
„Intră în corabie, tu și toată casa ta…”

„Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu și toată casa ta; căci te-am 
văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni.” . . . „Și Noe a 
intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina 
apelor potopului.” (Geneza 7:1, 7).

Omul acesta, despre care Dumnezeu spune că era neprihănit înaintea Lui, 
și care umbla cu Dumnezeu (Gen. 6:9), Noe, a avut înțelepciunea să-și salveze 
familia întreagă de pedeapsa care a venit peste întreg pământul. Despre animale 
este scris că „au intrat în corabie la Noe, două câte două…” (Gen. 7:9). Nu 
forțate, ci dintr-un instinct călăuzitor din partea lui Dumnezeu. Aceasta a fost o 
minune. Dar o minune la fel de mare a fost aceea că fiii lui l-au ascultat, nurorile 
lui i s-au supus, nevasta lui i-a dat ascultare și l-a urmat. Toți ceilalți ar fi spus că 
era o nebunie, că toată construcția aceea imensă era un non-sens. Și la urma 
urmei ce tot spune Noe despre ploaie? Ce înseamnă ploaie? Nu găsim că plouase 
până atunci. Dar ei, toată familia lui Noe, s-au urcat în corabie la cuvântul lui 
Dumnezeu. Mântuirea prin jertfa Domnului Isus este pentru noi corabia de 
salvare. Doamne, ajută-ne să intrăm în corabie fiecare cu toată familia…
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n Ne-am bucurat în duminica trecută 
ca după 13 ani de când ne-am despărțit și 
credeam că nu va mai fi posibil să ne 
vedem, iată că Dumnezeu a adus timpul 
acesta când fratele Viorel Oargă a ajuns 
iarăși între noi. Dăm slavă Domnului 
pentru purtarea Lui de grijă și călăuzirea 
Lui în viața fratelui Oargă.

n Sora Rodica Sporea ne anunță că 
nepotul ei, Austin Sporea (care vine între 
noi în vizitele lui la bunică în Chicago), 
era în incinta liceului Marshall County 
High School, când a avut loc actul 
criminal în care au fost uciși doi studenți 
și alți 17 răniți. Slavă Domnului, Austin 
n-a fost atins de rafalele de gloanțe.

n S-au întors în mijlocul nostru:
- Fratele Vasile Corsiuc, după o 

absență mai lungă din cauza fracturii la 
umăr;

- familia Viorel și Viorica Abrudean, 
s-au refăcut după o gripă severă;

- familia Adrian Siciu, s-a întors din 
călătoria în România;

- familia Viorel și Mariana Tăședan, s-
au întors din Hawaii unde au vizitat pe 
nepotul lor, Andrew.

- familiile Smahon și Bogdan s-au 
întors din Tennessee. 

n Să ne rugăm cei bolnavi:
- Amber Ilisie
- Victor Moșman
- Pușa Buhai
- Gili și Nuți Gașpar
- Maria Deac

n Aducem aminte că e timpul să ne 
reînnoim abonamentele la revista 
FAMILIA a organizației Precept 
Ministries, cu $30/an. Aceste abonamente 
sunt de fapt suportul financiar prin care 
revista poate exista și mai departe. Fratele 
Viorel Bulboacă strânge abonamentele, și 
îi mulțumim pentru lucrarea aceasta.

În duminica trecută ne-am desprțit de 

fratele Mircea și sora Florica Moțiu, care s-
au întors în România la Radna.

n Din activitățile cu copiii în vara 
acestui an, amintim următoarele:

- AWANA Camp, 16-23 iunie
- VBS, 25-29 iunie, dimineața de la 

9:30-12:00
- Colorado Camp, pentru toată biserica, 

5-10 august

n Fratele Ioan Rediș ne-a scris la 19 
ianuarie, din Germania, unde se află pentru 
tratamentul soției, sora Otilia Rediș: 
„Acum am ajuns de la spital... Au operat-o 
din nou pe Otilia, dar nu i-au scos tija 
afară, doar au curățat  zona. A apărut o 
problemă când au închis rana. Fiindcă ea a 
slăbit așa de mult și pielea nu mai are 
rezistență, nu pot face cusătura necesară. 
Au întins pielea cât s-a putut, dar nu e sigur 
că va rezista cusătura. Dacă nu se închide 
rana, va trebui să-i facă un transplant de 
piele. O parte din analize au ieșit deja, și 
sunt bune... Peste câteva zile vor veni cele 
de țesut, care sunt mai concludente asupra 
bacteriei pe care o are. Avem nevoie și mai 
departe de rugăciunile dumneavoastră. Cu 
prețuire, Nelu Rediș.”

n Fratele Marinică și s. Cornelia 
Dumitrașcu salută biserica Betel la 
aniversarea de 3 ani a vieții lor împreună.

La 25 ianuarie sora Marioara Tămășan 
a serbat aniversarea zilei de căsătorie. 

n DECES: Familia 
Mureșan ne-a anunțat vestea 
tristă că fratele Daniel Peană, 
un bun prieten de familie, a 
trecut la Domnul la data de 16 
ianuarie (înmormântarea a 
avut loc ieri în Springfield, 
Missouri). Daniel Peană, bun 
credincios din România, făcea parte din 
Biserica Română Harul, păstorită de Pavel 
Pop. Au rămas în urma sa soția Emilia și 
copiii, Samuel, Debora și David.

Scurte Comunicări



 

Un loc care trebuie vizitat:

Muzeul Bibliei, din Washington
P e l â n g ă „ M u z e u l 

Creaționismului” din Petersburg, Kentucky, un 
alt muzeu care trebuie vizitat de tinerii noștri 
este „Muzeul Bibliei”, pe care îl prezentăm 
succint. Acesta s-a deschis la Washington, D.C. 
în luna noiembrie anul t recut , f i ind 
subvenționat la un cost de circa 500 milioane 
de dolari din banii miliardarului Steve Green, 
cunoscut pentru proiectele sale filantropice și 
pentru lanțul  de prăvălii „Hobby Lobby”. 
Muzeul nu e departe de Capitoliul Statelor 
Unite, în inima capitalei și a vieții politicii 
americane.

Clădirea Muzeului are opt etaje și o 
suprafață de 430.000 square feet (40.000 metri 
pătrați) cu mii de exponate biblice, obiecte de 
importanță istorică în legătură cu traducerile 
Bibliei în diferite limbi, săli de spectacole 
pentru vizionarea filmelor documentare despre 
Biblie, câteva reconstituiri de străzi, case și 
decor de interioare din Nazaret, altele din 

tipografia lui Guttenberg, sau exponate de Biblii vechi, pornind de la 
antichitate până la Biblia lui Elvis.

Familia Steve Green deși nu se atașează de anumite programe politice, 
totuși folosește muzeul și pentru răspândirea ideilor creștine pe care le susțin 
majoritatea bisericilor evanghelice, cum ar fi lupta împotriva subvenției de stat 

a avorturilor, sau împotriva legalizării 
homosexualității, acestea fiind disputate în 
Curtea Supremă. În timpul construcției 
guvernul a încercat să frâneze progresul 
achiziției de exponate, printre altele forțând 
compania Hobby-Lobby să plătească o amendă 
de 3 milioane dolari pentru obiecte antice 
importate din Iraq, deși acestea nu făceau parte 
din inventarul permanent al Muzeului.

Fiind plasat la numai două colțuri de 
Muzeul Spațial Smithsonian, organizatorii 
Muzeului Bibliei așteaptă ca și acesta să devină 
un punct turistic important în capitala Statelor 
Unite, cât și o mărturie creștină pentru membrii 
corpului diplomatic din toată lumea. 



   „Bucurați-vă în nădejde. 
Fiți răbdători în necaz. 

Stăruiți în 
rugăciune!” (Romani 12:12).

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. Când au murit aproape 3000 căzuți 

de pe acoperiș?
2. Cine, după o întâlnire la nivel înalt, 

a dormit noaptea pe acoperiș?
3. Unde e mai bine să fugi dacă ai o 

nevastă certăreață?
4. Cui i-au trebuit 13 ani să-și 

construiască o casă?

Răspuns la întrebările din săptămâna 
trecută:

1. Tabeera (Numeri 11:3)
2. Țoar (Geneza 19:22
3. Sucot (Geneza 33:17)
4. Edom (Geneza 25:30)
5. Iedidia (II Samuel 12:25)

Citirea Zilnică a Bibliei:

Februarie

1.  Lev 17-20 
2.  Lev 21-24 
3.  Lev 25-27 
4.  Meditație
5.  Num 1-4
6.  Num 5-8
7.  Num 9-12 
8.  Num 13-16 
9.  Num 17-20 
10. Num 21-24 
11. Meditație 
12. Num 25-28 
13. Num 29-32 
14. Num 33-36 
15. Deut 1-4 
16. Deut 5-8 
17. Deut 9-12 
18. Meditație 
19. Deut 13-16 
20. Deut 17-20 
21. Deut 21-24 
22. Deut 25-28 
23. Deut 29-32 
24. Deut 33-34 
25. Meditație 
26. Ios 1-4
27. Ios 5-8
28. Ios 9-12 

Nu-mi da, Doamne, bogăția,
Cântărită în pământ,
Dă-mi mai bine bucuria
Și cântarea-n Duhul Sfânt.

Nu-mi da, Doamne, sărăcia
Să fiu ispitit să fur,
Dă-mi răbdarea și tăria
Să știu toate să le-ndur.

Dă-mi mai bine-nțelepciune,
Să iubesc să Te ascult,
Și să stau în rugăciune,
Așteptându-Te mai mult.

Pâinea care-mi folosește,
Iată ce Te rog să-mi dai:
Mana care prisosește
De la masa Ta din Rai.

Nu-mi da, Doamne, sărăcie,
(Că nu știu cum s-o primesc),
Dar nici gust de bogăție,
Fără Prânzul Tău ceresc.

5. Cine se plimba pe acoperiș când a 
înnebunit?

Nu-mi da, Doamne, nici povara
Rangurilor fără rost,
Dă-mi dulceața și comoara
Rugăciunilor cu post.

Nu-mi da, Doamne, nici dorința
Să ajung un „cineva”,
Mai degrabă umilința,
Să rămân sub crucea Ta.

Nu-mi da limbă ascuțită,
Să vorbesc cumva de rău,
Ci o minte iscusită,
Să aleg Cuvântul Tău.

Nu-mi lăsa piciorul grabnic
În al poftelor cerdac;
Mai degrabă fă-mă harnic,
Să-l ajut pe cel sărac.

Și, Doamne, dacă vreodată
Îți voi cere gând nebun,
Tu mă iartă și mă-ndreaptă,
Pe făgașul Tău cel bun!   (vp)

Nu-mi da, Doamne…


