
Bătută de vânt și vreme, cu piatra îngălbenită sub soarele fierbinte al 
Iudeii, venind dinspre valea Chedronului o vedem cum străjuiește cu fața înspre 
răsăritul soarelui Poarta de Răsărit a Ierusalimului, unul din edificiile cele mai 
recunoscute și controversate din geografia și istoria pământului.

În fața Porții de la Răsărit sunt morminte străvechi dintr-un cimitir 
musulman. Cândva otomanii au așezat acolo cimitirul în dorința să oprească 
intrarea lui Hristos din nou în Ierusalim. Rațiunea lor a fost că înainte ca să vină 
Hristos, Mesia, va veni Ilie. Învățătura islamică spune că Ilie era un descendent 
din Aron, deci era din familia preoțească, un kohen, și după cum spun ei, un 
kohen nu are dreptul să treacă prin cimitir. Astfel, dacă Ilie nu va trece pe Poarta 
aceasta în Ierusalim, nici Mesia nu va trece. În plus, Suliman Magnificul ca să 
fie sigur că-i izbutește planul, a blocat întreaga Poartă cu blocuri mari de piatră. 
(Așa că Isus nu mai poate veni pentru că nu vrea Suleiman). Dar fără să știe 
aceștia au împlinit ce scrie la Ezechiel 44:1-3. Și dacă ne uităm mai bine, poarta 
aceasta parcă râde de ei. Hristos deja trecuse prin ea în Duminica Floriilor, iar 
când vine El a doua oară n-are nevoie de aprobarea unora ca mohamezii, 
suleimanii și tiranii, deștepții și președinții lumii. Toți Îl vom vedea venind pe 
norii cerului cu putere și cu slavă mare, înconjurat de îngerii puterii Lui. Slăvit 
să fie Numele Lui în veci! Vino, Doamne Isuse!
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v În duminica trecută, împreună 
cu Chicago Combined Choir, dirijat de 
fratele Stelu Aioanei, și împreună cu 
fratele Daniel Chiu care a vestit 
Cuvântul Domnului, și Daniel Ștef 
care a condus cântările comune, a fost 
cu noi și fratele Ilie Cimpoca, păstor în 
Clisura Dunării în mai multe localități 
printre care Moldova Nouă, Șușca și 

Belobreșca. Ne-am bucurat să-l 
salutăm la noi și să putem ajuta 
lucrarea Domnului în această regiune a 
României, unde sunt biserici baptiste 
de renume în istoria noastră. 

v Din activitățile bisericii Betel 
în luna aceasta:

- Astăzi, Bake Sale după serviciul 
de dimineață;

- Astăzi, consfătuirea anuală, după 
serviciul de seară;

- sâmbăta viitoare, 24 martie, 
repetiție de orchestră

- Duminica viitoare sărbătorim 
Floriile, Intrarea Domnului Isus în 
Ierusalim

- 1aprilie, Sărbătoarea Învierii 
Domnului Isus, Paștele.

- 1 aprilie, la 8:30  dimineața, vom 
avea tradiționala masă la răsărit de 
soare.

v Bolnavii noștri
- Victor Moșman, Amber Ilisie, 

Mariana Ilisie, Pușa Buhai, Virgil și 
Nuți Gașpar, Maria Postescu, Sofica 

Izvanariu, Nicu Clonda…
- Fratele și sora Gigi și Viorica 

Zaica au fost duminica trecută la 
adunare după boala care i-a ținut la 
pat;

- Am fost îndemnați să ne rugăm 
pentru sănătatea lui Alex Mureșan, 
care după operație are o recuperare 
mai grea.

- Gigi Lighezan, în Phoenix, AZ.

v Zile frumoase de lumină
- Miercurea trecută, după studiul 

biblic am cântat Happy Birthday 
fratelui George Ardelean.

- Viorel și Viorica Abrudean au 
împlinit la 8 martie, 36 de ani de 
ședere în America.

- Duminica trecută fratele Jean 
Opriș a împlinit vârsta de 79 de ani. 

v O carte nouă, prețioasă
Fratele Mihai Ciucă a scris și 

publicat în România o carte nouă, 
„Baptiștii din Brăila”. Cartea conține 
date istorice importante legate de 
formarea și creșterea bisericii baptiste 
d in Bră i l a , cu v ia ța ș i l up ta 
predicatorilor, și cu mărturia familiilor 
bisericii. (Biserica împlinește anul 
acesta 100 de ani de la formare).

Scurte Comunicări

Astăzi la prânz după programul 
bisericii vom avea "Bake sale" pentru 
a ajuta lucrarea cu copiii în biserică, 
adică: Școala duminicală, Awana, 
clasele de limba română, pachete 
pentru sărbători, etc.- Dar mai mult 
decât banii, rugați-vă pentru copiii 
bisericii și viitorul bisericii Betel.



 

Două semne pe 
șosea

Vinerea trecută Laurian Popovici a 
surprins aceste două semne noi pe 
Hwy. 294, semnalând ceva nou în viața 
publică americană , un apel de 
întoarcere la Dumnezeu, la rădăcinile 
de credință ale țării. În timp ce se 
vorbește așa de mult despre problema 
pistoalelor și armelor automate în 
școlile publice americane, în timp ce 
elevii și studenții fac demonstrații 
scandând „Destul e destul!”, există și 
un grup de oameni care își dau seama 
de unde a pornit rătăcirea, violența și 
stricăciunea în școli, în politică, în 
viața publică americană…

Iar legământul din 1607, la care 
face aluzie unul din semne, este 
legământul pe care l-au pronunțat la 29 
Aprilie 1607 cei care sosiseră din 
Anglia în localitatea pe care au numit-
o Jamestown, după numele regelui 
Angliei. Spre deosebire de pilgrimii 
din 1621, aceștia erau anglicani trimiși 
în Virginia de regele James, pentru 
colonizarea Americii. Când au pus 
piciorul pe pământul Americii, aveau 
cu ei adusă din Anglia o cruce cioplită 
din lemn, înaltă de 7 ft. și au împlântat-

o în pământul Americii. Cu toții au 
îngenunchiat în jurul crucii pe nisipul 
de pe țărm și capelanul anglican 
Robert Hunt a pronunțat prima 
rugăciune și proclamație: „De aici, de 
la aceste țărmuri, Evanghelia va merge 
nu numai în Lumea Nouă , c i 
pretutindeni pe pământ!…”

După ce s-au întors la corabia 
ancorată în golful Chesapeake Bay și 
au mai mers pe râu în sus încă 40 mile, 
au format colonia Jamestown. Acolo, 
Robert Hunt convoca în fiecare 
dimineață o adunare solemnă, după 
cuvintele din Habacuc 2:20, „Domnul 
este în Templul Lui cel sfînt. Tot 
pământul să tacă înaintea Lui!”  
Căpitanul vasului, John Smith, nota în 
jurnalul său că prima biserică a fost o 
pânză întinsă deasupra lor între trei 
pomi, și primul amvon a fost o 
scândură bătută în cuie între doi pomi.

Printre cuvintele rugăciunii zilnice 
au fost cuvintele care au fost înscrise 
mai târziu în Charta statului Virginia: 
„…suntem aici prin Providența 
Atotputernicului Dumnezeu, pentru 
răspândirea credinței creștine în 
mijlocul unor oameni care trăiesc încă 
în întuneric, dar care vor ajunge în 
timp la cuoștința adevărului și 
închinarea în fa ța adevăratului 
Dumnezeu.”



„De aceea, 
luați toată armătura 
lui Dumnezeu, ca să 

vă puteți împotrivi în 
ziua cea rea, și să 

rămâneți în picioare, după ce veți fi 
biruit totul!  (Efeseni 6:13)
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Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

Întrebări biblice
1. Singura carte biblică în care se amintește de măr?
2. Din ce lemn a fost construită corabia lui Noe?
3. Ce viță face struguri otrăvitori?
4. Când a bătut piatra în Egipt, ce culturi agricole nu 
au fost distruse?
5. Ce lucruri din Templu au fost făcute din lemn de 
măslin?

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută:

1. Debora (Jud. 4:4).
2. Hulda (2 Împ. 22:14-20)
3. Sunamita (2 Împ. 8:1-6).
4. Damaris (Fapte 17:34).
5. Claudia (2 Tim. 4:21)

Lupta vieții, suferința pentru-a Domnului 
Sfânt Nume
Este cinstea cea mai mare, darul cel mai 
scump în lume.
Nu-i pierdută viața care se jertfește pe altar,
Dumnezeu are-o răsplată pentru orișice amar.

Credincios rămâi cu cinste, flacără-ți fie 
avântul,
Alipește-te de Domnul, El Își ține legământul.
Pe pământ ești doar venetic, călător spre al 
liman
Ai o Țară sus în ceruri, într-un veșnic 
Canaan.

Am vrut să-adun o viață-ntreagă,
Înțelepciunea în desagă;
Misterul vieții să-l cuprind,
Să-l port în mine clocotind,
   Dar tot ce-mi trebuia era,
   Un Salvator cu jertfa Sa:   
   Destul că-L am pe Isus.

„Ia seama bine la citire!” 

În ultima sa epistolă, scrisă din 
închisoare doar câteva luni înainte de 
a fi decapitat, apostolul Pavel îi scria 
lui Timotei: „Când vei veni... adu-mi 
și cărțile!” (2 Tim. 4:13). Desigur,  
citea sulurile de piele ale Scripturilor; 
și tot el îl îndemna pe Timotei: „Ia 
seama bine la citire!” (1 Tim. 4:13). 
Deci, „Fii atent ce citești!”, dar și, 
„Nu neglija citirea!” 

G e o r g e O r w e l l s c r i e î n 
imaginația lui că în societatea 
viitoare, totalitară, dictatorul va 
porunci ca toate cărțile să fie arse. 
Dar Huxley spune ceva și mai trist: În 
viitoarea societate cărțile nu vor fi 
arse, din simplul motiv că „și-așa nu 
le va citi nimeni”. Din păcate, un 
dușman al cititului e televizorul, care 
nu încurajează gândirea, ci excită 
sentimentele. Astfel societatea devine 
semi-analfabetă. Copiii noștri trebuie 
să știe să citească bine și românește și 
englezește. 

Puritanii, când și-au făcut 
bagajele ca să plece spre Lumea 
Nouă, au renunțat la multe lucruri, 
dar n-au renunțat la cărțile lor, la 

Instantanee: Discuții aprinse între copii…

Nostalgie

Mai lasă, Doamne, har ceresc 
Peste-acest bulgăr de pământ:
Mereu mai mult să Te iubesc,
Mai mult cu Tine să vorbesc,
Mai jertfitor să Te slujesc,
Să fiu mai blând, să fiu mai sfânt.

Mai dă-mi ulei ca la-nceput,
Când duhul îmi ardea aprins,
Când prima oară Te-am văzut,
Și cu lumină m-ai umplut,
Când graiul Tău l-am cunoscut, 
Și dragostea Ta m-a cuprins.

Mai lasă ploi de primăveri
Să moaie pârgul cel uscat:
Dă-mi iar parfum de mângăieri,
Cântarea sfintei învieri,
Ca-n șoapta blândei adieri,
Când m-ai atins și m-ai chemat.

Mai vino ca demult și stai,
La sfat pe laviță-n pridvor:
Cuvântul vieții să mi-l dai,
În pacea serilor de Mai,
Mi-e dor de foșnetul din Rai…
Mi-e-așa de dor, 

mi-e-așa de dor! (vp)

Care e rostul credincioșilor lui 
Dumnezeu în lume, dacă nu tocmai să 
încerce imposibilul prin puterea lui 
Dumnezeu? (Generalul S. C. Armstrong).

Înaintăm, pe genunchi! (omul rugăciunii 
John Hardy Neesima)

Spuneți regelui că am cumpărat drumul 
spre Uganda cu însăși viața mea! 
(misionarul James Hannington).


