
„Țară, țară, țară, ascultă glasul Domnului!” (Ieremia 22:29)
Ce înseamnă strigătul acesta, „Țară, țară țară…” ? Apare o singură dată în 

Sfânta Scriptură, în textul de la Ieremia 22:29, și e un strigăt pe care îl are 
proorocul față de un popor care s-a îndepărtat de Dumnezeu. E atâta durere în 
acest strigăt, atâtea lacrimi, atâtea suspine… fiindcă Ieremia și-a dat seama că 
prăbușirea lui Israel era fără scăpare. 

Dar totuși ce rost are strigătul acesta, „Țară, țară țară…” dacă nu e totodată o 
chemare la pocăință, la ascultare de glasul Domnului. Problema lui Israel nu era 
economică, deși dacă era sărăcie, o dăduse Dumnezeu ca să-i trezească. 
Problema nu era politică, deși, dacă se auzea galopul cailor babilonieni, era 
fiindcă Dumnezeu îi aducea spre pocăința poporului Său. Proorocul și-a 
imaginat pe trecătorii care vor vedea ruinele Ierusalimului și vor întreba: Pentru 
ce a făcut Domnul așa ceva? Și răspunsul vine imediat: Pentru că au părăsit 
legământul Domnului! Aici era problema, răzvrătirea față de Dumnezeu. 

Să ne rugăm pentru întoarcerea Americii la Domnul, ca să vină și vremile de 
înviorare, de pocăință, și de îndurare.
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… and me!

„Țară, țară, țară…”



Scurte Comunicări

q La botezul din duminica 
trecută seara au mărturisit pe 
Domnul Isus ca Mântuitor al lor:

w Jessica Cimpoeș,
w Emily Sporea,
w Noel Răscol.

Slăvit să fie Domnul pentru 
lucrarea harului Său în viața acestor 
tineri pentru care ne rugăm să fie 
conduși de puterea Duhului Său cel 
Sfânt, să fie păziți de planurile 
celui rău, și să aibe un viitor 
luminos în bucuria lui Dumnezeu. 
Ne rugăm Tatălui ceresc pentru ei 

ca să iubească și să-și umple viața cu Cuvântul Sfânt, să umble în lumina 
Adevărului și să folosească din plin darurile pe care le primesc de sus pentru 
slava lui Dumnezeu.

q Ne-am bucurat în duminica trecută de musafiri din mai multe state 
americane, Massachusetts, Kentucky, Michigan, Texas. v Dimineața predica a 
fost ținută de fratele Severin Barrows, din Springfield, MA. v Din Kentucky a 
fost cu noi întreaga familie Sporea, cu ocazia botezului Emiliei. v Din 
Michigan au fost familiile Dorin și Liliana Hana, și Alin și Beatrice Negru, care 
ne-au adus salutări din partea bisericii și păstorului Sorin Covaci. v  Au mai 
fost cu noi la adunare familia Austin și Anca Burrow, cu ocazia botezului lui 
Noel, fratele Ancăi. v Din Houston Texas a fost cu noi Joshua Pop (acum 
student la Dallas), fratele sorei Mea Ordeanu.

q S-au întors din România și ne-au adus salutări frățești din partea 
bisericilor vizitate acolo: v Familia Nelu și Aurora Hiriț, ne-a adus salutări de la 
Arad și Timișoara, și personal din partea fratelui Gheorghe și Florica Mocuța 
(din Timișoara), din partea familiei mari Burcă din Arad, din partea sorei Laura 
(fost Clintoc) care locuiește acum cu familia în Suedia. v Sora Dorina Mocuța 
ne-a adus salutări de la biserica din Buteni, iar sora Daniela Bulboacă de la 
Curtici.

q Bolnavii noștri: Victor Moșman, Gili și Nuți Gașpar, Dan și Viorica 
Mitroi, Nicu Clonda, Mariana Ilisie, Maria și Dumitru Marandiuc

Sâmbăta viitoare, 7 iulie, fiind prima sâmbătă din lună, vom avea dejunul cu 
rugăciune al bărbaților, de la orele 9:00 la 10:00 dimineața.

Pentru data de 19 august, frații din Akron ne-au invitat din nou la serviciul de 
închinăciune în aer liber ținut la Millersburg, în zona multor localități 
menonite.  În ultimii cinci ani, corul nostru și tinerii au luat parte la acest 
eveniment câmpenesc, și ne-am bucurat împreună cu frații și surorile de acolo. 
Să ne ajute Tatăl ceresc și anul acesta să fim împreună cu ei.



 

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).

Programul AWANA:
9;30am-12:00, ages 3-12 ( up to 
6th grade), 
9:30am-10:00am, include T-shirt,

q VBS. De luni, 25 iunie, până 
vineri, 29 iunie, zilnic între 
9 : 3 0 - 1 2 : 0 0 , o r g a n i z ă m 
săptămâna de VBS, Vacation 
Bible School. Îndemnăm pe frați și 
surori să se roage pentru acest 
proiect al bisericii. Școala Biblică 
de Vacanță (VBS) este una din  
activitățile care lasă imprimate în 
inima copiilor bucuria de a învăța 
Cuvântul Domnului, frumusețea 
legăturii între cei credincioși, 
dragostea de Casa Domnului. 
Rugați-vă ca Domnul să dea har 
bisericii, putere învățătorilor și 
părinților, și îndurarea Lui să se 
reverse peste noi.

Picnicul de miercuri, 4 iulie, va fi în alt loc decât cel obișnuit, dar nu departe, 
pe acceași stradă dar la sud de strada Euclid (Lake), la DAM Nr. 2 — Woods 
East. Adresa este 997 River Road, Mount Prospect. Întrucât miercuri este 
tocmai 4 iulie, Ziua Independenței Statelor Unite, vom avea clipele de 
rugăciune la pădure, și anulăm serviciul de la adunare miercuri seara.

Happy Birthday. Câteva din zilele de naștere în lunile iulie și august: Florica 
Hegyeș, Mia Arcan, Ana Jurchela, Jessica Cimpoeș, Dorina Mocuța, Tatiana 
Calestrov, Elena Gașpar, Elena Brad, Jeni Gașpar, Bianca Voica, Lidia 
Buhai, Augustina Bilba, Rodica Stan, Mary Răduț, Lia Bogdan, Viorica 
Abrudean, Vasilica Ermalai, Viorica Zaica; Virgil Gașpar, Samuil Negru, 
David Răscol, Gigi Zaica, Aron Duca, Adrian Mircu, Teo Pop. Tuturora le 
dorim La Mulți Ani în harul Domnului Isus!

Începând de mâine, grupul acesta 
va fi pentru trei săptămâni în 
misiune în zona Maramureș, 

lucrând în biserici și în tabere de 
copii și tineri. Le dorim putere din 
partea Domnului pentru lucrare și 
împlinirea planurilor pe care le au 

din partea Domnului. Printre 
localitățile unde vor merge sunt și: 

Satu-Mare, Oarța de Sus, Cluj, 
Chiuiești.

q Duminica trecută, fr. Liviu și s. Lili Ilciuc au fost primiți ca membri în 
biserica Betel. Prin votul bisericii ne-am legat din nou împreună ca să fim uniți 
în dragoste pentru proslăvirea Numelui sfânt și mare al Domnului Isus Hristos.

q Am aflat că fratele Liviu Țiplea din Los Angeles, California, a avut un 
atac de cord în noaptea de marți spre miercuri (27 iulie) și este la spital sub 
îngrijire medicală. Ne rugăm ca Tatăl ceresc să-l ocrotească.

q Fratele Ionică Zaharie, coordonatorul misiunii CRU (fost, „Campus 
Crusade for Christ”) din România, ne comunică: „În această vară, eu și Sorina ne 
vom muta în Sibiu pentru a începe acolo o nouă lucrare. Sunt deja 16 ani de când 
ne-am mutat în București și credem că este timpul pentru o schimbare. Domnul 
ne-a folosit în acești 16 ani să ajutăm la direcția lucrării pe plan național. Au fost 
ani foarte buni și am simțit că Domnul ne-a crescut mult fiind în acest rol. 
Simțim că acum este momentul pentru o schimbare, nu doar în ceea ce privește 
orașul dar și în ceea ce privește rolul nostru în lucrare dorind să fim implicați 
mai direct în lucrarea de evanghelizare și ucenicizare.”

q De la Costel și Mia Oglice: La întâlnirea regională din Kiev din luna iunie 
2018, cu pastori, lideri și echipele de misiune a 15 institute biblice, au participat 
peste 120 de persoane din Ucraina, Belorusia, Moldova, Lituania. Cu această 
ocazie a avut loc pregătirea liderilor pentru Școala Timotei. Liderii au venit cu 
entuziasm să învețe, să aibă părtășie, chiar dacă au călătorit până la 48 de ore cu 
trenul, mașina, sau cu autobuzul. 

http://www.precept.org/


„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)

Dăm slavă Domnului pentru o săptămână 
frumoasă de VBS și muțumim din inimă 
tuturor celor care au lucrat cu atâta zel și 
bucurie ca să poată copiii noștri să aibe 
învățături frumoase, cântări alese și 
amintiri binecuvântate. Iată câteva imagini 
din săptămâna trecută la VBS:  


