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(Psalmul 74:17)

Aici pe pământ suntem în casa lui Dumnezeu, și El a rânduit toate 
lucrurile după plăcerea Sa. Solomon spunea că orice lucru îl face Dumnezeu 
frumos la vremea lui, și că toate lucrurile își au o vreme, după hotărârea Lui 
supremă.

Gândidu-ne la expresia aceasta, „orice lucru îl face frumos la vremea 
lui…”, ne uităm pe geam și vedem țurțurii de gheață. E frig, -10˚F (adică -23˚ în 
Celsius). Am spune, îngrozitor de frig. Și totuși, spre dimineață răsare soarele, 
cerul e senin, și vântul e calm. Și spunem, Ce frumos este! Iar zăpada albă, 
curată, ne aduce aminte de o altă minune a lui Dumnezeu. Odată Dumnezeu îi 
spunea lui Israel: „De vor fi păcatele voastre cum e carmâzul, se vor face albe 
ca zăpada…” (Isaia 1:18).

Haina noastră mânjită, murdară și tăvălită în noroi, Dumnezeu o face 
curată și albă ca zăpada. Iar evanghelistul Ioan scrie: „Și sângele lui Isus 
Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat!” (I Ioan 1:7). Slavă Domnului 
pentru bunătatea Lui nespus de mare care ne îndeamnă pe toți la pocăință!

„Tu ai rânduit vara și iarna”
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Scurte Comunicări

r Sora Lidia Wu, 
misionară cu organizația 
New Tribe Mission, și 
prietenă cu familia 
Tămășan, a fost cu noi 
duminica trecută 
dimineața și ne-a adus un 
scurt raport din activitatea 
pe care o desfășoară în 
câmpul misionar.

r Joi, 24 ianuarie, 
sora Lili Ilciuc a fost 
operată, și operația a 
decurs normal, slavă 
Domnului. Acum este 
acasă în recuperare.

r Familia Zaica a fost 
cu noi în duminica trecută, 
după ce au avut surpriza 
ca venind din concediul în 
Florida, amândoi să se 
îmbolnăvească grav, și 
sora Viorica a fost chiar 
dusă la spital de urgență. 
Dăm slavă Domnului 
pentru vindecare.

r Sora Viorica Ghera, 
și familia Daniel Ghera, 

au fost de asemenea 
foarte afectați de gripa 
care bântuie în toată 
țara. Ne rugăm ca Bunul 
Dumnezeu să ne 
întărească și să ne dea la 
toți sănătate.

r Mulțumim 
fratelui Aurel Burcă 
pentru efortul făcut să 
termine într-un timp 
record reparațiile 
interioare din sanctuarul 
bisericii. De asemenea, 
fratele Adrian Mircu a 
rezolvat problemele cu 
instalația de încălzire a 
sanctuarului bisericii, și 
îi mulțumim în Numele 
Domnului.  

r Între 19-21 ian. a 
avut loc în Maryland 
tabăra de iarnă a 
tineretului din Asociația 
Baptistă din SUA și 
Canada. Au luat parte și 
de la noi câțiva tineri.

Din albumul nostru de fotografii mai vechi

Conducătorii
bisericilor 
baptiste și 
delegații la 
Congresul 
Uniunii 
Baptiste din 
România în 
anul 1948.

O nouă carte autobiografică 
scrisă de fratele Saintclaire 

Chișmorie

Vineri, 25 ianuarie, a 
avut loc o masă de 
dragoste cu ocazia 
împlinirii a 50 de ani de 
căsnicie a fratelui 
Valentin cu sora Carmen 
Popovici. A fost o zi cu 
ger mare afară, dar la 
agapa noastră a fost 
bucurie caldă în 
dragostea, și mulțumim 
Domnului pentru harul de 
care ne-a făcut parte. Cu 
ocazia aceasta au venit 
cu noi și familiile Marius 
Măduța din Houston, și 
Alex Popovici din Denver, 
care sunt cu noi și astăzi. 
Lăudăm pe Domnul 
pentru tot ce ne dă El.



 

În fiecare an în luna ianuarie, 
Chicago Metro Baptist Association 
obișnuia să aibe o adunare de 
rugăciune pentru bisericile membre. 
Anul acesta, în locul unui serviciu 
divin de închinăciune, CMBA a 
o r g a n i z a t o 
călătorie prin oraș 
cu un autobus, și cu 
opriri din loc în loc 
pentru rugăciune. 
Ieri, 26 ianuarie, a 
fost ziua în care autobusul cu 
predicatorii comunității a trecut prin 
diferite vecinătăți și s-a oprit pentru 
rugăciune în vederea misiunii din anul 
2019.

Dr. J.D. Greer, președintele 
Convenției Baptiste de Sud, a chemat 
pe credincioșii baptiști în anul 2019 la 
mai multă misiune 
ș i evanghel ism 
personal. „Cerem 
tuturor membrilor 
Convenției să se 
î n t re b e , W h o ’s 
your one? — cine e persoana pentru 
care te rogi în anul acesta?” Chemarea 
pe care a lansat-o este simplă: Din toți 
cunoscuții pe care îi aveți, concentrați-
vă cel puțin la unu, și amintiți-l mereu 
în rugăciune ca să fie câștigat la 
Domnul, și El va lucra. Metoda aceasta 
a fost folosită în anul trecut la biserica 
Summit Baptist Church din Raleigh, 
NC, unde Greer este păstor, și care a 
botezat peste 700 de suflete. Asociația 
Baptistă din statul Illinois are peste 
114.000 de membri și fiecare trebuie să 
câștige la Domnul și să aducă la 
mântuire cel puțin un alt suflet.

Marie Jean-Pierrre lucra la 
bucătăria hotelului Conrad din Miami, 
Florida, spălând 
vasele, dar a fost 
d a tă a f a ră d i n 
servici, fiindcă a 
refuzat să lucreze 
duminica. Ea are 60 de ani și este 
membră în Biserica Baptistă Haitiană 
Bethel din Miami. A fost îndemnată să 
acționeze penal, pentru că i s-au 
încălcat drepturile civile și libertatea 
religioasă, și a câștigat procesul, și ca 
urmare a primit suma de 21 de 
milioane de dolari. (Mă întreb dacă mai 
vrea să spele vasele la Conrad?)

Tradițional, în luna ianuarie are loc 
Marșul pentru Viață (March for Life), o 
manifestare la Washington împotriva 

avorturilor. Multe biserici baptiste au 
organizat grupuri de participanți la 
acest marș. Dar presa de stânga a trecut 
sub tăcere mulțimea de creștini care au 
demonstrat în capitala țării, ba chiar au 
căutat să provoace controverse, 
conflicte de scandal 
pe seama creștinilor. 
Dar aici în Illinois, 
spre rușinea tuturor, la 
22 ian., guvernatorul 
nou ales J.B. Pritzker 
a semnat o lege prin 
care în statul Illinois 
serviciile de asigurare medicală sunt 
obligate să acopere cheltuielile cu 
avortul . Legea a fost semnată 
tendențios la a 46-a aniversare a 
procesului Roe vs Wade, prin care au 
fost legalizate avorturile în America.



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I 

era pusă înainte a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui 
Dumnezeu” (Evrei 12:2)

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

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

AWANA, miercurea trecută la noi: 
Cine zicea că e prea frig să venim la 

biserică?
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Nu, nu-i ușor,
dar haru-i mare…

— Nu, nu-i ușor, dar haru-i mare:
Când vezi cum cade un oștean,
Tu du-te, frate, și-l ridică,
Să nu-l străpungă cel viclean…

Căci suntem toți într-o frăție
A celor care ne-ajutăm,
Și-atunci când unul din noi cade,
Cu dragoste să-l ridicăm.

— Nu, nu-i ușor, dar haru-i mare:
Când porți chemările de har,
Vine cel rău să te lovească,
Și parcă-i jertfa în zadar…

Nu te mira, căci Domnul Însuși,
A fost mereu batjocorit,
Și n-a avut calea ușoară,
A fost în cuie răstignit.

— Nu, nu-i ușor, dar haru-i mare:
Când simți că lupta e prea grea;
Evodia ar vrea un lucru,
Sintichia vrea altceva…

Dar să dăm mâna împreună,
În harul răscumpărător;
Să lăsăm Duhul să lucreze,
Suntem o turmă și-un Păstor.

— Nu, nu-i ușor, dar haru-i mare:
Când ești cu sufletu-ntristat, 
Că nu mai găsești explicații
De ce-ai pierdut tot ce-ai lucrat…

Nu te îngrijora în viață,
În urmă lasă ce-ai pierdut!
Hristos ne dă un har mai mare,
S-o luăm cu El de la-nceput!  (vp)


