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Să alergăm spre țintă

În duminica trecută la serviciul 
divin de seară două suflete au 
mărturisit pe Domnul Isus în apa 
b o t e z u l u i , C r i s t i a n L u p u ș i 
Beniamin Popovici . A fost o 
sărbătoare de bucurie și laudă în 
cinstea Domnului. Într-o vreme cu 
atâta nesiguranță ca timpurile pe care 
le trăim, aceștia au răspuns chemării 
harului lui Dumnezeu și, prin har, au 
încheiat un legământ de credință 
Domnului Isus pentru toată viața.

Apostolul Pavel a făcut o mărturie 
frumoasă caracterizându-și viața ca un 
drum pe care aleargă spre o țintă sigură 
ca să câștige un premiu măreț. „Fac un 
singur lucru,” spunea el, „uitând ce este în 
urma mea, și aruncându-mă spre ce este 
înainte, alerg spre țintă, pentru premiul 
chemării cerești a lui Dumnezeu, în Isus 
Hristos” (Filipeni 3:13-14).

„Aruncându-mă spre ce este înainte…” 
arată un efort pe care sportivii îl înțeleg 
mai bine, fiindcă apostolul folosește 
vocabularul olimpiadelor. Fiecare 
mușchi e încordatat; ochii sunt 
concentrați spre țintă, sudoarea se 
prelinge pe frunte, și fiecare salt e un 
efort supra-uman, chiar dureros.

„Aruncându-mă spre ce este înainte” 
înseamnă că cel credincios nu se mai 
uită înapoi, nu-i mai pasă de ce se 
întâmplă în jurul lui, nu-l interesează 
nici aplauzele și nici huiduielile altora. 
El are o singură țintă, Hristos. Are o 
singură ștafetă, credința. Are o singură 
dorință, premiul.

Ne rugăm ca și acești doi tineri care 
au încheiat legământ cu Domnul în apa 
botezului, să trăiască o viață de 
credință plini de curaj, și să nu uite 
cuvântul: Toți care ați fost botezați pentru 
Hristos, v-ați îmbrăcat cu Hristos! 



Salutăm astăzi în mijlocul nostru 
familia Costel și Mia Oglice, care în 
mod tradițional de sărbători vin și ne 
vizitează, având aici pe frații John și 
Peter Ordeanu, și mulți prieteni din 
anii tinereții. Fiți bineveniți în mijlocul 
nostru și Tatăl ceresc să vă însuflețească 
inimile ca să aduceți și aici Vestea Bună 
cu care înviorați pe oameni oriunde 
mergeți în lume.

Felicităm fanfara bisericii pentru 
concertele din zilele trecute ca mărturie 
pentru slava lui Hristos! 

Să ne rugăm pentru bolnavii din 
poporul Domnului, pe care-i știm, de 
aproape și de departe. Astfel, amintim 
pe următorii: Lucica Feder din Florida; 
Rodica Lighezan, din Arizona; Gili 
Gașpar, la Lutheran General Hospital; 
Nicu Clonda, acasă; Maria Brânceanu, 
acasă; Dan Mitroi, acasă. Ne rugăm de 
asemenea pentru mulți frați și surori 
care au fost prinși de o gripă acută și 
molipsitoare, care s-a agravat prin 
frigul strașnic care s-a abătut peste noi.   

Au trecut pe malul celălalt al vieții:
- Nelu Tripon, membru la biserica 

păstorită de fr. Deliu Ionuțiu. Fratele 
Tripon a fost cunoscut prin poeziile 
sale frumoase pe care le-a compus și pe 
care le declama cu mult talent.

- John Neamțu, din familia Ion și 
Maria Neamțu (printre primii români 
evanghelizați de biserica noastră în 
1972). Slujba de îngropăciune sâmbătă 
10 dec. la capela Bohemian Cemetery.

- Panaitescu Octavian, din Portland, 
a trecut la Domnul mar ț i , 13 
decembrie, în vârstă de aproape 84 de 
ani. Fratele Panaitescu a suferit mult în 
ultima vreme și  ținea legătura cu noi 
prin intermediul familiei Viorel și Ica 
Abrudeanu, și prin emisiunile bisericii 
transmise prin Internet. A fost un frate 
credincios, smerit și calm, un om al 
rugăciunii. Domnul să dea mângăiere 
sorei Magda Panaitescu și familiei.

Copiii vor merge cu colinda marți, 22 
decembrie, săptămâna viitoare, de la 11:00 

dimineața până seara la 7:00.

Activitățile AWANA cu copiii vor 
intra în vacanța de Crăciun. Cu 
ajutorul Domnului vor începe din nou  
miercuri 6 ianuarie 2017. Felicităm pe 
toți cei care participă la aceste 
ac t iv i tăț i cu cop i i i în fiecare 
săptămână, și putem spune cu bucurie 
că primul trimestru AWANA la noi a 
fost un frumos succes. Slăvit să fie 
Domnul!

Scott Pruitt, actualmente procuror 
general al statului Oklahoma, a fost 
propus de președintele ales al SUA, 
Donald Trump, pentru postul de 

administrator al Agenției de Protecție 
a Mediului (EPA, Environmental 
Protection Agency). Scott Pruitt are 
vârsta de 48 de ani și este membru și 
diacon în Prima Biserică Baptistă din 
Broken Arrow, Oklahoma. Lucrul și 
mai interesant este că Scott Pruitt a 
fost în România la Timișoara, la 
biserica Betel (nr. 1), cu care biserica 
din Broken Arrow este în parteneriat, 
și cunoaște personal pe frații Petru 
Bulica și Samy Tuțac, păstori la Betel, 
care au vizitat pe frații din Oklahoma.



Pleacă-mi inima

„Pleacă-mi inima spre învăţăturile Tale 
şi nu spre câştig” (Ps. 119:36)

Pleacă-mi inima spre Tine,
Și deplin spre-al Tău Cuvânt,
Doamne, să cunosc mai bine
Adevărul cel preasfânt!

Doamne, Doamne,
Adevărul cel preasfânt!

Pleacă-mi inima spre Tine,
Nu înspre-un firesc folos,
Tu-mi eşti Viaţa ce mă ţine,
Domnul meu, Isus Cristos!

Doamne, Doamne,
Domnul meu, Isus Cristos!

Pleacă-mi inima spre Tine,
Spre porunca ce mi-o dai,
Nu spre vreun câştig ce-mi vine,
Fie chiar şi sfântul Rai!

Doamne, Doamne,
Fie chiar şi sfântul Rai!

Pleacă-mi inima spre Tine,
Voia Ta să Ţi-o-mplinesc,
Să Te bucuri Tu de mine,
Scump Mântuitor Ceresc!

Doamne, Doamne,
Scump Mântuitor Ceresc!

 
(versuri de Nicolae Moldoveanu)

Nicolae 
Moldoveanu
3 febr. 1922 - 
12 iulie 2007

   …născut în 
com. Movileni, 
jud. Galați, și 
plecat la Domnul 
în 2007 din 
Sibiu. 
   A fost arestat în 1959 și condamnat la 12 
ani pentru vina de a fi compus cântări 
creștine, și a fost eliberat în 1964.
   A compus peste 8000 de poezii și cântări 
pe care le iubim și le cântăm cu drag.

Program de sărbători

- Miercuri, 21 dec. adunare
- Sâmbătă, Ajun, nu avem adunare
- Duminica de Crăciun, 25 dec.

10:00-12:00, adunare
5:00-6:30, Suita Corului și
   Programul copiilor

- Miercuri, 28 dec., adunare
- Sâmbătă, 31 dec. Ajun de Anul Nou

7:00-9:00, ultima adunare din 2016
- Duminica de Anul Nou, 1 ian. 2017

orarul obișnuit duminical

Miercurea trecută ne-a vizitat sora 
Natalia Mocan din Basarabia, de la 
Ungheni, unde lucrează în activiățile de 
binefacere socială. Sora Mocan ne-a 
vorbit despre o biserică mică dar cu o 
misiune mare.



„Întăreș-
te-te	și	

îmbărbă-
tează-te.	

Nu	te	
înspăimânta	și	nu	te	îngrozi,	

căci	Domnul,	Dumnezeul	
tău	este	cu	tine	în	tot	ce	vei	

face.”	(Iosua	1:9)

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

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

Internet: http://betelchurch.org

…dar într-o iesle

Au vrut Nimrozii țări bogate,
Și tron înalt, strălucitor;
S-au vrut stăpâni peste regate,
Pământu-ntreg să fie-al lor.

...Dar într-o iesle, Preacurata
A născut într-un grajd cu fân,
Un Copilaș lângă Efrata, —
Al lumilor etern Stăpân!

Au vrut mereu Cezàrii lumii,
Hapsâni într-un nebun avânt,
Cu săbiile și cu pumnii,
Să stăpânească pe pământ.

...Dar într-o iesle, jos în paie,
În scutec aspru, țărănesc,
Gol și sărac într-o copaie,
S-a născut Regele Ceresc.

Au vrut Irozii fără minte,
Să-L nimicească pe Cel Sfânt,
Să-I pună slava în morminte,
Să nu trăiască pe pământ.

...Dar într-o iesle, printre vite,
Într-un răzlog, pe lângă oi,
Smerit, în lumea de ispite,
A venit Dumnezeu la noi!  (vp)

„Și Cuvântul S-a făcut trup și a locuit 
printre noi plin de har și de adevăr. Și noi 
am privit slava Lui, o slavă întocmai ca 
slava singurului născut din Tatăl” (Ioan 
1:14).

Dumnezeu ni S-a descoperit pe Sine 
nouă, oamenilor, ca om. El Însuși 
Dumnezeu devine om. Evanghelistul 
Ioan nu încearcă să explice, și cine ar 
putea explica vreodată, ci spune simplu: 
„Cuvântul S-a făcut trup.”

Fiul lui Dumnezeu e Fiu al omului. 
Creatorul a intrat în creație. 
Cel nesupus timpului intră în timp. 
Cel necuprins de spațiu se mărginește 

la măsura unui trup omenesc. 
Minunea aceasta e prea mare pentru 

noi ca s-o înțelegem. Apostolul Pavel 
scria: „El, măcar că avea chipul lui 
Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru 
d e a p u c at să fi e d e o p o t r i vă c u 
Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine 
Însuși, și a luat un chip de rob, făcându-
Se asemenea oamenilor.”


