
 „Strigați de bucurie către Domnul toți locuitorii pământului. Slujiți Domnului 
cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui! (Psalmul 100:1-2).

Bucuria lăuntrică este o expresie a prezenței Duhului Sfânt în inimile 
noastre. Roada Duhului, scrie apostolul Pavel, este dragostea, pacea, bucuria, 
îndelunga răbdare, etc… Bucuria în inima credinciosului este ca un steag pe care 
îl fluturăm, și toată lumea îl vede. Steagul arată cine suntem, ai cui suntem, din 
ce țară suntem, ce limbă vorbim. Viața noastră trebuie să aibe această pecete 
sfântă și divină a bucuriei.

Bucurie, în slujirea Domnului: Textul de mai sus ne îndeamnă să fim plini de 
bucurie fiindcă ni se dă cinstea să-L slujim pe Domnul și Mântuitorul nostru.

Bucurie, în dărnicie: „Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie” (Romani 
12:8). „Pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu” (2 Cor. 9:7). Dărnicia 
fraților din Corint a fost lăudată de apostolul Pavel, fiindcă nu dădeau având 
prea mult, ci fiindcă trăiau într-o sărăcie lucie, dar dădeau cu bucurie.

Bucurie, în necazuri: Una din fericirile spuse de Domnul Isus, ultima în 
șiragul celor amintite la Matei 5, este aceasta: bucuria în mijlocul prigoanelor. 
„Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii vă vor ocărî, vă vor prigoni, 
și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră! Bucurați-
vă și veseliți-vă…” Iar apostolul Petru scria celor din prigoanele crunte: 
„Dimpotrivă, bucurați-vă, întrucât aveți parte de patimile lui Hristos, ca să vă 
bucurați și să vă veseliți și la arătarea slavei Lui.” (I Petru 4:13.

Bucurie, întotdeauna: ‚Bucurați-vă totdeauna în Domnul…” (Filip. 4:4).
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Scurte Comunicări

q Astăzi la serviciul divin de 
după-amiază vom avea un program 
special al absolveților de școli, licee și 
universități, acum la sfârșitul anului 
școlar. De asemenea, vor fi decernate 
diplomele de sfârșit de an pentru cei 
care au frecventat clasele de limba 
română. Dorim ca toți aceștia să fie 
umpluți de cunoștința adevărului și de 
o dragoste fiebinte pentru Numele și 
slava Domnului Isus Hristos.

q Mulțumim din inimă surorilor și 
fraților și tinerilor care luni, 28 mai, de 
Memorial Day, au pregătit mesele 
bogate, mititeii la grătar, prăjiturile 
gustoase și toate celelalte, și astfel am 
avut un picnic frumos, cu pace și 
bucurie în mijlocul naturii.

q În ultimele săptămâni, prin harul 
Domnului, ne-am bucurat de oaspeți 
predicatori care au vestit Cuvântul 
Domnului  în mijloocul nostru:

- Dr. Liviu și Mariana Percy, păstor 
la Charlotte, N. Carolina, și peședintele 
Societății Misionare Române, venit la 
noi și cu ocazia împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea Societății Misionare, 
care în 1968 s-a concentrat pe 
transmiterea programelor de radio 
unde scurte pentru România 

- Marian Pădureț, păstor la Bacău, 
România, venit în mijlocul nostru 
pentru a discuta și organiza viitoarea 
vizită a fanfarei la Bacău în anul viitor.

- Emanuel Ghigeanu, păstor la 
Rășinari, județul Gorj, în vizită la 
familia Timotei Dragomir.

q Alți oaspeți care au fost cu noi la 
închinăciune și pentru care ne rugăm 
ca Domnul să-i binecuvinteze:

- Ioan Sporea și soția, din Florida, 
veniți la binecuvântarea nepoatei lor, 
Aubrei Rose Zaica.

- Vio r i ca Cra lov icean , d in 

Timișoara, mama sorei Maria Bărnuț, 
venită pentru o scurtă vizită aici între 
noi.

- Emilia Balaș din Timișoara (de la 
biserica Betel), rudă cu familia Petre și 
Mia Arcan;

- sora Faur Persida din Arizona, în 
vizită la familia Tămășan și în drum 
spre România;

- Ghiran Dorel și Felicia, și fiul lor 
Horațiu, de la biserica penticostală 
„Emanuel” din Chicago. 

- un grup de tinere fete, colege de 
școală cu Ruth Tămășan, de la școala și 
biserica Logos, care au cântat trei 
cântări frumoase în programul din 
duminica trecută seara.

q În duminica de 20 mai, ne-am 
bucurat să avem două binecuvântări de 
copilași, la serviciul de dimineață și la 
serviciul de seară:

- Emanuel și Victoria Zaica au 
venit cu fetița lor Aubrey Rose Zaica să 
fie încredințată Domnului. Au fost cu 
noi și bunicii din partea mamei, familia 
Simpson, și străbunicii din Florida, 
fratele și s. Ioan Sporea.

- Emil și Augustina Bilba au adus 
la binecuvântare pe al doilea fiu al lor, 
Matias Alexander Bilba. Cu ocazia 
aceasta au fost cu noi și rudele fratelui 

q VBS, sau „Școala Biblică de 
Vacanță”, o vom avea anul acesta 
între 25 și 29 Iunie, dimineața între 
9:30 și 12:00. Dacă aveți îndemnul să 
dați o mână de ajutor, vă rugăm 
adresați-vă sorei Tina Popovici. 
Astăzi, la sfârșitul adunării surorile 
au un „Cookies Sale” și banii vor fi 
adăugați în fondul cheltuielilor 
pentru VBS. Rugați-vă ca Domnul să 
dea, în harul Său, izbândă acestui 
program în care copiii învață 
Cuvântul și Calea Domnului.



 

Emil, iar la rugăciune au mijlocit 
pentru binecuvântarea copilașului sora 
Laura Ardelean și Cornel Ciobanu, 
cumnat al fratelui Emil Bilba

q „Oastea noastră crește!”
- La 10 mai, în familia Marinela 

(Nicole) și Gabriel Duta s-a născut o 
fetiță, Alexis Gabriela Duta. Îi 
felicităm pe prăinți și pe bunicii de la 
noi, Nicu și Mariana Clonda. 

- În familia Sandy și Roxana 
Negrău s-a născut la 19 mai un copilaș, 
cu numele Mattia Rey Negrău, un nou 
nepot al fratelui Miron și al sorei 
Vetuța Negrău.

q În săptămâna trecută au plecat în 
România pentru câteva săptămâni:

- Nelu și Aurora Hiriț
- Dorina Mocuța
- Daniela Bulboacă

Ne rugăm ca Domnul să-i ocrotească și 
să le dea o pază bună, călăuzire și 
bucurie în mijlocul celor dragi.

q Între 15-20 mai a  avut loc la 
Sarasota , Flor ida, consfă tuirea 
păstorilor care lucrează în 
bisericile baptiste cu 
membrii proveniți din 
Republica Moldova. A fost 
invitat fr. Valentin Popovici 
pentru studiile biblice; au 
fost frați păstori și diaconi 
împreună cu soțiile lor. 
Domnul a dat mult har, iar 
binecuvântarea Lui s-a 
sim ț i t în legă tura de 
dragoste și bucurie între cei 
care au luat parte.

Iunie 
1   q Psalmul 33-36 
2   q Psalmul 37-40 
3   q Meditație 
4   q Psalmul 41-44 
5   q Psalmul 45-48 
6   q Psalmul 49-52 
7   q Psalmul 53-56 
8   q Psalmul 57-60 
9   q Psalmul 61-64 
10 q Meditație 
11 q Psalmul 65-68 
12 q Psalmul 69-72 
13 q Psalmul 73-76 
14 q Psalmul 77-80 
15 q Psalmul 81-84 
16 q Psalmul 85-88 
17 q Meditație 
18 q Psalmul 89-92 
19 q Psalmul 93-96 
20 q Psalmul 97-100 
21 q Psalmul 101-104 
22 q Psalmul 105-108 
23 q Psalmul 109-112 
24 q Meditație 
25 q Psalmul 113-116 
26 q Psalmul 117-118 
27 q Psalmul 119
28 q Psalmul 120-123 
29 q Psalmul 124-127 
30 q Psalmul 128-131 

Iulie
1   q Meditație 
2   q Psalmul 132-135 
3   q Psalmul 136-139 
4   q Psalmul 140-143 
5   q Psalmul 144-147 
6   q Psalmul 148-150 
7   q Proverbe 1-5 
8   q Meditație 
9   q Proverbe 6-9 
10 q Proverbe 10-13 
11 q Proverbe 14-18 
12 q Proverbe 19-22 
13 q Proverbe 23-26 
14 q Proverbe 27-31 
15 q Meditație 
16 q Ecles 1-4 
17 q Ecles 5-8 
18 q Ecles 9-12 
19 q Cânt. Cân. 1-4 
20 q Cânt. Cân. 5-8 
21 q Isaia 1-4 
22 q Meditație 
23 q Isaia 5-8 
24 q Isaia 9-12 
25 q Isaia 13-16 
26 q Isaia 17-20 
27 q Isaia 21-24 
28 q Isaia 25-28 
29 q Meditație 
30 q Isaia 29-32 
31 q Isaia 33-36

Citirea Zilnică a Bibliei

Tabăra noastră din Colorado: w între 5-9 august. Tabăra începe duminică și 
se încheie joi după masa. w locul este același ca acum doi ani, nu departe de 
Estes Park, www.highlandscamp.org. w Costul include și trei mese pe zi. w 
Mai sunt câteva locuri, fiindcă numărul participanților e limitat. w Pentru 
informații suplimentare, luați legătura cu fratele Dan Bulboacă sau Alex 
Popovici (847.809.8164).



„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!  (Ef. 6:13)

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

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)

Ligheanul și ștergarul
Hristos, care de-acuma știa că-a sosit ceasul,
(Sortita vremuire ce-i măsura popasul),
Și că urma să plece la Tatăl înapoi,
Pășind pe calea Crucii ca jertfă pentru noi...

Și pentru că în lume iubea ca pe-o comoară,
Pe-aceia pentru care urma curând să moară…,
La masa dinaintea sinistrului Calvar,
Hristos s-a-ncins deodată la mijloc cu-n ștergar.

S-a ridicat El, Domnul, Cel Sfânt, Galileianul
Să ia din dreptul ușii de la slujbaș ligheanul,
S-a aplecat la talpă, la praf de ucenic,
Să-l spele la picioare, Cel Mare pe cel mic.

Iar noi mirați la masă priveam cu gene grele,
Cum El la fiecare venea ca să ne spele,
Hristos, Învățătorul, ca rob, nu ca vătaf,
Picioarele murdare din văile cu praf.

Ne lua picioru-n palme ușor la fiecare,
De parcă-n mângăiere se atingea de-o floare,
Își ridica privirea prin lacrime, zâmbind,
Vorbind fără cuvinte, ca un duios colind.

Și-apoi cu vorba-I blândă ne spuse în șoptire:
— „Iată, v-am dat o pildă, o pildă de slujire.
Și voi la fel să faceți, cum v-am făcut și eu,
Slujindu-vă-n iubire, slujiți pe Dumnezeu.”

Și azi mai stăm la mese, dar am pierdut ștergarul,
Pe undeva ligheanul, și-a ruginit amnarul;
El a venit să moară, ca rob al tuturor,
Și noi stăm ca boierii, picior peste picior.

Mai vino, O Isuse, învață-ne credința,
Și râvna și răbdarea, iubirea, umilința;
Să fim și noi ca Tine, pe-ngustele poteci,
Să vrem să fim noi robii, iar Tu Stăpân în veci. (vp)

Răspunsuri la întrebările din 
rândul trecut:
1. Maria, (Ioan 19:26)
2. Debora (Judec 5:7)
3. Mama lui David (I Sam 22:3)
4. La Roma (Fapte 16:13)
5. II Ioan 1:4

„Voi veți fi martorii Mei,” a spus 
Domnul Isus. Nu „predicatorii 
Mei,” ci „martorii Mei.” Cineva 
poate fi mare orator, și totuși să 
nu fie martor al lui Hristos. La 
fel, cineva poate fi bun martor al 
Domnului fără să fie predicator, 
fiindcă nu oricine poate fi 
predicator, dar toți credincioșii 
Domnului trebuie să fie martori 
ai Lui, prin vorbe și prin fapte.

Sadhu Sundar Singh


