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Speran[a din mormanul de d]r`m]turi 
 Dumnezeu e Marele Vizionar. Se uit] la cei smeri[i \i "\i ridic] din ei eroi 
ai credin[ei. Se uit] la credincio\ii S]i batjocori[i \i 'i face mai mult dec`t 
biruitori. Se uit] la oasele uscate \i face din ele o oaste mare. Se uit] la 
d]r`m]turi, la moloz, \i din mormanul de praf "\i 'nal[] zidurile Templului S]u 
cel sf`nt. A\a este istoria \i lucrarea harului lui Dumnezeu 'ntre noi. 
 Primul tablou e tragic: %...Zidurile Ierusalimului sunt d]r`mate, \i por[ile 

sunt arse de foc.” (Neemia 1:3). Al doilea tablou e frumos: %Preo[ii \i levi[ii s-
au cur][it, \i au cur][it \i pe popor, por[ile \i zidul.^ (Neemia 12:30). 
 Dou] tablouri at`t de diferite... Cartea lui Neemia 'ncepe cu zidurile 
d]r`mate \i por[ile arse de foc, dar se termin] cu zidurile 'n]l[ate \i por[ile 
sfin[ite pentru Domnul. Ce minunat e harul lui Dumnezeu! Din d]r`m]turile 
triste ale unui Ierusalim 'n ruin], El a ridicat zidurile puternice de ap]rare pe 
care s-au str`ns c`nt]re[ii s] c`nte laudele lui Dumnezeu.  
  Privim 'n urm] (poate chiar nu a\a departe \i demult), \i ne d]m seama de 
harul lui Dumnezeu care a lucrat 'n mijlocul nostru. Dac] avem pace \i 
bucurie 'n adunare, dac] sim[im Duhul sfin[eniei la lucru 'n mijlocul nostru, \i 
unitatea dragostei 'ntre noi ca o br][ar] de aur, este numai pentru c] 
Dumnezeu a avut mil] de noi \i ne-a ascultat rug]ciunile \i dorin[a de 'nnoire, 
de separare de tot ce am sim[it ur] \i batjocur], p]cate, ponegriri \i m`ndrie 
omeneasc]. A fost bun Domnul cu noi \i ne-a unit 'n dorin[a s] tr]im pentru 
cinstea Numelui S]u cel mare. El este vrednic de toat] lauda. 
 Istoria zidurilor Ierusalimului e 'ntr-un fel tainic istoria noastr]. Suntem 
pietre vii 'n Casa duhovniceasc] a lui Dumnezeu, \i pietrele, c]r]mizile, 



|coala Duminical], joi 20 februarie 
Controleaz]-[i vorbirea !  
Textul: Iacov 3:1-12. 
Versetul de aur: %Din aceea\i gur] iese \i binecuv`ntarea \i blestemul! Nu 
trebuie s] fie a\a, fra[ii mei!^ (Iacov 3:10). 

Comunic]ri 
 •Sora Beatrice Negru, so[ia 
fratelui Alin Negru, din Royal Oak, 
Michigan (o suburbie a ora\ului 
Detroit), urmeaz] s] fie operat] 
mar[i, 18 februarie. S-o avem 'n 
dragostea noastr] \i 'n rug]ciune ca 
astfel m`inile medicilor s] fie dirijate 
de M`inile Atotputernicului nostru 
Domn \i M`ntuitor Isus Hristos. 
 •Fratele Vasile \i s. Ani T]m]\an 
sunt pleca[i ast]zi 'n misiune la 
biserica %Betel^ din Ashville, NC, 
unde fr. p]stor Dumitru C]p][`n] se 
afl] bolnav. Biserica aceasta este 

compus] 'n mare parte din familii 
venite din Republica Moldova. 
 •Sora Felicia Negru a fost 
operat] la ochi s]pt]m`na trecut], de 
cataract, \i slav] Domnului opera[ia a 
reu\it iar sora Felicia se afl] 'n 
recuperare a vederii. 
 •Am fost vizita[i 'n duminica 
trecut] de Svetlana, Nata\a \i Alex 
Hrishka, din Philadelphia, PA, fratele 
\i surorile sorei Aleona Smahon. 
 •S] ne rug]m pentru cei bolnavi: 
Puiu Sezonov, Maria Dancea, Pu\a 
Buhai, Aurel Flonta, Violeta Bucur, 
Victor Mo\man, Abigail S`rb. 

cimentate 'n iubire, nu sunt zidite ca s] fie ele admirate \i aplaudate, ci ca s] 
se uneasc] 'mpreun] \i s] 'nal[e un Templu, o slav] pentru Dumnezeu. Din 
moloz \i gunoi, Dumnezeu "\i alege materialele de construc[ie pentru 
Templul S]u. Aceasta este frumuse[ea slavei Lui. %Domnul a f]cut lucrul 
acesta: \i este o minun][ie 'naintea ochilor no\tri^ (Psalmul 118:23). Da, numai 
Domnul a f]cut lucrul acesta. Slav] Numelui S]u cel mare.  
 Du\manii batjocoritori au r`s 'n zeflemea, zic`nd despre cei ce lucrau la 
ridicare zidurilor: %La ce lucreaz] ace\ti Iudei neputincio\i? ...Oare vor da ei 

via[] unor pietre 'nmormântate sub mormane de praf \i arse de foc?” (4:2). 
 Dar iat], c] Tat]l ceresc a folosit aceste pietre f]r] str]lucire, pietre peste 
care au fost aruncate mormane de praf \i fl]c]ri de foc, fiindc] Dumnezeu este 
marele Vizionar, dar totodat] este \i Marele Transformator al oamenilor, al 
st]rilor, al lucrurilor. "n pietrele acelea aruncate \i 'n c]r]mizile dispre[uite El 
a pus un vis frumos, |i-a pus Numele de slav]. Ce Dumnezeu minunat avem! 
 A\a e harul lui Dumnezeu. Domnul Isus |i-a ridicat altare din celulele reci 
ale 'nchisorilor, din r]nile s`nger`nde |i-a f]cut cununi de slav], din oamenii 
slabi \i imperfec[i |i-a ridicat credincio\i devota[i prin care \i azi face de ocar] 
cohortele iadului. Ce sentiment magnific, s] sim[im puterea Duhului S]u cel 
sf`nt c] lucreaz] 'n mijlocul nostru!  
 Glorie {ie, Dumnezeul nostru mare! 



S] fi cre\tinS] fi cre\tinS] fi cre\tinS] fi cre\tin    
 
S] fi cre\tin, e cinstea cea mai mare, 
Ce-o poate cineva avea sub soare! 
E s] prime\ti un rang, o demnitate, 
|i mo\teniri 'n Cer nem]surate; 
S] ai deasupra Ta sl]vitul Nume 
Al lui Iehova Savaot Minune, 
S] fi schimbat din lumea de p]cate, 
La str]luciri \i glorii nevisate. 
...S] fi cre\tin e cinstea cea mai mare, 
Ce-o poate cineva avea sub soare. 
 
S] fi urma\ al lui Isus, sub cruce, 
"nseamn] c] de-acum El te conduce! 
"nseamn] s]-L urmezi pe Salvatorul 
S]-L la\i pe Domnul s]-[i fie P]storul; 
S] mergi supus 'n urma Lui oriunde, 
Ca umbra care-n urma Lui se-ascunde; 
"n El s]-[i fie visurile, dorul, 
S] fi un val din ape, El Izvorul — 
...S] fi urma\ al lui Isus sub cruce, 
"nseamn] c] de-acum El te conduce. 
 
S] fi 'n Templul sf`nt o piatr] vie 
"nseamn] pace, har \i p]rt]\ie: 
S] te faci mic, cu cel de l`ng] tine, 
S]-l sprijine\ti a\a cum po[i mai bine; 
Iubirea s] te fac] o fiin[] 
Cu cei ce trec prin jar de suferin[]; 
Cu sfin[ii Lui, Hristos s] te 'mbine 
"n leg]tura p]cii Lui depline. 
...S] fi 'n Templul sf`nt o piatr] vie 
"nseamn] pace, har \i p]rt]\ie. 
 
S] fi osta\ al Isus 'n lupt] 
E s] ai biruin[a ne_ntrerupt]! 
Nu 'n puterea ta sf]r`micioas], 
Ci 'n t]ria Lui cea glorioas]; 
Nu cu 'n[elepciunea ta din lume 
Ci cu puterea marelui S]u Nume; 
Nu pentru o cunun] str`mb]cioas], 
Ci pentru una-n slav] luminoas]. 
...S] fi osta\ al Isus 'n lupt] 
E s] ai biruin[a ne_ntrerupt]. 
 
S] fi cre\tin 'nseamn] o unire 
Cu Domnul slavei, Preaiubitul Mire! 
Ai pe p]m`nt familia ta mare, 
|i Cerul - vatr] sf`nt] de-adunare; 
E\ti o verig] 'ntr-un lan[ de aur 
Cu to[i cei sfin[i, ai Domnului tezaur. 
|i Duhul Sf`nt ne leag] snop de soare, 
Cu Dumnezeu pe veci 'n s]rb]toare. 
...S] fi cre\tin 'nseamn] o unire 
Cu Domnul slavei, Preaiubitul Mire! (v.p.) 

De la Olimpiada din Soci 
(\tiri, dar nu sportive) 
 
 •Corul %The Baptist Churchmen of 
Oklahoma^, care este la Soci pentru 
m]rturia Evangheliei 'ntre sportivi, a 
dat concerte 'n aer liber, la Teatrul de 

Iarn] al ora\ului, iar duminica trecut] a 
c`ntat 'n cadrul serviciului de 
'nchin]ciune din Biserica Baptist] din 
ora\ (foto). 
 
 •John Christensen, ofi[er de poli[ie 
din statul Missouri, \i membru 'n 

Biserica Baptist] %Un Turn Tare de 
Sc]pare^ din St Joseph, MO, a plecat la 
Sochi s] spun] despre M`ntuitorul 
care i-a schimbat via[a. M]rturia lui 
'ncepe cu un steag american pe care l-
a luat de acas] \i care aduce aminte 
despre o alt] [ar], un alt continent, \i 
apoi vorbe\te despre Cer. "n imagine, 
Christensen vorbe\te cu un poli[ist 
rus pe o strad] 'n Soci. 



%Noi to[i privim cu 
fa[a descoperit], ca 

'ntr-o oglind], 
slava Domnului, \i 
suntem schimba[i 'n acela\i chip al Lui, 

din slav] 'n slav], prin Duhul 
Domnului!^ (II Cor. 3:18). 

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 

Pentru copii... de colorat 

Programul de "nchin]ciune 
 
C`ntare comun]  
Rug]ciunea de invocare  
Cor  
Timp de rug]ciune:  Traian Popa 
Solo - Noel Bud  
C`ntare comun]  
Duet - Bianca \i Cindy  
Cor 
Anun[uri \i colecta  
C`ntare comun]  
Poezie: Augustina Bilba  
Cor 
Predic] 
C`ntare comun]  
 

C`nt]rile, conduse de Edy Negru  

R]spunsul pentru s]pt]m`na trecut]: 
Fiul sunamitei (II "mp. 4:35). 

************ 
O 'ntrebare din Biblie: 
• Cui i-a spus Dumnezeu c`t s] 

m`n`nce pe zi (circa un an de zile) ? 

Cum se face cur][enia inimii? 
 "n C]l]toria Cre\tinului, unul din 
personaje, T]lm]citorul, l-a luat pe 
Cre\tin 'ntr-o 'nc]pere mare care era 
plin] cu praf. Dup] ce au privit o 
vreme, T]lm]citorul a chemat un om 
s] m]ture. C`nd acesta a dat cu 
m]tura de c`teva ori s-a ridicat un 
nor de praf a\a de mare 'nc`t 
Cre\tinul era mai s] se 'n]bu\e. Apoi, 
T]lm]citorul a chemat o servitoare \i 
i-a spus: %Adu o c]ldare cu ap] \i 
strope\te 'nt`i camera, iar dup] aceea 
str`nge praful cu m]tura \i cu 
fara\ul!^ 
 Cum faci cur][enie 'n via[a ta? Cu 
nori de praf care 'n]bu\e pe al[ii, 
arunc`nd praful de pe tine asupra 
celor din jurul t]u? Sau faci cur][enie 
cu apa Duhului Sf`nt care te poate 
cur][i prin Cuv`ntul adev]rului, cu 
m]tura p]rerilor de r]u, \i cu fara\ul 
poc]in[ei? 

Proverbe de la noi: 

"n[elepciunea are margini, prostia nu. 
To[i se pl`ng de bani, dar de minte nimeni. 
A umblat dup] r]gaz, \i a dat peste necaz. 
Nu te l]uda pe tine, celui ce te \tie bine. 
Omul r]u e ca un c]rbune: dac] nu te arde 
te 'negre\te. 


