
Biserica Baptistă Română BETEL

Anunț important: AWANA începe la noi miercuri, 6 septembrie, de la orele 
6:30 pm. — Veniți cu bucurie la casa Domnului!

Dacă ai succes fără suferință, 
înseamnă că altcineva a 
suferit înaintea ta. Dacă ți-e 
dat să suferi dar nu ai succes, 
înseamnă că altineva va avea 
succes după tine…
Adoniram Judson

Rugăciunile noastre aleargă 
pe un drum, și răspunsurile 
lui Dumnezeu aleargă pe alt 
drum, și din când în când se 
întâlnesc.

Adoniram Judson (1788-1850)

Să ne hotărâm în fiecare dimineață să trăim ziua îmbrăcați într-o haină de care 
să nu ne fie rușine toată veșnicia.

Adoniram Judson

Viitorul este atât de strălucit după cum sunt strălucite făgăduințele lui 
Dumnezeu
1788-1850

Iubite sfânt Mântuitor,
Slăvitul nostru Bun Păstor!
Mai lasă pacea Ta măiastră
De la a Cerului fereastră,
Șuvoi de har fermecător
În adunarea noastră...

Să fie între noi un dor,
Din dorul sfânt al slăvilor,
Să fim uniți ca altădată
Ierusalim dintr-o bucată,
Și toți o Turmă și-un Păstor.
O oaste minunată. adevărată

Sub norul Tău ocrotitor,
Din stâlp de foc luminător,
Tu, Doamne, să ne-arăți meleagul,
Unde să stea senin pribeagul,
Într-un Betel odihnitor,
Să-Ți ridicăm noi steagul.

Adoniram Judson (1788-1850), a fost primul misionar american baptist care s-a 
dus pe câmpul de misiune în străinătate, omul care a crezut că nu există țări 
închise pentru Evanghelie atâta timp cât există bărbați și femei care își pun viața la 
dispoziția lui Dumnezeu și sunt gata să renunțe la tot, ca să câștige pe alții la 
Hristos. Judson a tradus în întregime Biblia în limba Burmeză, și a aprins focul 
misiunilor în inima multora. Din scrierile lui, iată câteva citate inspirative: 

•Nu există succes fără jertfă. Dacă ai succes fără suferință, înseamnă că 
altcineva a suferit înaintea ta. Dacă ți-e dat să suferi dar nu ai succes, înseamnă că 
altineva va avea succes după tine… •Rugăciunile noastre aleargă pe un drum, și 
răspunsurile lui Dumnezeu aleargă pe alt drum, și din când în când se întâlnesc. 
•Să ne hotărâm în fiecare dimineață să trăim ziua îmbrăcați într-o haină de care să 
nu ne fie rușine toată veșnicia. •Viitorul este atât de strălucit după cum sunt 
strălucite făgăduințele lui Dumnezeu •Dacă n-aș fi fost sigur că toate încercările 
din viață ne sunt rânduite de dragostea infinită și îndurarea lui Dumnezeu, n-aș fi 
putut îndura suferințele care au venit una după alta peste mine. •Lui Dumnezeu 
în plac atât de mult rugăciunile noastre stăruitoare, încât nu ne trimite multe 
binecuvântări fără ele. •Vă implor, nu fiți mulțumiți cu o religie convenabilă și 
comodă, atât de comună în zilele acestea! •Prefer o cameră săracă în Rangoon, 
decât șase camere elegante în Boston; aici simt că mă vrea Domnul. 
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Scurte Comunicări

„Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste… odraslele tale” (Isaia 44:3)

Să avem rugăciuni de mijlocire
Fratele Mihail Bukatovici ne-a spus în duminica trecută un gând prin 

care ne îndeamnă să ne rugăm pentru misiunea de evanghelizare din 
Poroșcovo, un sat românesc la marginea de vest a Ucrainei, în zona Trans-
carpatică a regiunii Ujgorod, în dreptul Maramureșului nostru românesc. La 
Poroșcovo oamenii vorbesc românește, dar până acum câțiva ani n-au știut că 
mai există și alții care au aceeași limbă ca ei. Ucrainienii îi numesc „volohi” și 
limba lor este o limbă românească veche, din Evul Mediu. Izolați de alte 

comunități românești, nu știau că la 200 
Km de ei se află o țară întreagă unde se 
vorbește românește. Fiind în majoritate 
neștiutori de carte, volohii trăiesc în 
case de pământ, într-o sărăcie cruntă, cu 
foarte mulți copii, și o cultură foarte 
limitată. Majoritatea sunt lucrători în 

lemn, făuritori de linguri de lemn și vase de lemn. Fratele Grișca Pavel, 
păstorul bisericii din Tărăsăuți, este acum conducătorul Cercului Baptist 
Românesc din Ucraina, și organizează trimiterea de misionari în regiunea 
Poroșcovo, care au o lucrare dublă, și alfabetizarea volohilor, ca să știe să scrie 
și să citească, și evanghelizarea lor, în cunoașterea Domnului Isus Hristos. 
Misiunea de evanghelizare are însă greutăți mari întrucât luptă cu superstițiile 
locale pe de o parte, și pe de altă parte, cu ponegrirea credinței baptiste. 
Misionarii baptiști fiind din regiunea Cernăuți, cei rău-voitori spun că sunt 
agenți ai securității din Kiev cu scopul de a-i rupe pe volohi de Biserica 
Ortodoxă, transormându-i în „sectanți”.  Alte sate unde locuiesc volohii în 
aceeași regiune sunt: Simeria, Remeți și Mircea. Să amintim în rugăciunile 
noastre lucrarea de evanghelizare din regiunea Poroșcovo.

Pe lângă pagubele enorme pricinuite de uraganul „Harvey” în Texas, cu 
peste 35 de morți, și peste 30.000 de oameni dislocați în adăposturi 
improvizate și 100.000 de case distruse; mai sunt 
exploziile de la uzina chimică Arkema din Crosby, 
Texas; și un nou uragan, denumit „Irma” care crește în 
intensitate deasupra Oceanului Atlantic.

Amintim de asemenea că inundațiile din Sud-
estul Asiei au făcut pagube enorme: clădiri prăbușite 
de furia furtunii, și numărul victimelor la peste 1.200 
de morți în India, Nepal și Bangladeș. Numai în statul 
Utttar-Pradeș, peste 100 de morți și 3.097 sate 
inundate de taifun.



Școala Duminicală
Semne ale Legămintelor lui Dumnezeu

30 august: Curcubeul Geneza 8:20-22; 9:8-17 x. 9:11
6 septembrie: Tăierea împrejur Geneza 17:1-14 x.17:2
13 septembrie: Sabatul Exodul 31:12-18 x. 31:13b
20 septembrie: Inima plină de Duhul Ezechiel 36:22-32 x. 36:26

Pe dealul de la Millersburg, adunarea noastră din 20 august 2017

•Picnic de Labor Day. Mâine, de la 
orele 11:00 dimineața, ne adunăm la 
pădure pentru un picnic organizat de 
tineri, în același loc la pădurea  din Euclid 
și West River Road, în Mt. Prospect

•AWANA își va începe activitățile 
miercuri 6 sept. la orele 6:30 pm, și în 
fiecare miercuri la aceeași oră!

•Astăzi are loc congresul Asociației 
Baptiste din Statele Unite și Canada, la 
San Francisco, biserica gazdă a convenției 
fiind Biserica Baptistă din San Leandro. 
Tema Convenției de anul acesta este 
„Căci mie nu mi-e ruşine de Evanghelie, 
fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu 
pentru mântuirea fiecăruia care crede…” 
Romani 1:16. Convenția are loc în sala de 
spectacole a Liceului din Dougherty 

Valley, la adresa: 10550 Albion Road, San 
Ramon, CA 94582.

•Botezul așteptat. În luna aceasta, cu 
ajutorul Domnului, dorim să avem un 
botez noutestamental pe data de 24 
septembrie dimineața. Aducem în 
rugăciune înaintea Domnului pe cei care s-
au hotărât să-L urmeze în apa botezului și 
să-L slujească toată viața.

•Sâmbăta viitoare de la 10 am va fi 
studiul biblic al surorilor. Ieri dimineață s-
a ținut Micul Dejun cu rugăciune al 
bărbaților. 

•Corul Bărbătesc „Laudă Mielului” 
din California va urma să meargă într-un 
turneu de misiune în bisericile din 
România (partea de răsărit), Bucovina de 
Nord (Ucraina) și Republica Moldova, 
între 6 -22 septembrie.



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei DEF)

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

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
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Iubite sfânt Mântuitor,
Slăvitul nostru Bun Păstor!
Mai dă-ne pacea Ta măiastră
De la a Cerului fereastră,
Șuvoi de har fermecător
În adunarea noastră

Să fie între noi un dor,
Din dorul sfânt al slăvilor,
Să fim uniți ca altădată
Ierusalim dintr-o bucată,
Și toți o Turmă și-un Păstor.
O oaste minunată.

Iubite sfânt Mântuitor,
Slăvitul nostru Bun Păstor!
Mai dă-ne pacea Ta măiastră
De la a Cerului fereastră,
Șuvoi de har fermecător
În adunarea noastră

Să fie între noi un dor,
Din dorul sfânt al slăvilor,
Să fim uniți ca altădată
Ierusalim dintr-o bucată,
Și toți o Turmă și-un Păstor.
O oaste minunată.

•La Mulți Ani! — În luna septembrie, la 
zile de naștere și aniversări, îi felicităm pe: 
Carmen Popovici,  Mariana Ilisie, Rita 
Buibaș, Alla Dinu, Karin Dobre, Jonathan 
Ordeanu, Silvia Burcu, Maria Bărnuț, Rodica 
Sporea, Tatiana Bonca, Veronica Bahnean, 
Gracie Cimpoeș, Sofica Izvernariu, Marc 
Popovici, Ilie Negru, Mea Ordeanu; Timmy 
și Diana Popovici, Andre și Mea Ordeanu.

•Fratele Mihai și s. Caty Rădulesc și-au 
luat rămas bun de la noi, întorcându-se în 
Florida, și apoi Hawaii. Ne rugăm pentru o 
grabnică revedere.

•În duminica trecută am fost vizitați de 
fratele Busuioc și sora Iconia Belciu din 
Australia, la serviciul divin de dimineață; iar 
la cel de seară de Nelu și Maraiana  Zaharia, 
din Arad.  Frații păstori musafiri au predicat 
la amvonul bisericii noastre respectiv despre 
Desăvârșirea sfinților și despre Pacea lui 
Dumnezeu care întrece orice pricepere. Iar 
seara, după serviciul divin, ne-am bucurat la o 
părtășie la masă onorând lucrarea Domnului 
prin care fratele Nathan Smahon a primit 
cetățenia americană. 

•Duminica trecută seara, fratele Nelu și 
s. Ani Tămășan s-au întors din România, de la 
înmormântarea mamei, s. Muscan Maria, care 
avea vârsta de 82 de ani. Pe drum au primit 
vestea tristă că fratele mai mare al sorei Ani, 
Daniel Muscan, în vârstă de 60 de ani, a 
trecut la Domnul. Le dorim mângăierea 
dulce a Domnului Isus și încredințarea că 
Domnul Isus a pregătit pentru noi toți un  loc 
în Țara cerească de pace și lumină.

•La plecare și la venire… Bun Venit 
familiei Zaica întorși din concediu.  Alții care 
au plecat în călătorii sunt: Gheorghe și Letiția 
Țârlea în România; Ilie și Felicia Negru în 
România; Viorica Opriș în Florida. Printre 
cei plecați la convenția din California sunt și 
Fred și Floria Hegyeș, și Josh Popovici.

Rugăciune la Betel
Iubite sfânt Mântuitor,
Slăvitul nostru Bun Păstor!
Mai lasă pacea Ta măiastră
De sub a Cerului fereastră,
Șuvoi de har fermecător
În adunarea noastră...

Nu suntem mulți, dar Te iubim,
Și Te-așteptăm, și Te dorim,
Cum zorii cheamă dimineața,
Noi Te chemăm, alungă ceața,
Și între noi, Rege sublim,
Să-Ți strălucească Fața.

Să fie între noi parfum,
Nu de cenușă, nici de scrum,
Ci o mireasmă de tămâie,
Din dragostea noastră dintâie
Să nu se piardă nicidecum,
Ci-n veac să ne rămâie.

Să fie între noi un dor,
Din Duhul Sfânt al slăvilor,
Să fim Mireasa Ta curată,
Ierusalim dintr-o bucată,
Pe fruntea Ta de Bun Păstor,
Cunună nestemată.  (vp)


