
2 Martie 2014 

"mp]r][ia de Lumin] 
"mp]r][iile din lume se pr]bu\esc toate pe r`nd, 
Topite 'n cazanul vremii, o ap] toate \i-un p]m`nt. 
"n praf \i pulbere \i zgur], 'n 'ntuneric \i rugin], 
Le macin] scr`\nind uitarea, — paragin], pustiu, ruin]... 
S-au desf]cut ca putregaiul, au disp]rut ca pleava-n v`nt, 
Doar una singur] r]m`ne, "mp]r][ia de lumin] 
A "mp]ratului m]ririi, a Dumnezeului Preasf`nt! 
  
S-au ridicat s] ia coroana, pe r`nd, Cezar dup] Cezar, 
Crez`nd c] au 'n m`n] sceptrul, \i sunt st]p`ni pe-acest hotar, 
Din []rile 'ngenuncheate s]-\i fac] salba de m]rgele, 
S]-\i construiasc] turnuri Babel \i tronuri ag][ate-n stele; 
Dar ca un fluierat din frunz], ca o sc`nteie din amnar, 
S-au stins imperiile lumii, \i n-a r]mas nimic din ele, 
Dec`t un geam]t de huhur] 'n spuma unui arm]sar. 
 
Istoria a r]mas mut] c`nd Alexandru Macedon, 
Cu fulgerul 'n pumni s]lbatici s-a a\ezat pe-al lumii tron. 
|i n-a fost Hitler primul Führer, nici ultimul s] vrea cununa, 
S] calce \i s] cotropeasc], s] rup], s] ucid]-ntruna. 
Cohorta lor e mult prea mare, de la Tamisa p`n_ la Rhon, 
Din Moscova p`n] la Tokyo, se lupt] v`ntur`nd minciuna, 
Cu haina t]v]lit]-n s`nge, \i p]l]ria de bufon. 
  
R]m`ne doar o-mp]r][ie, sl]vit], de nezdruncinat, 
|i-o diadem]-n veci sclipe\te pe fruntea Mielului Junghiat! 
"mp]r][iile din lume sunt numai spuz], jar de paie, 
|i toat] slava lor cenu\], zv`rlit]-n groapa cu gunoaie. 
Dar, Regele Isus domne\te, P]stor \i Domn 'ncoronat: 
El vine-nconjurat de 'ngeri, 'n luminoasele Lui straie, 
S-aduc] Sf`nta-mp]r][ie, Sl]vitul nostru "mp]rat! (V.P.)  



|tiri 
  Duminica trecut], 23 februarie, Rada ucrainian] (Parlamentul []rii), a 
ales ca pre\edinte al ei pe Oleksandr Turcinov, care va asigura \i interimatul 
func[iei de pre\edinte al []rii 'n locul lui 
Viktor Ianukovici, destituit s`mb]t], 22 
februarie. Interimatul preziden[ial va [ine 
p`n] la alegerile preziden[iale anticipate 
care au fost stabilite pe 25 mai. Turcinov 
este un apropiat al Yuliei Tymo\enko, 
(conduc]toarea %evolu[iei portocalii,^ \i 
cea care a avut mandatul de prim 
ministru 'n administra[ia pre\edintelui pro-occidental Viktor Iu\cenko), are 
v`rsta de 50 de ani, \i este unul dintre liderii partidului Batkiv\cina (Patria). 
Oleksandr Turcinov este credincios \i pastor al unei biserici baptiste din 
Kiev. A scris mai multe romane %science-fiction^, dintre care unul, intitulat 
%Iluzia fricii^, adaptat pentru cinema. Numirea lui ca pre\edinte al Radei a 
venit ca o suprirz] \i pentru demonstran[ii din %Maidan^ (Pia[a central] din 
Kiev), \i presa a preluat sentimentul scriind: %Spre deosebire de Yulia 
Tymo\enko, Turcinov nu e carismatic deloc, \i fiind predicator baptist nu face 
parte din majoritatea ortodox] \i catolic] a []rii, dar s-ar putea tocmai aceste 
lucruri s] ajute la lini\tirea conflictelor s`ngeroase din Ucraina.^ 
 
 Mul[umim Domnului pentru protec[ia lui Sergiu \i Rodica 'n Pakistan. 
S]pt]m`na aceasta ei au 'nceput un nou institut de studiu biblic cu un nou 
grup la nord de ora\ul Lahore. Ruga[i-v] 
pentru acest grup cu participan[i din mai 
multe biserici. Ei studiaz] %Dumnezeule, 
exi\ti?^ (Evanghelia dup] Ioan) \i Epistola a 
doua c]tre Timotei (ucenicizare). Fiecare 
student va preda 'n grupe; s] ne rug]m pentru 
ace\ti lideri. De asemenea, ruga[i-v] pentru 
conferin[a p]storilor din martie 'n capitala 
Islamabad. Ruga[i-v] \i pentru bunul mers al conferin[ei femeilor 'n martie 
(100 persoane) c`nd vor studia cu sora Rodica %Doamne, vreau s] Te 
cunosc^.  Ruga[i-v] pentru preg]tirea liderilor care vor conduce grupe mici la 
conferin[]. (Mia Oglice) 
 
 La 'ncheierea mandatului de pre\edinte al Bordului de Misiune 
Interna[ional] a Conven[iei Baptiste de Sud, Dr. Eliff a declarat: %Nu pot s] 
dau sfaturi celui care va fi ales dup] mine. Fiecare urmeaz] c]l]uzirea pe care 
Dumnezeu i-o d], \i nimeni n-are nevoie ca cineva s] i se uite peste um]r \i 
s] spun], %Dac] nu faci cum zic eu e\ti gre\ti.^ Dar dac] a\ putea s] dau un 



|coala Duminical], joi 6 martie 
Fiul lui David  

 Textul: Psalmul 89:35; Isaia 9:6-7; Matei 1:18-23. 
 Versetul de aur: %Ea va na\te un Fiu, \i-I vei pune Numele Isus, pentru 
c] El va m`ntui pe poporul Lui de p]catele sale. Toate aceste lucruri s-au 
'nt`mplat ca s] se 'mplineasc] ce vestise Domnul prin proorocul...^ (Matei 
1:21-22) 

sfat, a\ spune: Tr]ie\te 'n rug]ciune. Nu \tiu cum ai putea tr]i altfel. |i nici 
nu \tiu cum ar putea s] conduc] organiza[ia aceasta mai departe f]r] s] aud] 
ce vrea Dumnezeu \i f]r] s]-i spun] lui Dumnezeu ce vrea el.^ Eliff a spus de 
asemenea 'ngrijoarea c] Conven[ia Baptist] de Sud care are peste 16 milioane 
de membri, are numai 4.816 misionari 'n str]in]tate. 
 
 Dou] noi filme cu subiecte biblice au ap]rut s]pt]m`na 
trecut] pe ecranele cinematografice americane, %Noe^ \i %Fiul 
lui Dumnezeu^. Am`ndou] sunt amplific]ri scenetice din 
serialul de mare succes %The Bible,^ format din zece 
segmente transmise pe History Channel 'n 2013. %Son of 
God^ va rula 'n cel pu[in zece ora\e din America pe 3000 de 
ecrane. Se anun[] c] acestea sunt spectacole de inspira[ie \i 
de 'nalt] performan[] artistic], filmate 'n locuri exotice, cu 
efecte vizuale uimitoare \i muzic] impresionant]. Rug]ciunea noastr] este ca 
aceste filme s] stimuleze interesul spectatorilor de a citi Biblia, \i astfel s] 
g]seasc] adev]rata via[] 'n Hristos Domnul, prin revela[ia scris] a Cuv`ntului 
lui Dumnezeu 
 
 "n s]pt]m`na trecut] pu\ca\i terori\ti din gruparea musulman] Boko 
Haram au atacat \i au ucis cel pu[in 51 de 
persoane 'n trei locuri din Konduga, 'n 
nordul Nigeriei, incluz`nd un atac 'mpotriva 
Colegiului Teologic Cre\tin din Nigeria. 
Atacul acesta vine la numai c`teva zile dup] 
un alt act terorist 'mpotriva unei \coli 
cre\tine din Yobe, unde au fost uci\i 43 de 
tineri elevi (v`rsta 13-17 ani) \i profesori. Tot atunci au fost r]pite de terori\ti 
16 fete din \coal]. Semne ale vremilor din urm]... 
 
 De la noi: • "n duminica de  16 februarie ne-am desp]r[it de sora Viorica 
Blaj, mama sorei Lucia Mo\man. Sora Blaj s-a 'ntors 'n Rom`nia, la A\chileu, 
l`ng] Alejd, Bihor. • S] avem 'n rug]ciune pe fr. Iacob Sezonov care a trecut 
printr-o opera[ie grea la picior, 'n urma unei infec[ii care s-a agravat; este 
acum 'n recuperare la Swedish Hospital. 



%Binecuv`ntat s] 
fie Domnul, care 

zilnic ne poart] 
povara, 

Dumnezeu, m`ntuirea noastr]. —
Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul 

izb]virilor!^ (Psalmul 68:19-20a) 

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 

Programul de "nchin]ciune 
 
C`nt]ri Comune 
Rug]ciune de Invocare 
C`ntare comun] 
Clipe de Rug]ciune  
C`ntare Comun] 
Orchestra 
C`ntare comun] 
Corul mixt 
Anun[uri \i Colecta 
Predica 
Cina Domnului 
- cvartet,  
- duet 
- solo, Laura Brad 

(c`nt]rile comune, Dan Bulboac]) 

R]spunsul pentru s]pt]m`na trecut]: 
Sisera (Judec]tori 4:19). 

************ 
O 'ntrebare din Biblie: 
• Ce s-a 'nt`mplat lui Elimelec 'n 
Moab? 

A trecut deja un an 
 %Urm]ri[i pacea cu to[i \i sfin[irea, f]r] 
care nimeni nu va vedea pe Domnul^ (Evr. 
12:14). Cu versetul acesta am plecat acum 
un an la drum ca s] form]m o nou] biseric] 
'n zona Chicago. La 3 martie 2013, ca 
ni\te str]ini \i alunga[i, ca ni\te oameni f]r] 
cas], f]r] ad]post, f]r] nimic 'n m`n] \i 
f]r] s] \tim 'ncotro mergem, dar cu inimile 
pline de 'ncredere 'n Bunul Dumnezeu, am 
pornit la drum cu dorin[a s] avem pace, s] 
avem cur][ie 'n suflete la 'nchin]ciune, s] 
ne adun]m 'n dragoste 'ntr-o biseric] 'n 
care s] se vad] harul \i puterea lui 
Dumnezeu. 
 Iat] c] a trecut deja un an de zile 'n 
care Domnul |i-a ar]tat din plin 'ndurarea 
fa[] de noi. Privind 'n urm] unii poate 
sim[im o durere cumplit], alinat] doar de 
frumuse[ea \i bucuria pe care o avem c`nd 
ne str`ngem acum 'mpreun]; dar s] privim 
cu 'ncredere la viitorul frumos pe care-l are 
Dumnezeu pentru biserica Betel, s] privim 
la Domnul ca s] ni se lumineze fe[ele. 
 Ne rug]m s] r]m`nem sub ocrotirea 
Domnului 'n binecuv`ntare, p]stra[i pe 
bra[ele Sale ap]r]toare, condu\i de m`inile 
Lui c]l]uzitoare. Pentru toate, spunem din 
inim], Sl]vit s] fie Domnul! 

Un \ir de proverbe: 
Unde cearta-\i face locul, de-acolo fuge 
norocul. • Din f`nt`na celor r]i s] nu bei, 
c]-ajungi tovar]\ cu ei. • Vulturul nu 
prinde mu\te. • Apa scurs] nu mai 
macin]. • Cine are mintea-ntreag], 'n 
cearta altora nu se bag]. • Mincinosul cu 
de-a sila, face g`za c`t c]mila. 


