
 

Buletin Duminical

O mam] credincioas] \i vesel] 
 "n Psalmul 113:9 g]sim cuv`ntul de f]g]duin[] f]cut de Dumnezeu:       
%El d] o cas] celei ce era stearp], face din ea o mam] vesel] 'n mijlocul 
copiilor ei. L]uda[i pe Domnul!^ Dumnezeu "\i 'mpline\te cuv`ntul S]u 
bun fa[] de mamele credincioase, le 'mpline\te dorin[ele 'n via[a copiilor 
lor, le face mame fericite \i le umple familia cu bucurie. O mam] 
credincioas] \i plin] de dragoste tr]ie\te pentru copiii ei, tot ce are ea mai 
bun este pentru ei, 'i poart] 'n inima ei p`n] 'nchide ochii aici pe p]m`nt. 
De aceea, Dumnezeu d] porunca pentru poporul S]u: %Cinste\te pe tat]l 
t]u \i pe mama ta, ca s] [i se lungeasc] zilele  'n [ara pe care [i-o d] 
Domnul Dumnezeul t]u^ (Exod 20:12). Nu sunt multe ocaziile 'n care 
Dumnezeu Se aseam]n] pe Sine cu cineva, dar El se aseam]n] pe Sine cu 
dragostea de mam], cu m`ng]ierea de pace pe care o d] mama copiilor ei. 
%Cum m`ng]ie pe cineva mama sa, a\a v] voi m`ng]ia Eu; da, ve[i fi 
m`ng]ia[i 'n Ierusalim!^ (Isaia 66:13). 

 Ast]zi, 'mpreun] cu poporul []rii 'n care locuim, le s]rb]torim pe       
mame, \i ne rug]m pentru fericirea lor. Prin aceasta, sfin[im cu bucurie 
cinstea de fii \i fiice ca s] ne rug]m pentru ele \i s] le 'n]l[]m cu bucurie 
la scaunul de 'ndurare al lui Dumnezeu.  

 Mame dragi, primi[i cinstirea pe care v-o aducem 'n aceast] zi \i toat]       
via[a. Voi, straja copil]riei noastre, alese de Dumnezeu ca oglindiri ale 
iubirii Lui, fi[i binecuv`ntate de Domnul!

Bake Sale 

Data: 17 Mai (duminica 
viitoare dup] serviciul de 

diminea[]) 

 Toate surorile care doresc s]      
fac] pr]jituri 'n s]pt]m`na 
viitoare, sunt rugate s] le fac] 
bune, cu dragoste, gustoase, \i 
s] le aduc] 'n dar bisericii. 

 Aceste pr]jituri, pi\coturi,      
br`nzoaice, croisante, etc... vor 
fi de v`nzare duminica viitoare. 
Banii care se vor str`nge vor fi 
folosi[i pentru activit][ile cu 
copiii la VBS 'n vara aceasta. 

 Dac] se poate, s] aduce[i      
pr]jiturile cu o jum]tate de or] 
'nainte de 'nceperea serviciului 
din adunare, adic] cel t`rziu la 
9:30 duminica viitoare, ca s] fie 
aranjate pentru timpul c`nd 
plec]m acas].

|tiu c] Dumnezeu a ales pe cei 
s]raci, ca s] fac] de r`s pe cei 
m`ndri \i boga[i. A ales pe cei 
slabi, ca s] fac] de r`s pe cei tari. A 
ales pe cei ce sunt gata s] piard] 
totul, \i s] umble 'n smerenie pe 
calea credin[ei, ca s] fac] de r`s pe 
Irozii trufa\i ai necredin[ei. |tiu, da 
\tiu, fiindc] Domnul s-a 'ndurat \i 
de mine, \i mi-a spus, %Nu te teme, 
crede numai!^

Domnul iube\te por[ile 

Sionului mai mult 

dec`t toate 

loca\urile  

lui Iacov 
     Psalmul 87:2 

Ordinea serviciului de 
sear] 

• Dou] c`nt]ri comune 
• Rug]ciune de invocare  
• C`ntare Comun] 
• Scurt moment de rug]ciune 
pentru tinerii bisericii. 
• Fanfara  
• Duet: Felicia & Edy Negru 
• Poezie: Mia Costin 
• Duet: Ronela & Andre Ordeanu 
• M]rturie: Silviu Mo\man 
• C`ntare Comun] 
• Fanfara 
• Anun[uri, colecta, c`ntare  
• Citirea Textului \i Rug]ciune  
• Predica  

C`nt]rile comune, Josh Popovici  
-------------------- 

Ast]zi dup] serviciul divin de 
sear] vom avea o agap] 'n sala de 
jos a bisericii, unde societatea 
surorilor ne invit] pe to[i la un 
timp de p]rt]\ie.

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^ 
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 

Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30 
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30-9:00 

Internet: http://betelchurch.org

10 Mai 2015



Comunic]ri 
Bun Venit la noi! 

 Ast]zi suntem binecuv`nta[i      
de Domnul s] avem cu noi pe 

fratele Daniel B]rnu[, p]storul 
Bisericii Baptiste nr. 1 din Re\i[a, 
o biseric] plin] de entuziasm 
pentru Cuv`ntul Evangheliei, o 
biseric] misionar], activ] 'n 
educa rea t i ne r e i gene ra [ i i 
(Biserica are un liceu 'n ora\ cu 
por[ile deschise pentru preg]tirea 
tinerilor 'n spiritul cre\tin). 

 "n duminica trecut] ne-am      
bucurat de musafiri binecuv`nta[i 
de Domnul: 

 - Andrei \i Rebeca {`rlea      
(fiul fratelui Gheorghe \i s. Leti[ia 
{`rlea de la noi), 'n vizit] la 
p]rin[i \i rude; 

 - p r i e t e n u l C a l e s t r o v      
Mitrofan, tat]l fratelui Andrei 
Calestrov. D`nsul vine din 
Lisabona, Portugalia, unde locuie
\te acum, fiind de origine din 
Republica Moldova. 

 - fratele \i sora Ioan Marcu,      
din Constan[a, care au fost 'n 
vizit] la familia fiului lor 'n 
Seattle WA, \i sunt 'n drum 'napoi 
spre Rom`nia. Fratele Marcu ne-a 
adus salut]ri din partea bisericii 

nr. 1 Constan[a \i 
din partea fratelui 
p]stor Marian Ghi[]. 
Ei au venit la noi 
'mpreun] cu familia 
Du[] din Chicago. 

 Fratele \i sora     
Traian \i Lenu[a Popa au plecat 
pentru c`teva s]pt]m`ni la Timi
\oara. Le dorim paza bun] a 
Domnulu i l a duce re \ i l a 
'ntoarcere.  

 Felicit]m pe fratele Voica      
Nelu care a ob[inut statutul de 
rezident permanent 'n America 
(avem un ardelean cu green 
card!). 

 La Mul[i Ani, frate Petric]      
Ordeanu! 

 Ne bucur]m c] s-au 'ntors din      
concedii \i c]l]torii: Gigi \i 
Viorica Zaica din Florida; Caty 
Podea, din Mexico; familiile 
Bogdan \i Smahon, din Florida de 
la nunt]; Marinic] \i Cornelia 
Dumitra\cu, de la Akron; Allen \i 
Delia, de la Atlanta. 

Bolnavii no\tri: 

 Ana Arcan: Lexington Nursing       
Home, 165 S. Bloomingdale Road, 
Bloomingdale, IL 
 Carolina Grama, Avanti Wellness       
& Rehab, 6840 W. Touhy, Niles, IL 
 Larry Ga\par: Avanti Wellness &       
Rehab, 6840 W. Touhy, Niles, IL 
 Virgil Ga\par: Glenwood Terrace,       
1511 Greenwood Street, Glenview, IL 
 Vic to r Mo\man : Lu the ran       
General  Hospital, 1775 Dempster St. 
Park Ridge, IL 
 Petre Ursela\, 6638 Windsor       
Avenue, Berwyn, IL

De Ziua Mamei
%"mi aduc aminte de credin[a ta 
nepref]cut] care s-a s]l]\luit 'nt`i 'n 
bunica ta Lois \i 'n mama ta Eunice, 
\i sunt 'ncredin[at c] \i 'n tine^ (II 
Timotei 1:5). 

 D]m slav] Domnului pentru     
mamele care '\i 'mplinesc chemarea 
lor, 'ntocmai ca \i Lois \i Eunice, de 
a s]di credin[a 'n copiii lor. Via[a are 
o dimensiune spiritual] plin] de 
lupte \i fr]m`nt]ri, de soare \i 
lumin], de via[] \i moarte. "n aceast] 
dimensiune, mamele '\i au rolul lor 
neegalat de nimeni, ca s] citeasc] 
copiilor Biblia, s]-i 'nve[e calea 
Domnului, s]-i 'ndrume 'n via[a de 
rug]ciune, s] le m]rturiseasc] 
dragostea lui Dumnezeu, s] le arate 
m`ntuirea prin jertfa Domnului Isus 
Hristos. 
 Se zice c] vestitul teolog Karl     
Barth a fost 'ntrebat odat] de un 
profesor necredincios din Germania, 
pe atunci Germania de Est, de sub 
puterea ateist]: 
 — Cum se face c] un om a\a de     
inteligent \i talentat ca dumneata 
crede 'n 'nviere? 
 La care Barth a r]spuns z`mbind     
\i f]r] nici o jen], \i poate chiar 
ironic: 
 — ...Fiindc] a\a mi-a spus mama.     
 " n v ] [ ] t u r i l e m a m e i r ] m ` n     
'ntip]rite 'n inima copiilor p`n] la 
ad`nci b]tr`ne[e. La Proverbe 22:6 e 
scris: %Înva[] pe copil calea pe care 
trebuie s-o urmeze, \i când va 
îmb]tr`ni, nu se va abate de la ea^.	  
  Era la un program al copiilor, \i o    
feti[] a uitat versetul de aur pe care 
trebuia s]-l spun]. Erau sute de ochi 
care se uitau la ea, \i nu \i-a mai 
adus aminte de nimic. "n r`ndul 'nt`i 
mama ei 'i f]cea gesturi din ce 'n ce 
mai mari ca s]-i atrag] aten[ia \i 'i 

spunea t]cut cu buzele cuvintele 
versetului, dar nici un rezultat. La 
urm] i-a spus tare 'nceputul 
versetului: %Eu sunt lumina lumii...^. 
Imediat feti[a \i-a revenit, dar f]r] s] 
g`ndeasc] prea mult a spus 'n 
hohotele de r`s ale adun]rii: 
 — Mama mea este lumina lumii...     
 |i a\a este! Trebuie s] fie! Cine     
poate s] r]spl]teasc] munca mamei? 
Ea este 'n cas] educatoarea, 
buc]t]reasa, regina, directoarea, 
'ngrijitoarea, sp]l]toreasa, doctori[a, 
\i c`te altele... 
 "ntr-o familie copiii au spus     
mamei: 
 — Ast]zi, mami, noi g]tim. E     
r`ndul nostru. |i s-au dus la 
buc]t]rie \i au 'nceput s] scoat] 
crati[ele din dulap \i tac`murile din 
sertar, tig]ile mai mici \i mai mari, 
mixerul automat, p]h]relele de 
m]sur], \i f]c]le[ul din cui. |i la 
urm] mama le-a spus: 
 — Dragii mei, mi-a pl]cut ceaiul     
pe care mi l-a[i f]cut... 
 Ast]zi este o zi special]: o     
s]rb]torim pe mama, cea c]reia nu 
vom putea niciodat] s]-i mul[umim 
'ndeajuns pentru dragostea cu care 
ne-a crescut. 
 Despre o femeie 'n[eleapt] \i o     
mam] harnic], la Proverbe este scris, 
nu numai pentru ziua de azi ci pentru 
fiecare zi din via[], \i pentru toate 
genera[iile: %R]spl]ti[i-o cu rodul 
muncii ei, \i faptele ei s-o laude la 
por[ile cet][ii.^ (31:31). 
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