
Doamne, scapă-mă !
Pe Marea Galileii suntem și noi. Și 

aici furtunile apar dintr-odată și sunt 
aprige. Ucenicii erau pescari, obișnuiți 
cu furtunile mării, dar noaptea aceea a 
fost o noapte de agonie. Corabia lor era 
învăluită de valuri, și vântul le era 
împotrivă (Matei 14:24). Ce imagine 
clară a situațiilor prin care trecem și 
noi adese ori în viață!

Dar prin pâcla neagă a mării a venit 
Domnul spre ucenici, călcând peste 
valuri. E și natural ca ei să se fi speriat, 
dar Domnul le-a strigat: „Îndrăzniți. 
Eu sunt. Nu vă temeți!” Și noi avem 
nevoie să auzim cuvintele Domnului 
care ne spun în furtuna pe care n-o 
înțelegem și n-o putem stăpâni: 

Biserica Baptistă Română BETEL
14 Ianuarie 2018

„Îndrăzniți, fiți pe pace, liniștiți-vă! Eu 
sunt. Iată că sunt lângă voi!”

Apostolul Petru a avut curajul și 
credința, ca la chemarea Domnului, să 
iasă din corabie și să calce peste valuri. 
Ca și noi, s-a speriat de vântul tare și a 
început să se afunde. Atunci a strigat: 
„Doamne, scapă-mă!” Pescarul Petru, 
obișnuit cu marea și furtuna, a cerut 
ajutor de la Domnul. El este și pentru 
noi singura scăpare. E scris că Domnul 
l-a apucat și l-a scos de la moarte.

O, de câte ori am fost și noi în 
pericol, dar am încercat să înotăm cu 
puterile noastre, când Domnul avea 
mâinile întinse, gata să ne dea 
ajutorul… Slăvit să fie Domnul care 
este lângă noi, e aproape, și e gata să 
ne scape din orice furtună!!



Scurte comunicări
n Exprimăm din nou condoleanțe 

la trecerea în veșnicie a fratelui Ioan 
Arcan, celor care sunt înrudiți de 
aproape și astfel  simt durerea grea a 
despărțirii: Petre și Ana Arcan, Anne 
Giuca, Elena și Dragoș Hudema, Ana 
Jurchela, și familiilor lor. Sora Anne 
Giuca spunea: „Acum eu sunt cea mai 
bătrână în familie…” Și aceasta este o 
binecuvântare de la Domnul. Ne rugăm 
să le dea tuturor mângăiere și pace. 

n Ca musafiri în duminica trecută 
au fost salutați între noi Vasile și Maria 
Țiplea, din Oradea. Sora Mary este 
soră de corp cu fratele Aron Duca, iar 
fratele Vasile e frate de corp cu dr. 
Liviu Țiplea din California. Fratele 
Vasile a adus un salut din România și a 
predicat Cuvântul Domnului.

n Ne bucurăm că sora Rodica 
Sporea s-a întors din Paducah. De 
asemenea, s-au întors cu bine din 
concediile avute în locurile mai calde, 
familiile Allen Ordeanu, Marius 
Bonca, Andrei Smahon. 

n Odată cu valul de frig care s-a 
abătut peste toată America, au venit și 
la noi bolile de iarnă, gripa, tusea, 
febra. Mulțumim Domnului că mulți 
din cei care au avut câte o astfel de 
boală, s-au făcut bine. Ne rugăm 
pentru toți să se vindece.

n Să ne rugăm pentru fratele Titus 

Chira, care deși nu e cu noi e bine 
cunoscut frățietății. Vestea bună pe 
care o avem este că forma avansată de 
cancer de care suferă este tratabilă, și 
urmează să intre într-un tratament 
sever pentru vindecare.

n Să ne rugăm pentru sora 
Roazalia Lorincz, grav bolnavă

n Vinerea trecută în zori un grup 
de tineri de la noi au plecat cu două 
vanuri la tabăra tineretului care se ține 
anul acesta în Pennsylvania. Se vor 
întoarce mâine seară. Doamne, 
păzește-i și adu-i cu bine acasă.

n Surorile vor avea prima întâlnire 
cu studiu biblic și rugăciune, pe data 
de 10 februarie. În fiecare an prima 
întâlnire a avut o însemnătate mai 
mare ca altele, având rolul să unească 
surorile în rugăciunea de 
binecuvântare peste activitățile din tot 
anul care vine. De aceea, notați data de 
sâmbătă 10 februarie. Sora Laura 
Ardelean ne va anunța locul ales 
pentru această întâlnire.

n Micul Dejun cu Rugăciune al 
bărbaților va avea loc în prima 
sâmbătă din luna viitoare, 3 februarie.

n Anul acesta, tabăra de vară a 
bisericii Betel se va ține între 5-9 
august în Colorado, lângă Estes Park. 
Costul: copiii până la 5 ani gratuit; de 
la 6-12 ani, $250; adulți, $350. Plata 
se face la fratele Dan Bulboacă.



 

v Suferința este moștenirea pe care 
o capătă cei răi, cei care se pocăiesc, și 
chiar Fiul lui Dumnezeu. Toate 
categoriile s-au întâlnit la cruce. 
Tâlharul netrebnic era pe cruce. 
Tâlharul care s-a pocăit era pe cruce. Și 
Hristos Domnul a fost și El pe cruce. 
Astfel înțelegem cât de răspândită este 
moștenirea aceasta a suferințelor.  
(Oswald Chambers)
v Regele Leonida al Spartei se 

pregătea pentru luptă împotriva 
invadatorilor persani în anul 480 B.C. 
când a primit un sol al perșilor care i-a 
spus: „E zadarnic să te lupți împotriva 
noastră. Arcașii noștri sunt așa de mulți 
că atunci când aruncă săgețile în aer nu 
se mai vede soarel” Leonida i-a 
răspuns: „Cu atât mai bine… Ne vom 
lupta la umbră!”
v La Sinodul din Nicea, la anul 325, 

din cei 318 de delegați ai bisericilor 
care au luat parte, numai vreo 12 nu 
aveau urmele suferințelor în trupul lor, 
ochi zdrobiți, mâini rupte, picioare 
amputate, urmele torturilor prin care 
trecuseră pentru credință.
v Era în adunare în biserica în care 

crescuse, și acum era ultima duminică 
înainte ca să plece în misiune pentru 
trei ani de zile. Simțea o durere a 
despărțirii de toți membrii bisericii. 
Simțea un gol în suflet la gândul că vor 
fi multe pericole pentru care nu era 
pregătită. A luat Biblia care s-a deschis 

la Ioan 10:4, unde scrie despre Păstorul 
cel Bun, că „după ce și-a scos toate 
oile, merge înaintea lor; și oile merg 
după el, pentrucă îi cunosc glasul”. 
Versetul acesta i-a liniștit toate 
temerile; a înțeles atunci că Păstorul cel 
bun scoate oile afară, în pericole, 
primejdii, dar El merge înaintea lor.
v Hristos a fost răstignit nu într-o 

catedrală între două lumânări, ci pe 
Dealul Căpățânii între doi tâlhari. 
(George McLeod)
v Imaginea Marelui Crucificat 

invalidează toate teoriile care fac din 
succes un standard de viață. (Dietrich 
Bonhoeffer).
v Crucea Domnului Isus unește 

suferința cu dragostea (G.Harkness)
v Crucea veche omora pe oameni; 

crucea modernă dă spectacole de 
estradă. Crucea veche îi condamna pe 
oameni; crucea modernă îi amuză cu 
glume. Crucea veche distrugea 
încrederea în firea pământească; crucea 
modernă îi face să se încreadă mai mult 
în ei înșiși. (A.W. Tozer)
v Era în timpul războiului când 

trupele turcești stăpâneau Palestina. 
Lângă Ierusalim, un cioban de oi s-a 
trezit la zgomotul împușcăturilor care 
i-au împrăștiat oile. Era imposibil să le 
mai strângă la un loc. Dar și-a pus 
mâinile pâlnie la gură și le-a chemat. 
Oile s-au oprit, au recunoscut vocea și 
s-au adunat lângă el.



   „Să ne apropiem dar cu 
deplină încredere de 

scaunul harului, ca să 
căpătăm îndurare și să 

găsim har, pentruca să fim ajutați la vreme 
de nevoie.” (Evrei 4:16).

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)

Întrebări biblice

1. Metusala a trăit cel mai mult, 
969 de ani. Cine a fost al doilea în 
longevitate, cu 962 de ani?

2. Saul a fost primul rege al lui 
Israel; care a fost al doilea?

3. Primul legământ al lui 
Dumnezeu a fost făcut cu Noe. Cu 
cine a încheiat El a doilea legământ?

Răspuns la întrebările din săptămâna 
trecută:
1. Geneza 40:20. Ziua de naștere a lui 
Faraon, pe vremea lui Iosif în Egipt.
2. La curtea lui Ahașveroș persanul 
(Estera 2:3)
3. Abimelec a visat și a aflat că Sarai era 
nevasta lui Avram (Geneza 20:3-8)
4. Cain a construit primul oraș, (Geneza 
4:17)
5. Avraam, numit prooroc (Geneza 20:7).

Smochinul                Luca 13:6)

A mai spus o pildă Domnul,
Cum spunea El foarte des,
Dar aceasta a fost simplă
Și ușor de înțeles.

…Într-o vie pe colină
Și-a sădit stăpânul bun
Un smochin de soi, să aibe
Fructe proaspete-n cătun.

Dar de fiecare dată,
Pe la vremea de cules,
Nu găsea nici o smochină,
Dar frunzișul… foarte des.

Atunci se gândi mai bine,
Și grăi către argat:
„Taie-l, că degeaba ține
Locul viei ocupat.”

Dar slujbașul, fire blândă,
Zice cu glas rugător,
„Mai lasă-l un an, stăpâne,
Poate-s roade-n viitor.”

— Și așa se-ncheie pilda —
Cum a fost? Nu știm deloc,
I-a mai dat un an stăpânul?
Sau l-a tăiat - lemn de foc?

Doamne, dacă-s pom de fructe,
(că-s smochin și nu arțar),
Dă-mi și binecuvântarea
Să fiu plin cu rod de har.  (vp)

Cingătoarea Adevărului
„Stați gata dar, având mijlocul încins cu 

adevărul…” (Efeseni 6:14a). De ce avem nevoie de 
această cingătoare? Ea ne apără de înșelăciunea păcatului 
și a rătăcirilor mincinoase ale diavolului. Diavolul 
înșeală lumea cu minciuni. Minciunile sunt strategia lui. 
Cureaua, cingătoarea, brâul nostru, trebuie să fie 
Adevărul.

În pilda semănătorului, Domnul Isus spunea despre 
sămânța căzută între spini, astfel: „Dar năvălesc în ei 
grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor 
lucruri, care îneacă Cuvântul și-l fac astfel 
neroditor.” (Marcu 4:19). La Matei 13:22, grijile lumii 
sunt numite „îngrijorările veacului acestuia” despre care 
Domnul Isus spunea să ne ferim (Matei 6:25). Deci, 
îngrijorările sunt minciuni. Înșelăciunea bogățiilor este 
sclipirea care ne fură privirea, și este tot minciună. Iar 
poftele altor lucruri sunt dorințele după o spumă care 
dispare repede și rămânem cu mâinile goale. Tot ce oferă 
diavolul este minciună. Duhul Sfânt este numit „Duhul 
Adevărului” (Ioan 14:17). Fiind încinși cu Adevărul, care 
este Însuși Hristos, biruim minciunile diavolului.


