
Eroi au fost, eroi 
sunt încă…

La 14 aprilie echipa de muncitori a primit 
ordinul să înceapă dărâmarea bisericii din 
centrul orașului Zhumadian, provincia Henan, 
din China, pregătind terenul pentru noile 
construcții planificate de guvernul comunist al 
Chinei. Păstorul bisericii, Li Jiangong, și soția 
sa, Din Cuimei, s-au desprins din mijlocul 
congregației care protesta împotriva demolării, și 
s-au așezat în fața buldozerului. Atunci șeful de 
șantier a strigat, „Îngroapă-i de vii. Răspund eu 
pentru asta...” Și operatorul a ridicat fără milă 
cupa mașinii mamut pe care o conducea și i-a împins pe amândoi în groapă 
împreună cu molozul și pământul de pe șantier, în fața mulțimii îngrozite. 
Păstorul bisericii a reușit să iasă, dar pe soția sa n-au mai putut-o salva; ea a 
alunecat mai jos acoperită de pământ și a murit sufocată, îngropată de vie sub 
moloz.

Cazul acesta abia începe să fie observat de mass-media care încearcă din 
răsputeri să ascundă persecuțiile împotriva creștinilor din China, tocmai acum în 
conjunctura politică în care se află Casa Albă. Dar în China are loc demolarea 
sistematică a caselor de rugăciune creștine (peste o mie demolate în ultimul an), 
și persecuția împotriva credincioșilor creștini devine tot mai aprinsă. În peste 
2000 de cazuri, creștinii au fost forțați să ia crucile jos de pe turnurile bisericești 
sau de pe fațadele clădirilor, cât și numele bisericilor de pe clădiri, într-o 
încercare a guvernului de a șterge semnele și influența religioasă din Apus.

Jeff  King, președintele organizaț iei „International Christian 
Concern” (ICC), a declarat: „Faptul acesta, uciderea dnei Ding Cuimei, arată încă odată 
că guvernul chinez nu prețuiește valoarea vieții. În loc să oprească lucrările de șantier, au socotit 
mai bine să arunce la gunoi ființe umane, oameni care își apărau dreptul lor și doreau să salveze 
casa de închinăciune care le aparținea lor. Deși nu are aceeași greutate istorică și publicistică, 
dar cazul dnei Cuimei este pe aceeași pagină de curaj cu a tânărului care a stat neînfricat în 
fața tancurilor din Tianamen Square în 1989. Rugăciunile noastre se ridică în mijlocire la 
Dumnezeu pentru Rev. Li Jiangong și pentru congregația greu încercată din orașul 
Zhumadian.”

Citim cu emoție despre eroii credinței din persecuțiile primelor secole ale 
creștinismului, și de-alungul istoriei, dar iată că și în zilele noastre Dumnezeu are 
martori plini de curaj care nu se rușinează de Numele Lui. Apostolul Pavel scria 
din închisoarea din Roma, „aduceți-vă aminte de lanțurile mele”. Să nu-i uităm 
pe frații noștri persecutați din China, Siria, India, Sudan, Libia, Pakistan, Sri-
Lanka, Nigeria, Filipine, Turcia, și în multe alte locuri. 
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Salutăm astăzi în mijlocul nostru pe 
fratele Florentin Clipa, care lucrează ca 
evanghelist cu organizația misionară 
Vision Outreach Romania, prin care 
organizează evanghelizări și tabere de 
tineret (în fiecare an la Voroneț), și în 

Republica Moldova, împărțind și 
ajutoare pentru copiii săraci, simțind 
nevoile altora întrucât a crescut într-o 
familie cu alți șase frați și surori, rămași 
orfani întrucât tatăl lor predicatorul a 
murit la vârsta de 42 de ani în urma 
bătăilor la Securitate.

În săptămâna trecută au plecat în 
România fratele și sora Tăședan Viorel 
și Mariana la Arad, și s. Olimpia Voica 
la Sighișoara.

Astăzi după serviciul divin de seară 
vom avea o agapă de bucurie la care 
dorim să aducem mulțumire Domnului 
pentru o familie iubită dintre cele 
începătoare ale bisericii Betel.

Fratele Olimpiu Giuca, fiul sorei 
Anna Giuca, a fost internat de urgență 
cu insuficiență cardiacă după care a fost 
operat săptămâna trecută și i s-au 
implantat două stenturi arteriale.

Familia Țârlea s-a întors din 
călătoria de vacanță în Florida. Iar 
fratele și s. Dumitrașcu s-au întors din 
călătoria lor la bisericile din Charlotte, 
Hickory și Atlanta, de la care ne aduc 
salutări.

Allen și Dellia Ordeanu au plecat 
într-o călătorie de misiune în Brazilia, 
făcând parte în grupul misionar al 
companiei Chik-fil-A.

Fratele Corneliu și sora Ana But s-au 
întors din călătoria în România, și ne 
bucurăm că Domnul i-a păzit în pace.

AWANA

Unul din visurile pe care le au 
câțiva tineri și tinere de la noi este 
să începem în toamna acestui an 
activitățile AWANA și în biserica 
Betel. Pentru aceasta sunt necesare 
câteva lucruri:

1. Voluntari pentru instruirea și 
grija copiilor în orele de activități.

2. Părinții să-și înscrie copiii la 
AWANA, ca astfel organizatorii să 
știe numărul elevilor pentru 
împărțirea pe clase și vârste.

3. Materialele de studiu, după 
care să fie predate lec ț i i le, 
memorizarea versetelor biblice, și 
activitățile recreative.

Sora Tina Popovici are dorința 
să l uc reze ș i să por nească 
a c t i v i tă ț i l e AWA NA , a s t f e l 
îndemnăm pe cei care doresc să 
ajute la pornirea acestei misiuni, să 
ia legătura cât mai grabnic cu sora 
Tina. Puteți discuta amănunte atât 
duminica, dar mai ales vineri între 
6:30-8:30 seara (în timpul claselor 
de limba română)

Domnul să vă răsplătească 
dragostea și jertfa pe care sunteți 
gata s-o faceți dând ajutor în 
lucrarea cu copiii din biserica 
noastră.

De asemenea, în vara aceasta 
Școa la B ib l i că d e Vacan ț ă 
(Vacation Bible School, VBS) o 
vom avea între 25-29 Iulie, după-
amiezile de la 4:30-8:30. Și în acest 
proiect avem nevoie de voluntari.

Fr. Ionică Zaharie mulțumește 
pentru donația făcut de biserică în 
sprijinul lucrării prin Campus Crusade 
For Christ.

Congresul anual al Convenției 
Baptiste de Sud se va ține anul acesta 
la St. Louis, Missouri, în zilele de 14 și 
15 iunie, iar cu două zile înainte, va 
avea loc „Conferința Pastorală” cu 
textul central, 2 Timotei 4:5-6.



Păziți-vă bine !
„Păziţi-vă bine să nu pierdeţi rodul 

muncii voastre, ci să primiţi o răsplată 
deplină.” (2 Ioan 8).

Din pilda talanţilor, deducem un 
fapt frumos, anume că fiecare 
credincios are talanți pe care trebuie 
să-i folosească, și pentru credincioșia 
noastră vom primi o răsplată. În har 
am primit talanții, prin har ne 
arătăm dragostea față de Domnul 
folosind darurile primite de la El, și 
prin har primim răsplătirile Lui.

Nu avem nici un merit în câți 
talanți am primit, dar Domnul 
așteaptă de la noi să-i folosim cu 
hărnicie și credincioșie, arătând 
dragostea noastră față de El și 
Împărăția Lui.

“M-am luptat lupta cea bună, 
mi-am isprăvit alergarea, am păzit 
credinţa. De acum mă aşteaptă 
cununa neprihănirii pe care mi-o va 
d a , î n z i u a a c e e a D o m n u l , 
Judecătorul cel drept. Şi nu numai 
mie, ci şi tuturor celor ce vor fi iubit 
venirea Lui” (2 Tim. 4:8). Vom 
primi cununi ca răsplată. Ne 
întrebăm adesea cum sunt cununile 
pe care le vom primi? Poate vor fi  
încoronări cu demnități deosebite, 
sau „greutăți de slavă”, sau poate 
vor fi alte dăruiri divine pentru o 
slujire și mai înaltă în veacul viitor? 
Nu ș t im. Va fi sur pr iza lu i 
Dumnezeu pentru noi…   
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Program, seara

Cântări comune
Rugăciune și cuvânt de bun venit
Cântare comună
Fanfara: Marea vieții
Poezie: sora Lili Ilciuc
Text: Michael Ordeanu
Fanfara: Numai harul
Duet: Mea & Andre Ordeanu
Poezie: sora Mia Costin
Trio: Popovici kids
Fanfara: Domnul slavei
Cântare comună
Anunțurile și colecta
Predica
Încheiere și benedicție

(cântările comune, conduse de fratele 
Sami Negru)

Sundar Singh tocmai i-a spus tatălui 
său că L-a primit pe Isus ca 
Mântuitor. În seara aceea, tatăl a 
încercat să-i clatine credința.

— Dacă nu refuzi la Hristos 
dezonorezi numele familiei, și atunci 
nu-mi rămâne altceva de făcut decât 
să-ți spun că nu mai ești fiul meu. Nu 
uita că ai brățara de Sikh, ai părul 
lung netăiat fiindcă ești un Sikh, și 
porți numele de Sikh. Ai uitat numele 
pe care l-au adoptat străbunii noștri? 
Ai uitat ce înseamnă Singh?

— Nu, tată. Înseamnă „leu”.
— Deci știi ce înseamnă, dar te 

porți ca un iepure din pustie. De ce? 
E timpul să hotărești cine ești.

Sundar Singh s-a întors în camera 
lui și a îngeuncheat la rugăciune. 
Apoi s-a sculat și și-a tăiat părul.

(„sikh” - religia de elită în Punjab, India)
(„singh” - curaj de leu)

Pericole în frig
„Robii și aprozii cari erau acolo, 

făcuseră un foc de cărbuni, căci era 
frig: și se încălzeau. Petru stătea și el 
cu ei, și se încălzea.” (Ioan 18:18)

„Și, din pricina înmulțirii 
fărădelegii, dragostea celor mai mulți 
se va răci.” (Matei 24:12)

„În osteneli și necazuri, în 
priveghiuiri adesea, în foame și sete, 
în posturi adesea, în frig și lipsă de 
îmbrăcăminte…” (2 Corinteni 11:27)


