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Familia lui Dumnezeu
Dumnezeu a vrut ca părtășia în Biserica lui Hristos să fie ca o familie. Și 

la fel, a vrut ca legătura în familie să fie ca o Biserică. Biserica să fie o familie, 
și familia să fie Biserică.

În familia credincioșilor Domnului e dragoste, e sprijin reciproc, e 
bucurie, e spiirit de iertare, e pocăință, e atmosfera de laudă Domnului. În 
Biserică Domnul Isus Hristos are locul întâi, locul central, locul cel mai înalt. La 
fel, în familie, Hristos trebuie să fie cel dintâi. La I Corinteni 11:3, apostolul 
Pavel enumeră o rânduială pe care ne-o dă, ca să avem pacea Lui în familie: 
Hristos este capul oricărui bărbat, iar bărbatul este capul femeii. Lucrul acesta, 
— în familie. Dar tot așa în Biserică: La Efeseni 1:22, găsim scris că Dumnezeu 
L-a dat (pe Histos) căpetenie peste toate lucrurile Bisericii.

Domnul Isus ne-a învățat să ne rugăm, „Tatăl nostru…” Lumea ne invață 
mereu să-l schimbăm pe „noi” cu „eu”, și să uităm că El e Tatăl nostru, că 
suntem Familia Lui. De la creștinii primului veac, strămoșii noștri de credință au 
pus accenul pe faptul că Biserica e poporul răscumpărat de Domnul, și nu 
clădirea, cărămizile, băncile. Din păcate, creștinismul s-a rătăcit, de la Cuvântul 
Scripturii care spune că noi suntem o seminție aleasă, nu o clădire luxoasă; o 
preoție împărătească, nu o garderobă de odăjdii; un neam sfânt, nu săli de horă; 
un popor câștigat de Domnul Isus la o misiune înaltă, la un destin de glorie, la o 
viață de lumină. Doamne, ajută-ne să fim și să trăim ca o familie a Ta.
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r Duminica viitoare, 3 martie, vom avea dimineața Cina Domnului, iar 
seara de la orele 5:00 un botez noutestamental. Să mulțumim Domnului, Marele 
Păstor al Turmei Sale, pentru buna păstorire pe care o are pentru noi și să ne 
ajute să vedem minunile Lui în viața bisericii Betel.

r Fratele Grigore Capotă a fost operat (hip-surgery) după fractura la șold 
pricinuită de o cădere, și se află în recuperare.

r Sâmbăta viitoare va avea loc micul dejun cu rugăciune al bărbaților la ora 
9:00, la casa de rugăciune. Am fost anunțați că în luna aprilie, întâlnirea 
bărbaților va avea loc pe data de 6 aprilie, la McHenry Sportsman Club. 
Amănunte vom avea de la fratele Sylvan Popovici.

r În duminica trecută am avut harul să fim vizitați dimineața de fratele 
Gheorghe Dobrin, păstorul Bisericii Baptiste Betel din Mediaș, și seara de 
Marcus Buzle, de la Universitatea Emanuel din Oradea. Cu această ocazie am 
avut și vizita gazdelor lor din Chicago, fratele Stoica, și fratele Buzdugan, ambii 
de la biserica Logos.

r Ca o surpriză frumoasă, duminica trecută dimineața ne-a vizitat familia 
Cristi și Cătălina Filip din Detroit. Fratele Filip, pentru care ne-am rugat 
Domnului să-l elbereze și să fie redat familiei, a mulțumit Domnului pentru 
izbăvirea și minunea pe care a îngăduit-o Bunul Dumnezeu s-o trăiască în viața 
lui. Să-l avem și pe mai departe în rugăciune.  

r Sora Ana Bud a avut o operație la fiere, și cu ajutorul Domnului a fost 
deja cu noi la adunare ca să arate puterea de vindecare a Domnului.

r Sora Cristina Sezonov s-a reîntors din vizita făcută la rude în California. 
Ne bucurăm de salutările aduse de la biserica Betel-Anaheim. 

Păstorii baptiști din București în anul 1934



 

Sus: La întâlnirea surorilor în casa 
familiei George și Laura Ardelean, 
sâmbătă, 16 februarie.

Jos: Cristi și Cătălina Filip, în 
vizită la noi duminica trecută. 

r A fost cu noi la adunare dnul. Robert Mitrache, de la Valentine Home 
Health Care, care oferă servicii social-medicale și de terapie. Îi mulțumim 
pentru că e gata să ne ajute și ne stă la dispoziție. Telefon: (630) 644-7038.

r Fratele Mihail și sora Dora Bukatovici ne-au adus salutări de la Biserica 
Baptistă Ucrainiană pe care au vizitat-o în duminica de 10 februarie.

r În dumnica trecută copiii au avut la serviciul divin de seară un frumos 
program de cântări și versete biblice, recitând pe de rost Fericirile din Matei 5 în 
lima română. Felicitări!

r Surorile din biserică au fost îndemnate să citească atent, să memorizeze  
și să studieze rugăciunea făcută la Daniel 2:20-23, pentru următoarea întâlnire cu 
studiu biblic a surorilor. — În luna Februarie am urat La Mulți Ani surorilor: 
Tatiana Rotar, Ioana Grija, Mihaela Popovici, Letiția Țârlea, Rodica Strizu, 
Mariana Clonda, Eva Popovici, Mariana Tăședan.

Sus: Copiii, având zi liberă, au fost 
împreună la patinaj, luni 18 februarie.

În dreapta: 
Marcus Buzle, din 
Oradea.

Jos: Pastorul 
Gheorghe Dobrin, 
din Mediaș, aduce 
mesajul pentru noi.



„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)
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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?

Un har ne’nțeles

Există un har, foarte rar înțeles,
E greu de primit, nu promite succes:
E harul să fii mai smerit și mai mic,
Să fii doar un rob, al lui Hrist’ ucenic.

Există un har, foarte greu de-nțeles,
Ca mana din zori, pe genunchi la cules:
Să strângi un omer, aplecat la pământ,
Și-apoi să-l întinzi, altui frate flămând.

Există un har, tot mai greu înțeles,
Ba chiar neplăcut, ne-nfioară ades:
Să fii pe nedrept pălmuit și gonit,
Să stai cu Isus, pentru El biciuit.

Există un har, jertfitor, ne-nțeles,
Din care mereu, fire dalbe se țes:
Să știi să refuzi, pungi cu mii de arginți,
Dar tu nicidecum, pe Hristos să nu-L vinzi.

Există un har, foarte greu de-nțeles,
Și chiar ocolit, refuzat tot mai des:
Nu numai să crezi, dar să suferi iubind,
Și pentru Isus, să te mistui slujind.

Există un har, foarte greu de-nțeles:
Splendori de lumini, chiar din negură ies,
Și-atâtea dureri, din amarul de jos,
Se schimbă-n cântări, pentru Isus Hristos.

Există un har, prea adânc de-nțeles:
E Domnul Isus… La Calvar ne-a ales,
Ne-a scos din păcat, și ne-a dat Duhul Sfânt,
Ca noi s-arătăm, Harul Său pe pământ… (vp)

Câteva date din raportul financiar de la 
casieria bisericii

Donații în 2018.
Total contribuții........ $392,032.00
Contribuții, misiune........... $289,000.00
Numărul donatorilor.....................# 172
Media donațiilor pe persoană.....$2030  
Numărul intrări donații..................#1286
Număr Donații Internet......................#78
Donația medie ..........................$302.00

Alocarea banilor 
Misiune......................50%
Clădire, Întreținere     ...33%
Administrație...................................17%

Misiunea externă în 6 ani........$211,055.00
Media anuală, la misiune......................12%
20 de țări unde au fost trimiși bani

Apel din partea fratelui Valeriu 
Ghiețchi, care ne-a vizitat nu demult. 
Dacă aveți cunoscuți care pot vota, 
îndemnați-i să meargă astăzi la secția 
de votare. Ne rugăm ca Dumnezeu 
să-Și împlinească voia Sa.

Dragi frați și surori,
   Rugați-vă pentru alegerile 
parlamentare din Moldova, care au 
loc în această duminică de 24 
februarie. Rugați-vă și pentru mine. 
Candidez la aceste alegeri în 
circumscripția americană ca și 
candidat independent. În toți acești 
ani am luptat pentru valorile 
morale creștine, inclusiv pentru 
familia Bodnariu. Îndemn pe toți 
cetățenii moldoveni care au 
pașapoarte valabile să meargă la 
vot. Contez mult pe sprijinul vostru. 
Adresa secției de votare este: 7280 
N. Caldwell Avenue, Niles IL 
60714, Logos Christian Academy. 
Secția este deschisă de la 7:00 
dimineața până la 9:00 seara. 
Dacă aveți întrebări, vă rog să mă 
sunați: (425) 208-6675.   
Dumnezeu să ne ajute să fim 
lumină pentru slava Lui.
             Valeriu Ghilețchi

Și  că El vine curând!

Ca-n veci noi să fimsă trăim
Ne-a 
Există un har, mai puțin înțeles:
Pe zid să veghezi, ca străjerul ales,
Să stai să veghezi, sub atacul de foc,
Și steagul din mâini, să nu-ți cadă deloc.

Când noi în păcat
 Jerfa pe lemn, pentru ce ne-a ales…


