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„God Bless America!”
Ne rugăm ca Dumnezeu
Preasfântul și Părintele veșniciilor și
Domnul Păcii, să aducă pace pe
pământ, să smerească mândria
omenească și ura dintre oameni, și să
toarne mângăierea sa cerească în
inimile tuturor năcăjiților de pe
pământ, și să dea binecuvântarea Sa
peste America.
Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru
țara în care trăim și ne rugăm pentru

binecuvântarea poporului în mijlocul
căruia am ajuns. Ne amintim cu
recunoștință jertfa dată de soldații
acestei țări pentru libertate, iar pentru
cei ce sunt acum sub arme, ne rugăm
să fie păziți de Mâna lui Dumnezeu
Atotputernicul.
Fiindcă am gustat traiul în
lanțurile tiraniei…, fiindcă știm ce
înseamnă pâinea pe cartelă, și
destituirile, exmatriculările și
arestările pentru credință…, și fiindcă
vedem norul negru al luptei satanice
împotriva Bisericii lui Hristos, ne
rugăm și cerem lui Dumnezeu să mai
îngăduie timp de pace și bună-învoire
în America, și pretutindeni pe pământ,
ca astfel Evanghelia să se
răspândească și mulți oameni să fie
mântuiți prin credința în Domnul Isus
Hristos și să ajungă la cunoștința
adevărului.

n Ieri a avut loc ceremonia
căsătoriei religioase dintre Rebecca
Mircu, de la
noi, și Claudiu
Baran, de la
biserica
penticostală
Alleluia, din
Dearborn
Heights,
Michigan. De la
noi au participat
mulți frați și surori, și și un grup
frumos din fanfară. Predica la cununie
a fost ținută de fr. Marius Scurtu, de la
biserica Logos, Chicago; iar căsătoria a
fost oficiată de fratele Gabriel Fazecaș
și Valentin Popovici. Ne rugăm ca
Tatăl ceresc, Izvorul binecuvântărilor,
să reverse din plin peste cei doi tineri
căsătoriți har ceresc și fericire.
n Fratele și sora Alex și Ana
Câmpeanu s-au
reîntors în
România. În
timpul cât au fost
aici, ne-am legat
unii de alții în
părtășia harului
care ne leagă,
participând în
fiecare duminică
la serviciile
noastre de închinăciune. Duminica
trecută ne-am luat rămas bun de la ei,
și am transmis prin ei salutări bisericii
nr. 3 Timișoara („Emanuel”), din care
fac parte.
n În duminica trecută Chris și
Natalia Constantin au venit la
binecuvântare cu al doilea copilaș al

lor, fetița
Olivia Rafaela
Constantin.
Chris
Constantin
este fiul sorei
Mariana
Constantin de
la noi. Ne
rugăm ca
Dumnezeu să fie peste această familie
și peste copiii dăruiți de Domnul, Noah
Gabriel și Olivia Rafaela, spre bucuria
părinților și a Bisericii.
n Dorin Opriș, fiul fratelui și sorei
Jean și Viorica Opriș, a fost operat
marți, 21 mai, la Northwestern
Hosptal, într-o intervenție chirugicală
foarte delicată la creier. Operația a
durat mai bine de șase ore. Miercurea
trecută fratele Jean și s. Viorica Opriș
ne-au dat detalii în legătură cu operația
care s-a făcut cu anestezie locală
pentru a lăsa pacientul să fie conștient
și astfel să nu fie afectați centri de
control ai vorbirii și văzului. Slavă
Domnului pentru lucrarea Sa
minunată. Mulțumim celor care s-au
unit în post și rugăciune marțea trecută
în mijlocire pentru Dorin Opriș.
n Familia Ilisie urmează să plece
miercurea viitoare într-o vacanță în
România. Tânăra Amber Ilisie a
graduat de la liceu, și chiar astăzi este
la festivitățile de absolvire. Felicitări
pentru Amber, și le urăm Drum Bun și
plăcut tuturor!
n Fratele Pitt Popovici, din Atlanta,
Georgia, care a suferit săptămâna

trecută un stroke, un șoc sanguin
asupra creierului, este de marți, 21 mai,
acasă, având o recuperare rapidă. Slavă
Domnului!
n La 2 mai a.c., în
familia lui Jonathan și
Morgan Sporea s-a născut
un băiețel pe care părinții lau numit James Sporea. Este
al doilea strănepot al sorei
Rodica Sporea, fericita noastră
străbunică. Felicitări.
n Fratele Pența Pavel din Australia
va pleca miercuri, 29 mai, în
Iugoslavia și România, în misiune
personală de ajutor financiar pentru
păstori și biserici, ca în fiacre an.
Fratele Pența are vârsta de 85 de ani.
n Duminica trecută ne-am bucurat
de vizita fratelui și sorei Dănuț și Gina
Onofrei împreună cu copiii. Ei s-au
reîntors în România, la Marginea,
lângă Vicovul de Sus, județul Suceava,
încheindu-și călătoria în Statele Unite,

la Chicago și Phoenix, Arizona. Au
fost la noi împreună cu tânăra pereche
Ezechiel și Renata Martiș, gazdele lor,
„...Mai presus de toate să aveți o
dragoste fierbinte unii pentru alții,
căci dragostea acoperă o sumedenie
de păcate” (I Petru 4:8).
O dragoste fierbinte… Nu o
dragoste de interes, nici de formă
goală, de spoială, ci o dragoste
fierbinte, reală, adevărată.
O dragoste unii pentru alții…
Dacă ne iertăm greșelile și păcatele
unii altora, arătăm că într-adevăr am
simțit dragostea lui Dumnezeu care
ne-a iertat și pe noi în Hristos.
Legătura bisericii este bazată pe
dragoste. E cimentul care ne leagă.

Ioan Capotă
(1940 - 2019)
Ioan Capota s-a născut la 25 Februarie 1940, în
București unde a locuit până la plecarea în USA în
1991 cu fiul Daniel, urmat de soția Gica cu fiul
Florin în 1993, apoi fiica Gabi cu familia în 2012. A
fost cel mai mare din cei 6 copii ai lui Gligor și
Floarea Capota. Împreună cu părinții și cei 5 frați, a
fost un membru activ al Bisericii Providența –
Ferentari. A cântat în cor, orchestră la contrabas, a dirijat, dar și a fost învățător
la clasele de mandolină. În USA, a trăit în Chicago pentru mulți ani,
frecventând Biserica din Irving Park, și apoi s-a mutat cu familia în Phoenix
AZ, unde a format și condus orchestra de mandoline. A avut o viata cu multe
încercări, dar Dumnezeu a fost alături de familie prin toate acestea. A trecut la
Domnul fiind acasă, în dimineata de 22 Mai 2019. A lăsat în urmă soția Gica,
copiii Daniel & soția Aurelia; Florin & soția Teodora; și Gabriela & soțul Cristi
Codrea; și 7 nepoți; surorile Elena Brad & Viorica Mureșan, frații Grigore,
Gheorge, Teodor Capota și familiile lor.

De la al XXXVII-lea Congres al
Uniunii Baptiste din România
Congresul s-a ținut la Biserica Baptistă
Nr. 1 din Cluj-Napoca între 24-25 mai
a.c. Fratele Ovidiu Rauca, președintele
Asociației Baptiste Române din Statele
Unite și Canada, care a participat la

congres, transmite frățietății următoarul
mesaj:
“Uniți în Hristos pentru misiune” – a
fost tema Congresului UBR ce s-a
desfășurat la Cluj între 24-25 Mai, unde
am reprezentat RBA la cel mai înalt
nivel. Alături de mesajul de salut din
prima parte a primei zile de congres am
fost chemat să aduc și mesajul principal
al serii în închinarea cu biserica locală și
delegații prezenți. Vorbind despre
misiunea bisericii așa cum am văzut-o
încredințată de Isus concluzionam
spunând – Misiunea Bisericii e…
Biserica în misiune! Doresc din partea
RBA să felicit noua conducere a UBR
dorind ca Dumnezeu să-i însuflețească și

„Să ne uităm țintă la
Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I
era pusă înainte a suferit crucea, a
disprețuit rușinea, și șade la dreapta
scaunului de domnie al lui
Dumnezeu” (Evrei 12:2)

să dea progres lucrării baptiste în
România. Făgăduim că ne vom ruga
pentru ei și-i vom sprijini cu toată
dragostea.
Iată noua conducere a Uniunii
Baptiste din România (2019-2023):
•Președinte – pastor Viorel Iuga
•Secretar Gen. – pastor Ioan Ardelean
•Secretar gen. adj. – Corneliu Peleașă
•VP Educație – pastor Paul Negruț
•VP Misiune – pastor Otniel Bunaciu
•VP Pastorală – Mihai Micula
•VP Conv. Maghiară – Pal Borzași
Domnul să fie slăvit !
Ovidiu Rauca, Președinte RBA
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