
„Domnul a trimis pe îngerul Său…”

„Când și-a venit Petru în fire, a zis: Acum văd cu adevărat că Domnul a 
trimis pe îngerul Său și m-a scăpat din mâna lui Irod și de la tot ce aștepta 
poporul iudeu.” (Fapte 12:11).

Apostolul Petru era păzit de patru cete de patru ostași, și e scris că 
dormea între doi ostași, legat de mâini cu două lanțuri, iar la ușa temniței erau 
alți ostași care păzeau ca nimeni să nu iasă. Irod îl păzea strașnic. Temnița era 
impregnabilă. Doar că apostolul Petru n-avea de gând să fugă din temniță, și 
deși avea să fie condamnat și executat a doua zi, el dormea dus. Îngerul 
Domnului a trebuit să lovească în coastă ca să-l trezească. Lanțurile cu care era 
legat, au căzut jos de pe mâini, și îngerul l-a condus printre soldați până afară 
din temniță. Abia atunci, când îngerul s-a făcut nevăzut, apostolul Petru „și-a 
venit în fire,” și-a dat seama ce se întâmplase cu el. De fapt el n-a fost singur 
niciodată: Domnul veghea asupra lui. El veghează și asupra noastră!
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Azi salutăm în mijlocul nostru pe 
fratele Gabi Rusu, care însoțește pe 
fratele Laurențiu Timiș, coleg la 
pastoratul bisericii „Ecclesia”, din 
Timișoara. Dorim să se simtă bine 
între noi, în harul Domnului Isus.

Sora Magdalena Panaitescu ne scrie din 
Portland: „Din toată inima vă mulțumesc 
pentru dragostea ce mi-o arătați. Eu mă 
bucur cu Biserica din Park Ridge în fiecare 
duminică dimineață. Sala e frumoasă. dar 
atmosfera e parcă mai aproape de Cer, 
cântările îmi ung inima. Dumnezeu să vă 
binecuvinteze pe toți. (Despre mine… 
cancerul merge înainte, s-a complicat și cu o 
pancreatită. Sunt foarte slăbită, dar spre 
mirarea tuturora nu am dureri. - Domnul e 
bun!).”

Sâmbăta viitoare, surorile au 
întâlnirea lunară de studiu, părtășie și 
rugăciune, la 10:00 dimineața. Fiind 
prima adunare a surorilor în 2018, se 
va ține la sora Laura Ardelean acasă.

În duminica de 18 februarie (a 
treia din lună), vom avea programul: 
„Bunici și Nepoți”. Cei care doriți să 
participați la program cu cântări, 
poezii, sau mărturii, vorbiți cu fr. Filip 
Smahon. Va fi și un punct în program 
cu fotografii ale bunicilor cu nepoții 
(„slide show”), și pentru aceasta 
vorbiți cu sora Vicky Mureșan, care le 
va aranja pentru proiecție.

La Concursul Biblic organizat de 
AWANA, vom fi reprezentați de 
următorii: Bianca Voica, Roxanne 
Lazanyi, Daniel Gava, Mary-Ann 
Tămășan, Sarah Hodoroabă, Gabriela 
Rășinar, Jacob Nichitean, David 
Hoffman, și Phineas Gavril. Până la 
data concursului (sâmbătă, 17 
februarie), spor la învățătură!

Fratele Adrian Siciu ne anunță că 
va merge în Israel cu un grup mixt din 
America și România între 7-16 august. 
În această excursie Oana Siciu 
urmează să fie botezată în râul Iordan. 
Cei care doresc să se alăture grupului 
de excursioniști, să ia legătură cu 

fratele Siciu (tel. 773.899.2616).
Am primit salutări prin cei care s-

au întors din călătorii: Aurel și Ica 
Burcă, Andrei și Tatiana Calestrov.

Fratele Vasile Corsiuc ne anunță 
cu bucurie că fiul, Daniel Corsiuc, a 
primit diploma de doctor în Business-
Administration. Felicitări!

Cu regret anunțăm că Dr. Ioan 
Cheregi, bine cunoscut în comunitatea 
românească din Chicago, a încetat din 
viață la 28 ianuarie a.c. la vârsta de 80 
de ani.

Lucia Ardelean în 
vârstă de 20 de ani, de loc 
din Maramureș, a avut un 
transplant de rinichi marți 
30 ianuarie. Donatorul a 
fost chiar tatăl ei, și 
operația a avut loc la 
Viena. Am ajuns să-i 
cunoaștem prin familia 
Vasile Tămășan, și ne rugăm pentru 
vindecarea lor deplină.

Printre musafirii din duminica 
trecută au fost: soții Tărțan Viorica și 
Ioan, din Satu Mare și Irina Țânțaș 
mama sorei Oana Siciu.

Tânăra Amber Ilisie, pentru a 
cărei sănătate ne rugăm mereu, a 
împlinit 17 ani la 27 ianuarie. La 
Mulți Ani, cu har și binecuvântare!

Ramona Ilciuc a plecat în misiune 
în Kenya într-o lucrare de caritate 
medicală, și se întoarce diseară. 
Felicitări! Bunul Dumnezeu s-o 
păzească la întoarcere.

Scurte Comunicări



 

Un loc care trebuie vizitat: 

         Muzeul Creației
Porțile la intrare sunt sculptate cu imagini de stegosauri. Între 

pomii care ne întâmpină sunt animale preistorice, tyranozauri și dinozauri, 
după modelul parcurilor Disney, care par să fie fie uimiți că ne văd în haine 
moderne. Iar în holul interior al muzeului se uită la noi niște sauropozi la fel de 
mirațI că le-am invadat habitatul. Ce este aici, unde am ajuns? Așa e prima 

impresie la Muzeul Creației.
Mai treci prin câteva holuri și ajungi într-o 

câmpie pastorală liniștită, în care vezi doi copii 
preistorici jucându-se lângă o cascadă nu departe 
de casa lor. Am intrat în Grădina Eden. Între noi și 
manechinii din vitrinele și dioramele la care ne 
uităm, sunt mii de ani, o lume atât de diferită…, e 
istoria pământului nostru despre care încă învățăm 
atâtea lucruri. Dioramele sunt mai mult decât 
tablouri din istoria tradițională a pământului. 
Fiecare din ele este o lecție în care organizatorii 
muzeului încearcă să ne readucă la înțelesul 
Bibliei și la Cuvântul pe care Dumnezeu ni l-a dat.

Muzeul a costat 27 milioane de dolari și a fost 
deschis la 28 Mai 2007. E situat la granița dintre 
statul Ohio și Kentucky, nu departe de aeroportul 
Cincinnati-Northern Kentucky.

Muzeul a fost conceput și organizat de 
„Answers in Genesis” (AIG), organizația creștină 
care sus ț ine în mod ș t i in ț i f ic doctr ina 
creaționismului biblic și interpretarea literală a 
Bibliei. De aceea, Muzeul e mai mult decât un 
muzeu, e un mijloc de cercetare a Bibliei pus la 
îndemâna tuturor, având documente, fosile, și 
personal bine pregătit în a discuta problemele 
legate de Creație (muzeul are 300 de angajați). 
Prin chiar temele pe care le abordează, muzeul e 
foarte controversat în lumea dinafara Bisericii, 
lume în care evoluția și ateismul sunt din ce în ce 
mai agresive și răspândite. Ken Ham, președintele 
AIG spunea la inaugurare: „Nu e scopul nostru să 
convingem neapărat pe alții că noi avem dreptate. 
Vrem doar să arătăm ce credem și să afirmăm 

credința noastră că Biblia este adevărată.” Tocmai prin aceasta, Muzeul 
Creaționismului este o dovadă de curaj a credinței și un loc de întărire a 
credinței pentru întreaga familie a celor credincioși.  



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

înaintează prin câmpii. 
Domnul este Numele Lui: 

bucurați-vă înaintea Lui!” (Ps. 68:4)
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Întrebări biblice

1. Cum se numea singura împărăteasă 
a Egiptului menționată în Bibie?

2. Cum se numea mama lui 
Melchisedec?

3. Câte cumnate a avut Moise?
4. În ce oraș locuia sora de corp a 

apostolului Pavel?

Răspuns la întrebările din săptămâna 
trecută:

1. Judecători 16:27
2. I Samuel  9:26
3. Prov. 21:9
4. I Împ. 7:1
5. Daniel 4:29-33

Simbriașule cu ziua,
Preaiubit de Împărat!
Împlinește-ți datoria,
Cu tot zelul și tăria,
Ca să ai și bucuria
Răsplătirii la-nserat.

În zăduful cel mai mare
Ca și-n gerul ascuțit,
Pune râvnă în lucrare,
Bucurie în cântare,
Fii străjer în așteptare,
Credincios pân’ la sfârșit.

Unii te vor pune-n glume,
Că lucrezi pentru nimic,
Alții ca să te îndrume,
Îți vor da sfaturi anume,
Cum că dac-ai fi în lume,
N-ai fi chiar așa calic.

Dar tu știi că Împăratul,
Te-a chemat în slujba Lui,
Nu să te întreci cu altul,

5. Cum se numea nevasta unui ministru 
al lui Irod, vindecată de Domnul.

Nu ca să te laude satul,
Și nici să asculți de sfatul
Ciripit al veacului.

Dumnezeu, când El promite
Ce simbrie îți va da, —
Nu-ți dă vorbe negândite,
Frunze goale, ofilite;
Ci comori nemărginite,
Din Împărăția Sa.

Răsplătirea e regească,
Și-i ascunsă în Hristos, 
Nu e să se risipească
Într-o lume pământească.
E-n valuta Lui cerească,
Sus în veacul luminos!

Regele-ți va da simbria
Într-un chip drept uimitor!
El când ți-a promis simbria,
Ți-a dat toată bogăția,
Veșnicia, ‘mpărăția, —
Simbriaș Moștenitor.  (vp)

Simbriașul

Miercuri la AWANA


