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Lăudați pe Domnul !
„Tot ce are suflare să laude pe Domnul! Lăudați pe Domnul! (Psalmul 150:6).

Aliluia este tradus în cartea Psalmilor cu „Lăudați pe Domnul”, expresie frecvent întâlnită 
în special în ultimii psalmi ai cărții, și mai ales în ultimul verset al fiecăruia din psalmii 
aceștia. Vestitul predicator A.C. Dixon din generația trecută, a avut o predică cu cinci puncte: 
Aliluia al naturii, Psalmul 104; Aliluia al providenței divine, Ps. 105; Aliluia al harului lui 
Dumnezeu, Ps. 106; Aliluia al laudelor înaintea lui Dumnezeu, Ps. 112, 113, 146, 147, 148, 
149, 150; și, Aliluia al stăpânirii Domnului Isus Hristos, Apocalipsa 19:1-7.

Cu adevărat, „În locașul Lui, totul strigă, Slavă!” (Psalmul 29:9) — totul exclamă 
superlativele gloriei lui Dumnezeu, în creație, în providență, în îndurarea revărsată peste 
lume, în harul adus prin Domnul Isus Hristos, în păstrarea noastră în harul Său luminos, în 
viitorul pe care-l pregătește pentru cei răscumpărați ai Săi. Cum să nu-I lăudăm Numele? 
Cum să nu strigăm și noi, Aliluia, Aliluia, Aliluia !

Lăudați pe Domnul !

Tinerii din fanfara „Soli Deo Gloria” care au cântat la noi în duminica de 12 iunie a.c. și au 
fost într-un turneu de misiune în luna iunie la un număr de biserici românești din Europa (în 

Italia, Cehia și Austria). La grupul acesta s-au alăturat unele familii ale cântăreților împlinind 
un număr frumos de călători pe drumurile Europei.



Ne bucurăm astăzi să salutăm în 
mijlocul nostru pe fratele Teodor Ioan 
Colda, păstor la biserica Baptistă 
Golgotha din București, care lucrează 
în păstorirea bisericii alături de frații 
Daniel Mariș și Trandafir Popovici.

Salutăm cu bucurie grupul 
de frați și surori plecați 
dintre noi cu fanfara „Soli 

Deo Gloria” în Europa între 16 iunie și 
4 iulie. Turneul a fost organizat foarte 
minuțios și a fost excelent pregătit din 
p u n c t d e v e d e r e m u z i c a l . L a 
conducerea turneului a fost Sorin 
Cimpoeș, în colaborare strânsă cu Dan 
Bulboacă și Andrei Smahon. Aceștia au 
contribuit mult la succesul călătoriei.  
Pretutindeni unde am fost am găsit 
biserici calde, primitoare, care au fost  
înviorate prin faptul că au fost vizitate, 

și că prin aceasta s-a creat o legătură 
între noi și cei răspândiți în pribegie 
prin Europa. Pe lângă serviciile divine 
în casele de rugăciune, am avut 
concerte în aer liber, în piața centrală a 
orașelor Conegliano și Mansue, în 
Italia, în casa de cultură a orașului 
Zatec (Rep. Cehă), și în catedrala 
Husită din Praga. Fiind la Torino 
(Italia), frații din Milano ne-au chemat 
să mergem și la ei, și astfel am 
modificat programul ca să vizităm 
biserica baptistă formată de curând în 
Milano. Am avut multe surprize 
frumoase. Una din surprize a fost la 
Zatec, să avem cu noi la concert pe 
dna primar a orașului împreună cu un 
consilier al ambasadei române; la 
Conegliano a fost cu noi consulul 
general al României de la Triest; la 
Mansue a venit primarul orașului să ne 
salute la adunarea în aer liber; iar la 
Praga a venit ambasadorul Bogdan 
Neagu al României în Cehia și a adus 

într-o seară la Milano



un salut în catedrala memorială a 
martirului Ian Hus. Alte surprize au 
fost: din Ucraina au venit cu noi fratele 
Mihail și sora Dora Bukatovici, părinții 
sorei Alla; iar din România ne-a însoțit 
tânărul Ieremia Smahon, frate cu 
Andrei Smahon (și ceilalți), care a fost 
cu toată familia în turneu. Am avut și 
copii cu noi (Tommy și Joey Bulboacă, 
Jacob și Abby Smahon, Nicholas 
Dinu), care au fost cuminți, ascultători 
și au participat chiar în programele 
fanfarei. Dăm slavă Domnului pentru  
toate, și ne rugăm ca Duhul Lui să 
lucreze ca ecoul acestui turneu să aducă 
roadă binecuvântată pentru slava 
Numelui cel mare al Domnului Isus 
Hristos, Mântuitorul nostru.     

Din duminicile trecute în care am 
fost unii din noi plecați din Chicago, 
trecem în revistă câteva din activitățile 
care au avut loc în adunarea noastră:

Doi trandafiri roșii:
La 15 Iunie s-au născut Elija 

Andrew Bujdei și James George Bujdei  
(doi băieței gemeni). Felicităm părinții 
Christine și Andrew Bujdei și bunicii 
George și Laura Ardeleanu, și Eugen și 
Ligia Bujdei.

Bolnavii noștri:
Au trecut prin operații grele câțiva 

frați scumpi, pentru care ne rugăm ca 
Domnul să le dea însănătoșire:

- Dan Mitroi, operat de inimă;
- Gili Gașpar operat la arterele 

carotide;
- George Ardelean, operat la Boston 

și revenit acasă;
- Gheorghe Țârlea și nepoțica Sarah-

Mikela, sunt bine după ce au fost răniți 
de un câine doberman.

- Fratele Dorin Mitrofan a fost cu 
noi în duminica trecută, și ne-am 
bucurat de starea sănătății lui. 

La plecare și la venire:
Fratele Aron Orășeanu a plecat într-

un concediu peste vară în România.
S-au întors din concedii și călătorii: 

Olimpia Voica, Maria Postescu, 
Elisabeta John, Viorica Ghera; Allen și 
Delia Ordeanu, Viorel și Viorica 
Abrudean, familiile Aron Duca, Dorina 
Mocuța, Marinică Dumitrașcu (care ne-
a adus salutări din Akron), Clement 
Popovici, Iulius Savu, Dorel și Dana 
Bulboacă. 

Musafiri:
- Marius și Ana Socea, Florin și 

Edena Năstase, două familii de 
misionari care lucrează cu organizația 
„Alege Viața”, care au fost găzduiți de 
familiile Iosif Iștvan și Viorel Tăședan. 
Acest cuplu de lucrători în câmpul 

„Ferice de acum încolo de 
morții, care mor în Domnul!” 
-„Da”, zice Duhul; „ei se vor 
o d i h n i d e o s t e n e l i l e 
lor…” (Apocalipsa 14:13).

Semnele pe dolarul american
De\i controversate aceste semne pot fi 'n[elese sub aspectul pozitiv al vizionarilor 
care au vrut s] 'nceap] aici 'n America o lume mai bun] sub autoritatea lui 
Dumnezeu. Doralul poveste\te istoria \i dorin[a fondatorilor acestei []ri:
IN GOD WE TRUST, %"n Dumnezeu ne 'ncredem!^
ANNUIT COEPTIS, %Dumnezeu a fost binevoitor cu lucrarea noastr]^
PIRAMIDA este simbolul str]daniilor comune ale oamenilor pentru binele 
tuturor. E luminat] 'n fa[], \i 'ntunecoas] pe partea de vest, semn c] [ara aceasta 
abia s-a format \i 'nc] vestul era neexplorat. Piramida e f]r] v`rf, semn c] lucrarea 
'nc] nu s-a sf`r\it. "n piatra de cap]t e %ochiul atot-v]z]tor^, simbol al lui 
Dumnezeu care prive\te \i conduce aceast] [ar].
La baza piramidei:
MDCCLXXVI = numeralul roman al anului 1776, anul de 'nceput al []rii.
NOVUS ORDO SECLORUM, %O nou] r`nduial] a veacurilor^ a 'nceput
Vulturul ple\uv american a fost ales ca simbol pe sigiliul []rii pentru dou] motive:
a) Nu se teme de furtun], se ridic] deasupra vijeliei.
b) Nu poart] nici o podoab], nici o coroan] p]m`nteasc].
Scutul din fa[a vulturului e suspendat 'n aer, nu e rezemat pe nimic: [ara aceasta 
tocmai '\i c]p]tase independen[a de coroana Angliei, era de sine st]t]toare.
Deasupra vulturului sunt 13 stele, semnific`nd cele 13 state care au format la 
'nceput uniunea. 
E PLURIBUS UNUNM = %Din mai mul[i, suntem una!^
Observa[i, 13 litere 'n %E PLURIBUS UNUNM^, 13 stele deasupra, 13 spice 'n 
st`nga, 13 s]ge[i 'n dreapta.
S] ne rug]m pentru binele Americii!

Ana Nițu
17 Mai 1935 - 29 iunie 2016

La 29 iunie, fiind în vârstă de 81 de ani, sora Nițu Ana a fost 
chemată la Domnul. Trecuse printr-o operație grea, și 
Domnul a hotărât să-i încheie călătoria prin valea aceasta a 
durerilor. Sora Ana s-a născut la 17 mai 1935 în Vicovul de 
Sus, județul Suceava. A avut patru copii, Ioan, Maria, Lidia și 
Victoria. Din 1983 a rămas văduvă, și în 1988 s-a mutat în America. (În 
România a rămas numai fiica Maria și familia). A avut opt nepoți și șase 
strănepoți. Marți seara, 5 iulie, am avut un serviciu de priveghi și miercuri, 6 
iulie, înmormântarea. A fost înconjurată până la sfârșit de dragostea familiei, a 
bisericii și a Domnului Isus. A rămas între noi și în inimile noastre un loc gol de 
neînlocuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să dea  mângăierea Lui cerească 
tuturor celor îndurerați. 



			„Întărește-te	
și	

îmbărbătează-
te.	Nu	te	

înspăimânta	și	
nu	te	îngrozi,	căci	Domnul,	

Dumnezeul	tău	este	cu	tine	în	tot	
ce	vei	face.”	(Iosua	1:9)

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

Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org

Citirea zilnică a Bibliei
Luna Iulie:
1. 2 Regi 15-17
2. Osea 1-4
3. Osea 5-7
4. Osea 8-10
5. Osea 11-14
6. 2 Regi 18-19
7. Isaia 1-3
8. Isaia 4-6
9. Isaia 7-9
10. Isaia 10-12
11. Isaia 13-15
12. Isaia 16-18
13. Isaia 19-21
14. Isaia 22-24
15. Isaia 25-27
16. Isaia 28-30
17. Isaia 31-33
18. Isaia 34-36
19. Isaia 37-39
20. Isaia 40-42
21. Isaia 43-45
22. Isaia 46-48
23. Isaia 49-51
24. Isaia 52-54
25. Isaia 55-57
26. Isaia 58-60
27. Isaia 61-63
28. Isaia 64-66
29. Mica 1-4
30. Mica 5-7
31. Naum 1-3

Evangheliei a adus mărturii frumoase despre lucrarea 
Domnului în România și în special în rândul tinerilor 
și studenților.

- Sora Amalia Andrei, tot din grupul „Alege 
Viața” a avut o mărturie din câmpul Evangheliei 
miercuri, 29 iunie.

- Alexei și Elena Hrișka, din Pennsylvania, veniți 
în părtășia noastră, la copii și nepoți.

- Cornel Grama, fiul sorei Carolina Grama.

Fanfara (în rezervă):
Ne-am bucurat de tinerii din fanfară, care au 

rămas acasă, și au cântat în serviciul divin din 26 
iunie. De asemenea, îi felicităm pe tinerii Silviu și 
Flavius Străin care s-au alăturat fanfarei noastre.

Întrunirea surorilor
Ieri, 9 iulie a fost întrunirea surorilor, la care au 

studiat subiectul frumos, „Promisiuni Împlinite”

La Mulți Ani!
Duminica trecută, 3 iulie, sora Dorina Mocuța a 

împlinit 70 ani. La 4 iulie surorile Mia Arcan și Ana 
Jurghela au împlinit vârstă de 70 de ani. Tot 
duminica trecută a fost ziua de naștere a sorei Flori 
Hegyeș (dar nu 70 de ani). Felicitări din inimă!

Astăzi, după serviciul de seară vom avea o masă 
de sărbătoare pentru toți cei născuți în luna Iulie din 
Biserica noastră.

VBS 2016 — 25-29 Iulie, 4:30-8:30 pm. Suggested 
donations: $25:00 includes T-shirt, CD, hot dinner every 
day, crafts and much more. VBS staff  meeting: July 24, 
6:30-7:30. Volunteers needed. Sign up for an eternal 

investment!


