
„Când își ridica Moise mâna, era mai tare Israel; și când își lăsa mână în jos, 
era mai tare Amalec. Mâinile lui Moise fiind trudite, ei au luat o piatră, au pus-
o subt el, și el a șezut pe ea. Aaron și Hur îi sprijineau mâinile, unul deoparte, 
iar altul de alta; și mâinile lui au rămas întinse până la asfințitul soarelui.” 
(Exod 17:11-12).

Din Sfânta Scriptură cunoaștem că Domnul Isus Hristos este Singurul 
Mijlocitor la Tatăl pentru mântuirea noastră (I Timotei 2:5), Cel care aduce 
pacea între Dumnezeu și oameni, între Dumnezeu cel sfânt și noi oamenii căzuți 
în osânda morții. Rugăciunile noastre ajung la Tatăl prin mijlocirea Fiului și prin 
meritele câștigate de El la Calvar. Dar și nouă Dumnezeu ne dă cinstea înaltă să 
fim mijlocitori pentru nevoile altora: „Vă îndemn dar înainte de toate să faceți 
rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii” (1 Timotei 2.1). Iată-l 
pe Moise cu mâinile ridicate înspre Dumnezeu, mijlocind pentru Iosua și oștenii 
lui Israel care se luptau cu hoardele lui Amalec.

Dumnezeu așteaptă de la noi să fim mijlocitori care să-I cerem ajutor 
pentru alții care sunt în vâltoarea luptei cu satana. E atâta necaz și suferință în 
jurul nostru, atâția oameni disperați; Dumnezeu așteaptă să mijlocim pentru ei.
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y Tinerii noștri care au împodobit 
casa de rugăc iune cu ocaz ia 
sărbătorilor de Crăciun și Anul Nou. 
Domnul să-i binecuvinteze!

n În duminica trecută ne-am 
bucurat să avem vizita familiei 
Dumitrașcu Marinică și Cornelia, din 
Akron Ohio, care ne-au adus salutările 
bisericii de acolo și a păstorilor 
Valentin Țenț și Viorel Clintoc. A fost 

Cornel Miclea
1954-2021

Miercurea trecută dimineața, inima fratelui Cornel 
Mic l ea s - a op r i t , apa ra t e l e med ica l e ș i 
medicamentele n-au mai fost de nici un folos, și 
sufletul lui a fost chemat la Dumnezeu. Iată câteva 
cuvinte despre viața lui Cornel Miclea, așternute pe 
hârtie de soția sa, sora Nora, căreia îi oferim 
condoleanțe și întregii familii, în cuvintele de 
mângăiere ale Domnului Isus: „Eu vin curând: 

Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa!” (Apoc. 3:11).
Cornel Miclea s-a născut 18 iunie 1954 și a decedat la 13 ianuarie 

2021, fiul lui Octavian și Floarea Miclea. A crescut în Biserica Baptistă 
Speranța, din Arad. A venit în Chicago în 1975 și a fost membru în Biserica 
din Chicago, păstorită de fratele Alexa Popovici și fratele Valentin Popovici. 
În 1977 s-a căsătorit cu Nora, fiica lui Eftimie și Maria Deac. Au avut doi fii, 
Michael și Matthew. Rămași în viață: soția Nora, fiii Michael, Matthew și 
soția Amy și cei doi copii ai lor, Ryan și Annie; surorile: Rodica Stan și soțul 
Marin, Cornelia Ferenschutz și soțul Robert Milota, fiul lor Oliver și soția 
Christina cu fiul lor Julien; Maria Vrabie, soțul Florin și cei doi copii 
Sebastian și Beniamin. Vei rămâne în inimile noastre pentru totdeauna.

Scurte Comunicări binecuvântarea Domnului Isus în 
bucuria revederii noastre.

n Agenția britanică de știri BBC 
anunță că peste două milioane de 
oameni au murit din cauza bolii 
COVID-19 de când a început 
pandemia aceasta, și încă nu e deloc 
t impul acum pentru re laxarea 
restricțiilor sanitare, iar călătoriile în 
străinătate din Anglia vor fi închise de 
mâine pentru toate coridoarele de 
circulație. Pentru biologi este o 
enigmă schimbarea genetică a 
virusului, lucru care face ca vaccinul 
cu care e tratată boala să nu aibe 
efectul dorit.

n Miercurea trecută, în Croația s-
a înregistrat un cutremur de gradul 6,4 
care a dus la prăbușirea câtorva clădiri 
importante în orașele Petrinja și 
Zagreb (7 morți), unde echipele de 
salvare caută încă în mijlocul 



 

dărâmăturilor supraviețuitori, și sute de 
oameni au rămas pe drumuri și fără 
adăpost.

n Vinerea trecută dimineața, a avut 
loc pe insula Sulawesi din Indonezia un 
cutremur de gradul 6,2, provocând 
prăbușirea spitalului Mitra din Mamuji, 

unde și-au pierdut viața 34 de oameni, 
cu sute de răniți și mii de oameni 
rămași fără locuințe.

n În luna trecută, la 6 decembrie, a 
avut loc la Las Vegas, Nevada o 
serbare cu un botez noutestamental a 
trei suflete. A fost invitat ca vorbitor 
fratele Daniel Chiu de la biserica 
Logos, din Niles (Chicago). Păstorul 
Bisericii Baptiste Române din Las 
Vegas, fratele Marius Gabriel Lucan, a 
fost cel care săvârșit actul botezului. 
Slavă Domnului că și în condițiile 
acestea de molimă cumplită, Duhul 
Domnului lucrează la mântuirea 
oamenilor.

n Concurs Biblic la 19 Februarie: 
Din cauza pandemiei, concursul pentru 
cunoașterea Bibliei, organizat de 
AWANA, nu se va ține anul acesta într-
un singur loc pe toată zona Chicago, ci 
în diferite locuri separat sau chiar în 
biserici izolate care își vor avea 
festivitatea acasă. La noi, la Betel, 
concursul AWANA se va ține vineri 19 
februarie, seara de la orele 7:00. Mai 
este timp până la concurs (o lună de 

zile), și îndemnăm pe participanți să se 
pregătească și încurajăm pe părinți să-i 
ajute pe copii la memorizarea 
versetelor și cunoașterea Bibliei., și să 
continuăm să ne rugăm pentru toți 
copiii. Desigur, în audiență pot fi și 
părinții și prietenii concureților. În 
imaginea de mai sus, este grupul 
participanților de anul trecut de la 
concursul biblic AWANA. La concurs 
va fi și misionarul Ken Krup, care ne  
va a ju ta ș i l a o rgan iza rea ș i 
desfășurarea concursului. 

n Astăzi, un grup de tineri de la 
noi sunt în Pennsylvania, la tabăra de 
iarnă din Pocono Mountains a tinerilor 
din Asociație. Josh Popovici este 
responsabil cu cântările la timpul de 
părtășie și studiu biblic.

n Familia Laviniu și Carolina 
Bredău ne transmit mulțumiri pentru 

rugăciunile înălțate de biserica Betel 
pentru sănătatea fratelui Laviniu. (În 
imagine, părinții împreună cu fetițele 
lor, Sofia și Daniela)



 		„Sufletul	
nostru	

nădăjduiește	în	
Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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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 prgramele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii)

Duminica viitoare de Ajun (24 Dec.), vom 
avea servicii de închinăciune după orarul 
obișnuit, dimineața și seara. Iar luni, 25 
Decembrie, vom avea serviciu divin numai 
dimineața de la orele 11:00.

Cu același orar ne vom aduna și în duminica 
de Ajun a Anului Nou, dar luni, 1 ianuarie 2018, 
vom începe adunarea de la ora 5:00 PM, urmând 
ca apoi până vineri să avem ore de rugăciune în 
fiecare seară de la 7:00 la 8:00 PM.

Neprihăniților, 
bucurați-vă 
în Domnul

și veseliți-vă!

(Ps. 32:11a)

De Anul Nou
Pentru Anul care vine
Dumnezeu știe mai bine
Cât suspin și ce necazuri
Vin cu valuri și talazuri,
Cât amar și câtă miere,
Cine stă și cine piere…
Dar în toate Domnul vine,
Să ne dea printre suspine,
Bucurii și sănătate,
Har ceresc și libertate,
Ne dă sfânta Lui povață,
Cu elanuri noi de viață,
Vine să ne dea iubirea,
Să ne vadă mulțumirea,
Să ne-mbrace-n sfinte haine
Ca-n divinele Lui taine;
Să ne dea o garanție,
Că scăpăm de pandemie;
Să ne spună înc-odată,
Vestea Lui cea minunată,
Că suntem a Lui comoară,
Care nicicând n-o să piară,
Că Isus în veci ne ține
Și la rău ca și la bine,
Și ne dă în Adunare
A Sa binecuvântare,
Ca s-avem inima plină
De cântări și de lumină! (vp)

Mâna Lui 

apere 
 în matase,
fir  
 har și bine
Toarnă El printre suspine,

Ești ales să fi stegarul

Dacă ai venit la Domnul,
Și-ai băut din Apa Vie,
Nu mai ai nici o dorință
Să trăiești în murdărie.

Nici nu te mai prinde dorul
După pofta fără minte,
Din pornirile murdare
De la firea dinainte.

Ești chemat la masa păcii,
Vino-n strai de sărbătoare,
Dumnezeu ți-a dat o cinste,
Dintre toate, cea mai mare.

Fericirea ta de-acuma 
Și plăcerea ta sublimă
E să umbli cu-mpăratul,
În iubire și lumină.

Nu te mai uita la șanțul
Cu câștiguri trecătoare,
Umple-ți inima cu harul
Veacurilor viitoare.

Căci pe tine, Domnul slavei,
Vrea să te prezinte-n slavă:
Ești comoară Lui de cinste,
Nu te mai uita la pleavă.

Ești ales să fi stegarul
Luptelor de biruință;
Poartă-te ca fiu de Rege,
Și trăiește prin credință! (vp)

În anul morții . . . tabloul slavei
„În anul morții împăratului Ozia, am văzut

 pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte 
înalt, și poalele mantiei Lui umpleau Templul” 

(Isaia 6:1).
Era un an de tristețe, un an de prăbușiri și 

falimente. Lui Isaia gândurile i se încâlceau 
amestecate între confuzie și desnădejde. Ozia, 
împăratul în care oamenii și-au pus nădejdea, s-a 
stins, și a dispărut și nădejdea cu el. Așteptau zorii 
zilei, și iată că i-a cuprins negura nopții.
Și Isaia s-a dus la Templu. Cunoștea veștile rele, 

vocile răgușite ale oamenilor, flașneta monotonă a 
știrilor de răutate ale logofeților. S-a dus la Templu 
fiindcă dorea să audă o altă Voce, să cunoască și 
aspectul divin al evenimentelor, buletinul de știri din 
partea lui Dumnezeu, din graiul serafimilor. Și ce 
diferență între tabloul sumbru pe care-l vedea în 
lume, și strălucirea senină din partea Cealaltă a 
slăvilor cerești! Avem nevoie de perspectiva divină a 
evenimentelor din zilele noastre…

Meditând în singurtatea solemnă a Templului, 
Isaia aude un forșnet tainic, și toate parcă dispar în 
jurul lui, și perdelele încrustate cu chipuri de 
heruvimi, și sfeșnicele de aur, și altarul cu tămâie…, 
și nu rămâne decât ceva ce nu mai văzuse niciodată, 
marginea unei mantii regale, sclipitoare, divine. Își 
alunecă privirea în sus, și zărește tabloul grandios 
din sala Tronului lui Dumnezeu. Atunci când toate 
se clatină și se cutremură, gata să se năruie, rămâne 
tare și neclintit scaunul de domnie al lui Dumnezeu. 

Ce mult aș dori și eu să mă învelesc în lumina 
mantiei glorioase care umplea Templul atunci… v.

Dragostea este soră cu 
smerenia. Sunt surori 
gemene. Smerenia este 
acolo unde e dragostea 
și dragostea adevărată 
e legată întotdeauna 
de smerenie…


