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Încă din anul de trezire națională 1848, unirea tuturor grupurilor de 
români, răsfirate în diferite principate și imperii, a fost dorința formării unui stat 
unitar al României.  În 1859 prin alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al 
Moldovei la 5 ianuarie 1859 la Iași, iar apoi prin alegerea aceluiaș domnitor la 
București la 24 ianuarie 1859, s-a legiferat unirea celor două principate, 
Moldova și Valahia (Țara Românească). Cuza a domnit până în anul 1866, când 
a fost forțat să abdice și să plece în exil. A murit la Heidelberg, la 15 mai 1873, 
la vârsta de 53 de ani. Unirea Principatelor Române din 1859 este numită Unirea 
Mică, pentru a face deosebire de Unirea Mare, din 1 decembrie 1918 de la Alba 
Iulia, prin alipirea Basarabiei, Bucovinei și Translivaniei la vatra țării.

Cuvintele din Hora Unirii, scrise de Vasile Alecsandri, au și azi 
semnificații adânci. Împreună cu aceste versuri, ne rugăm și noi: „Doamne, ai 
milă și dă binecuvântarea Ta peste România…”

Amândoi suntem de-o mamă, De-o făptură și de-o seamă
Ca doi brazi într-o tulpină, Ca doi ochi într-o lumină
Amândoi avem un nume, Amândoi o soartă-n lume.

Eu ți-s frate, tu-mi ești frate, În noi doi un suflet bate.



Scurte Comunicări

v În duminica de 12 ianuarie a.c. 
au fost primiți ca membrii în biserica 
noastră Betel următirii:

- Ioan și Ana Herdean
- Călin și Luci Pop

Îi îmbrățișăm cu drag în familia 
bisericii noastre și ne rugăm ca 
Dumnezeu să le dea bucurii sfinte în 
părtășia noastră și roade bogate în 
mărturia Evangheliei. „El vă va întări 
până la sfârșit, în așa fel ca să fiți fără 
vină în ziua venirii Domnului nostru 
I s u s H r i s t o s . Cred inc io s e s t e 
Dumnezeu, care v-a chemat la părtășia 
cu Fiul Său Isus Hristos, Domnul 
nostru.” (I Corinteni 1:8-9).

v Ca răspuns la rugăciunile 
înălțate la tronul îndurărilor Lui, 
comunicăm bisericii că fiica sorei 
Grama a fost operată și se simte deja 
mai bine. De asemenea, fratele Ionel 
Ordeanu se simte mult mai bine și este 
în afara oricărui pericol al bolii de care 
a fost diagnosticat.

- Sora Ileana Giuchici, nepoată de 
văr cu fr. Alexa și Pitt Popovici și s. 
Rachela S iminescu (p leca ț i l a 
Domnul), a fost operată de inimă în 
Sacramento, și încă nu se simte bine.

v Să nu uităm să ne abonăm la 
revista FAMILIA (30 dolari pe an). 
Fratele Viorel Bulboacă strânge banii 
pentru abonamente, bani care sunt și o 
lucrare de misiune, întrucât ajută la 
tipărirea revistei și răspândirea ei.

v Amintim pe câțiva dintre cei 
care au fost plecați dintre noi în 
concedii și vacanțe, și s-au întors cu 
bine, împrospătați în trup și în spirit:

- Familia Daniel si Margareta 
Ghera, s-au întors din concediul făcut 
la rude în Arizona;

- Familia Andrei și Dana Smahon, 
și familia Filip si Aleona  Smahon, s-au 
întors din concediul și timpul petrecut 
în Hawaii.

- Clement Popovici a fost într-o 
deplasare în interes de servici în 
străinătate și s-a întors cu bine înapoi.

v Am transmis condoleanțe 
familiei Negrău, pentru faptul că în 
România a încetat din viață sora Lidia 
Cicireanu, în vârstă de 101 ani, mătușa 
fratelui Miron Negrău.

v Am avut ca musafiri pe Marc 
și Adina Dumitru împreună cu copiii 
lor, veniți din Peru, unde lucrează în 
jungla Amazonului. Fratele Marc a 
prezentat ultimile aspecte ale misiunii, 
și dificultățile care se ivesc în lucrare. 
Acolo au fost în octombrie 2016, ca să-
i ajute câteva săptămâni, și câțiva de la 
noi, Dani Voica, Clement Popovici și 
Sylvan Popovici. Să ne rugăm pentru ei 
și pentru ceilalți care lucrează printre 
indienii peruvieni cu Evanghelia, ca 
Domnul secerișului să ridice lucrători 
la Secerițul Său pentru o recoltă bogată 
de suflete întoarse la Domnul Isus.

v La 21 ianuarie a.c. s-a născut în 
familia Austin și Anca Burrow un 
copilaș de parte bărbătească, căruia 
părinții i-au pus numele Atticus 
Thayne Burrow (la naștere, 6 lbs-7 oz 
și 20.5 inches). 
Este primul 
nepot al fratelui 
David și a sorei 
Luminița 
Răscol. 
Felicitări și cele 
mai calde urări 
de fericire!
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Crâmpeie din călătorie:
Între 17 și 22 ianuarie a.c., soția și 

cu mine am fost plecați în România 
pentru a participa la programul festiv 
pregătit de Forumul Civic Creștin, sub 
conducerea fratelui Ioan Panican, bine 
cunoscut frățietății noastre. 
Simpozionul cultural, de fapt un 
serviciu de închinăciune așa cum îl 
avem noi, a avut loc în sala Ateneului 
Român, cu peste 1000 de ascultători, 
duminica trecută 19 ianuarie de la orele 
5:00 după amiază până după orele 
9:00, un program bogat la care au 
vorbit mai mulți predicatori și la care a 
cântat corul Maranata format din 
cântăreți de la bisericile baptiste din 
Timișoara, Arad și București.

Pentru noi vizita aceasta a fost un 
șirag de zile emoționante și de neuitat, 
desigur culminând cu serbarea de la 
Ateneu. Fratele Daniel Mariș, rectorul 
Institutului Baptist din București, s-a 
ocupat de transportul nostru dintr-un 
loc în altul prin București, și îi suntem 
recunoscători. Astfel, am reușit să fim 
cu studenții de la Seminar din clasele 
de pregătire pastorală, apoi clasele de 
masterat teologic, și o întrunire cu 
corpul profesoral al Institutului.

La evenimentul cultural evanghelic 
organizat la Ateneul Român, tema a 
fost anul acesta „Apropiați-vă de El !”, 
cu textul biblic din Iacov 4:8a, 
„Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va 

apropia de voi!” 
A fost o cinste pentru noi să fim 

acolo și să ne întâlnim cu vorbitorii 
care au participat: Luc Henrist din 
Belgia; artista Maria Ploae; Ieremia 
Rusu; Virgil Achihai; preotul Vasile 
Mihoc din Sibiu; și alții. Iar dintre 
dirijori corului ne-am bucurat să ne 
întâlnim cu Achim Pele, Ioan Rediș, 
Teodor Caciora, Ștefan Frenț, Andrei 
Ormanji. A fost o lucrare foarte bine 
organizată, o întâlnire binecuvântată, o 
mărturie făcută în public în cel mai 
înalt și vizibil leagăn de cultură în 
România. 

Împreună cu alte întruniri la 
adunări creștine și la Parlamentul țării, 
vizita aceasta ne-a înviorat inimile, ne-
a împrospătat speranțele și ne-a adus 
bucurii de nedescris. Mulțumim lui 
Dumnezeu pentru bunătatea Lui în care 
ne-a scăldat sufletele. (vp)

Pentru cei ce doresc, pot viziona 
programul pe facebook la: https://
www.facebook.com/credotv/videos/

203178750726729/

https://www.facebook.com/credotv/videos/203178750726729/
https://www.facebook.com/credotv/videos/203178750726729/
https://www.facebook.com/credotv/videos/203178750726729/
https://www.facebook.com/credotv/videos/203178750726729/


„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).

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?

„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Dincol’ de ultimul 
asalt!

Isuse Doamne, mergi ‘nainte
Și noi Te vom urma cu drag.
Nu ne lăsa în lupta vieții
Să fim răzleți și fără steag.

Și întărește-ne credința
Să nu dăm nicidecum ‘napoi,
Oricât ar fi de grea povara,
Și drumul oricât de greoi.

Când bate vântul de prigoană,
Și cad în jur atâția frați,
Păstrează-ne nădejdea trează,
Ca sfinți ai Tăi, de Cer legați.

Unește-ne-ntr-o legătură, 
În dragoste să ne sfințim;
Arată-ne cununa slavei,
Să știm să nu ne despărțim

Când alții vor o altă cale
Un drum ușor, fără poveri,
Arată-ne că numai… moarte
E drumul lumii cu plăceri.

Când unii uită rugăciunea,
Și la-nchinare nu mai vin,
O, nu lăsa descurajarea,
Să pună între noi venin.

Să ridicăm tot mai curate,
Spre Tine mâinile mereu,
Știind că-n Tine-i biruința,
O, Rege-al slavei, Dumnezeu.

Și-n clipa crâncenă din urmă,
Isuse, Rege Preaînalt,
Noi să rămânem lângă Tine
Dincol’ de ultimul asalt! (vp)

Ce frumos e sus în Cer…

„În Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm 
prin multe greutăți și necazuri.” (Fapte. 14:22). 

În toată istoria creștină, adevărații 
credincioși au avut de suferit, au trecut prin 
mari necazuri. Dar toți cei mântuiți, care au 
ajuns în Cer, au fost biruitori în toate stările prin 
care au trecut. Cuvântul Domnului ne spune că 
ei purtau în mâini ramuri de finic, acestea fiind 
semnul biruinței. În Cer nu vor intra cei care 
fug de luptă, cei care cedează, și vor doar o cale 
cu flori. Nu, nu! Trebuie să lupte, ca să capete 
cununa. 

Deci, cine va putea intra în Cer? Pe scurt: 
acei mântuiți prin sângele Mielului, jertfit pe 
crucea de pe Golgota. Nu meritul național; nu 
meritele religioase; nu cei cu știință înaltă, dar 
prea mândri să vină la crucea de pe Golgota. 
Mulți batjocoresc sângele Domnului Isus, 
spunând că e un mit, dar nu au mântuirea.

Cine va putea intra în cer? Acei ce au fost 
ostași bravi și eroi ai lui Hristos, Domnul, cei 
care au biruit toate luptele din viața lor în lume.    

De aceea, și noi predicăm pe Isus Hristos 
cel răstignit. Nu este alt nume dat oamenilor 
spre mântuire decât numele Isus Hristos.  Vino 
la Domnul Isus, crede în Numele Lui, predă-i 
Lui inima Ta, și vei avea viața veșnică!

(fragment dintr-o predică de Alexa Popovici)


