
„Dar ceice se încred în Domnul își înoiesc puterea, ei zboară ca 
vulturii; aleargă și nu obosesc, umblă, și nu ostenesc.” (Isaia 40:31). 

Suntem în perioada Adventului. În mod cu totul special în Apus, luna 
decembrie, sau patru duminici înainte de sărbătoarea Nașterii Mântuitorului 
nostru, duminicile sunt de Advent. Biserica trăiește o recapitulare a profețiilor 
despre Venirea Întâia a Domnului, și o înflăcărare de nădejde a așteptării Venirii 
a doua a Domnului Isus. Advent înseamnă așteptare cu stăruință și răbdare.

Textul din Isaia 40 citat mai sus are expresia „Cei ce se încred în 
Domnul,” și are traducerea cuvântului ebraic „kavah”, care înseamnă: a fi 
împreună în așteptare, a privi cu toții în aceeași direcție, a stărui în nădejdea 
împlinirii dorinței, a aștepta cu răbdare.

La Apocalipsa 22:17, găsim un Advent cosmic, așteptarea Bisericii unită 
cu dorința Duhului Sfânt: „Și Duhul și Mireasa zic: „Vino!” Și cine aude, să 
zică: „Vino!” Și celuice îi este sete, să vină; cine vrea, să ia apa vieții fără 
plată!” Mireasa, Biserica Domnului Isus, Îl așteaptă pe El, Mirele preaiubit, și, 
anticipând clipa aceea glorioasă, strigă de bucurie: „Vino, Doamne Isuse!”
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Cei ce se încred în Domnul

Bucuria copiilor noștri să fie împreună și în casa Domnului



„Ferice de cei ce locuiesc în casa Ta 
căci ei tot mai pot să Te laude” (Ps. 
84:4)

În duminica trecută ne-am 
bucurat să fim în părtășie cu familia 
fratelui Lucian Rad, care a lucrat o 
vreme ca păstor la Dej și acum 
locuiește în Chicago, și cu fratele și 
sora Dupu Cătălin și Andrada, care 
lucrează în organizația misionară 
„Alege Viața” din România. Salutul și 
predica ținută au adus înviorare și 
bucurie în adunarea noastră.

Astăzi așteptăm cu bucurie și 
salutăm în mijloocul nostru pe fratele 
Viorel Candrianu, păstor în România 
la biserica din Ipotești și membru în 
Consiliul Uniunii Baptiste din 
România.

La sfârșitul serviciului de seară 
în duminica trecută am avut rugăciuni 
speciale pentru România, pentru 
bolnavii noștri, pentru lucrarea 
Evangheliei între românii din Chicago, 
și pentru întărirea în credință a 
bisericii Betel. Să continuăm să ne 
rugăm pentru aceste cauze,la care să 
adăugăm:

- rugăciune pentru America, 
președinte le Donald Trump ș i 
vicepreședintele Mike Pence;

- rugăciune pentru cei care au 
slăbit în alergarea credinței și nu mai 
au râvnă pentru casa Domnului;

- rugăciune pentru cei în stare 
de boală. Tânăra Bianca Gava a avut 
operația la ochi vineri, 1 decembrie 
dimineața. Acum este acasă și i-a fost 
luat bandajul de la ochi. Mulțumim 
Domnului pentru aceasta și ne rugăm 
pentru harul vindecării. Să amintim 
Domnului pe sora Maria Postescu, și 
pe ceilalți bolnavi. 

Scurte Comunicări Masa de Crăciun
Duminica viitoare, după ora de 

prânz vom coborî cu toții în sala de 
părtășie la o masă de bucurie în 
cinstirea și onoarea Domnului. Masa 
aceasta de Crăciun, organizată de 
familiile tinere, va avea un program 
special, deosebit, cu mărturii, 
cântări, o tombolă, etc.

Temele de studiu de miercuri seara 
în luna decembrie (după lecțiile de 
Școală Duminicală)

6 dec.: Credința luminează 
mintea. Fapte 13:1-12.  (Fapte 
13:12) .

13 dec.: Credința prin care 
perseverăm Fapte 14:8-11, 19-23. 
(Fapte 14:21-22) 

20 dec. Credința Magilor
Matei 2:1-12.  (Matei 2:11) 

27 dec. Credința care ne unește,
Efeseni 4:1-16.  (Ef. 4:1-3)

Orchestra
- va avea repetiție sâmbăta 

viitoare de la 5:00 la 6:30 PM
16 dec. — Colinda de Crăciun a 

copiilor. Copiii se pregătesc să ne 
colinde între orele 2:00 - 8:00 PM 

Prin harul Domnului toate aceste 
volume de poezii au fost retipărite, și vă 

stau la dispoziție: Toți banii vor fi în 
contul bisericii ($35.00 întregul set))



Farul

Într-o lume de-ntuneric,
Dumnezeu ne-a dat un Far:
E Hristos, Lumina vieții,
E Cuvântul plin de har.

Când te-apasă deznădejdea,
Când furtuna te-a cuprins,
Caută-n Scipturi lumina,
Raza Farului nestins.

La Hristos este nădejdea
Tuturor celor pribegi,
Numele Lui e mai tare
Decât bezna lumii-ntregi.

Nu te bizui pe oameni,
Și nu cere sfatul lor,
Ci încrede-te în Isus,
El e Stânca de-ajutor.

Numai El îți dă puterea,
El e Sfântul El-Șadai,
El ți-aduce izbăvirea
El e Calea către Rai. (vp)

Ieri am vorbit cu fratele Iacob Mătăsaru a 
transmis salutări bisericii Betel. Dânsul 
conduce „Societatea Biblică Româno-
Americană” (SBRA) din Atlanta, societate 
care are supranumele, ,,Cuptorul care scoate 
Pâinea Vieții“. (Pâinea din cuptorul acesta 
este Biblia). Societatea SBRA pregătește 
transporturi de Biblii în România, Ucraina, 
Moldova, Ungaria. Are Biblii în format mare 
și Biblia bi-linguă ($40). Fratele Dani Voica 
poate da explicații celor interesați.

Tinerii împodobesc Casa Domnului pentru sărbători 

1 Decembrie, Ziua României
1 Decembrie, Ziua Națională a României, 

e dată care amintește de evenimentul din 1918, 
și Proclamația care a consfințit unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crișanei și 
Maramureșului la Regatul României. 
Proclamația a fost dată la Alba Iulia, în inima 
Transilvaniei, prin votul Marii Adunări 
Naționale. Regele României pe atunci era 
Ferdinand, numit și Întregitorul. Regele 
Ferdinand și regina Maria au fost încoronați 
tot la Alba Iulia în 1922, de data aceasta ca 
rege al României Mari.



   „De aceea, 
frați sfinți, care 

aveți parte de 
chemarea 
cerească, 

ațintiți-vă privirile la Apostolul și 
Marele Preot al mărturisirii 

noastre, adică ISUS!” (Evrei 3#1)
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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 (unde găsiți prgramele de radio, buletinele 
duminicale, arhive de predici, articole și poezii)

Întrebări biblice
16. După cuvintele apostolului 

Pavel, cine dă la o parte vălul care este 
peste ochii unora atunci când citesc 
Vechiul Testament?

17. Unde era Domnul Isus când a 
spus unor persoane că profeții au 
profețit despre El?

18. În ce Epistolă scrie cine este 
autorul Psalmului 95?

19. Unde scrie profeția că Domnul 
urma să fie trădat de un prieten intim?

20. Cine a zis că era gonit ca o 
lăcustă?

21. Care ușier la Templu avea în 
grijă ușa de Est, și fiul lui avea ușa de 
Nord?

22. Cine s-a plâns că are cârlionții de 
la păr uzi?

23. Unde scrie despre o secetă așa de 
mare încât trei cetăți s-au dus la alta să 
caute apă?

24. Unde scrie că Dumnezeu poate 
lovi un popor cu boli de ulcer și tumori 
de care nu se vor putea vindeca?

25. Ce prooroc a profețit nașterea 
Domnului în Betleem?

26. Ce prooroc a profețit fuga 
sfinților părinți cu Pruncul în Egipt?

27. Ce prooroc a profețit ca Domnul 
urma să fie vândut cu 30 de arginți?

Răspunsurile, la masa de duminica viitoare

1. Hristos, 2 Cor. 3:14
2. Pe drum spre Emaus

3. Evrei3:7
4. Psalmul 41:9
5. Ps. 109:23
6. 2 Cronici 26:14.
7. Cc 5:2
8. Amos 4:8
9. Deutr. 28:27
10. Mica
11 Osea 11:1
12 Zaharia 11:12

Din duminica trecută


