
Programul de "nchin]ciune 
 
•C`nt]ri comune: Ce har... Ce-ar fi f]ptura f]r] Tine...        

— conduce Edward Negru 
•Rug]ciune de Invocare  
 •Clipe de rug]ciune (1) — Andre Ordeanu 
•Cor: %Cineva se-ngrije\te de mine mereu^ 
•Poezie: Ana Bud 
•%Dup] ploaie \i furtun]^ — trio fra[ii Smahon 
•Psalmul 27:1-4, cite\te Marc Popovici 
•C`ntare: %Peste-ntreg p]m`ntul^ — un grup de tineri 
•Psalmul 92:1-5 — cite\te Marius Bonca 
•Duet: Noelle Bud \i Diana Popovici   
 •Clipe de rug]ciune (2) — Andre Ordeanu 
•Cor: %Voi c`nta 'ndurarea Domnului^ 
•Citirea textului: Luca 22:47-53. 
•Colecta, 'n timpul c`nt]rii %Ce dulce este mesajul...^ (Edward Negru) 
•Cor: %Cerurile m]resc pe Domnul^ 
 •Predic]: Ultima minune 'nainte de r]stignire 
•C`ntare comun]: %Trece Isus pe-aici^ — Edward Negru 
•Rug]ciunea de 'ncheiere 

drum. A cerut credincio\ilor bapti\ti din America s] suporte mai activ cauza misiunilor 
\i s] se implice cu bisericile locale 'n a trimite noi misionari 'n []rile unde 'nc] n-a 
p]truns Evanghelia. 
 "n 1912, 'n timpul r]zboiului intern \i 'n timpul unei secete groaznice, Lottie \i-a 
dat ultimele alimente pe care le avea, ca s] salveze vie[ile celor din jurul ei, 'nfometa[i, 
s]raci, goi. "ncet, 'n t]cere, f]r] murmur, cu un curaj extraordinar, Lottie Moon a 
preferat s] stea fl]m`nd] s]pt]m`ni 'ntregi, dup] ce \i-a dat ultimele rezerve de orez \i 
p`nie celor care veniser] s]-i cear] ajutor. C`nd \i-au dat seama ceilal[i colegi de 
misiune de starea s]n]t][ii ei, au ambarcat-o spre cas]. "n ziua de Ajun al Cr]ciunului 
din anul 1912, la v`rsta de 72 de ani, Lottie Moon a murit pe vasul care o aducea 
'napoi spre America. 
 Acum 100 de ani, la Conven[ia Baptist] de Sud din St. Louis, a fost anun[at] 
trecerea ei 'n ve\nicie. Raportul anual al conven[iei are pasajul acesta: %Lottie Moon, o 
sf`nt] a Domnului, cu un carater de regin] 'ntre misionarii no\tri, s-a dus s]-\i 
primeasc] r]splata ve\nic] la data de 24 decembrie 1912.^ 
 Exemplul inspirativ al vie[ii acestei misionare a f]cut ca Societatea Surorilor din 
Conven[ia Baptist] de Sud s] numeasc] 'n 1918 str`ngerea de fonduri anual] pentru 
ajutorul misionarilor, o colect] general] f]cut] de Cr]ciun, %The Lottie Moon 
Christmas Offering^. De atunci, de-alugul anilor s-au 
str`ns sub numele Lottie Moon circa 1,5 miliarde de 
dolari 'n fondul de ajutor al misiunilor. 
 Un fapt demn de remarcat este \i acela c] din banii 
str`n\i 'n colectele Lottie Moon, Bordul de Misiune 'n 
Str]in]tate a terminat construirea cl]dirilor din 
Bucure\ti ale Seminarului Baptist 'n anul 1924 . 
 Pe piatra de aducere aminte a acestei binecuv`ntate 
misionare sunt cuvintele: %Ea a f]cut ce a putut. 
Domnul cunoa\te pe cei ce sunt ai Lui.^. 

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631 
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00 

Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00 
Internet - http://www.betelchurch.org 

9 Iunie 2013 

Mare este Domnul 
 
     %Ve[i vedea cu ochii vo\tri 
lucrul acesta, şi ve[i zice: 
%Mare este Domnul dincolo 

de hotarele lui Israel!” (Maleahi 1:5). 
 Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ nu este un 
loc, nu este o cl]dire, nu este un petec de p]m`nt, 
ci este poporul r]scump]rat al Domnului, sunt 
sfin[ii lui Dumnezeu care s-au hot]r`t s] tr]iasc] 
'n bucuria m`ntuirii, 'n harul Domnului Isus 
Hristos \i pentru slava Lui.  
 Biserica aceasta este adunarea sfin[ilor lui 
Dumnezeu 'n s]rb]toarea laudelor de pream]rire 
a M`ntuitorului sl]vit Isus Hristos, este str`ngerea 
laolalt] a celor care doresc s] tr]iasc] 'n dragoste, 
'n sfin[enie, 'n pace \i 'n afirmarea dumnezeirii 
Celui care ne-a r]scump]rat prin s`ngele Lui 
v]rsat la Calvar, recunosc`nd autoritatea 
Cuv`ntului lui Dumnezeu ca fiind inspirat 'n 
'ntregime de Duhul lui Dumnezeu \i suficient 
pentru credin[], m]rturie \i tr]ire. Vrem s] tr]im 
uni[i 'n dorin[a s] avem o via[] autentic cre\tin], 
cu adev]rat devotat] Domnului Isus, pentru ca 'n 
noi s] se vad] puterea Duhului Sf`nt, form`nd 
Trupul duhovnicesc p]m`ntean al Domnului Isus, 
\i vestind Evanghelia m`ntuirii din p]cate tuturora 
\i 'n special fra[ilor no\tri de neam, rom`nilor de 
aproape \i de departe. 
 Vrem s] fim o biseric] harnic] \i lucr]toare, 
cu interesul suprem de a-L prosl]vi pe Dumnezeu 
\i a ne bucura de p]rt]\ia cu El, cu Domnul Isus 
prin Duhul slavei Lui, de a c`\tiga pe al[ii la 
Hristos at`t aici, local, c`t \i 'n dep]rt]rile unde 
ne ajut] Dumnezeu s] ajungem, tr]ind 'n 
a\teptarea venirii Domnului Isus, \i gata a-L 
'nt`mpina cu to[i sfin[ii 'n v]zduh. 
 Doamne, ajut]-ne s] fim Biserica Ta, o\tirea 
Ta, Mireasa Ta ! 

A\ vrea, Isuse, Tu s]-mi fi 
Cetate tare-n vreme rea, 
Toiag de sfinte bucurii, 
|i Soare pe c]rarea mea. 
  
A\ vrea, mai mult dec`t s]-mi dai 
M]rg]ritarele de pre[, 
S]-mi fie scris numele-n Rai, 
"n Cartea harului m]re[. 
  
S] \tiu c] m] 'mbraci mereu 
"n haina dragostei dint`i, 
|i-atunci c`nd trag la jug din greu 
Tu l`ng] mine s] r]m`i. 
 
S] nu m-ascund pe dup] m]\ti, 
Dup] icoane p]m`nte\ti; 
S] nu-mi doresc ce Tu ur]\ti, 
S] nu ur]sc ce Tu iube\ti. 
  
Murdare g`nduri s] nu [es, 
|i vorbe rele s] nu spun; 
Cu sare graiu-mi fie dres, 
Gunoaie-n suflet s] n-adun. 
  
A\ vrea mai mult s]-mi fie drag, 
Sl]vitul vie[ii sf`nt Cuv`nt; 
Al Paradisului meleag 
S] m] deslege de p]m`nt. 
  
A\ vrea, nu aur din Ofir 
|i nici manta de |inear; 
Ci ungerea cu sf`ntul mir, 
|i-n inim] cerescul har. (V.P.) 

A\ vrea 



Lec[ia de |coal] Biblic] 
(pentru joi seara, 13 iunie) 

"nchinare \i 'n[elegere.   Textul lec[iei: Isaia 29:9-16 
 ...Domnul zice: C`nd se apropie de Mine poporul acesta, M] cinste\te cu 
gura \i cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, \i frica pe care o are de 
Mine nu este dec`t o 'nv][]tur] de datin] omeneasc]^ (Isaia 29:13). 

 •Sora Maricica Vinersan s-a 'ntors din Rom`nia unde a luat parte la 
'nmom`ntarea sorei de corp, Floren[a Raveica, din Ia\i, care a plecat la 
Domnul pe data de 14 aprilie. 
 •Familiile Andrei Smahon \i Dan Bogdan s-au 'ntors din c]l]toria f]cut] 'n 
California la rude \i prieteni. 
 •Ast]zi surorile au preg]tit la sf`r\itul adun]rii o mas] cu pr]jituri de 
v`nzare, un %Bake Sale,^ pentru str`ngerea de fonduri care s] fie folosite la 
%|coala Biblic] de Vacan[]^ cu copiii, care se va [ine 'ntre 8-12 iulie. 
 •Duminica viitoare fanfara noastr] va fi plecat] la Denver, Colorado, ca 
r]spuns la invita[ia f]cut] de biserica Applewood Baptist Church, Wheat 
Ridge, Colorado. Biserica Applewood are trei servicii de 'nchin]ciune 'n 
fiecare duminic], \i fanfara va c`nta la toate trei. Serviciul de dup] mas], va fi 
cu participarea fra[ilor rom`ni din Denver. S] avem 'n rug]ciunile noastre 
aceast] ie\ire misionar] cu totul deosebit] de altele, \i s] ne rug]m pentru 
puterea Duhului Sf`nt 'n chemarea altora la poc]in[]. Participarea rom`nilor 
din Denver a\tept]m s] fie \i de la biserica penticostal] \i de la cea ortodox]. 
 •"n duminica trecut] a fost cu noi sora Ana Arcan, care 'mpreun] cu 
fratele Ion Arcan \i-au ar]tat dorin[a s] fie membrii 'n biserica noastr]. Ion \i 
Ana Arcan locuiesc 'n Glen Elyn, \i 'n prezent fratele e [inut la pat de o boal]. 
Le dorim  'ns]n]to\ire \i 'nt]rire 'n trup, \i bucurie sufleteasc] 'n p]rt]\ia 
bisericii noastre. 
 •Familiile Petre Ordeanu, Jean Opri\, \i George Ardelean, sunt plecate 'n 
concedii \i vacan[e. Dorim s] fie sub paza bun] a Tat]lui ceresc \i s] se 
'ntoarc] 'nt]ri[i \i odihni[i 'napoi acas]. 
 •Joia trecut] seara, 6 iunie, s-au 'ntors din Rom`nia sora Ofelia Bonca \i 
fiul, dup] vizita f]cut] la Cugir timp de trei s]pt]m`ni. Bun Venit acas]!  
 •Felicit]m pe \colarii \i studen[ii no\tri care au absolvit anul acesta 
cursurile \colare.  Tradi[ionala mas] a gradua[ilor o vom organiza anul acesta 
vineri seara, 28 iunie. 
 •Rug]ciuni pentru cei bolnavi: Mihai Babii, Ion Arcan, Olga Ordeanu, 
Maria Dancea, Rodica Lighezan (Arizona), Puiu Sezonov. 

Misionara Lottie Moon 
 
 China de la 'nceputul secolului XX, cu 'ntinsele 
c`mpii de orez lucrate cu m`na, cu o tehnologie primitiv], 
nu sem]na deloc cu cea de ast]zi, care a inundat toat] 
lumea cu produsele %made in China^. Pe atunci, 'n China 
tr]iau %doar^ 472 milioane de oameni, compar`nd cu 
miliardele de cet][eni ai Chinei de azi. Dar un lucru nu s-
a schimbat, nevoia oamenilor de a-L g]si pe Domnul Isus 
ca M`ntuitor. 
 "n 1873, o t`n]r] americanc] a fost mi\cat] de Duhul 
lui Dumnezeu s] mearg] 'n China \i s] spun] oamenilor 
despre Domnul Isus. |i-a l]sat serviciul b]nos pe care-l 
avea, casa, familia \i [ara. Era hot]r`t] s] mearg] \i s] r]m`n] 'n China p`n] c`nd \i 
acolo oamenii vor cunoa\te pe adev]ratul Dumnezeu. Charlotte Digges, supranumit] 
Lottie Moon, a plecat la v`rsta de 32 de ani ca misionar] a Bordului de Misiune 'n 
Str]in]tate din cadrul Conven[iei Baptiste de Sud, fiind una din pu[inele femei 
desemnate ca lucr]toare 'n c`mpul de misiune 'n vremea aceea. Pleca o t`n]r] vis]toare, 
foarte credincioas], smerit] \i simpl], 'ntr-o [ar] ostil], greu de prezis 'n tulbur]rile 
politice de atunci, av`nd foarte pu[in] experine[] 'n domeniul limbii \i al obiceiurilor din 
China, dar hot]r`t] s] stea la dispozi[ia lui Dumnezeu pentru slujire. 
 Timp de 39 de ani a lucrat 'n Tengciow \i 'n Pingtu. La 'nceput s-a izbit de 
respingerea chinezilor fa[] de orice era str]in. "n plus, fiind femeie, oamenii au numit-o 

%dracul acela de femeie^. Dar Lottie nu s-a 
l]sat descurajat]. A c]utat metode cele mai 
inventive ca s] se apropie de ei. Preg]tea 
pr]jituri care au atras cu mirosul lor pe cei 
de afar], apoi a 'nceput s] mearg] cu 
pr]jiturile din cas] 'n cas], \i astfel a 
devenit agreat],primit], de\i mai greu 
'n[eleas], de cei din jurul ei. A renun[at la 
hainele americane \i s-a 'mbr]cat 'n hainele 
oamenilor de r`nd din China. A 'nv][at 
bine limba lor, \i dup] o vreme, oamenii n-
au mai r`s de ea atunci c`nd le vorbea 
despre Domnul Isus. Lottie Moon n-a fost 
doar o misionar] care s-a dus 'n China s] 
slujeasc], ci s-a identificat cu cei c]rora a 
vrut s] le spun] despre m`ntuire. 
     C`nd Lottie Moon avea timp liber sau 
nu c]l]torea prin satele din jurul ora\ului 
Tenciow, scria scrisori acas] 'n America, 
povestind %aventurile^ pe care le avea, cu 
succese uimitoare \i e\ecuri descurajante, \i 
le povestea celor de acas] 'n scrisorile ei 
despre 'ntunericul cumplit al supersti[iilor 
care st]p`neau poporul chinez. Din 
scrisorile ei, cei de acas] au aflat despre 
setea Chinei dup] adev]r \i M`ntuitor, 
sacrificiul ei fiind o inspira[ie \i pentru al[ii 
s] ia mantaua misiunii \i s] porneasc] la 

Vacation Bible School 2013 
 Rug]m p]rin[ii s] completeze 
formele de 'nregistrare ale copiilor 
pentru s]pt]m`na de VBS 'ntre 8-12 
iulie. Costul este $25 pentru 'ntreaga 
s]pt]m`n]. Tema anul acesta este 
luat] din ideia unui Parc Na[ional 
numit %Son-rise^, (nu sunrise, adic] 
r]s]rit de soare, ci Sonrise, r]s]ritul 
Soarelui nostru care este Fiul lui 
Dumnezeu). "nregistr]rile se pot face 
\i direct la Tina Popovici, sau chiar 
pe Internet 'n pagina bisericii de pe 
web, www.betelchurch.org. 



Lec[ia de |coal] Biblic] 
(pentru joi seara, 13 iunie) 

"nchinare \i 'n[elegere.   Textul lec[iei: Isaia 29:9-16 
 ...Domnul zice: C`nd se apropie de Mine poporul acesta, M] cinste\te cu 
gura \i cu buzele, dar inima lui este departe de Mine, \i frica pe care o are de 
Mine nu este dec`t o 'nv][]tur] de datin] omeneasc]^ (Isaia 29:13). 

 •Sora Maricica Vinersan s-a 'ntors din Rom`nia unde a luat parte la 
'nmom`ntarea sorei de corp, Floren[a Raveica, din Ia\i, care a plecat la 
Domnul pe data de 14 aprilie. 
 •Familiile Andrei Smahon \i Dan Bogdan s-au 'ntors din c]l]toria f]cut] 'n 
California la rude \i prieteni. 
 •Ast]zi surorile au preg]tit la sf`r\itul adun]rii o mas] cu pr]jituri de 
v`nzare, un %Bake Sale,^ pentru str`ngerea de fonduri care s] fie folosite la 
%|coala Biblic] de Vacan[]^ cu copiii, care se va [ine 'ntre 8-12 iulie. 
 •Duminica viitoare fanfara noastr] va fi plecat] la Denver, Colorado, ca 
r]spuns la invita[ia f]cut] de biserica Applewood Baptist Church, Wheat 
Ridge, Colorado. Biserica Applewood are trei servicii de 'nchin]ciune 'n 
fiecare duminic], \i fanfara va c`nta la toate trei. Serviciul de dup] mas], va fi 
cu participarea fra[ilor rom`ni din Denver. S] avem 'n rug]ciunile noastre 
aceast] ie\ire misionar] cu totul deosebit] de altele, \i s] ne rug]m pentru 
puterea Duhului Sf`nt 'n chemarea altora la poc]in[]. Participarea rom`nilor 
din Denver a\tept]m s] fie \i de la biserica penticostal] \i de la cea ortodox]. 
 •"n duminica trecut] a fost cu noi sora Ana Arcan, care 'mpreun] cu 
fratele Ion Arcan \i-au ar]tat dorin[a s] fie membrii 'n biserica noastr]. Ion \i 
Ana Arcan locuiesc 'n Glen Elyn, \i 'n prezent fratele e [inut la pat de o boal]. 
Le dorim  'ns]n]to\ire \i 'nt]rire 'n trup, \i bucurie sufleteasc] 'n p]rt]\ia 
bisericii noastre. 
 •Familiile Petre Ordeanu, Jean Opri\, \i George Ardelean, sunt plecate 'n 
concedii \i vacan[e. Dorim s] fie sub paza bun] a Tat]lui ceresc \i s] se 
'ntoarc] 'nt]ri[i \i odihni[i 'napoi acas]. 
 •Joia trecut] seara, 6 iunie, s-au 'ntors din Rom`nia sora Ofelia Bonca \i 
fiul, dup] vizita f]cut] la Cugir timp de trei s]pt]m`ni. Bun Venit acas]!  
 •Felicit]m pe \colarii \i studen[ii no\tri care au absolvit anul acesta 
cursurile \colare.  Tradi[ionala mas] a gradua[ilor o vom organiza anul acesta 
vineri seara, 28 iunie. 
 •Rug]ciuni pentru cei bolnavi: Mihai Babii, Ion Arcan, Olga Ordeanu, 
Maria Dancea, Rodica Lighezan (Arizona), Puiu Sezonov. 

Misionara Lottie Moon 
 
 China de la 'nceputul secolului XX, cu 'ntinsele 
c`mpii de orez lucrate cu m`na, cu o tehnologie primitiv], 
nu sem]na deloc cu cea de ast]zi, care a inundat toat] 
lumea cu produsele %made in China^. Pe atunci, 'n China 
tr]iau %doar^ 472 milioane de oameni, compar`nd cu 
miliardele de cet][eni ai Chinei de azi. Dar un lucru nu s-
a schimbat, nevoia oamenilor de a-L g]si pe Domnul Isus 
ca M`ntuitor. 
 "n 1873, o t`n]r] americanc] a fost mi\cat] de Duhul 
lui Dumnezeu s] mearg] 'n China \i s] spun] oamenilor 
despre Domnul Isus. |i-a l]sat serviciul b]nos pe care-l 
avea, casa, familia \i [ara. Era hot]r`t] s] mearg] \i s] r]m`n] 'n China p`n] c`nd \i 
acolo oamenii vor cunoa\te pe adev]ratul Dumnezeu. Charlotte Digges, supranumit] 
Lottie Moon, a plecat la v`rsta de 32 de ani ca misionar] a Bordului de Misiune 'n 
Str]in]tate din cadrul Conven[iei Baptiste de Sud, fiind una din pu[inele femei 
desemnate ca lucr]toare 'n c`mpul de misiune 'n vremea aceea. Pleca o t`n]r] vis]toare, 
foarte credincioas], smerit] \i simpl], 'ntr-o [ar] ostil], greu de prezis 'n tulbur]rile 
politice de atunci, av`nd foarte pu[in] experine[] 'n domeniul limbii \i al obiceiurilor din 
China, dar hot]r`t] s] stea la dispozi[ia lui Dumnezeu pentru slujire. 
 Timp de 39 de ani a lucrat 'n Tengciow \i 'n Pingtu. La 'nceput s-a izbit de 
respingerea chinezilor fa[] de orice era str]in. "n plus, fiind femeie, oamenii au numit-o 

%dracul acela de femeie^. Dar Lottie nu s-a 
l]sat descurajat]. A c]utat metode cele mai 
inventive ca s] se apropie de ei. Preg]tea 
pr]jituri care au atras cu mirosul lor pe cei 
de afar], apoi a 'nceput s] mearg] cu 
pr]jiturile din cas] 'n cas], \i astfel a 
devenit agreat],primit], de\i mai greu 
'n[eleas], de cei din jurul ei. A renun[at la 
hainele americane \i s-a 'mbr]cat 'n hainele 
oamenilor de r`nd din China. A 'nv][at 
bine limba lor, \i dup] o vreme, oamenii n-
au mai r`s de ea atunci c`nd le vorbea 
despre Domnul Isus. Lottie Moon n-a fost 
doar o misionar] care s-a dus 'n China s] 
slujeasc], ci s-a identificat cu cei c]rora a 
vrut s] le spun] despre m`ntuire. 
     C`nd Lottie Moon avea timp liber sau 
nu c]l]torea prin satele din jurul ora\ului 
Tenciow, scria scrisori acas] 'n America, 
povestind %aventurile^ pe care le avea, cu 
succese uimitoare \i e\ecuri descurajante, \i 
le povestea celor de acas] 'n scrisorile ei 
despre 'ntunericul cumplit al supersti[iilor 
care st]p`neau poporul chinez. Din 
scrisorile ei, cei de acas] au aflat despre 
setea Chinei dup] adev]r \i M`ntuitor, 
sacrificiul ei fiind o inspira[ie \i pentru al[ii 
s] ia mantaua misiunii \i s] porneasc] la 

Vacation Bible School 2013 
 Rug]m p]rin[ii s] completeze 
formele de 'nregistrare ale copiilor 
pentru s]pt]m`na de VBS 'ntre 8-12 
iulie. Costul este $25 pentru 'ntreaga 
s]pt]m`n]. Tema anul acesta este 
luat] din ideia unui Parc Na[ional 
numit %Son-rise^, (nu sunrise, adic] 
r]s]rit de soare, ci Sonrise, r]s]ritul 
Soarelui nostru care este Fiul lui 
Dumnezeu). "nregistr]rile se pot face 
\i direct la Tina Popovici, sau chiar 
pe Internet 'n pagina bisericii de pe 
web, www.betelchurch.org. 



Programul de "nchin]ciune 
 
•C`nt]ri comune: Ce har... Ce-ar fi f]ptura f]r] Tine...        

— conduce Edward Negru 
•Rug]ciune de Invocare  
 •Clipe de rug]ciune (1) — Andre Ordeanu 
•Cor: %Cineva se-ngrije\te de mine mereu^ 
•Poezie: Ana Bud 
•%Dup] ploaie \i furtun]^ — trio fra[ii Smahon 
•Psalmul 27:1-4, cite\te Marc Popovici 
•C`ntare: %Peste-ntreg p]m`ntul^ — un grup de tineri 
•Psalmul 92:1-5 — cite\te Marius Bonca 
•Duet: Noelle Bud \i Diana Popovici   
 •Clipe de rug]ciune (2) — Andre Ordeanu 
•Cor: %Voi c`nta 'ndurarea Domnului^ 
•Citirea textului: Luca 22:47-53. 
•Colecta, 'n timpul c`nt]rii %Ce dulce este mesajul...^ (Edward Negru) 
•Cor: %Cerurile m]resc pe Domnul^ 
 •Predic]: Ultima minune 'nainte de r]stignire 
•C`ntare comun]: %Trece Isus pe-aici^ — Edward Negru 
•Rug]ciunea de 'ncheiere 

drum. A cerut credincio\ilor bapti\ti din America s] suporte mai activ cauza misiunilor 
\i s] se implice cu bisericile locale 'n a trimite noi misionari 'n []rile unde 'nc] n-a 
p]truns Evanghelia. 
 "n 1912, 'n timpul r]zboiului intern \i 'n timpul unei secete groaznice, Lottie \i-a 
dat ultimele alimente pe care le avea, ca s] salveze vie[ile celor din jurul ei, 'nfometa[i, 
s]raci, goi. "ncet, 'n t]cere, f]r] murmur, cu un curaj extraordinar, Lottie Moon a 
preferat s] stea fl]m`nd] s]pt]m`ni 'ntregi, dup] ce \i-a dat ultimele rezerve de orez \i 
p`nie celor care veniser] s]-i cear] ajutor. C`nd \i-au dat seama ceilal[i colegi de 
misiune de starea s]n]t][ii ei, au ambarcat-o spre cas]. "n ziua de Ajun al Cr]ciunului 
din anul 1912, la v`rsta de 72 de ani, Lottie Moon a murit pe vasul care o aducea 
'napoi spre America. 
 Acum 100 de ani, la Conven[ia Baptist] de Sud din St. Louis, a fost anun[at] 
trecerea ei 'n ve\nicie. Raportul anual al conven[iei are pasajul acesta: %Lottie Moon, o 
sf`nt] a Domnului, cu un carater de regin] 'ntre misionarii no\tri, s-a dus s]-\i 
primeasc] r]splata ve\nic] la data de 24 decembrie 1912.^ 
 Exemplul inspirativ al vie[ii acestei misionare a f]cut ca Societatea Surorilor din 
Conven[ia Baptist] de Sud s] numeasc] 'n 1918 str`ngerea de fonduri anual] pentru 
ajutorul misionarilor, o colect] general] f]cut] de Cr]ciun, %The Lottie Moon 
Christmas Offering^. De atunci, de-alugul anilor s-au 
str`ns sub numele Lottie Moon circa 1,5 miliarde de 
dolari 'n fondul de ajutor al misiunilor. 
 Un fapt demn de remarcat este \i acela c] din banii 
str`n\i 'n colectele Lottie Moon, Bordul de Misiune 'n 
Str]in]tate a terminat construirea cl]dirilor din 
Bucure\ti ale Seminarului Baptist 'n anul 1924 . 
 Pe piatra de aducere aminte a acestei binecuv`ntate 
misionare sunt cuvintele: %Ea a f]cut ce a putut. 
Domnul cunoa\te pe cei ce sunt ai Lui.^. 

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631 
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00 

Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00 
Internet - http://www.betelchurch.org 

9 Iunie 2013 

Mare este Domnul 
 
     %Ve[i vedea cu ochii vo\tri 
lucrul acesta, şi ve[i zice: 
%Mare este Domnul dincolo 

de hotarele lui Israel!” (Maleahi 1:5). 
 Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ nu este un 
loc, nu este o cl]dire, nu este un petec de p]m`nt, 
ci este poporul r]scump]rat al Domnului, sunt 
sfin[ii lui Dumnezeu care s-au hot]r`t s] tr]iasc] 
'n bucuria m`ntuirii, 'n harul Domnului Isus 
Hristos \i pentru slava Lui.  
 Biserica aceasta este adunarea sfin[ilor lui 
Dumnezeu 'n s]rb]toarea laudelor de pream]rire 
a M`ntuitorului sl]vit Isus Hristos, este str`ngerea 
laolalt] a celor care doresc s] tr]iasc] 'n dragoste, 
'n sfin[enie, 'n pace \i 'n afirmarea dumnezeirii 
Celui care ne-a r]scump]rat prin s`ngele Lui 
v]rsat la Calvar, recunosc`nd autoritatea 
Cuv`ntului lui Dumnezeu ca fiind inspirat 'n 
'ntregime de Duhul lui Dumnezeu \i suficient 
pentru credin[], m]rturie \i tr]ire. Vrem s] tr]im 
uni[i 'n dorin[a s] avem o via[] autentic cre\tin], 
cu adev]rat devotat] Domnului Isus, pentru ca 'n 
noi s] se vad] puterea Duhului Sf`nt, form`nd 
Trupul duhovnicesc p]m`ntean al Domnului Isus, 
\i vestind Evanghelia m`ntuirii din p]cate tuturora 
\i 'n special fra[ilor no\tri de neam, rom`nilor de 
aproape \i de departe. 
 Vrem s] fim o biseric] harnic] \i lucr]toare, 
cu interesul suprem de a-L prosl]vi pe Dumnezeu 
\i a ne bucura de p]rt]\ia cu El, cu Domnul Isus 
prin Duhul slavei Lui, de a c`\tiga pe al[ii la 
Hristos at`t aici, local, c`t \i 'n dep]rt]rile unde 
ne ajut] Dumnezeu s] ajungem, tr]ind 'n 
a\teptarea venirii Domnului Isus, \i gata a-L 
'nt`mpina cu to[i sfin[ii 'n v]zduh. 
 Doamne, ajut]-ne s] fim Biserica Ta, o\tirea 
Ta, Mireasa Ta ! 

A\ vrea, Isuse, Tu s]-mi fi 
Cetate tare-n vreme rea, 
Toiag de sfinte bucurii, 
|i Soare pe c]rarea mea. 
  
A\ vrea, mai mult dec`t s]-mi dai 
M]rg]ritarele de pre[, 
S]-mi fie scris numele-n Rai, 
"n Cartea harului m]re[. 
  
S] \tiu c] m] 'mbraci mereu 
"n haina dragostei dint`i, 
|i-atunci c`nd trag la jug din greu 
Tu l`ng] mine s] r]m`i. 
 
S] nu m-ascund pe dup] m]\ti, 
Dup] icoane p]m`nte\ti; 
S] nu-mi doresc ce Tu ur]\ti, 
S] nu ur]sc ce Tu iube\ti. 
  
Murdare g`nduri s] nu [es, 
|i vorbe rele s] nu spun; 
Cu sare graiu-mi fie dres, 
Gunoaie-n suflet s] n-adun. 
  
A\ vrea mai mult s]-mi fie drag, 
Sl]vitul vie[ii sf`nt Cuv`nt; 
Al Paradisului meleag 
S] m] deslege de p]m`nt. 
  
A\ vrea, nu aur din Ofir 
|i nici manta de |inear; 
Ci ungerea cu sf`ntul mir, 
|i-n inim] cerescul har. (V.P.) 

A\ vrea 


