de 
binecuv`ntare a tat]lui miresei si 
fratele nostru drag din România, 
fratele Viorel Oarg]. Dorim mult] 
binecuv`ntare \i fericire 'n noua 
familie Ionel \i Paula Bota. (conf. 
Mircea R]du[) 
 

Bolnavii no\tri:Bolnavii no\tri:Bolnavii no\tri:Bolnavii no\tri:    
 Œ Sora Silvia R]du[ se afl] 
internat] la spitalul Holy Family 
(Golf  \i River Road). Œ La spitalul 
Lutheran General Hospital se 
afl]: sora Elena Ga\par, care a 
fost operat] lunea trecut]; \i 
fratele Virgil Ga\par, internat 
pentru tratament de inim]. Œ 
Fratele Aurel Flonta se afl] tot la 
spitalul Swedish Covenant 
Hospital (Foster \i California). 
 

Musafiri de s]rb]toriMusafiri de s]rb]toriMusafiri de s]rb]toriMusafiri de s]rb]tori    
La num]rul musafirilor pe care i-
am avut cu ocazia s]rb]torilor, 
exprim]m bucuria c] au fost cu 
noi \i famiile: Costel \i Mia 
Oglice, fiica Eunice; Emanuel, 
Bianca \i fiica Eliza; Alex \i 
Melania Popovici; Marius \i Elena 
M]du[a \i copiii; Andrei \i 
Andreea Ti\ler; Emilia Brad (din 
New York), Denisse Mure\an, 
Adrian Sporea (din Kentucky); 
Ion \i Shannan Ghera; Adriana 
Izvernariu; familia Hobafcovici; 
Cornel \i Petra Ilie; \i al[ii. 
Tuturora le spunem bucuria \i 
dragostea noastr] 'n Hristos. 



%C`t pentru 
mine, fericirea 
mea este s] m] 

apropii de 
Dumnezeu; pe Domnul 

Dumnezeu "l fac locul meu de 
ad]post, ca s] povestesc toate 

lucr]rile Tale^ (Ps. 73:28). 

 Servicii divine: 
•Miercuri, 31 Decembrie 2014, 'n 
  ultima zi din an: 7:00-9:00 pm 
•Joi, 1 Ianuarie 2015, adunarea 'n 
  ziua de Anul Nou: 4:00-6:00 pm 

O not] de mul[umire 
 "n Numele Domnului mul[umim 
surorilor \i fra[ilor care au lucrat la 
masa de bucurie cu ocazia 
Cr]ciunului, o agap] fr][easc] at`t 
de bogat] \i frumoas]; • de 
asemenea, celor care lucreaz] cu 
r`vn] la amenajarea viitoarei 
buc]t]rii de la subsol; •sorei Dorina 
Bejan pentru aranjamentele florale; 
•fratelui Viorel Tru[a pentru 
fotografiile din fiecare s]pt]m`n]; 
•'nv][]torilor de la clasa copiilor; 
•dasc]lilor muzicali de la fanfar], 
orchestr], cor, \i celor care laud] cu 
at`ta talent pe Domnul 'n fiecare 
duminic], oastea fiilor lui Asaf \i 
Core de la noi. Slav] Domnului 
pentru cei harnici \i inimo\i din 
adunare. 

 Dragii no\tri, 
 Dumnezeu s] v] dea bucurii la 
Cr]ciun, s]n]tate \i pace, putere 'n 
lucrarea Lui. 
 A\a am vrea s] poposim 'n 
adunarea nou], 'n care ne rug]m s] 
fie c]ldur], bucurie \i iubirea real] 
a prezen[ei Lui, a\a cum a fost 'n 
%Irving^. Ne este a\a de dor de voi, 
poate \i din nevoia pe care o sim[im, 
fiind desr]d]cina[i de [ar] \i 
familie... Ne este dor s] ne unim 'n 
jurul prezen[ei Lui. Pentru 
continuarea acelei binecuv`nt]ri, a 
p]cii, a dragostei, a c]l]uzirii 
Duhului Lui, ne rug]m zilnic s] v] 
fie date dumneavoastr] \i Bisericii. 
 "n %c]u\ul palmelor Sale^, v] 
'ncredin[]m pe to[i — 
 Octavian \i Magdalena 
               Panaitescu 

Programul de dup] amiaz] 
 
C`ntare comun] 

Rug]ciune 
C`ntare comun] 
Fanfara 
Solo la pian, copiii Jones 
C`ntare comun] 

Solo, Emma M]du[a 
Poezie, Augustina Bilba 
C`ntare, familia Smahon 
Fanfara 
C`ntare comun] 

Colecta 
Cvintet, Laura, Sami, Alina, Mea, Lianu 
Citirea textului biblic, rug]ciune 
Cvartet, Emma, Jessica, Nathan, Josh 

Predica 
C`ntare de 'ncheiere 
 
     C`nt]rile conduse de fr. Filip Smahon 

S] nu uit]m poc]in[a 
 La Ezechiel 43:2 este scris: %|i iat] c] 
slava Dumnezeului lui Israel venea de la 
R]s]rit...^ Dar 'n R]s]rit au fost alunga[i 
Adam \i Eva din Eden dup] c]derea 'n 
p]cat. "n R]s]rit au fost du\i ca robi iudeii 
c`nd a venit pedeapsa lui Dumnezeu sub 
asirieni. "n R]s]rit a fost dureroasa 
captivitatea babilonian] 'n care era \i 
Ezechiul rob. Acolo, 'n R]s]rit, era \i 
Daniel. Deci, tocmai acolo, 'n R]s]rit, 
acolo unde erau robii p]catului, robii 
pedepselor divine, acolo era \i Duhul 
Domnului, c]ut`ndu-i pe ai S]i cu o 
chemare la poc]in[]. S] auzim \i noi ast]zi 
chemarea Duhului Sf`nt. 


