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„…Domnul răstoarnă sfaturile Neamurilor, zădărnicește planurile 
popoarelor. Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie, și planurile 
inimii Lui, din neam în neam. Ferice de poporul, al cărui Dumnezeu este 
Domnul! Ferice de poporul, pe care Și-l alege El de moștenire!˝  
(Psalmul 33:10-12).

Acum 100 de ani la Alba Iulia, delegații Adunării Naționale au 
oficiat unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului la 
regatul României, împlinind visul milenar și jertfa eroilor de a se înscrie 
în istorie o Românie Mare pe vechiul pământ al Daciei străbune.

Ieri au fost în România parade militare, adunări populare, serbări și 
programe artistice, s-au ținut cuvântări politice și patriotice, unele 
însoțite de aplauze și altele de huiduieli, dar a fost o zi de sărbătoare 
națională cu mese întinse și pline din belșug. O zi… Dar întrebarea mare 
care se pune este, „De acum, încotro, Românie?” — fiindcă Ziua 
Națională este totdată și un moment de reflecție spirituală, mai ales că 
țara trăiește o suferință adâncă în pierderea valorilor spirituale, în ruina 
idealurilor de credință.

De departe, salutăm cu drag țara noastră de baștină și ne alăturăm 
la urarea „Trăiască România!” Dar spunem și rugăciunea, „Doamne, ai 
milă de țara noastră și dă îndurare peste poporul ei, ca să se întoarcă la 
Tine, Dumnezeul binecuvântărilor veșnice!”



Scurte Comunicări

n Duminica trecută am avut ca 
musafiri la serviciul de seară pe:

- Valentin Țenț, 
păstorul bisericii din 
Akron;

- Daniel Brânzei, 
păstorul bisericii 
„Betel” din 
Anaheim, CA.

- Petre Lorinz, 
păstor asistent la 
biserica penticostală 
„Betania” - Chicago.

Ne-am bucurat de 
părtășia caldă și de 
mesajul Evangheliei 
adus în mijlocul 
nostru. Aceștia au 
venit la noi după 
serviciul de ordinare 
ca păstor de tineret a 
fratelui Alex Herlo, 
în biserica din Des Plaines.

De asemenea, au  fost cu noi:
- fratele Marius Văduva, păstor la 

Bârlad.
- fr. Zaharia, gazda și socrul fratelui 

Văduva.
- Teofil Ardeleanu, însoțitorul 

fratelui Brânzei.
- familia Marinică și Cornelia 

Dumitrașcu, din Ohio.
- tânărul Emanuel Dragomir, din 

Windsor - Canada.

n Dintre cei plecați în călătorii, s-au 
întors acasă:

- familia Andrei Smahon s-a întors 
din concediul în Hawaii.

- familia Marius și Ofelia Bonca s-a 
întors din concediul petrecut în 
Jamaica.

- familia Filip Smahon s-a întors din 
Pennsylvania.

- fratele Daniel Ghera a fost din nou 
în mijlocul nostru după operație și 
recuperare.

- familia Nathan Smahon s-a întors 
din Texas.

n Exprimăm condoleanțe celor 
iubiți și înrudiți cu fr. Lucian Colțea 
care a încetat din viață la 16 noiembrie, 
la vârsta de 69 de ani. Serviciul de 
priveghi a fost la biserica din Des 
Plaines miercuri 28 noiembrie, iar 
înmormântarea joi 29 noiembrie.

n În duminica de 11 noiembrie, la 
biserica baptistă Emmanuel din 
Melrose Park, a fost ordinat ca păstor 
fratele Emanuel Cernăuțean. 

n În Australia, a trecut la Domnul 
fratele Gavril Crișan, la data de 25 
noiembrie. Fratele Crișan a slujit în 
România ca păstor al bisericilor din 
Făget, Sintești, Coștei, Bighici și 
Oradea 3, iar în Australia, din 1980 a 
păstorit biserica din Richmond-
Melbourne. Din 1986 până în 1999 a 
păstorit biserica din Perth. 
Înmormântarea va avea loc  mâine.

Programul nostru de sărbători

9 dec.   seara cântă orchestra
16 dec. duminică după serviciul de 

dimineață… Masa de Crăciun
23 dec. dimineața, Suita corului
23 dec. seara, Programul copiilor
24 dec. luni, seara de la 7:00 - fanfara
25 dec. marți, 11:00 AM Serviciu de 

Sărbătoarea Nașterii Domnului.
31 dec. seara de la 7:00-9:00 PM
1 ian.   marți, 11:00 AM Serviciu de 

Anul Nou 2019.
2-4 ian. 2019, seri de rugăciune la 

început de an (7:00-8:00 PM)



 

Semne amenințătoare
în Bulgaria

În Bulgaria se pregătește o 
restructurare a Legii Cultelor. Aceasta 
urmează să reglementeze și să limiteze 
activitatea cultelor religioase și chiar să 
pună înafara legii multe denominații 
protestante. Amendamentele au fost 
deja votate provizoriu în luna 
octombrie.

Proiectul de lege prevede că 
numai cultele a căror membrii 
întrunesc cel puţin 1% din populaţie se 
vor putea înregistra ca biserici. Lucrul 
acesta ar viza toate bisericile 
evanghelice din Bulgaria, care vor fi în 
pericol să devină ilegale. În aceeași 
situație se află alte denominații 
protestante cât și catolicii și evreii, 
lăsând ca în Bulgaria să poată 
funcționa legal numai creștinii 
ortodocși și musulmanii, care întrunesc 
condiția de a fi peste 1% din poplație.

Proiectul de lege mai impune ca  
toţi predicatorii să fie cetăţeni bulgari 
și absolvenţi ai școlilor de teologie din 
țară, iar misionarii străini vor avea 
nevoie de permisiuni speciale.

Donațiile din străinătate vor fi sub 
controlul statului și permise doar 
pentru construcții de clădiri de biserici 
și pentru ajutor social. Salariile 
păstorilor nu vor fi aprobate să vină 

din străinătate, iar Bisericile își vor 
putea desfășura activitatea doar în 
clădirile proprii, înregistrate de stat, 
fără să mai aibă permisiunea să 
închirieze spaţii care nu sunt construite 
și înregistrate ca biserici.

Autorizațiile de funcționare vor fi 
elberate bisericilor care funcționează 
în comunități care depășesc 300 de 
membri, astfel bisericile de la sate cu 
locuitori mai puțini, vor fi închise.

După ultimul recensământ din 
2011, în Bulgaria sunt 128 de biserici 
baptiste și 5.150 de membri, la o 
populație de 7,364,570 de cetățeni.  
(0,07 %).

Uniunea Baptistă din Bulgaria a 
organizat mai multe demonstrații 
pașnice în fața parlamentului țării la 
Sofia. Iar Elijah Brown, secretarul 
general al Alianței Baptiste Mondiale, 
și Anthony Peck de la Federația 
Baptistă Europeană, au înaintat petiții 
către primul ministru al Bulgariei, 
Boyko Borissov, cerând totodată 
credinioșilor baptiști din lumea 
întreagă să mijlocească în rugăciune 
pentru oprirea acestor restricții din 
Bulgaria.

Într-un fel, acest proiectul de lege 
a cultelor este o revenire la metoda 
autorizațiilor care erau impuse pe 
vremea comuniștilor și în țara noastră, 
prin așa numitele „reglementare” și 
„arondare”.

Oare începe din nou prigoana? . . .

Un Apel la rugăciune
Familia fratelui Daniel Zafiris este în atenția și rugăciunile noastre, 

aflând vestea despre tatăl sorei Dina. Miercurea trecută tatăl dânsei, care 
locuiește la țară, a căzut în fața casei și a rămas acolo câteva ore în ger până l-
a gasit un vecin dimineața. I-au sunat pe Daniel și Dina Zafiris, care s-au dus 
de urgență la țară. Medicii au fost sceptici în privința vieții lui, dar Domnul i-a 
mai dat zile, și bătrânul tată și-a revenit, a început chiar sa mănânce, spre 
surprinderea doctorilor.

Fratele Zafiris ne scrie: „Rugați-vă și pentru el, are 81 de ani, dar și 
pentru noi, ca sa avem putere să slujim, fiindcă sunt atâtea nevoi care 
trebuiesc împlinite (copii, biserica, misiune)…”



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)

Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

Pentru Tineri:
Friday, Dec. 7 @ 7:00 PM Organize clothing and prepare packages
Saturday, Dec. 15 @ 3:00 PM Pass out clothing to homeless
Monday, Dec. 24 @ 6:30 PM Christmas caroling (after church service)
Tuesday, Dec. 31 @ 9:00 PM New Years party (at church)
Friday, Jan. 4 @ 8:00 PM Take down Christmas decorations
Friday, Jan. 11 @ 7:00 PM Begin Bible Study again and youth choir

Deadlines:
Wednesday, Dec 5 - Last day to bring cloths for clothing drive
Sunday, Dec. 16 - Last day to sign up for Caroling

J.P.

Pentru copii… și în atenția 
părinților… 

December 7 (Friday). 7:00-8:30 pm. 
Children’s Christmas Party.

(Please, bring ginger bread house and 

„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)

 we will decorate together)
Dec. 9th (Sunday). 4:00pm - Orchestra Practice; plays at evening service
Dec. 16th (Sunday). after morning service. Betel Christmas Dinner.
Dec. 23rd (Sunday). 5:00. Children’s Christmas Program


