
Dar voi, cine ziceți că sunt ?
Domnul Isus a venit în părțile Cezareii lui Filip, și i-a întrebat pe ucenici: 

„Cine zic oamenii că sunt Eu, Fiul omului?” Și ei au răspuns: „Unii zic că ești 
Ioan Botezătorul; alții: Ilie; alții: Ieremia, sau unul din prooroci.” Și apoi, 
direct, răscolitor, privindu-i profund pe fiecare: „Dar voi, cine ziceți că sunt?”

Locul acela, Cezarea lui Filip, era un centru sinistru al păgânismului, așezat 
la poalele muntelui Hermon, loc plin cu temple păgâne, temple romane, temple 
grecești. Templul zeului Pan era cel mai vestit. Era lângă peștera închinată 
aceluiaș zeu, unde adâncimile întunecoase ale grotei erau numite de evrei 
„Porțile Hadesului,” — Porțile locuinței morților.

Răspunsul apostolului Petru are o semnificație profundă: „Tu ești Hristosul, 
Fiul Dumnezeului celui viu!” Nu ești numai un profet al lui Dumnezeu, ci 
Însuși Dumnezeu coborât între noi. Nu doar un om, un fiu al omului, ci chiar 
Creatorul, Însuși izvorul vieții.

Domnul a ales locul acela, cel mai sinistru, cel mai macabru, să declare cel 
mai glorios adevăr descoperit de Însuși Tatăl ceresc. Chiar acolo, să se audă cea 
mai clară declarație a dumnezeirii Lui.

Astăzi, într-o lume care se prăbușește în păcat, când porțile locuinței 
morților înghit milioane de oameni, noi avem menirea să spunem fără șovăire, 
că El, Isus Hristos, fiul omului, e Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii.
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Scurte Comunicări

„Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste… odraslele tale” (Isaia 44:3)

•Duminica trecută, după o lungă convalescență în urma operației avute, 
fratele Victor Moșman a fost iarăși între noi la adunare. Dăm slavă Domnului 
pentru puterea Lui și îngăduința bunătății pe care o are El ca să răspundă la 
rugăciunile noastre. 

•Tot duminica trecută s-a anunțat nașterea unei fetițe, Lois Victoria 
Moșman în familia Silviu și Lucia Moșman. Nașterea a avut loc la 2 august la 
orele 3 înspre zorii zilei. Fetița Lois Victoria a avut la naștere 6,15 lbs. Aceasta 
este o ocazie de mare sărbătoare pentru familiile Moșman, — părinți, bunici, 
unchi, mătușe, verișoare, —  cât  și pentru biserica întreagă.

•Fratele și sora Rodilă Constantin din West Palm Beach, Florida, au 
fost cu noi în duminica trecută, și fratele Rodilă a predicat la serviciul divin de 
după amiază. •La fel Jessica Rusu, fiica fratelui Dan Rusu din Kitchener, 
Canada, a fost cu noi la închinăciune. •Fratele Aron Orășanu a plecat în 
România într-o vizită la rude. •Duminica trecută programul de seară a fost al 
copiilor și tinerilor care au participat la Școala Biblică de Vacanță. Ne-am 
bucurat apoi la o gustare în sala de părtășie a bisericii. •Sâmbătă, 5 august, 
fratele Freddy și s. Flori Hegyeș au împlinit 28 de ani de căsnicie. Fiți 
binecuvântați de Domnul! •Să avem în rugăciune pe sora Maria Dancea care a 
căzut și și-a fracturat mâna stângă, pentru care a avut operația deja joia trecută.

•Mâine, consiliul municipal va discuta proiectul înaintat de fratele 
George Ardelean pentru un spațiu de parcare în partea din spatele clădirii 
bisericii (pe strada Grant Place). Să fim în rugăciune ca Domnul să lucreze 
pentru noi și în privința aceasta.

•Să ne rugăm pentru ieșirea misionară a corului la Millersburg în 
duminica viitoare, unde va fi un serviciu divin în aer liber. Frații Valentin Țenț, 
păstorul bisericii din Akron, și Gicu Cotleț, diacon, doresc informații în 
legătură cu numărul musafirilor de la noi, pentru cazare și numărul de meseni la 
prânz. Pentru completarea listei, adresați-vă fratelui Laurian Popovici.

Miercurea viitoare, în loc de 
studiu biblic vom avea un 
timp de părtășie și inspirație 
duhovnicească împreună cu 
un grup de tineri din Oradea, 
care au crescut la orfelinatul 
Felix. Aceștia sunt într-un 
turneu în care vizitează 
biserici le româneș t i din 
America de la care orfelinatul 
primește ajutoare.



„Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe 
care-l capătă de la Domnul”  (Proverbe 18:22)

Imagini de la VBS - 2017



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei DEF)

Trăiți frumos!

Din cronicile-ngălbenite,
din vechile letopisețe,
Se-aude încă vocea tare
și înecată în tristețe,
Chiar dacă-n jurul vostru crește
Păcatul, ura răzvrătirea,
Voi să rămâneți în credință
Să nu vă pierdeți moștenirea.
Voi v-ați născut în rând cu zimbrii,
Și cu vitejii din poveste,
Cu vulturii din înălțime,
Zburați mai sus de creste

 toată lumea mare
s-ar vinde pentru  
Voi fii mei rămâneți
 și nu vă vindeți glasul  din in

Eroii își ridică glasul
din nevăzutele arene,
Ne strigă moșii și părinții,
din ale cerului poiene troiene
Nu renunțați la lupta mare,
La 

Să nu vă lepădați credința!

Din cronicile-ngălbenite,
Din vechile letopisețe,
Parcă aud un glas de bucium
Cu înțeleptele povețe: 
… Voi, fiilor de peste veacuri,
Care-ați primit credința vie,
Să nu vă lepădați de Domnul,
Ați fost chemați la vitejie.
Chiar dacă-n jurul vostru crește
Păcatul, ura, răzvrătirea,
Voi să rămâneți în credință
Să nu vă pierdeți moștenirea.
Căci v-ați născut în rând cu zimbrii,
Și cu vitejii din poveste,
Cu vulturii din înălțime,
Ce zboară dincolo de creste.
Nu vă lăsați atrași de râpă,
De șanțurile cu gunoaie,
Credința s-o păstrați curată,
Și dragostea într-o văpaie.
Chiar dacă toată lumea mare
S-ar vinde pentr-un blid de linte;
Pentru Isus voi țineți steagul
Și mergeți cu El înainte.
Nu renunțați la lupta vieții,
Nu renunțați la ce e sfânt!
Aveți un Dumnezeu! Rămâneți
Mai strânși de El în legământ! 
… Un Hubmaier de la Viena, 
Un Hus, sau un Savonarola,
Sau Wycliff, Policarp de Smirna,
Vă strigă azi din slăvi Parola: —
Oșteni răscumpărați prin sânge!
Păstrați-vă-n Hristos Credința!
Rămâneți neclintiți cu Domnul,
Prin El avea-veți biruința!  (vp)

Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org

Va
lu

ta
 a

de
vă

ra
tă

„Atunci li s-au deschis ochii și L-
au cunoscut!” (Luca 24:31)

Deodată vezi o altă lume. Trăiești în 
aceleași necazuri, alergi sub aceiași nori, 
dar ai ochii deschiși la alte realități. 
Luminarea minții e o minune! O face 
numai Dumnezeu. La Luca 24:45, când 
Domnul a stat în mijlocul ucenicilor și a 
mâncat cu ei o cină de pește și miere, 
Scriptura spune că „atunci le-a deschis 
mintea ca să înțeleagă Scripturile.”

Puterea învierii Domnului Isus aduce 
învierea ucenicilor. Cad solzii de pe ochii 
lor; cad lanțurile de la picioare. Se deschid 
ușile încuiate de zăvoare; se deschid gurile 
amuțite de teamă. Nimic nu-i mai poate 
opri, nici porunca sinedriului, nici edictul 
cezarului, nici securea, nici crucea, nici 
rugul. Aceștia au fost ucenicii cărora li s-
au deschis ochii, ucenici care au fost 
umpluți de Duhul lui Dumnezeu.

Din care lume faci parte? Noi vrem să 
avem ochii luminați de Domnul. Nu vrei și 
tu? O cântare are versul: „Spre cer noi 
mergem ca acas'. Hai cu noi! Hai și tu!”

Doamne, deschide ochii multora ca să 
Te cunoască și să Te primească în inima 
lor. Limpezește-ne ochii, ca să înțelegem 
Scripturile, și să nu ne mai fie teamă de 
lume, ci să fim plini de Duhul Tău!  (v)


