
 M-ai apucat de mâna dreaptă

„Însă eu sunt totdeauna cu Tine, Tu 
m-ai apucat de mâna dreaptă; mă vei 
călăuzi cu sfatul Tău, apoi mă vei 
primi în slavă.” (Psalmul 73:23-24).

Copiilor le place să zburde, să 
alerge, să găsească ceva nou la fiecare 
pas și cât mai departe de părinți. Vor să 
simtă o libertate, o independență care 
să le dea impresia că sunt mai stăpâni 
pe ei înșiși. Dar, imediat ce observă un 
pericol, un lucru pe care nu-l pot 
stăpâni, aleargă la mâna părinților, vor 
să se prindă de mâna tatălui, îl strânge 
tare de mână, vrea să fie în siguranță. 
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Psalmistul spune ceva mai mult: „Tu 
m-ai apucat de mâna dreaptă!”  Când 
eu Îl țin pe Domnul de mână, 
siguranța ar fi în mine. Dar când El mă 
ține, singuranța mea tare este în El.

Cântarea noastră spune:
O Doamne, ia-mi Tu mâna şi mă condu
Acum şi-ntotdeauna, precum vrei Tu,
Că singur nu pot face măcar un pas;
De Tine, Doamne mare, eu nu mă las

Parcă niciodată ca acum n-a fost 
un atac mai aprig împotriva sufletului 
nostru. E pericol mare… O Doamne, 
apucă-ne și pe noi de mâna dreaptă și 
călăuzește-ne pe drumul cel bun, ca să 
fim și noi primți de Tine în slavă!



Scurte comunicări

n În anul acesta revista „Familia” 
urmează să fie distribuită la noi de 
Marc și Cristina Popovici, la care vă 
rugăm să reînnoiți și abonamentele 
($30/an). Întrucât în România revista 
Familia este și un mijloc de misiune și 
se împarte fără plată în multe familii 
sărace, banii pentru abonamente trimiși 
de noi ajută mult la lucrarea misionară 
pe care o desfășoară fratele Costel și s. 
Mia Oglice. Dumnezeu care știe să dea 

O veste tristă: A încetat din viață Radu 
Feder în vârstă de 58 de ani, fiul lui Traian și 
Lucica Feder, căsătorit cu Edith, și având două 
fiice, Ingrid și Lorraine, fiind totodată nepot al 
familiei Jean și Viorica Opriș. Trecerea din 
viață a lui Radu Feder a fost subită, și familia a 
deschis un fond de ajutor pe Internet la care putem participa și noi:

https://www.gofundme.com/f/radu-feder-memorial-funeral-fund.
Mai demult Radu juca fotbal cu tinerii noștri, și cei care l-au cunoscut, l-au 

iubit. Ne rugăm ca Domnul Isus, Mântuitorul nostru, să atingă inimile celor 
îndurerați la această despărțire, și să le dea mângăierea Sa de har și lumină.

răsplată deplină celor care jertfesc 
pentru lucrarea Lui, să vă dea 
binecuvântările Lui de bucurie și 
belșug.

n Fratele Dani Voica a revenit 
între noi după operația grea și 
dureroasă la genunchi, și slavă 
Domnului că se simte mai bine.

n John MacArthur, păstorul 
bisericii „Grace Community Church”, 
din California, a adresat un cuvânt de 

Corul bisericii Speranța, Arad, în anul 1981, având ca dirijor pe fratele Florea 
Burcă. (fotografie de arhivă a familiei Gigi și Viorica Zaica, pe care desigur îi 

descoperiți ușor între cântăreții de acum 40 de ani). 



 

Citirea zilnică a Bibliei

Februarie 2021

1. Exod 27-28, Matei 21:1-22 
2. Exod 29-30, Matei 21:23-46 
3. Exod 31-33, Matei 22: 1-22 
4. Exod 34-35, Matei 22: 23-46 
5. Exod 36-38, Matei 23: 1-22 
6. Exod 39-40, Matei 23: 23- 39 

7. Levitic 1-3, Matei 24: 1-28 
8. Levitic 4-5, Matei 24: 29-51 
9. Levitic 6-7, Matei 25: 1-30 
10. Levitic 8-10, Matei 25: 31-46 
11. Levitic 11-12, Matei 6: 1-25 
12. Levitic 13, Matei 26: 26-50 
13. Levitic 14, Matei 26: 51-75 

14. Levitic 15-16, Matei 27: 1-26 
15. Levitic 17-18, Matei 27: 27-50 
16. Levitic 19-20, Matei 27: 51-66 
17. Levitic 21-22, Matei 28
18. Levitic 23-24, Marcu 1: 1-22 
19. Levitic 25, Marcu 1: 23-45 
20. Levitic 26-27, Marcu 2 

21. Numeri 1-2, Marcu 3: 1-19 
22. Numeri 3-4, Marcu 3: 20-35 
23. Numeri 5-6, Marcu 4: 1-20 
24. Numeri 7-8, Marcu 21-41 
25. Numeri 9-11, Marcu 5: 1-20 
26. Numeri 12-14, Marcu 5: 21-24 
27. Numeri 15-16, Marcu 6: 1-29 

28. Numeri 17-19, Marcu 6: 30 -56 

avertisment direct și foarte tăios noului 
președinte al Americii, Joe Biden, după 
inaugurarea acestuia și jurământul cu 
mâna pe Biblie. MacArthur a făcut o 
analogie la întâmplarea din 2 Samuel 
capitolul 6, când Uza a întins mâna și a 
atins chivotul lui Dumnezeu, și 
Dumnezeu l-a pedepsit pe loc.

„Băga ț i de seamă , domnule 
președinte, când vă puneți mâna pe 
Biblie. Aveți libertatea să spuneți ce 

doriți, dar când atingeți chivotul lui 
Dumnezeu, atingeți cu mâna tronul lui 
Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este 
înscăunat în Cuvântul Lui cel sfânt, și 
în momentul când atingeți Cuvântul 
Lui, vă averizez că sunteți în mare 
pericol, fiindcă faceți exact lucrurile 
care sunt o blasfemie pentru Numele 
Lui. Aceasta este o acțiune de mare risc 
și pericol. Dumnezeu nu vă cere 
respectul, cât vă cere ascultarea. Nu-mi 
vorbiți despre programele politice prin 
care ucideți pruncii în pântecele 
mamelor. Nu-mi spuneți că vreți să 
distrugeți ideile rămase în urmă despre 
masculinitate, feminitate, și căsătorie. 
Nu-mi spuneți că vreți să umpleți lumea 
cu oameni din rândul LGBTQ în 
conducere, că vreți să dați dreptate 
activităților trans-genderilor. Nu-mi 
spuneți că vreți să chemați în fruntea 
țării pe musulmanii care reprezintă o 
religie a iadului, și că vreți să puneți 
mâna pe tronul lui Dumnezeu. Băgați 
de seamă, domnule președinte!”



 		„Sufletul	
nostru	

nădăjduiește	în	
Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)

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 prgramele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

Studiile de miercuri seara
Tema lecțiilor: Chemări adresate femeilor

3 Februarie - Chemarea la Mărturie.
Ioan 4:25-42

10 Februarie: Chemarea la Sprijinirea altora
Luca 8:1-3; Marcu 15:40; Ioan 20:10-18

17 Februarie: Chemarea la Explicarea Scripturilor
Fapte 18:1-3,18-21,24-26; Romani.16:3-4

24 Februarie: Chemarea la Slujire
Fapte 16.11-15, 40; I Corinteni 1:26-30

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.

Aici
Aici e Casa bucuriei,
Și a cântărilor cerești,
Aici e dealul mărturiei,
Și-a meselor sărbătorești.
Aici e apa care vine,
Din Stânca vieții-n șopot lin,
Să poată bea din ea oricine,
E dornic după har divin.
Aici e Poarta-mpărăției,
Deschisă celor obidiți,
Aici e masa părtășiei
Și vatra celor mântuiți.
Aici familia întreagă,
Unită într-un snop curat,
Se-adună-n pace și se roagă,
Slăvitului ei Împărat.
Aici e loc de poposire,
Pentru drumețul obosit
Aici e locul de-ntâlnire
Între Hristos și cel rănit.
Aici deschisă-i o fereastră
Către luminile cerești,
Prin care toată zarea-albastră
Îți spune să te pregătești.
Căci vine-o zi de judecată
Când toți vom sta ‘naintea Lui,
A Celui care-n mâna dreaptă
Ține Făclia Cerului.
Aici e Casa pocăinței
La capătul de curcubeu,
Aici, sub flamura credinței,
În Casa Lui, e Dumnezeu! (vp)

Neprihăniților, 
bucurați-vă 
în Domnul

și veseliți-vă!

(Ps. 32:11a)

Tabăra de iarnă 2021 a tineretului din Asociație, 
ținută în Pocono Mountains, Pennsylvania, între 

15-19 ianuarie 2021, având ca vorbitor pe Joshua 
Ingle din North Carolina.

xxxxx
Să ne rugăm pentru tinerii noștri, pentru familiile 
noastre, pentru inimile fragede ale copiilor noștri. 
Afară e furtuna vânturilor năpraznice diavolești. 

Tinerii noștri să trăiască pentru Hristos!


