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M i ț p a
 (vegheați)

Cuvân tu l „Mi țpa” 
î n s e a m n ă v e g h e r e , 
vigilență, fortăreață de 
pază, turn de veghe. În 
Vechiul Testament erau 
câteva localități numite 
Mițpa, și acestea, chiar 
prin numele pe care-l purtau, aveau semnificații speciale. Mițpa a devenit 
un cuvânt de ordine, o parolă de trecere, în Israelul înconjurat de oștile 
dușmane. Fără veghe, fără o pază bună, țara era în pericol. Dar Biserica 
are aceeași datorie, să vegheze, să fie gata să acționeze și să se apere în 
lupta spirituală care se dă împotriva ei. „Samuel a chemat poporul 
înaintea Domnului la Mițpa” (I Samuel 10:17). Samuel locuia acolo 
(imaginea de mai sus), și acolo poporul trebuia să audă cuvântul „Așa 
vorbește Domnul Dumnezeul tău!” Acolo, într-un loc al vegherii și 
cercetării,  Samuel a chemat poporul să ia o hotărâre mare fiind adunați 
înaintea Domnului. Undeva mai la vale de Mițpa, între Mițpa și Șen, 
Samuel a ridicat o piatră de aducere aminte a biruinței pe care o dăduse 
Domnul lui Israel, și i-a pus numele „Eben-Ezer, piatră de ajutor, zicând, 
Până aici Domnul ne-a ajutat!” (I Samuel 7:12).

Veghind ne apropiem de binecuvântările Domnului. În starea de 
veghe Domnul ne sfințește sufletele și ne dă biruințele harului Său.

„Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul 
omului” (Matei 2513). „Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită; 
duhul este plin de rîvnă, dar trupul este neputincios” (Marcu 14:38). 
„Sfîrșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți dar, și vegheați în 
vederea rugăciunii” (I Petru 4:7).

Iosua, bătrân, ostenit de lupte, înaintat în vârstă, spunea căpeteniilor 
lui Israel: „Vegheați dar cu luare aminte asupra sufletelor voastre, ca să 
iubiți pe Domnul, Dumnezeul vostru!” (Iosua 23:11). Iar Domnul Isus, 
Marele nostru Iosua, Mântuitorul, spunea ucenicilor: „Ce vă zic vouă, zic 
tuturor: Vegheați!” (Marcu 13:37). — Mițpa!



Un popor care nu-și cunoaște 
istoria, e ca un copil care nu-și 
cunoaște părinții. (Nicolae Iorga)

O dimineață cețoasă poate deveni o 
zi senină (prov. scoțian)

Este o însușire regală să faci bine, și 
să rămâi surd la insulte. (Antistene)

Sora Viorica Blaj, mama sorei Lucia 
Moșman, a plecat înapoi în România, 
la Oradea, după o ședere de câteva luni 
la fiică, în sânul familiei, și al bisericii. A 
fost un har de la Dumnezeu părtășia pe 
care am avut-o împreună.

În duminica trecută, la inițiativa 
fratelui Steve Bonica și a ziarului 
Romanian Tribune, am semnat o petiție 
către guvernul norvegian pentru 
înapoierea copiilor la părinții lor în 
cazul tragic al familiei Bodnariu, în care 
copiii au fost smulși de la părinți de 
organizația Barnevernet, care este 
autorizată de stat pentru protecția 
familiei și a copiilor, dar de fapt duce o 
politică anticreștină în special cu 
familiile de emigranți. (Fotografia de jos 
e luată în duminica trecută după 
terminarea serviciului de închinăciune 
cu cei care au dorit să rămână pentru o 
afirmare a protestului nostru)

Fratele Corsiuc a vorbit cu fr. Petre 
Lazăr, care locuiește în Houston, și 
acesta ne transmite salutări de pace și  
binecuvântare în anul nou 2016.

Fratele Pavel Nicolae a fost internat 

de urgență lunea trecută din cauza 
durerilor de artrită cronică acută, dar 
acum este acasă. Să-l avem în 
rugăciune pe el cât și pe ceilalți 
bolnavi: Maria Deac, Ana Arcan, 
Maria Tăședan, Puiu Sezonov, Gili și 
Nuți Gașpar, Lidia Buhai.

S-au întors din concedii și călătorii; 
sora Viorica Abrudean, din Texas; 
fratele Simion Draga, din Canada.

O veste tristă: A trecut la Domnul 
sora Lidia Truța, din Arad, soția 
regretatului păstor Ionel Truța. Sora 
Lidia a înființat la Arad în 1995 
Librăria Creștină „Candela”.

Duminica trecută seara am avut la 
noi pe fr. Roy Olsen și soția Melania. 
Dânșii locuiesc la Peștere, lângă Lugoj, 
unde au înființat un centru de misiune 
numit „Apa Vie”. Deși american, 

 

 

 

Deces: Joi noaptea spre vineri, 
Dumnezeu a chemat acasă pe fr. 
Petre Ursă laș la 62 de ani. 
Priveghiul va fi mâine la capela 
cimitirului Bohemian la orele 5:00 
pm, iar înmormântarea, marți la 11 
dimineața.



fratele Olsen a predicat în românește.
În săptămâna de rugăciune ne-am 

rugat și pentru lucrătorii din câmpul 
Evangheliei și misionarii care ne-au 
vizitat în ultimii doi ani. La aceștia am 
adăugat pe unii cărora dorim să le 
trimeată Dumnezeu ajutor și putere în 
mod deosebit. Iată câțiva dintre cei 
care au legături mai strânse cu biserica 
Betel, și pentru care să nu uităm să ne 
rugăm ca Dumnezeu să le dea putere, 
curaj, credință tare: Ionică și Sorina 
Zaharie (resp. la „Alege Viața”); Daniel 
și Dina Zafiris (misiune între sportivi); 
Nicu și Viorica Grigore, Cătălin și 
Andrada Dupu; Vali și Melinda Lupu 
(misionar între militari); Cristian și 
Michelle Hârlea; Costel și Mia Oglice 
(Precept Ministries); Brian și Tabita 
Drinkall (Wycliffe Bible Translators); 
Cristi și Mădălina Savu (misionari în 
Turcia), Said Abedini (în închisoare în 
Iran); Emanuel și Tereza Negru 
(misionari în Grecia); Ben și Jessica 
Răduț (la orfelinat în Kenya).

Luni, 4 ianuarie, fratele și sora 
Pamfil și Ileana Răduț au plecat în 
Kenya, Africa, la copiii lor care 
lucrează la un orfelinat creștin, ducând 
și darurile noastre pentru orfani.

Pentru împrospătarea 
imaginilor și pentru a-i 
avea în rugăciune… 
— de sus în jos: Roy și 
Melania Olsen; fam. 
Vali Lupu; fam. Brian 
Drinkall; fam. Ionică 
Z a h a r i e ; C r i s t i a n 
Hârlea.

Vineri știrile au anunțat că grupul 
islamist (ISIS) a capturat Quaragoș, 
cel mai mare oraș creștin din Irak. 
Atrocități sunt înspăimântătoare: sute 
de creștini, chiar și copii, sunt 
decapitați. Oamenii fug la munte, fără 
hrană, fără apă, fără adăpost, în frig.. 
Biserică, urgent la rugăciune!

Un popor care nu-și cunoaște 
istoria, e ca un copil care nu-și 
cunoaște părinții. (Nicolae Iorga)

O dimineață cețoasă poate deveni o 
zi senină (prov. scoțian)

Sunt însușiri regale, să faci bine, și 
să rămâi surd la insulte. (Antistene)

Un popor care nu-și cunoaște 
istoria, e ca un copil care nu-și 
cunoaște părinții. (Nicolae Iorga)

O dimineață cețoasă poate deveni o 
zi senină (prov. scoțian)

Sunt însușiri regale, să faci bine, și 
să rămâi surd la insulte. (Antistene)



Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068

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

   „Întărește-te și 
îmbărbătează-te. 

Nu te 
înspăimânta și 

nu te îngrozi, 
căci Domnul, Dumnezeul tău este cu tine 

în tot ce vei face.” (Iosua 1:9)

Citirea Bibliei în 
luna Ianuarie:

1. Geneza 1-2
2. Geneza 3-5
3  Geneza 6-9
4  Geneza 10-11 
5  Geneza 12-15 
6  Geneza 16-19 
7  Geneza 20-22 
8  Geneza 23-26 
9  Geneza 27-29 
10  Geneza 30-32 
11  Geneza 33-36 
12  Geneza 37-39 
13  Geneza 40-42 
14  Geneza 43-46 
15  Geneza 47-50 
16  Iov 1-4 
17  Iov 5-7 
18  Iov 8-10 
19  Iov 11-13 
20  Iov 14-17 
21  Iov 18-20 
22  Iov 21-24 
23  Iov 25-27 
24  Iov 28-31 
25  Iov 32-34 
26  Iov 35-37 
27  Iov 38-42 
28  Exod 1-4 
29  Exod 5-7 
30  Exod 8-10 
31  Exod 11-13 

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută

1). Claudia (II Timotei 4:21).
2). Ioana (Luca 8:3 și Luca 24:10).
3). Sihon (Numeri 21:21-23).
4). Abimelec (Geneza 20:3).
5). Moise și Aron la Sinai; Moise și 

preotul Eleazar, lângă Iordan  
(Numeri 26:63 și 64).

Pentru surori
23 ianuarie, 

10:00am-12:00, 
c lase de gă t i t 
(cooking classes) cu Ronella 
Ordeanu și Carmen Popovici.

30 ianuarie, 
s u r o r i l e s u n t 
i n v i t a t e l a 
părtășie și studiu 
biblic cu sora Ica 

Ardelean, acasă la Tina 
Popovici, 1816 E. Apache, 
Mount Prospect, IL 60056

— după amiază —

Cântări Comune:
Nu la întâmplare sunt
Vine-o zi, vine-o zi

Rugăciune
Cântare Comună: 

Un cor îngeresc
 Cor Mixt: #1

Poezie: Aurora Hiriţ
Cor Mixt: #2
Cor Mixt: #3
Cântare Comună:

Amice, te rog părăseşte

Anunțuri și Colectă
Cântări Grup (Studiu Biblic):

Dacă trăim, pentru Domnul trăim
 Tu Nu pleci niciodată de la mine
 
Cântare Comună: Iubirea Tatălui

Predică
Încheiere și Benedicție
(Cântările Comune – Joshua Popovici)

Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată 
bucuria și pacea pe care o dă credința…  
(Romani 15:13)


