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„…După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis 
unii către alții: „Haidem să mergem până la Betleem, și să vedem ce ni s-a spus 
și ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” (Luca 2:15)

Poate păstorii aceia de la Betleem n-au avut bogății, n-au avut case luxoase, 
ca mulți din vremea noastră… Poate n-au avut multă carte, nici cunoștințe vaste 
de fizică sau chimie, așa cum au unii din vremea noastră… Desigur, n-au avut 
nici eleganța pe care am fi văzut-o la palatele lui Irod, sau ale lui Augustus la 
Roma… Și desigur, n-au avut un renume care să fie admirat de lume, așa cum au 
unii în vremea noastră… Dar avea un lucru care lipsește multora astăzi. Erau 
niște ciobani de oi, o meserie din cele mai de jos pe atunci. Dar ei Îl așteptau pe 
Mesia. Și lor le-a făcut Dumnezeu harul să le arate minunea cea mai mare. 
Păstorii Îl așteptau pe Domnul. Au avut inima deschisă să primească vestea bună 
a îngerilor, și s-au dus în grabă să I se închine Domnului. 

Și astăzi, numai cei care au o inimă ca a păstorilor se bucură de Nașterea 
Domnului. Ai tu dorința lor și așteptarea lor binecuvântată? Fie Crăciunul acesta 
pentru noi plin de bucuria păstorilor de la Betleem!



Scurte Comunicări

n Sora Florica Popa, mama sorei 
Delia Ordeanu, a suferit duminica 
trecută un atac de cord și a fost 
internată de urgență la spitalul Good 
Shepherd. A urmat un tratament și 
acum este acasă. Slavă Domnului.

n Printre oaspeții casei Domnului 
în duminica trecută ne-am bucurat de 
vizita sorei Silvia Titean și fr. Miky 
Ban.

n Luni, 3 decembrie, a trecut la 
Domnul fratele Elisei Boțan. Astăzi e 
serviciul de priveghi la San Francisco, 
și mâine înmormântarea. Fratele Elisei 
Boțan a fost unul din lucrătorii harnici 
la societatea România pentru Hristos, 
și în fiecare număr al revistei societății 
misionare scria articole pe care le 
semna cu pseudonimul „Stuparul”. 

Fratele Elisei locuia în orașul Modesto, 
dar după ce biserica de acolo s-a 
închis, frecventa în fiecare săptămână 
biserica din San Francisco, păstorită de 
fratele Ovidiu Rauca (între Modesto și 
San Francisco sunt 80 de mile, circa 
128 Km). Desigur în ultima vreme nu 
mai putea merge din cauza bolii, dar  a 
rămas statornic în credință până la 
capăt.

n Poți vizita pe cineva care e 
bolnav sau neputincios sau mai sărac? 
Fii la Crăciunul acesta un purtător de 
veste bună, de bucurie, de mângăiere.

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)

În numărul recent al revistei 
„România pentru Histos”, fratele 
Greciuc, din Suceava, istorisește 
întoarcerea la Domnul a unei femei 
care avea nevoie de ajutor.

O prietenă din Păltinoasa, 
pe nume Ana, L-a pus pe 
Domnul la încercare: trecea 
printr-o boală cumplit de grea 
și a promis că dacă se vindecă, 
ea se pocăiește. Deși este cadru 
medical, ea a apelat la 
Dumnezeu, și Dumnezeu a 
vindecat-o. Fusese înainte la 
mulți medici, dar fără folos. 
Niște medici credincioși veniți 
din America i-au spus:

— Doamnă, doctorii dau 
medicamente, dar Dumnezeu 
vindecă.

După două luni de zile m-a 
căutat, și m-am dus la 
Păltinoasa. Atunci și-a 
mărturisit credința în Domnul 
Isus în urma vindecării pe care 
a primit-o din partea Lui.  Și în 
duminica de 30 septembrie am 
avut o zi de sărbătoare în 
Biserica din Ilisești la serviciul 
ocazionat de botezul ei și a încă 
două suflete din Humoreni. A 
predicat Evanghelia fratele 
Dănuț Boingeanu, a cântat 
fanfara din Mihoveni, iar actul 
botezului a fost îndeplinit de 
subsemnatul, Ghiță Greciuc, 
ajutat de fratele Lupăștean 
Nelu. Slăvit să fie Domnul 
pentru toate!

    Puteți primi reviste 
chemând pe fr. Pavel Ploscariu la tel. 

(408) 368-0703

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)



 

Am văzut de multe ori pe partea 
superioară a portbagajelor maşinilor 
un semn. Un peşte desenat. M-am 
întrebat ce înseamnă acel semn. Ce 

putea să semnifice un peşte? Nu 
reuşeam să fac conexiunea între 
semn şi semnificaţie. Până într-o zi.

Eram la cursurile de limba 
greacă la facultate. Am găsit în 
dicţionarul grec cum se scrie 
cuvântul peşte: ichtus.

I: Isus, 
C: Cristos, 
H (huios): Fiul,
T (theos): Dumnezeu, 
S (soterios): Salvatorul.

Împreună: Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu-Salvatorul. 

Deoarece erau persecutaţi crunt, 
atunci când se întâlneau în piaţă 
(agora) sau pe stradă, ca să se 
recunoască între ei, creştinii desenau 
cu băţul pe nisip, sau cu creta pe 
piatră. Şi deodată li se schimba 
fizionomia feţei: „E de-al nostru”, 
sau „încă un păgân s-a creștinat, 
Slavă Domnului!”. Astăzi porţile 
sunt deschise, pieţele, parcurile, 
străzile oraşelor sau uliţele satelor, 
sunt locuri în care noi putem depune 
mărturie din cufărul experiențelor 
prin care ne-a trecut Dumnezeu. 
Vorbiţi despre purtarea de grijă în 
carul Său de biruinţă. Strigaţi pe 
uliţe. Sădiţi sămânţa la timp şi 
nelatimp. Daţi laudă lui Dumnezeu, 
toţi robii Domnului! 

„Dacă nu veţi vorbi voi, pietrele 
vor striga!”

  (Daniel Nițulescu, Speranța, 
Australia, Nov.2018)

Duminica viitoare, cu ajutorul 
Domnului…

16 dec. duminica viitoare, după 
serviciul divin de dimineață, 
vom avea o masă împreună, o 
agapă de dragoste și de 
amintire a Nașterii 
Mântuitorului nostru iubit.



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.

„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)

Pentru noi

Pentru păcătoși ca mine
S-a-ntrupat Isus Hristos:
Să mă scoată din suspine,
Să-mi dea zările senine,
În slăvitele-I coline,
Sus în Cerul luminos.

Lăsând glorii și palate,
A venit aicea jos,
La necaz și răutate,
Să ne-aducă libertate…
Pentru noi, cei din păcate, 
A venit Isus Hristos.

Pentru răni și suferință,
Pentru-al Golgotei prinos,
A venit în umilință,
Ca să-și facă reședință 
Într-un cort de neputință,
Lângă noi, Isus Hristos!

A venit din slăvi de soare,
Într-un veac întunecos, 
Pentru dragostea Lui mare,
Pentru sfânta sărbătoare,
Ca să fim la-ncoronare, —
Slava lui Isus Hristos.

A venit în sărăcie,
S-a făcut neputincios,
Să ne dea o-mpărăție,
O măreață veșnicie
Și ca frate să ne fie —
Regele Isus Hristos !! (vp)

””oooOOoo

Din activitățle copiilor, vineri 7 dec. la noi, 
în tradiționalul „ginger bread house”.


