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29 Noiembrie 2020

Cele patru duminici dinainea Crăciunului, sunt socotite în calendarul
liturgic creștin Duminici de Advent. Astfel cu duminica de azi intrăm într-o
perioadă sărbătorească de aniversare a Nașterii Mântuitorului nostru în
Betleemul din Iudea.
Advent 1: Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu
Advent 2: În lumea stăpânită de vrăjmășie și ură
Advent 3: Maria, binecuvântată ești tu între femei
Advent 4: Și tu, Betleeme, Efrata…
Advent înseamnă pregătirea noastră în așteptarea venirii Domnului Isus. La
Evrei 9:28, Cuvântul scrie: „Tot așa, Hristos, după ce S-a adus jertfă o singură
dată, ca să poarte păcatele multora, Se va arăta a doua oară, nu în vederea
păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce-L așteaptă.” Da, suntem în așteptarea
Venirii Sale. Să ne pregătim inimile, și să fim gata să-I ieșim în întâmpinare!

m Spunem Bun Venit în mijlocul
nostru sorei Camelia Siminescu, din
Atlanta, care a scris volumul biografic
al vieții și lucrării fratelui Pitt
Popovici, „Cetățean a Două Țări, și a
Cerului”.
m Familiile Smahon au plecat ieri
într-o vacanță în Mexic.
m Ne-am bucurat că la Ziua
Mulțumirii au fost cu noi Emanuel și
Estera Dragomir, din Windsor,
Canada, prima oară la noi ca soț și
soție, după nunta lor din 20
septembrie.
m Dorin Mitrofan a căzut, s-a
rănit, a fost internat, dar acum este
acasă pentru vindecare.
m În timpul pandemiei, folosiți
telefonul, poșta, e-mailul, etc, pentru
păstrarea legăturilor de părtășie.

O simplă analogie
Când Dumnezeu a vrut să creeze
peștii, a vorbit cu marea. „Să mișune
apele de viețuitoare.” (Gen. 1:20).
Când DUMNEZEU a vrut să creeze
copaci, a vorbit cu pământul. — „Să
dea pământul verdeață, iarbă cu
sămânță, pomi roditori, cari să facă rod
după soiul lor și cari să aibă în ei
sămânța lor pe pământ.” (Geneza 1:11)
Dar când DUMNEZEU a vrut să-l
creeze pe om, s-a orientat spre SINE.
„Să facem om după chipul Nostru, după
asemănarea Noastră.” (Geneza 1:26).
Dacă scoți un pește din apă, acesta
moare; iar când scoți un copac din
pământ, moare și el. În mod similar,
când omul se deconectează de
DUMNEZEU, omul moare.
DUMNEZEU este mediul nostru
natural. Am fost creați pentru a trăi în
prezența LUI. Trebuie să fim uniți cu El
pentru că viața există doar cu El.

Și să știm că apa fără pește este tot
apă, dar peștii fără apă nu sunt nimic.
Țărâna fără copac este tot țărână, dar
copacul fără pământ nu este nimic.
Dumnezeu fără om este tot Dumnezeu,
dar omul fără DUMNEZEU nu este
nimic.

Tablete de sănătate
v Dacă vezi pe-un oarecare
Fără zâmbetul pe față,
Dă-i un zâmbet de la tine:
Vitamină pentru viață.
v Cine umblă-n pas cu Domnul,
Pe cărarea cea curată,
Nu mai e la pas cu lumea,
Sau cu moda, niciodată.
v Bibliile des citite,
Și cu paginile roase,
Sunt un semn că-s prețuite
Și-aduc roadele frumoase.
v Un creștin ce nu lucrează,
În slăvita-mpărăție,
Acela n-are nici harul
De-a fi plin de bucurie.
v Dacă vrei să fi om mare,
Tot ce faci să nu se strice,
Tu fii mic, smerit, și-așteptă
Dumnezeu să Te ridice.
v Se aruncă sorțu-n poală,
Toți aplaudă tribuna…
Însă hotărârea vine
De la Domnu-ntotdeauna.
v Când acoperi o greșeală,
Char dușmanul tău să fie,
Găsești dragoste și pace,
Și răsplata-i armonie.
v Un prieten se cunoaște,
Din poverile purtate,
Și când te-a lovit năpasta,
El ți-ajunge ca un frate. (vp)

Domnica Iovin (1927-2020)
Sora Domnica Iovin, în vârstă de
93 de ani, a fost chemată la odihnă în
veșnicie miercuri, 25 noiembrie, când
era la Harmony Nursing &
Rehabilitation Center în Chicago. S-a
născut la 13 noiembrie 1927 la Arad
din părinții Gheorghe și Clementina
Roșu. S-a căsătorit la 7 septembrie
1950 cu Mihail (Mia) Iovin, și familia
a emigrat în Statele Unite în luna mai
1980 întâi la Portland, Oregon și apoi
la Chicago. Fratele Mia Iovin a plecat
la Domnul la 17 octombrie 2019. Au
rămas în urma lor: Michael, Cristian,
Grațian și Casiana Catrința; de
asemenea, 5 nepoți și 9 strănepoți.
Serviciile de înmormântare se vor
ține la biserica Logos, astăzi la 5:00
după amiază.
Notă: t Mia Iovin a fost arestat la
18 februarie 1959 (când avea 34 de
ani) și a fost grațiat la 30 iulie 1964.
t Din scrierile rămase din pana
iscusită a sorei Domnica Iovin,
amintim cărțile: Cuvinte din Cuvântul
vieții, La Izvoarele Sfintelor Scripturi.
Și din această carte din urmă
reproducem câteva paragrafe:
„Avem nevoie de o străpungere, ca
să ne poată umple viaţa Domnului
Hristos Isus, și să fim plini de

cunoștinţa Domnului ca fundul mării
de apele care-l acoperă. Aici este
problema. Multe întoarceri la
Dumnezeu, convertiri orizontale, au
fost fără străpungerea inimii și prea
mulţi au rămas plutitori, dar nu și
afundaţi, ascunși cu Hristos în
Dumnezeu, ca unii care într-adevăr
au trecut prin moarte la Viaţă. De
aici, multe tragedii, eșecuri, naufragii
dureroase. Nu este ușoară nici
renunţarea la așa-zisa
„personalitate”. O, de s-ar ști că a fi
în Hristos și Hristos în noi este mai
mult decât a fi o personalitate, este „a
fi o făptură nouă”, o nouă creaţie,
nemuritoare, perfectă, nespus de
frumoasă și stălucitoare, căci Cel ce
strălucește în ea este Hristos nădejdea slavei.”
Iar din multele versuri scrise de s.
Domnica Iovin amintim pe cele după
Psalmul 45, care sunt și cuvintele unei
cântări măiestre:
Cel mai frumos ești dintre oameni,
Pe-a Tale buze curge Harul.
Ești minunat, Ești minunat!
Isus, Isus, ești cel mai minunat!
Viteaz Erou, Neprihănit,
Cu adevărul împodobit,
Strălucitor, strălucitor,
Prin dreapta Ta rămâi învingător!

Citirea de inspirație zilnică
Decembrie 2020

£
£
£
£
£

1
2
3
4
5

£
£
£
£
£
£
£

6 Apocalipsa 1:1-20
7 Apocalipsa 2:1-29
8 Apocalipsa 3:1-22
9 Apocalipsa 4:1-11
10 Apocalipsa 5:1-14
11 Apocalipsa 7:1-17
12 Apocalipsa 19:1-10
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Apocalipsa 19:11-21
Maleahi 1:1-14
Maleahi 2:1-17
Maleahi 3:1-18
Maleahi 4:1-6
Isaia 7:1-25
Isaia 8:1-20
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Isaia 8:21—9:7
Luca 1:1-25
Luca 1:26-56
Luca 1:57-80
Luca 2:1-20
Ioan 1:1-18 (Crăciun)
Luca 2:21-52
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27 Ioan 1:19-34
28 Filipeni 1:1-30
29 Filipeni 2:1-30
30 Filipeni 3:1-21
31 Filipeni 4:1-23

Marcu 13:1-23
Marcu 13:24-37
Daniel 7:1-14
Daniel 7:15-28
Daniel 12:1-13

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

În vârful peniței
Câteva semne de circulație uitate…

… de mulți din politicienii
„încurcă-lume” de astăzi.

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 - temporar oprite)
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). YouTube: Betel Chapel

