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„Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile 
noastre… Când a fost chinuit și asuprit n-a deschis gura deloc, ca un miel pe 

care-l duci la măcelărie…” (Isaia 53:5a, 7a)

Elisabeth Elliot scria: „Vederea noastră este atât de obscură încât nu ne 
putem închipui o iubire care să nu ne ferească de spectrul suferinței… Dar 
dragostea lui Dumnezeu nu L-a protejat pe Fiul Său ca să nu sufere. Și nu ne va 
proteja nici pe noi de nimic din ce trebuie să suferim ca să ajungem în 
asemănarea Lui. Ciocanul bate și azi, dalta taie, focul care purifică arde și azi, 
fiindcă suntem în cuptorul de curățire al Lui.” Iar Timothy Keller scrie: „Isus 
Hristos n-a suferit pentru ca noi să nu mai suferim. El a suferit pentru ca atunci 
când noi suferim să ajungem în asemănarea Lui. Evanghelia nu ne promite 
circumstanțe mai bune în viață, ci ne promite o viață mai bună.”

O, Isuse, Domnul meu! În cea mai cumplită suferință pe cruce, în 
suferința a mii de suferinți, ai găsit puterea să dai mângăiere unei mame, să Te 
rogi pentru iertarea călăilor care Te chinuiau, să dai făgăduința Paradisului de 
slavă unui tâlhar în care ai văzut credința… Și sufletul meu e mângăiat astăzi 
când știu că dragostea Ta și pentru mine este infinită, fără măsură. Vreau să mă 
ascund și eu în dragostea Ta, în rănile Tale, în suferința iubirii Tale veșnice…

Străpuns… zdrobit… chinuit…
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Scurte Comunicări

r Duminica trecută la prânz am avut o scurtă consfătuire frățească, în 
care fratele George Ardelean ne-a prezentat 5 proiecte de lucrări și reparații 
necesare la clădirea casei de rugăciune. Pentru a le realiza, s-a deschis o listă 
de subscripție cu „pledges” (promisiuni) formând astfel un buget edilitar. Vă 
rugăm, la îndemnul Duhului Sfânt , să vă înscrieți cu cât puteți da pentru 
reparații la casa Domnului, și atunci vom ști cât ne putem întinde cu proiectele.

r Am fost vizitați în duminica trecută de: fam Emil Dragomir din 
Canada; tânăra pereche Becky și Claudiu Baran din Detroit; Ion Smahon; Viorel 
și Viorica Abrudeanu, acum din Dallas Texas; tânărul Antonie din București, 
student la Oxford, Marea Britanie, în vizită la familiile Capotă, Mureșan și Brad; 
fam Claudiu Pop din Gherla; familiile Vasile Ionuț și Iliescu.

r Sora Elena Gaspar a fost internată la Lutheran General Hospital.
r Au plecat în vizită în România familiile Fredy și Flori Hegyeș și Raul 

Hegyeș (din California); și familia Dumitru și Maria Marandiuc
r Am sărbătorit zilele de naștere a două surori: Vasilica Ermalai și 

Viorica Zaica.
r Bun Venit azi la noi: Elena Măduța, Alex și Melania Popovici.

Salutări de la frații noștri din Oltenia
Find în Româna după 11 ani de când n-a mai fost în țară, sora Luminița 

Răscol a fost înconjurată acolo de dragostea celor cu care familia Răscol a avut 
părtășie mai demult, deși ocazia a fost de durere și cu multe lacrimi, fiind acolo 
la înmormântarea fratelui dânsei. Sora Răscol a vizitat mai multe biserici din 
județul Dolj și Olt, de la care 
ne-a adus salutări în Numele 
Domnului Isus. Iată două 
imagini:

Sus: În biserica din 
Căciulățești, păstorită de 
fratele Gabi Cuc, care salută 
biserica noastră cu I Corinteni 
15:57-58.

Jos: Împreună cu frații 
ș i suror i le din Biser ica 
„Renașterea”, din Craiova. Ei 
a u î n c e p u t l u c ră r i l e d e 
construcție a unui nou locaș de 
închinăciune, și ne cer să-i 
avem în rugăciune ca lucrările 
să decurgă fără accidente și toți 
să rămână uniți și înrolați în 
lucrările plăcute Domnului.



 

………….Ecouri…………

Redăm această scrisoare din partea fratelui Adolf Mocek, din Cehia, ca o 
încurajarea pentru tinerii care au fost în misiune în vara aceasta și ca un 
imbold pentru toți de a-și face planuri de viitor pentru mărturie și misiune în 
Numele și pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos. 

Iubite frate pastor Valentin, 
…Parcă nu văd un titlu mai bun pentru mesajul pe care doresc să-l 

transmit familiei „Soli Deo Gloria” și familiei „Bethel” din Chicago... 
Ascultând câteva comentarii pe Internet din serviciile divine de la Betel, în 
legătură cu ultimul turneu al fanfarei, am primit gândul să vă îndemn să 
spuneți tinerilor să nu dispere, având în vedere jertfa mare pe care au făcut-o 
în turneul din vara aceasta. Astfel, vă transmit și mesajul unui frate (Neluțu 
Farcaș), care, urmărind pe Internet închinarea de la Baia Mare, vă scrie: „A 
fost ceva deosebit! Așa îmi pare de rău că n-am reușit să ajung la concert deși 
eram la 90 km depărtare doar. Să mai veniți în zonă și în anii viitori...”

Noi, eu și soția Mariana, am lăsat totul si am venit 500 de km ca să fim 
cu voi. Am mai zăbovit câteva zile și apoi iar 500 km înapoi. Iar soția mi-a 
spus după ce am ajuns 
acasă: „Îmi pare rău că 
nu am mers mai departe 
cu fanfara și în Italia. S-
ar fi meritat...”

La întoarcere, fiul 
meu m-a rugat să-i scriu 
două cântări pe care le-a 
auzit în turneul pe care l-
ați făcut. Ei sunt un grup 
de vreo patru sau cinci 
cântăreți (vedeți fotografia alăturată) și după exemplul pe care l-au văzut la 
voi, visează să devină și ei un fel de „Soli Deo Gloria” în Cehia. Frate, 
Valentin, v-am spus la Salzburg că fiul meu a plâns când ați predicat și ați 
povestit despre eșecul la flaut al fiicei dvs, și despre harul lui Dumnezeu care 
este întotdeauna mai mare decât toate falimentele noastre. Dar lucrul de mirare 
este faptul că sufletul lui a fost mișcat fără să înțeleagă limba română. Și 
atunci mă întreb, „De unde sunt toate acestea? Cine le face? Cine le pune 
laolaltă? Cum se poate să existe asemenea legături?” Numai Dumnezeu, 
numai HARUL care vă ține, care vă însuflețește, care vă conduce înainte. Da, 
visați visuri mari și înalte. Nu descurajați ci mergeți înainte. Vă iubim și vă 
așteptăm cu mare dragoste în anul '22 (așa cum am înțeles că veți veni din nou 
în Cehia).

Până atunci, ne vom mulțumi cu fărâmiturile care cad de la masa 
dumneavoastră, și pe care le prindem pe Internet.

Domnul să fie slăvit pentru tot ceea ce sunteți, ce aveți, și ce faceți.
Cu dragoste, Dolfi si Mariana, din Cehia (împreună cu familiile celor 

doi copii ai noștri). — P.S. Vă rog să salutați biserica din partea noastră, și din 
partea tuturor românilor din Cehia!

tha, din București. 30 iunie 2019 dimineața



„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?

În iubirea Ta, Isuse,
Fața Ta ne luminează,
Și ne strânge împreună,
Ca oștirea Ta vitează.

Vrem uniți săDragostea

Oastea 

VBS 2019 - Școala Biblică de Vacanță
22-26 iulie 2019… VBS — Școala Biblică de Vacanță — ”In Search of the Missing Piece”
— Dimineața, 9:30am-12:00pm, clasele elementare
— După-amiază, 12:30-5:00pm, Jr. high și high school
— Înregistrarea: online: www.betelchurch.org // emai: tpopovici101@yahoo.com
                              Telefon sau text msg. (847) 217-8548 
Muncă voluntară de pregătire a VBS.

Mâine, luni 15 iulie, de la 1:00pm - 5:00pm, la biserică. 
Oricine dorește să ajute este binevenit. Amănunte, la Tina Popovici.

r Mâine, 2 sept., să ne întâlnim la 
Picnicul nostru de Labor Day. 
Mulțumim surorilor care au pregătit 
deja bucate alese pentru noi toți. 

r Fr. casier Dan Bulboacă a pus la 
dispoziție în holul bisericii formulare 
cu promisiunile noastre personale de 
donații, pentru proiectele anunțate la 
Consfătuirea frățească.

Harul de a fi împreună
În duminica trecută la serviciul divin de seară ne-a vizitat fratele dr. 

Emanuel Țundrea (fotografie din stânga) lector universitar la Univeristatea 
Emanuel din Oradea, cu doctoratul în inginerie software. Fratele Țundrea se află 
în America pentru a lua parte la câteva conferințe organizate de „Creation 
Institute”, el însuși fiind unul din cei mai buni lectori din România în combaterea 
teoriei evoluționiste.

Iar miercuri seara, la slujba de închinăciune au fost cu noi doi oaspeți dragi., 
fratele Stoica Daniel și soția. Fratele Stoica este co-autor împreună cu fr. Vasile 
Bel a două cărți, „Vasile Bebecar, un pastor și un cărturar dinamic” și „Baptiștii 
și Marea Unire din 1918”. Frateșle Stoica păstorește trei biserici, la Iermata, 
Buteni și Păulian, în județul Arad. Aici a venit la invitația familiei Mircea și 
Mary Răduț, care se ocupă și cu programul de vizitare a altor adunări.

„Terapia”

Cu un cuvânt Tu poți, Isuse,
Să potolești furtuna rea,
Și blând o poți înlătura,
Așa cum Marea se supuse
Când ai certat-o, și tăcuse,
Uimită la porunca Ta.

Tu poți, Isuse, să dai pace,
Și liniște peste abis,
Iar pașii Tăi de dor și vis
Să calce volbure buimace,
Să schimbe vânt de promoroace
Într-un zefir de Paradis.

Tu poți, Isuse, dintr-odată,
Să vindeci boala cea mai grea,
Să scoți otrăvile din ea —
Ca și cum n-au fost niciodată,
Cum nici infecția turbată
În nici un test nu mai era.

Dar cer să ne mai dai răbdare,
Să stăm, și să nu ne grăbim,
Până răspunsul îl primim. 
Oricât de lungi și-apăsătoare,
Ar fi vegherile-n vâltoare,
Numai la Tine să privim.

Cândva, din slăvile senine,
Isuse, ne vei arăta,
Cum suferința… ne-ntărea;
Și-om înțelege mult mai bine
De ce-ai lăsat să se îmbine,
Atât suspin sub crucea grea.

Deci, orice-ar fi acum, să fie,
Răspunsul Tău e minunat 
Chiar dacă nu-i ce-am așteptat…
Ca după-o lungă „terapie”,
Noi spunem plini de bucurie:
Îți mulțumim cum ai lucrat! (vp)


