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Internet - http://www.betelchurch.org 

Du-te, \i ajunge carul acesta 
Duhul i-a zis lui Filip: „Du-te, şi ajunge carul acesta!” (Fapte 8:29). 

 
 Filip era 'n mijlocul unei treziri spirituale de mari propor[ii. Apostolii Petru \i Ioan 
au venit s] se conving], fiindc] se vorbea pretutindeni: %Samaria a primit Cuv`ntul lui 
Dumnezeu!^ A fost o mare rev]rsare de har, \i propov]duirea Evangheliei s-a prelungit 
chiar la 'ntoacerea apostolilor 'napoi la biserica din Ierusalim: %Petru \i Ioan s-au 'ntors 
la Ierusalim, vestind Evanghelia 'n multe sate de-ale samaritenilor^ (Fapte 8:25b). Se 
p]rea c] acolo era nevoie de Filip s] continue lucrarea, \i totu\i Duhul Sf`nt, Marele 
Strateg al lucr]rii misionare, 'l scoate din Samaria \i-l trimite pe un drum pustiu, ca s] 
ating] un singur om. Las] o provincie, o Samarie, ca s] c`\tige un om. Nu e uimitor c] 
Filip n-a c]utat s] explice 'ngerului care-i d]dea planul c] ar trebui altfel s] procedeze. 
G]sim scris: %Filip s-a sculat \i a plecat.^ De la mul[imea din Samaria, la un drum 
pustiu spre Gaza. De la botezurile cu mult popor 'nfl]c]rat, la un botez cu un singur 
candidat... |i azi, poate Duhul ne trimite la c`te un om numai. Am vrea serb]ri, 
congrese mari, mul[imi  de coruri... |i Duhul ne cheam] s] mergem pe c`te un drum 
pustiu, ca s] ducem Evanghelia unui singur om. Ca 'n vremea lui Filip, poate \i noi 
vedem doar un om, dar Duhul vede un continent 'ntreg 'n care ajunge Evanghelia. 



Comunic]ri 
 Œ Sora Tina Popovici se va ocupa 
de str`ngerea de alimente pentru 
s]raci, 'mpreun] cu %Mt. Prospect 
Food Pantry^. "n holul de la intrare 
se afl] dou] cutii  'n care cine 
dore\te poate s] aduc] alimente 
neperisabilepe care s] aibe eticheta: 
%Food for Homeless Shelter Pantry^. 
S] nu fie fructe, legume, carne. 
Colectarea se va face 'n fiecare 
s]pt]m`n] p`n] 'n luna Martie. 
 Œ Fratele Marius Bonca ne 
transmite salut]ri de la fratele 
Trandafir Popovici, din Bucure\ti, 
cu dorin[ele de bine, de har \i pace, 
pentru anul 2015 din partea 
p]storilor \i a bisericii %Golgota^ din 
Bucure\ti. 
 Œ Duminica trecut] a fost cu noi 
prima oar] t`n]rul Cosmin Soleme\, 
prieten al familiei Vasile T]m]\an. 
 Œ Familia Calestrov s-a 'ntors din 
vizita f]cut] 'n Massachussetts, \i 
ne aduce salut]ri de la biserica 
p]storit] de fratele p]stor Petre 
Cioplea. Œ Familia Clonda Nicu \i 
Mariana s-au 'ntors din New York 
unde au petrecut s]rb]torile cu 
rudele. Œ Familia Popoovici Sylvan \i 
Ani\oara s-au 'ntors din Louisiana, 
unde au serbat ziua de na\tere (80 
de ani) a celui care este ca un 
p]rinte adoptiv al sorei Ani\oara. Œ 
Fratele Adrian Siciu s-a 'ntors din 
Rom`nia. Œ De asemenea, s-au 
'ntors din California familiile Dan 
Bogdan \i Andrei Smahon. Le 
spunem tuturor Bun Venit acas]! 
 Œ S] nu uit]m pe bolnavii no\tri 
'n rug]ciunile de fiecare zi, mijlocind 
pentru ei. Cuv`ntul Domnului ne 

'ndeamn] la aceasta: %S] ne 
apropiem, deci, cu deplin] 'ncredere 
de scaunul harului, ca s] c]p]t]m 
'ndurare \i s] g]sim har, ca s] fim 
ajuta[i la vreme de nevoie^. 
Amintim pe c`[iva dintre cei ce nu 
pot veni la adunare din cauza bolii 
sau sl]biciunii trupe\ti: Œ Fratele 
Aurel Flonta continu] s] se 
'nt]reasc] 'n trup, \i chiar urmeaz], 
dup] cum este prognoza medicilor, 
s]  ias] din spital s]pt]m`na 
viitoare. Œ Fratele Gili \i sora Elena 
Ga\par au ie\it din spital \i starea 
s]n]t][ii lor se 'nbun]t][e\te 
treptat. Œ Fratele Cornel Giuc] e 
acas] \i urmeaz] tratamentul de 
terapie intens]. Œ Fratele Iacob 
Sezonov se 'nt]re\te 'n s]n]tate 
acas], de\i dializa 'i sl]be\te 
puterile. Œ Sonia Br`nceanu, nora 
fratelui \i sorei Ghe. \i Maria 
Br`nceanu (so[ia fiului lor Beni), 
care a fost c`teva s]pt]m`ni 'n 
com], \i-a revenit \i i s-a implantat 
un aparat medical care s] ajute 
inima s] pompeze s`ngele. Se afl] la 
spitalul Christ Hospital 'n Oak 
Lawn. Œ Fratele Pavel Negrei a fost 
operat de fiere, \i urmeaz] 
convalescen[a de vindecare. Puterea 
lui Dumnezeu face \i ast]zi minuni. 

|coala Duminical]  
(miercuri, 21 ianuarie 2015)  
 Isus Rug]ciunea puternic] 
Text: Iacov 5:13-18 
Versetul de aur: Iacov 5:16 

Grupul de surori la p]rt]\ie, rug]ciune 
\i studiu biblic, la 'nt`lnirea de joia 
trecut], 15 ianuarie, 'n casa familiei 

George \i Laura Ardelean. 



La data de 31 decembrie 2014, la orele 12:42 pm a decedat 
'n Austria fratele Dimitrie Negr]u, tat]l fratelui Miron 
Negr]u, 'n v`rst] de 107 ani. Dimitrie Negr]u s-a n]scut 
la 4 octombrie 1907 'n familia Ioan \i lorica, 'n comuna 
Socodor, jude[ul Arad. C`nd avea doi ani familia s-a 
mutat la Arad. Studiile le-a f]cut la Arad \i Timi\oara, 
unde a absolvit Institutul Politehnic, sec[ia Chimie, 'n 
anul 1939. A fost concentrat \i trimis 'n Germania., 
urm`nd ca fr]m`nt]rile vie[ii s]-l poarte 'n Rom`nia, 

Germania \i Austria, unde a locuit ultimii ani la Graz. "nainte de plecarea 
din lumea aceasta, parc] obosit de drumul vie[ii \i s]tul de zile, a zis: %M] 
duc acolo sus!^ 

La 14 ianuarie 2015 a trecut la Domnul sora Otilia Bunaciu, 
so[ia pastorului Ioan Bunaciu \i mama fratelui Otniel 
Bunaciu, pre\edintele actual al Uniunii din Rom`nia. Sora 
Otilia s-a n]scut la 18 mai 1928 'n Alma\, jude[ul Arad. A 
lucrat ca secretar] la Seminarul din Bucure\ti \i secretar] 
la Uniunea Baptist] din Rom`nia 'n perioada 1960-1985. "n 
ultimii ani boala a [inut-o imobilizat] la pat. A fost o 
credincioas] harnic] 'n lucrarea Domnului, cunoscut] \i 
iubit] de fr][ietatea din Rom`nia. 

Serviciul de pres] al Federa[iei Baptiste Europene a 
anun[at trecerea la Domnul a fratelui John David Hopper, 
la v`rsta de 80 de ani. David Hopper a fost profesor \i 
pre\edinte al Seminarului Interna[ional de la Ruschlikon 
\i Praga 'ntre anii 1965-1995. "mpreun] cu so[ia JoAnna 
petrecut 32 de ani ca misionar 'n Europa, fiind dese ori 'n 
c]l]torii de sprijin pastoral 'n Rom`nia. Ultima parte a 
vie[ii a tr]it la San Antonio, Texas. 

Fratele Ludovic |ipo\ (1934-2015) 
     Duminic], 11 ianuarie, la ora pr`nzului, fratele |ipo\ 
Ludovic s-a mutat acas] la Domnul. S-a n]scut la 5 
ianuarie 1934, \i la v`rsta de 18 ani \i-a predat inima 
Domnului, iar la 17 ianuarie anul acesta ar fi avut 61 de 
ani de c]snicie cu sora Elisabeta (n]scut] Cosoru\). Au 
avut trei copii, Nu\i, Iudith \i Ludovic (care a murit la 9 
ani). A l]sat 'n urm] pe sora Elisabeta, fiicele Nu\i \i 
Iudith \i familiile lor, de la care sunt trei nepo[i \i o 
str]nepoat].  A venit 'n America 'n 1982, unde au fost 'n 

biserica noastr] p`n] 'n 1988 c`nd s-au mutat 'n Florida. "n luna 
octombrie 2014 medicii au descoperit o tumoare malign] la \ira spin]rii, 
dup] care n-a mai putut umbla. "n anii 'n care a fost 'n mijlocul nostru, \i 
apoi 'n leg]turile pe care le-am p]strat 'mpreun], l-am cunoscut pe fratele 
|ipo\ ca un credincios sincer al Domnului Isus, un membru de baz] 'n 
biseric], harnic 'n orice lucrare pentru casa Domnului, gata s] ajute pe 
al[ii, vesel \i optimist, cump]tat \i iubitor de Cuv`ntul Domnului.  



Domnul mi se 
arat] de 

departe: %Te 
iubesc cu o 
iubire ve\nic]; de aceea '[i 

p]strez bun]tatea Mea^ 
(Ieremia 31:3) 

UrareUrareUrareUrare    
 
...Celor ce-au mers _nainte, cu sufletul curat, 
|i ne-au l]sat cu grij] o cale de urmat, 
Le d]m cinstirea noastr], \i ne rug]m s] fim 
|i noi uni[i ca snopul, prin Duhul s] tr]im.  
 
Privim la ei \i ast]zi cu-at`ta dor aprins, 
Pentru c]-n lupta crunt], au fost de ne'nvins. 
Nu \i-au v`ndut credin[a 'n anii cei mai grei, 
|i ne rug]m 'ntr-una s] fim \i noi ca ei. 
 
...Acelor care umbl] \i ostenesc acum, 
"n harul p]rt]\iei cu noi pe-acela\i drum, 
Le d]m 'mbr][i\area iubirii ce ne-a str`ns, 
S] fim un trup, o oaste, la r`s ca \i la pl`ns. 
 
C]ci numai Duhul slavei cu ale Lui lumini, 
Aduce crizanteme pe c]ile cu spini; 
Ne [ine \i ne poart], lovindu-l pe du\man, 
Pentru ca noi s-ajungem la cel]lalt liman. 
 
...Iar cei ce ne urmeaz] pe-al gloriei hotar, 
Dorim s] se ridice pe culmile de har! 
|i aurul credin[ei, 'n ceasul cel mai greu — 
"n ei s] str]luceasc], slujind pe Dumnezeu. 
 
La tot ce-am zis odat], voi spune[i mai frumos, 
La ce-am zidit cu trud], zidi[i mai luminos; 
Ce-a fost la noi speran[], v] fie bun drumeag, 
La ce-am iubit 'ntr-una, voi s] iubi[i mai drag. 
 
Fi[i buni unii cu al[ii, fi[i r]bd]tori \i drep[i, 
C`nd 'ncercarea vine, fi[i bl`nzi \i 'n[elep[i. 
Si nu uita[i c] Domnul va reveni-n cur`nd: 
S] ne g]seasc]-n hold]! 
             S]-L a\tept]m lucr`nd! (vp) 

Programul de dup] amiaz] 
 
C`nt]ri Comune (x2) 
Rug]ciunea Pastoral] 
Qvintet B]rb]tesc 
 - C`nd Eram R]t]cit 
Cor Mixt 
Qvintet B]rb]tesc 
 - "nspre Z]ri Albastre 
Anun[uri/Colecta 
 - C`ntare Comun] 
Citirea Textului 
Rug]ciune 
Predica 
C`ntare Comun] 
Benedic[ie/Încheiere       
 
C`nt]rile Comune - Sami Negru 

Ast]zi mai mul[i 
tineri de la noi sunt 
p l e c a [ i  ' n 
Pennsylvania la tab]ra 
de iarn]. De\i ei nu sunt acas], 
repet]m anun[ul 'n leg]tur] 
proiectul lor de str`ngere a 
paltoanelor, a hainelor de iarn], 
pentru s]raci. Tinerii vor duce 
hainele pentru distribuire la 
Pacific Garden Mission. Cerin[a 
este ca hainele s] nu fie p]tate, 
rupte, sau murdare. ci haine 
bune de purtat. Ultima zi pentru 
str`ngerea aceasta de haine va fi 
Duminica viitoare, 25 Ianuarie. 
Responsabili cu acest proiect: 
Sylvan Popovici \i Dani Voica. 

O mas] de Bun venit! Ast]zi, dup] 
serviciul divin de dup] amiaz], vom 
avea o mas] de p]rt]\ie preg]tit] de 
surori 'n onoarea noii familii 
'ntemeiate prin harul Domnului 
Isus, familia Ionu[ \i Paula Bota. 


