Biserica Baptistă Română BETEL
7 Ianuarie 2018

Domnul Păcii să fie cu tine
În furtună sau zile senine
Din potirul divin
Să-ți dea pacea din plin,
Pacea Lui,
Pacea Lui
peste tine…

Un Nou Început
Am pornit cu pași grăbiți într-un an
nou. Obiceiul la început de an este să
facem noi „rezoluții” (după cum ar fi
traducerea nepotrivită a expresiei „new
rezolutions” din limba engleză). La
noi, rezoluție este mai degrabă: 1) un
răspuns la o cerere; sau 2) o hotărâre
luată într-un plen de congres; sau 3) un
contract care obligă o acțiune sau o
lucrare ulterioară. Dacă aplicăm ultima
definiție, atunci ne-am făcut vinovați
de multe contracte pe care nu le-am
împlinit în anii trecuți… Și totuși,
aceasta nu este o scuză ca să nu luăm
noi hotărâri la început de an. John Rice

spunea într-o predică mai demult că
nimeni n-a reușit să-și împlinească
toate planurile, dar cei care și-au făcut
planuri, au visat să fie mai buni și s-au
străduit să-și atingă ținta, aceștia au
ajuns mai buni decât cei care n-au avut
visuri deloc. Și, în definitiv, toate
acțiunile noastre încep cu un gând, o
hotărâre, un semnal de pornire.
Domnul Isus a spus o pildă cu un
fiu risipitor, care a ajuns într-o țară
străină să slujească la porcii unui om
bogat. Într-o zi, fiul acesta s-a trezit la
realitate și a spus: „Mă voi întoarce la
tatăl meu!” Și cu „rezoluția” aceasta, a
pornit la drum spre casă. O hotărâre
înțeleaptă i-a format viitorul, l-a dus
înapoi la dragostea tatălui său. E bine

să luăm hotărâri noi și bune la început
de an; e bine să nu le uităm, ca să nu
fie doar vorbe goale; și, e și mai bine să
le împlinim.
Iacov, care s-a întors în Canaan și-a
fixat corturile la Sihem, dar Domnul i-a
spus, „Scoală-te și suie-te la Betel!”
La Betel i se arătase Domnul, și
întoarcerea la Betel însemna pentru
Iacov să renunțe la multe lucruri pe
care le avea de la canaaniți. Însemna să
se prezinte înaintea lui Dumnezeu întro închinăciune care să cinstească pe
Domnul. Însemna o cercetare adâncă
pentru lepădarea de tot ce era lumesc,
canaanit, idolatru, stricat, din viața și
familia lui. Ce i-a cerut Dumnezeu lui
Iacov n-a fost un lucru simplu, ci foarte
drastic, sever. Și Iacov a înțeles lucrul
acesta, și-a strâns familia și le-a spus
rezoluția lui: „Ne suim la Betel!”
Iată câteva idei generale pe care le
putem lua personal fiecare, ca hotărâri
la început de an:
- „Să cunoaștem…, să căutăm să

cunoaștem mai mult pe
Domnul!” (Osea 6:3).
- Să căutăm Împărăția lui
Dumnezeu mai mult decâte celelalte
nevoi și dorințe. (Matei 6:33
- Să ne rugăm mai mult în anul
2018. (Zaharia 8:21).
- Să fim mai buni martori ai harului
lui Dumnezeu. „Căutați să mântuiți pe
unii, smulgându-i din foc!” (Iuda
1:23).
- „Căutați să faceți ce este bine!” (I
Tes. 5:15).
- Cereți de la Dumnezeu lucruri
mari (Matei 7:7).
- Să nu lipsiți de la casa Domnului,
de la închinăciune, de la preamărirea
Numelui Său.
- Folosiți lista de rugăciune: Alegeți
câteva persoane pentru care să vă
rugați zilnic, pentru mântuirea altora,
pentru sprijinul și încurajarea altora.
- Să trăim după exemplul lui
Barnaba, „om de bine, plin de Duhul
Sfânt și de credință” (Fapte 11:24).
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Scurte comunicări

n Religious News Association a
publicat la 12 decembrie 2017 o listă
de evenimente ale anului 2017, dintre
care multe ar fi fost de necrezut cu un
an înainte.
- Prezența evanghelică din anturajul
președintelui la Casa Albă;
- Surpriza transmisiilor tweet lansate
de președinte împotriva terorismului
musulman;
- Recunoașterea Ierusalmului drept
capitală a statului Israel;
- Numirea și alegerea lui Neil
Gorsuch ca membru în Curtea Supremă
- Genocidul din Myanmar. Trupele
de securitate din Myanmar (sub
influența majorității budiste) au ucis
mii de persoane și au forțat peste
600.000 de musulmani să se refugieze
în Bangladesh.
- Atacul împotriva câtorva biserici
baptiste, cum a fost cel din Southerland
Springs, Texas, unde 26 de membrii ai
bisericii au fost uciși;
- Aniversarea de 500 de ani de la
Reforma lui Luther în Germania.
n Christinity Today publică în
numărul din luna ianuarie un articol de
perspectivă a anului 2017, intitulat,
„Cel mai rău An”, numind 50 de țări
unde persecuția anticreștină a crescut,
cum ar fi regiunile din Sudul și SudEstul Asiei, Orientul Apropiat și Africa.
Astfel, 215 milioane de creștini
trăiesc în zone de persecuți. Corea de
Nord este locul cel mai periculos
pentru creștini. Extremismul islamic
rămâne un focar de persecuție anticreștină. Țări în care persecuția a
crescut: regiunea de nord a Nigeriei,
Pakistan, Mali, Bangladesh, Laos,
Bhutan și Sri Lanka. Dar, mai aproape
de noi: 23 conducători creștini uciși în
Mexic și patru în Colombia, ca martiri

Deces: Vineri dimineața, 5 ianuarie 2018,
a trecut la Domnul fratele nostru Ion
Arcan în vârstă de 91 de ani.
După câte știm la ora publicării acestui
Buletin, priveghiul va avea loc miercuri
seara, 10 ianuarie, la biserica Logos,
unde fratele Ion Arcan a fost mulți ani
membru și casier al bisericii, și unde este
familia fratelui său de corp, Ghiță Arcan.
La noi, fratele Petrică Arcan era frate de
corp cu Ion Arcan, iar sora Ana Giuca îi

era verișoară și Nelu Craiovean (din
Ohio), nepot.
În fotografie: Într-una din vizitele de
anul trecut împreună cu frații diaconi la
Cina Domnului, l-am surprins pe fratele
Ion Arcan privind cu dor la fotografia
soției, Ana, plecată la Domnul la 7 aprilie
2016.

pentru credință. Naționalismul hindus
în India stă la baza persecuțiilor din
India (40 de cazuri pe lună). Din 64
milioane creștini din India, 39 milioane
experimentează persecuții directe.
Un clasament nefast al primelor zece
țări cu persecuția cea mai grea, este dat
de Open Doors: Corea de Nord,
Somalia, Afganistan, Pakistan, Sudan,
Siria, Irak, Iran, Yemen, și Eritrea.
Să luăm fiecare dintre noi o țară din
acestea, să mijlocim pentru frații noștri
la Tronul îndurărilor lui Dumnezeu, și
El să lucreze ca anul 2018 să fie, nu un
an rău, ci Un An Bun!

De Anul Nou
Bunul nostru Dumnezeu
Să vă dea din harul Său,
Binecuvântări bogate,
Cu belșug și sănătate,
Ca să ne-nnoim și noi
Pentru ziua de apoi;
Să ne dea pâine-n cămară
Și în suflet piatră rară,
Ca să trăim mai frumos,
Pentru slava lui Hristos,
S-avem parte din Scriptură
De-nțeleapta-nvățătură.
Să ne dea zile cu har,
Nu cu jale și amar,
Să ne umple casa plină
Cu cântări și cu lumină.
Să scăpăm de datorii,
Ca de ciuma din pustii,
Să trăim în libertate,
Sfinți, ca frate lângă frate.
Duhul slavei peste noi
Să ne scoată din nevoi,
Și Biserica să crească
În recoltă sufletească;
S-avem har la semănat,
Har bogat la recoltat,
Și-ntre noi mereu să fie
Dragoste și bucurie ! (vp)

Neprihăniților,
bucurați-vă
în Domnul
și veseliți-vă!
(Ps. 32:11a)

„Suﬂetul
nostru
nădăjduiește în
Domnul; El
este Ajutorul și Scutul
nostru.” (Psalmul 33:20)

Vasul „Central America” era în drum spre San Francisco
în timpul nopții, și în mijlocul Oceanului. Echipajul a
descoperit o fisură, și imediat a lansat un semnal de
alarmă. Un vas din apropiere i-a descoperit și a răspuns:
— Ce necaz aveți?
I s-a răspuns că aveau niște reparații de făcut și că ar fi
bine să vină și să stea în apropiere ca să-i ajute mai târziu
dacă va fi cazul.
A urmat mesajul din partea vasului de salvare:
— Venim acum să luăm pasagerii.
Din nou a răspuns vasul avariat:
— Nu acum, pe întuneric. Lăsați pe mâine dimineață.
— Mai bine venim acum și preluăm toți pasagerii.
— Nu. Stați în apropiere și vă chemăm noi pentru
operațiunea de salvare când se face lumină.
După ultimul semnal a mai trecut cam o oră și jumătate,
și luminile de la „Central America” au dispărut din vedere.
Cei din vasul de salvare s-au uitat atenți dar n-au mai văzut
nici o lumină. Au lansat semnale, dar n-au mai primit nici un
răspuns. „Central America” se scufundase cu toți pasagerii.
Poate cineva citește rândurile acestea și are nevoie de
salvare. Nu amâna să vii la Domnul Isus Hristos.
„Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este
ziua mântuirii!” (II Corinteni 6:2)

Întrebări biblice
1. Despre cine știm prima oară că
și-a serbat ziua de naștere în Biblie?
2. Unde aflăm prima oară despre
un concurs de frumusețe?
3. Unde este scris prima oară
despre un om care a visat?
4. Cine a construit primul oraș?
5. Cum s-a numit primul prooroc
din Biblie?

Răspuns la întrebările din săptămâna
trecută:
1. Antiohia Siriei (Fapte 15:22);
2. Bisericile din Efes și Pergam (Fapte
2:6 și 15).
3. Corint, Tesalonic, Colose Laodicea
(Col. 4:16).
4. I Corinteni 6:1.
5. Biserica din Filipi (Filipeni 4:3,
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