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(Iona 4:11)
 Ce diferit vede Dumnezeu lumea față de noi… În Chicago trăiesc aproape 3 

milioane de suflete, fiind al treilea mare oraș al Statelor Unite. Socotind 
metropola întreagă, cu suburbiile din jur, populația se ridică la peste 10 milioane 
de oameni, aproape jumătate din populația României înghesuită în perimetrul 
acestor hotare de pe malul Lacului Michigan. Ni s-a făcut cinstea din partea 
Domnului să locuim aici.

Prin proorocul Ieremia, Dumnezeu spunea exilaților din robia Babilonului: 
„Urmăriți binele cetății, în care v-am dus în robie, și rugați-vă Domnului pentru 
ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” (Ieremia 29:7). Să nu 
uităm să ne rugăm pentru orașul în care trăim. Dumnezeu a avut milă de Ninive, 
a vrut să facă bine chiar Babilonului. Și Sodoma ar fi cruțat-o dacă erau acolo 10 
oameni neprihăniți. Dumnezeu vrea să cruțe și orașul acesta, să mai îngăduie 
timp de har. Să fim mijlocitori la Tronul milelor lui Dumnezeu, căci suntem 
chemați să trăim liniștiți și în pace (I Tes. 4:11). 

„Și Mie să nu-mi fie milă de Ninive ?”
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Scurte Comunicări

r În duminica 
trecută ne-am 
bucurat să avem cu 
noi din nou pe fratele 
Aurel Boșca, 
păstorul bisericii din Chiuiești, jud. 
Cluj, care a vestit Evanghelia la 
serviciul de seară.

r Să nu uităm să ne rugăm pentru 
cei ce trec prin boli și suferințe.

În săptămâna trecută fratelui Ionel 
Străin i s-a administrat un tratament 
special de urgență la spitalul St. 
Francis din Evanston.

Sora Maricica Vinersan a avut o 
insuficiență cardiacă și i s-a introdus 
un stent pentru ușurarea circulației, 
fiind internată la St. Joseph Hosptal.

Să ne rugăm în continuare pentru 
cei ce nu pot veni la adunare din cauza 
stărilor de boală: Dorin Mitrofan, 
Dorin Opriș, Mariana Ilisie, Pușa 
Buhai, Laura Ardelean, Elena Gașpar.

r Sora Carmen Hedean 
mulțumește în numele familiei pentru 
dragostea bisericii Betel cu ocazia 
plecării dintre noi a fratelui Virgil 
Gașpar: „Mulțumim tuturor pentru 
felul minunat cum v-ați mobilizat toți 
cei din biserică pentru a ne asista cu 
toate nevoile, fie la aparate, fie la 
bucătărie. Domnul să vă răsplătească 
jertfa. Sunteți minunați, și vă 
mulțumim pentru dragostea și căldura 
pe care le-am simțit între voi.”

r Zile de naștere în luna aprilie:
Dintre surori: Luci Pop, Tina 

Popovici, Ica Burcă, Melania Popovici, 
Fe l i c i a Negru , Dana Smahon , 
Hortensia Mitrofan, Silvia Străin, 
Mariana Constantin, Ronela Ordeanu, 

Dintre frați: Teodor Bonca, Dani 
Voica, Aurel Burcă, Allen Ordeanu, 
Dorel Bulboacă, Cornel Bahnean, 
Allen Ordeanu.

r Felicităm pe sora Rodica Sporea 
cu ocazia căsătoriei nepoatei dânsei, 
Emilie Sporea (fiica 
fiului Adrian Sporea), 
cu Joshua Knight; și 
felicităm și pe mire și 
mireasă, Joshua și 
Emilie Knight. Nunta 
a avut loc la 23 martie 
la Padukah, KY în 
c o m p l e x u l G r a n d 
Lodge. Cu această 
ocazie au luat parte la bucuria nunții 
mulți din cei înrudiți care locuiesc la 
Chicago: familiile Sporea, Ardelean, 
Chira, Stancu. Ne rugăm pentru tinerii 
căsătoriți să fie binecuvântați de 
Domnul cu o viață de fericire și 
ascultare de Cuvântul vieții.

File de calendar

10 aprilie, Șc. Duminicală,
— lecția de la  Matei 26:1-13

14 aprilie — Duminica Floriilor
17-19 aprilie, seri de meditație
Vinerea Mare, 19 aprilie, Cina Domnului
21 aprilie, Duminica Învierii
28 aprilie, Paștele în calendarul ortodox



 

vv „Joni and Friends” a anunțat 
miercurea trecută că Joni Eareckson 
Tada, cunoscută în toată lumea pentru 
ajutorul dat celor cu disabilități, a fost 
internată din cauza complicațiilor 
apărute din cancerul cu care se luptă de 
câțiva ani. Are 69 de ani, și în luna 
n o i e m b r i e a n u l t r e c u t a f o s t 
diagnosticată din nou cu cancer la sâni. 
Astfel Joni and Friends, pe baza 
textului din Iacov 5:16, a lansat un apel 
pentru rugăciuni de vindecare pentru ea 
tuturor celor care o cunosc și o iubesc.

vv În diocesa catolică din Koszalin, 
lângă Dansk, în Polonia, au fost strânse 
cărțile Harry Potter în mijlocul orașului 
și le-au dat foc. Acest Auto-da-Fe 
modern a fost organizat de preoții 
catolici din oraș, considerând cărțile 
acestea foarte răspândite între tineri ca 
fiind periculoase pentru suflet, fiind 
pline cu vrăjitorii și farmece nocive.  
Luând texte ca Deutr. 7:25 și Fapte 
19:19, au cerut ca oamenii să aducă și 
măștile africane de vrăjitorie, obiecte 
de elefanți de fildeș cumpărate din 
turism, obiecte folosite în ghicire și 
necromanție, și de magie neagră în 
aflarea viitorului.

vv În luna martie, o credincioasă 
creștină, Stepăhanie Borowics, membră 
în congresul statului Pennsylvania, a 
fost invitată să rostească rugăciunea la 
începutul ședinței din Parlament. În 
aceeași zi, o altă femeie, Movita 
Johnson-Harre l l , a leasă to t în 
parlametul statului, urma să rostească 
jurământul de primire în Parlamt, 
aceasta însă fiind musulmană, și înainte 
de jurământul făcut pe Koran, a fost un 

cleric islamis să rostească rugăciunea
Dar știrile s-au alarmat, nu de 

jurământul făcut cu mâna pe Koran, 
nici pe rugăciunea adresată lui Alah, ci 
s-au scandalizat de rugăciunea rostită 
de credincioasa creștină Borowicz. De 
ce? Fiindcă în rugăciunea sa, a rostit 
numele Isus Hristos de câteva ori. 
Rugăciunea dnei Boorowics a folosit 
fraze ca acestea: „Isuse, Tu ești singura 
noastră nădejde... În Numele lui Isus 
Hristos se va pleca orice genunchi din 
ceruri, de pe pământ și de sub pământ, 
și orice limba va mărturisi spre slava 
lui Dumnezeu Tatăl că Isus Hristos este 
Domnul...”

A urmat furtuna în presă. Jignire 
totală. Islamophobie creștină. Bigotism 
și exclusivism. Dar dna Borowics, fără 
să se scuze pentru rugăciunea rostită, a 
spus: „Eu așa mă rog în fiecare zi. Și 
nu contează în ce situație mă aflu sau 
cine e în fața mea, eu așa mă rog. Eu 
sunt de partea lui Isus orice s-ar 
întâmpla.”

Probabil presa liberală, care în 
ultima vreme este tot mai agresivă 
împotriva bisericii, o presă anticreștină, 
în America de azi, nu s-a uitat pe 
c u p o l a c a p i t o l i u l u i s t a t u l u i 
Pennsylvania, unde sunt numeroase 
citate din Biblie și referințe la Isus 
Hristos. Dar, în timp ce rugăciunea 
făcută în Numele lui Isus Hristos a 
atras critica ziariștilor, nu s-a găsit nici 
un cuvânt împotriva rugăciunii făcute 
lui Alah. De ce oare?

Întrebată, dacă a avut intenția să 
jignească pe cineva, dna Borowitcs a 
răspuns: „Ridicol. Eu mă rog în 
Numele lui Isus întotdeauna, și 
rugăciunea nu e îndreptată unor 
oameni, ci numai Lui. Și mai știu ceva: 
Există putere în Numele lui Isus, și 
tocmai de aceea a fost reacția de 
împotrivire. Rugăciunea mea a ofensat 
fiindcă în Numele lui Isus este puterea 
Lui, putere care dă atacul împotriva 
întunericului.”



„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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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?

Țara noastră
Da, noi avem o altă Țară,
Ca o mireasă-n Paradis,
Mărgăritar într-o brățară,
Ca soarele de primăvară,
O Patrie de nedescris.

Așa ne-a spus Isus - Cuvântul:
„Voi veți veni unde sunt Eu!
Va trece cerul și pământul,
Dar Îmi voi ține legământul:
Aveți credință-n Dumnezeu!”

Călătorim spre Țara-n care
Isus e Domn Stăpânitor
E Țara de Lumini și Soare,
A oștilor biruitoare,
Și-a slăvilor din viitor.

Avem deja și „pașaportul”,
—Credința-n Cel ce va veni—,
Aici e doar „aeroportul”,
Iar îngerii ne dau transportul,
Spre Țara zorilor de zi.

Și vom zbura toți împreună
Spre norul slavei luminos,
Din negură și din furtună,
La glorie și la cunună,
În jurul lui Isus Hristos.

Avem o Țară minunată, —
Noi nu trăim pentru pământ,
Cetatea noastră fermecată
Cu străzi de aur e pavată,
O, vino, Doamne, mai curând!

Va fi atâta fericire,
În ceasu-acela milenar...
Când sfinții toți într-o unire,
Ne vom trezi din vechea fire,
La Țărmul slăvilor de har.

Și-atunci va-ncepe Sărbătoarea
La nunta Mielului Preasfânt,
Vom intona cu toți Cântarea
În strălucirea și splendoarea,
Unui slăvit și nou pământ! (vp)

Întâlnirea de ieri în aer liber a bărbaților, la McHenry 
Sportsman Club, la micul dejun cu rugăciune, împreună cu 

alte activități sportive.

Suntem un număr mic de credincioși, o rămășiță. 
Dar câți suntem, ajunge. Isus a început cu 
doisprezece, apoi șaptezeci, apoi cinci mii, apoi 
cincizeci de mii, și apoi a cuprins bazinul Mării 
Mediterane, iar mai târziu întreaga lume. Dar a 
început doar cu câțiva, o rămășiță. Așa te vezi, 
mic și neputincios? Dar Dumnezeu e mare, și El 
te poate folosi chiar și pe tine! (Jim Townsley)

Încrede-
te în El,

și…
 El va 

lucra!

Ps. 37:5


