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„Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum 
e carmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca 
lâna.” (Isaia 1:18).

În sala de conferințe a universității, lectorul le spunea studenților: „Avem 
probleme cu vopselele care conțin fier și în special cu materialele vopsite cu 
„Roșu de Turcia,” numit și carmâz, sau carmazin. Am pus cârpele într-un 
detergent puternic, dar au rămas tot de culoare roșie. Dacă le țin mai mult în 
detergent, se distruge țesătura, dar culoare tot rămâne. N-avem ce să le facem 
cârpelor roșii decât să le aruncăm sau să le transformăm în sugative roșii. Dacă 
vedeți hârtie de sugativă de culoare roșie, să știți că sunt făcute din cârpe roșii din 
care nu iese culoarea…” Și apoi, profesorul acesta, care era un credincios a 
continuat: „Așa sunt păcatele noastre. Nu le iese culoarea decât cu o singură 
soluție, un singur detergent: sângele Domnului Isus.”  Ce minune !



Anul acesta se împlinesc 162 de ani 
de la unirea Moldovei cu Țara 
Românească, la 24 ianuarie 1859.

În mijlocul unor conflicte și interese 
politice diferite ale țărilor implicate în 
evenimentele de atunci, unirea celor 
două Principate Române a fost o 
minune a providenței divine. Nici 
Rusia și nici Imperiul Otoman, cele 
două ma r i pu t e r i c a r e aveau 
suveranitate peste principate, nu 
doreau unirea Moldovei cu Muntenia 
(Țara Românească). Austria se opunea 
Unirii pentru că Franța o favoriza, iar 
Prusia susținea Unirea fiindcă Austria 
habsburgilor n-o dorea. Iar între 
Moldova și Muntenia, afară de limba 
comună și aceeași etnicitate, nu exista 
o tradiție politică prin care să fie 
legate. Și totuși, Dumnezeu a lucrat 
dincolo de toate obstacolele ca să 
aducă unirea, printr-o mișcare politică 
strategică la care nimeni nu se aștepta.

La 5 ianuarie 1859 colonelul 
Alexandru Ioan Cuza a fost ales 
domnitor al Moldovei, iar pe data de 
24 ianuarie 1859 a fost ales domnitor 
al Țării Românești. Alegerile s-au 
făcut conform Convenției de la Paris, 
și dușmanii unirii, în mod special 
Poarta Otomană și Austria, au obiectat 
împotriva rezultatului alegerilor, dar 

au cedat fiindcă conform textului 
Convenției din 1858 de la Paris, nu se 
stipula ca domnitorii aleși să fie 
persoane diferite.

Astfel, două alegeri, două țări, dar 
un singur domnitor ales, au înfăptuit 
Unirea. Aveau să mai treacă 59 de ani 
până la 1 decembrie 1918, când s-a 
înfăptuit Unirea Mare, prin Unirea 
Transilvaniei, Banatului, Crişanei şi 
Maramureşului cu România.

================

◊◊ Miercurea trecută dimineața,  20 
ianuarie, s-a ținut înmormântarea 
fratelui Cornel Miclea, cu un serviciu 
divin la Casa Funerară Benson și la 
Bohemian Cemetery. Au venit rudele 
din Canada și Texas. Ne rugăm ca 
mângăierea Domnului Isus să fie peste 
toți cei îndurerați la această despărțire. 
„Căci Mielul, care stă în mijlocul 
scaunului de domnie, va fi Păstorul 
lor, îi va duce la izvoarele apelor 
vieții, și Dumnezeu va șterge orice 
lacrimă din ochii lor.” (Apoc. 7:17).
◊◊ Familiile Andrei Smahon, Filip 

Smahon și Dan Bogdan sunt plecate 
împreună în concediu la Cancun, în 
Mexic.
◊◊ Au început reparațiile și vopsirea 

pereților din holul de la intrarea din 
partea de sud a Casei de Rugăciune, și 
în camera de instrumente ale fanfarei 
în partea de Nord. Vă cerem tuturor 
răbdare și îngăduință în privința 
aceasta, și ne rugăm Domnului ca să 
dea binecuvântare celor care lucrează.
◊◊ Mul țumim surorilor care 

împreună cu sora L i l i I l c iuc 
împodobesc cu flori proaspete 
sanctuarul biserici i în f iecare 
duminică, și fac lucrarea cu bucurie.   

Scurte Comunicări



 

Cu Biblia în mână . . . 

         Nu  și-au  mânjit  hainele
„Totuș ai în Sardes câteva nume, cari nu și-au mânjit 

hainele. Ei vor umbla împreună cu Mine, îmbrăcați în alb, 
fiindcă sunt vrednici” (Apocalipsa 3:4). Din cele șapte scrisori pe care le găsim 
în Apocalipsa, cele scrise bisericilor din Sardes și Laodicea n-au nici un cuvânt 
de laudă din partea Domnului. În Sardes era o biserică a aparențelor, dar fără 
viață: „Îți merge numele că trăiești, dar ești mort.” Era o biserică în care 
altădată clocotea un zel de misiune și lucrare, dar a rămas doar o amintire: 
„Adu-ți aminte dar cum ai primit și auzit.” În Sardes era o biserică a 
fățărniciei, a evlaviei de formă, fără putere, o biseică a faptelor moarte.

Acesta este și pericolul unei epoci moderne în care trăim. Să ne cercetăm 
să nu fim ca biserica din Sardes.

Domnul Isus Hristos, Cel blând și smerit, Păstorul cel bun care se 
îngrijește de oi, este în același timp foarte sever și autoritar când are de-a face 
cu păcatul învelit în poleiala fățărniciei, într-o cămașă a aparențelor, un 
creștinism fals. Astfel, Domnul Isus spune: „Să nu credeți că am venit să aduc 
pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia…” (Matei 10:34). Iar în 
capitolul 23 din Matei, găsim cuvintele Domnului de „vai” adresate cărturarilor 
și fariseilor: „Vai de voi, cărturari și Farisei fățarnici! Pentru că voi curățiți 
partea de afară a paharului și a blidului, dar înlăuntru sunt pline de răpire și 
de necumpătare.” (Matei 23:25). Domnul Isus a vorbit direct și tăios împotriva 
celor care făcau din evlavie un spctacol de a se arăta pe ei înșiși. Pericolul 
acesta e și azi pentru cei care s-au obișnuit cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu 
viața bisericească. Cunoscându-le inima, Domnul i-a mustrat foarte aspru.

Cuvântul Lui vrea și azi să ne mustre, ca să ne îndreptăm viața. „Căci 
Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decît orice sabie cu 
două tăișuri: pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și 
măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Nici o făptură nu este ascunsă de 
El, ci totul este gol și descoperit înaintea ochilor Aceluia, cu care avem a 
face.” (Evrei 4:12-13).

Nu cumva, uitându-ne la alții și nu la Hristos…, ne-am obișnuit cu un 
creștinism comod, elegant și rafinat, fără oboseala rugăciunilor fierbinți, fără 
mânecile sufulcate pentru lucrare, fără mărturia faptelor în neprihănire, fără 
palmele bătătorite de coarnele plugului, fără lacrimile vegherilor când aruncăm 
sămânța, fără umerii zdrobiți de purtarea crucii?

Dar este aici și un cuvânt de nădejde: „Totuși ai în Sardes câteva nume 
care nu și-au mânjit hainele!” Ce minune! Într-o lume idolatră și putredă în 
desfrâu, într-o biserică în care mișcarea este doar un reflex al inerției, fără 
viață, mai există câteva nume curate, ale unor oameni curați, care nu vor să se 
mânjească, ci vor să aibe hainele spălate în sângele Mielului…

Doamne Isuse, dă-ne și nouă acel simț înalt din Duhul sfințeniei, ca să 
dorim și noi să păstrăm hainele curate, și să nu le mânjim cu lumea! (v)



„Cântați lui 
Dumnezeu, lăudați Numele 
Lui! Faceți drum Celui ce 

înaintează prin câmpii. 
Domnul este Numele Lui: 

bucurați-vă înaintea Lui!” (Ps. 68:4)

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)

Nu eu, ci Tu, Doamne, aduci mântuirea
La Tine-i puterea să dai izbăvirea!
Nu eu, ci Tu, Doamne, ai merit deplin
Să porți diadema de Rege divin!

Nu faptele mele, chiar cele mai bune,
Nu ele mă pot ridica din tăciune,
Ci-n ziua cea mare, la dreptul județ
Vreau să mă prezint prin harul măreț.

Căci faptele mele sunt cârpe murdare
Țesute din firea țărânei ce moare,
Și-n cumpăna dreaptă mă simt rușinat
Căci deșertăciune e tot ce-m lucrat.

Nu eu, ci Tu, Doamne, aduci vindecare
În inimi strivite, călcate-n picioare;
Doar Tu, o Isuse, cătușe zdrobești,
Și robii din temniți la Tine-i primești.

În Tine, Isuse, am slavă și pace,
În Tine vreau harul deplin să mă-mbrace,
Și-n loc de cenușă, de plâns și de chin,
Să-mi umpli viața cu Cerul senin.

Nu faptele mele cu merite goale,
Mă pot ridica din a plângerii vale;
Nu eu mă ridic la slăvitul hotar,
Hristos mă ridică prin milă și har.

În rănile Tale, e buna speranță,
Că fi-voi primit la cereasca instanță,
Prin mila Ta, eu, un mișel inculpat,
S-ajung sus în slavă un suflet iertat.

Isus a murit pentru mine la Cruce
Și El  e Acel’ ce la Tatăl mă duce,
E singurul mare și bun Salvator,
Ce poate da harul acelor ce mor.

Iubirea Ta, Doamne, (nu slaba-mi iubire),
Îmi poate-nnoí păcătoasa mea fire,
Când Tu mă salvezi din abis de genuni,
Îmi dai viața nouă, cu har și minuni.

A Ta suferință și-a Ta agonie,
(Nu patima mea de dureri și urgie),
Mă poate din mâlul scârbos ridica,
Și viața cea veșnică, sfântă, să-mi dea.

În rănile Tale (nu-n rănile mele),
Se vindecă toate durerile grele,
În cuiele care cumplit Te-au străpuns
Iubirea și slava sublim le-ai ascuns.

În Crucea Ta, Doamne, iei toată povara,
Alungi gerul aspru, ne-aduci primăvara,
Ne-nveți lângă Tine să mergem tăcuți,
Și-n ceasul ispitei, duios ne săruți.

În moartea Ta, Doamne, ne-ai dat ispășirea,
În rănile Tale ne dai izbăvirea
Și celor ce plâng în Sion, Tu le dai,
Veșmintele albe țesute în Rai.

O, Doamne, ce slavă să am și eu parte,
De-a Ta biruință, călcând peste moarte!
Eroul cel mare ești Tu, nu sunt eu, —
Doar Tu, o Isuse, slăvit Dumnezeu! (vp)

Nu eu, ci Tu, Doamne…

„Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui 
Dumnezeu!” (Efes. 2:8)


