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Vine Primăvara…
În duminica trecută sora Mariana Clonda a venit la adunare cu un buchet 

de ghiocei culeși din grădină, pe care i-a împărțit surorilor din adunare: Cele care 
au primit florile arătau altora ghioceii și spunea cu fețele luminoase: Vine 
primăvara. Și în lucrul acesta mic, este un semn al credinței. Încă e frig, încă e 
zăpadă pe pământ, încă ne spun știrile că mai vine multă zăpadă… dar noi avem 
în mână ghioceii, floarea primăverii, care deja au răsărit cu petalele prin zăpadă 
și în ciuda frigului. Știm că vine primăvara!

În țară, la 1 martie fetele primeau câte un mărțișor pe care-l purtau la 
piept. Noi purtăm în inimș o nădejde vie, o așteptare fericită, venirea Domnului 
Isus, cu Împărăția Sa de slavă și lumină. Oricum ar fi știrile și lumea în care 
trăim, noi știm că Domnul vine. Da, vine primăvara! Vino, Doamne Isuse! 



Scurte Comunicări

r În duminica trecută ne-am 
bucurat din nou să avem cu noi pe 
fratele și sora Țiplea Vasile și Mary. 
Fratele Vasile a predicat Cuvântul 

Domnului și ne-a chemat la o viață de 
credință adevărată care să aducă fapte 
ale neprihănirii.

r Tot la serviciul de dimineață, am 
avut ca musafiri familia fratelui Sergiu 
Nichescu, soția Ligia, doi fii, Ioas și 
Așer (mai au o fiică, dar a rămas acasă 
în România). Fratele Nichescu, care 
trăiește la Orșova, a avut un mesaj 
emoționant pentru biserică, chemându-
ne la o viață în care să se vadă 
mulțumirea noastră pentru orice daruri 
primim de la Dumnezeu. Cuvântul de 

cercetare din partea Domnului a fost 
cu atât mai relevant cu cât cel care ne 
vorbea nu are mâni, de la umăr în jos, 
în urma unui accident cu firele de 
înaltă tensiune în copilărie. Desigur, 
harul lui Dumnezeu și puterea Sa 
strălucește în slăbiciunile noastre. 

Împreună cu familia Nichescu, au 
fost cu noi Adrian și Daciana Drigi, 
gazdele lor aici în Chicago. 

r Tot duminica trecută dimineața 
ne-au vizitat Charles și Joanne King, 
din Baton Rouge, Luisiana. Ei sunt 
părinții adoptivi ai sorei Anișoara și 
Sylvan Popovici, de care ne-am legat 
toți ca de niște rude apropiate.

r Ieri a avut loc logodna tinerilor  

Ramona Ilciuc și David Dobrin.  La 
evenimentul acesta solemn au 
paricipat mulți tineri și prieteni, la care 
ne alăturăm și noi cerând Tatălui 
ceresc binecuvântarea Lui peste cei doi 
și peste familiile din care provin. Am 
aflat că nunta va fi pe data de 13 iunie.

r În duminica trecută, biserica 
Betel a primit ca membrii în sânul ei 
pe fratele Adrian și sora Oana Siciu. 
Le dorim o viață de rodnicie în 



 

Oastea noastră crește: 
În duminica trecută, la amvonul bisericii au fost trei flori, 

doi trandafiri roșii și unul alb, după semnificația tradițională 
de la noi, ca un anunț că s-au născut doi băieți și o fată, în 
familiile cu care ne-a legat Dumnezeu în dragoste.

m La 13 februarie s-a născut în familia Andrea și Andy 
Tișler un băiat căruia părinții i-au dat numele Ezekiel Jace 
Tișler (6lbs-3oz și 19.5 in). Bunicii, Nick și Viorica Mureșan 
ne-au scris bucuroși, când au ajuns acasă după vacanța în 
Florida: „We have a new grandson!” Felicitări la această 
„promoție” și avansare în har din partea Domnului.

m La 17 Feb 2020 s-a născut Alivia Ann Knight  în familia lui Josh și 
Emily Knight, o fetiță de 6lb-13oz și 20 inch lungime. Ne bucurăm de darul 
acesta scump și felicităm părinții și în mod special pe străbunica Rodica Sporea.

m După cum am scris anunțul în Buletinul din duminica trecută, la 19 
februarie, s-a născut în familia Raul și Emily Hegyeș un băiat cu numele 
Emmett Maxwell Hegyeș, (7lbs-12oz, și 19.5 in). Slăvit să fie Domnul.

 „Și un lepros s-a apropiat de El, I s-a închinat, și I-a zis: „Doamne, dacă vrei, 
poți să mă curățești.” (Matei 8:2).  Din istoria acestui om să învățăm trei lucruri:

Cine era el? Era un om nenorocit, un om fără speranță. Boala era incurabilă!
Ce a făcut leprosul? A venit la Domnul Isus în mijlocul mulțimii care era în 

jurul Lui. Nu i-a fost rușine să-I spună Domnului necazul și nevoia lui. A crezul 
în puterea de vindecare a Domnului: Dacă vrei , poți să mă curățești!

Ce a căpătat leprosul? Citind pasajul biblic mai departe, aflăm că Isus a întins 
mâna, S-a atins de el, și a zis: „Da, vreau, fii curățit!” Și îndată a fost curățită 
lepra lui. Ce glorie mântuitoare este în atingerea Domnului Isus de noi!

mărturia pe care o au despre Domnul 
Isus Hristos, o viață de sfințenie în 
puterea Duhului Sfânt, o viață dornică 
de a câștiga pe alții la harul mântuirii.

r Să ne rugăm, și în adunare și 
acasă, pentru cei bolnavi. În Psalmul 
35:13, găsim atitudinea psalmistului  
David față de prietenii lui care 
sufereau în boală: „Când erau ei 
bolnavi, mă îmbrăcam în sac, îmi 
smeream sufletul cu post, și mă rugam 
cu capul plecat la sân”. Astfel să 
arătăm și noi că dragostea lui 
Dumnezeu ne leagă, și prin rugăciunile 
de mijlocire să implorăm puterea 
vindecătoare a Duhului lui Dumnezeu 
peste cei bolnavi:

t Marți, 11 martie, sora Ana Giucă 
va avea o operație de cataract la ochiul 
drept.

t Mâine, 2 martie, sora Elena 
Truța va avea o operație foarte 
complicată la coloana vertebrală (de 
înlocuire a două vertebre), la spitalul 
St. Elizabeth.

r Spunem un călduros Bun venit 
din concedii și vacanțe familiilor Nicu 
și Viorica Mureșan, Dan și Estera 
Bulboacă, Sami și Neli Negru.

r C o n d o l e a n țe : E x p r i măm 
condoleanțe fratelui Radu Ilisie la 
trecerea în veșnicie a mamei sale, 
Elisabeta Ilisie, la vârsta de 90 de ani. 
Dânsa trăia la Arad și a avut trei fii, o 

Ezekiel J. Tișler



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

curată, dintr-un 
cuget bun

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

„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)

Mai bine…

Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine.

Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!   (vp)

Martie
Citirea zilnică a Bibliei
Cuvntul Dătător de  Viață al lui 
Dumnezeu pentru Rugăciune

D. 1 - Matei 4:1-25
L. 2 - Psalmul 91
M. 3 - Psalmul 3
M. 4 - Psalmul 4
J. 5 - Psalmul 5
V. 6  - Psalmul 11
S. 7 - Psalmul 22 

D. 8 - Psalmul 25
L. 9 - Psalmul 26
M. 10 - Psalmul 27
M. 11 - Psalmul 28
J. 12 - Psalmul 30
V. 13 - Psalmul 31
S. 14 - Psalmul 32

D. 15 - Psalmul 46
L. 16 - Psalmul 48
M. 17 - Psalmul 69
M. 18 - Psalmul 71
J. 19 - Psalmul 75
V. 20 - Psalmul 77
S. 21 - Psalmul 84

D. 22 - 2 Cronici 1:1-17
L. 23 - 2 Cronici 5:2-14
M. 24 - 2 Cronici 6:1-11
M. 25 - 2 Cronici 6:12-31
J. 26 - 2 Cronici 6:32-42
V. 27 - 2 Cronici 7:1-10
S. 28 - 2 Cronici 7:11-22

D. 29 - Ezra 8:15-36 
L. 30 - Neemia 9:1-25
M. 31 - Neemia 9:26-38 

fiică, și patru nepoți. Ne rugăm pentru 
fratele Radu Ilisie să fie cuprins de 
îndurarea și pacea Duhului Sfânt, 
Mângăietorul și Păstrătorul nostru în 
har.

r Fratele Ilie Negru ar dori să 
cunoască pe cei care vor să învețe să 
cânte la chitară, pentru ca apoi să 
înceapă lecțiile cât mai curând. Rugăm 
pe cei doritori să se înscre pe listă la 
fratele Ilie Negru.

r Homeschooling Interaction. 
Marți, 3 martie, de la 9:30am-11:30am 
va avea loc la noi la Betel o întâlnire a 
cop i i lo r ș i pă r in ț i lo r ca re au 
homeschooling, în care copiii vor avea 
prezentări despre cărțile pe care le 
citesc, despre progresul în educație și 
cunoștințe. Va fi un timp și pentru 
jocuri și pentru lucru manual.

r Sâmbăta viitoare, 7 martie:
- 9:00-10:00 am. Întâlnirea 

bărbaților la micul dejun și rugăciune.
- Asociația CMBA organizează 

sâmbăta viitoare Conferința Anuală a 
Femeilor la biserica Alpha Baptist 
Church, din Bolingbrook, de la 9 am la 
3 pm. Tema este „Let us exalt His 
Name together!” având ca vorbitoare 
pe DeWanna Oliver. Costul este $30.


