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Viața de Rugăciune
„Vă spun: Chiar dacă nu s-ar scula să i le dea pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru 
stăruința lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie. De aceea, și Eu vă spun: 

Cereți și vi se va da; căutați și veți găsi; bateți și vi se va deschide… ” (Luca 11:9)
În mod obișnuit numim „semne vitale” ale trupului omenesc: respirația, 

pulsul, temperatura corpului, presiunea arterială, și altele. Întocmai la fel este și 
în viața spirituală. Rugăciunea este unul din „semnele vitale” ale sufletului 
nostru. Un creștin care nu se roagă, nu are pulsul credinței, dă dovadă că nu are 
viața în El, nu cunoaște părtășia în Duhul cu Mântuitorul. Lipsa rugăciunii în 
viața credincioșilor este gravă, catastrofală, e semn de moarte spirituală. Poate 
cineva va spune: „Dar eu nu știu să mă rog…” Așa au spus chiar ucenicii 
Domnului, dar au vrut să învețe. Iar Domnul Isus le-a dat un exemplu simplu. 

Copiii n-au făcut școală ca să știe să ceară, dar atunci când au nevoie, cer. Știu 
să ceară de la părinți, și cer până capătă, uneori chiar cu insistență supărătoare. 
În pilda Domnului Isus din Luca 11, exemplul dat este să înțelegem că Tatăl 
ceresc așteaptă această stăruință supărătoare, acest foc aprins în a vorbi cu El, acea 
dorință cu pasiune să ne întâlnim cu El în rugăciune. Spunem și noi ca ucenicii: 
„Doamne, învață-ne să ne rugăm!”

Grupul de frați și surori și copii care au participat la tabăra noastră din Colorado în luna 
august. Cămășile pe care le poartă fiecare au imprimate cuvintele, „Defend the Hope that is in 
you!”, după versetul-temă al taberei: „Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală 

de nădejdea care este în voi, dar cu blândețe și teamă,” (I Petru 3:15b)



vSpunem Bun Venit la noi fratelui 
Daniel și sorei Naomi Caracoancea, de 
la biserica Betel, Timișoara. Fratele 
Daniel va dirija astăzi fanfara bisericii 
noastre.
vÎn duminica de 7 august au fost cu 

noi fratele Florin Pătrașcu și soția, el 
fiind nepot al fratelui predicator 
Dumitru Păiș din Drajna și Vălenii de 
Munte.
vTot în duminica de 7 august ne-a 

vizitat din nou fratele Nicolae 
Stremțan, din Madrid, Spania, frate de 
corp cu frații Ilie și Vasile Stremțan de 
la noi. (Fratele Ilie ne-a transmis 
salutările date pentru surorile din 
Chicago din partea soției, sora 
Victorița Stremțan, care s-a întors în 
România).
vDuminica viitoare, Prima Biserică 

Baptistă Română din Detroit (Troy) 
sărbătorește 100 de ani de la înființare. 
Tot duminica viitoare biserica din 
Akron organizează un serviciu divin în 
aer liber la Millersburg, în regiunea 
unde locuiesc frații menoniți. Iar în 
zilele de 3 și 4 septembrie la Detroit va 
fi Convenția Asociației Baptiste 
Române din Statele Unite și Canada.
vNe bucurăm că familia Vasile și 

Ani Tămășan s-a întors din România 
unde au făcut misiune în bisericile din 
Maramureș, Satu Mare, și au dus 
ajutoare la familiile sărace. Fratele 
Vasile Tămășan a vestit Cuvântul 
Domnului în duminica trecută și a 
condus serviciile divine. Tot în 
duminica trecută au fost cu noi la 
adunare alți doi frați predicatori, 
Gabriel Hanna, din Alexandria, Italia, 
și Rodilă Constantin, din West Palm 
Beach, Florida.
vDin câmpul de misiune: Fratele Costel 

și sora Mia Oglice ne transmit 
următoarele. Vă mulțumim pentru 
rugăciuni. Am avut două săptămâni de 
misiune în Kirgyzstan cu echipele 
institutelor biblice din Asia Centrală. 
Este o călătorie lungă până la locul 
întâlnirii și participanții au venit din 

Bogdan

Mureșan, Negru, Podar, Cimpoeș, Popovici, 
Bulboacă, Ilisie, Voica, Răscol, Popa, 
Răduț, Pop, Bucur, Zah, Mircu Bonca, 
Ghera, Bahnean, Negrău, Brad, Ordeanu. 

Programul de după masă

1.  Sami Negru. Solo.
2. Ana Bud. Poezie.
3. Fanfara.
4. Cântare comună 
5. Programul copiilor VBS
6. Cântare comună.
7. Fanfara. 
8. Amber Ilisie. Solo.

Cântări comune, Edy Negru.

Ieri a avut loc căsătoria religioasă a fratelui 
Ștefan Dobre cu sora Karin Schroeder, în 
biserica Christ Church din Highland Park. Le 
dorim binecuvântarea lui Dumnezeu și harul 
ceresc în căminul format prin legământul de 
credință pe care l-au legat împreună în Hristos 
Domnul!

Grupul coral „Deo Gloria” din Oradea se află 
într-un turneu în America, vizitând mai multe 
biserici de aici: Atlanta, Tampa, Naples, 
Hollywood, Charlotte, Hickory, New York, 
Akron, Detroit, Cleveland și Chicago. La noi 
vor fi la sfârșitul turneului, în duminica de 11 
septembrie dimineața, iar seara vor fi la 
Biserica Logos. Corul acesta de renume este 
dirijat de fratele Ovidiu Niculaș.



„Ferice de acum încolo de 
morții, care mor în Domnul!” 
-„Da”, zice Duhul; „ei se vor 
o d i h n i d e o s t e n e l i l e 
lor…” (Apocalipsa 14:13).

Cântarea 
Preaiubitului meu

— 3 —
„Voi cânta Preaiubitului meu, cântarea 

Preaiubitului meu, despre via 
Lui...” (Isaia 5:1).

Îi place Domnului să audă cântarea 
despre via Lui, o vie frumoasă într-o 
câmpie foarte mănoasă. Îi place să 
simtă parfumul florilor de vie, să viseze 
strugurii copți și zemoși cum atârnă pe 
butuci. Via Domnului este Israelul 
iubit de Domnul, poporul pe care L-a 
ales dintre toate popoarele să fie 
lumina neamurilor, bucuria lui 
Dumnezeu. Și cântarea despre via Lui 
era plăcerea Sa supremă.

Dar via Preaiubitului a făcut 
struguri sălbateci. Aici e drama 
dureroasă a unor așteptări prăbușite. 
Însuși Domnul întreabă, „Ce-aș mai fi 
putut face viei Mele și nu i-am făcut? 
Pentru ce a făcut ea s truguri 
să lbateci?” Aic i e durerea lu i 
Dumnezeu, lacrimile divine ale unei 
iubiri imense dar neîmplinite.

După câteva sute de ani, a venit 
Preaiubitul între noi, Hristos coborât 
în via Sa, și odată, într-o pildă pe care 
a spus-o, a preluat tema aceasta 
sublimă a viei Lui (Matei 21:33-41). 
De data aceasta aflăm despre vierii 
care îngrijeau de vie, înțelegându-i pe 
preoții din vremea aceea, arhiereii de 
la Templu, fariseii, cărturarii Legii… 
care au zis între ei: „Iată moștenitorul! 
Veniți să-L omorâm și să punem mâna 
pe moștenirea Lui...” Și cântarea 
Preaiubitului acum se schimbă în 
doina suferințelor de la Golgota.

Domnul vrea și azi să asculte 
cântarea despre via Lui, și aceasta este 
Evanghelia harului, a jertfei Lui de la 
Calvar. E cântarea cea mai măiastră!

țară și țările învecinate să studieze cu 
noi cartea „2 Timotei” în ciuda legilor 
care restrâng cu fiecare an mai mult 
libertățile religioase sau chiar le interzic. 
Au venit la aceste cursuri păstori, lideri 
și unii chiar din Rusia unde o nouă lege 
dată de guvern interzice oamenilor să 
invite pe cineva la biserică sau să se 
strângă în adunări prin case, ci numai în 
localuri aprobate de stat. Am avut și o 
ceremonie de graduare a trei studenți și 
trei profesori ai Institutului Biblic 

Precept din Kirgyzstan, Kazakhstan și 
Uzbekistan. Un fapt minunat este că 
trei absolvenți provin din familii 
musulmane, și sunt nespus de bucuroși 
că au fost pregătiți să slujească în ciuda 
suferințelor și persecuțiilor din partea 
familiilor și a regimului din țară. Alte 
trei persoane au cerut să fie botezate de 
Costel, și aceștia provin tot din familii 
musulmane (doi din ei locuiesc în două 
localități unde sunt singurii creștini). 
Chiar rudele lor cheamă miliția să le 
facă percheziție ca să găsească literatură 
creștină. Rugați-vă ca aceștia să rămână 
tari în credință și martori ai suferințelor 
lui Hristos. 

Misiune în Kirgystan

Botez în noapte în Kirgystan



			„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)

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

Ghicitoare biblică

Unde e scris că s-ar putea
Să vezi ceva foarte urât,
Că nici n-ai crede-așa ceva:
Porci cu mărgăritare-n rât?

(săptămâna trecută: Iona)

Ca să nu uităm:

Astăzi, AWANA Workshop
Astăzi misionarul Ken Krupe va avea 

sesiuni pregătitoare pentru AWANA la 
noi în biserică. Toți cei interesați pot 
rămâne după serviciul divin de 
dimineață. Vom servi masa împreună și 
apoi vor începe cursurile care vor dura 
până pe la ora 4:00. Îndemnăm pe cei 
care au la inimă lucrarea cu copiii în 
biserica Betel , să part ic ipe. Se 
preconizează ca aceste activități cu 
copiii să se țină în fiecare miercuri seara 
în paralel cu studiile biblice din 
adunare. Dacă ne ajută Dumnezeu, 
AWANA va înce pe miercur i 7 
septembrie între 6:30-8:30 PM.

Miercuri, la adunare!
Unii neglijează adunările de miercuri 

seara, și nu e frumos. Haideți să ne 
reîncărcăm bateriile, să ne reînsuflețim 
căldura dragostei, să învățăm să trăim 
după dreptarul Sfintelor Scripturi.

Din câte informații avem, miercurea 
următoare, 24 august, va fi cu noi 
fratele Belciu Busuioc, din Australia. Iar 
miercurea viitoare, 31 august, va fi cu 
noi fratele Daniel Mariș, din București. 
Acestea sunt ocazii rare să fim 
împreună cu oameni aleși, pe umerii 
cărora stă povara multor răspunderi, și 
au în  ei entuziasmul câștigării de suflete 
pentru Domnul.

vFratele Lucian Mara ne scrie din 
San Antonio, Texas, despre un film 
documetar care va fi difuzat la 30 
august într-un număr restrâns de 
cinematografe, un film deși 
documentar, dar foarte interesant și 
folositor. Titlul filmului este „The 
Insanity of  God”, fiind munca de 30 de 
ani a unui ziarist american, Nick 
Ripken, în legătură cu documente 
despre persecuțiile suferite de creștini. 
Filmul e potrivit în mod special pentru 
tineri, generația de azi și de mâine a 
bisericii, pentru a cunoaște suferințele 
prin care a trecut și trece Biserica lui 
Hristos în mijlocul lumii. Pe Internet, 
http://www.insanityofgodmovie.com/
theaters/

vLa 25 iulie a murit Tim LaHaye, în 
vârstă de 90 de ani, predicatorul, 
evanghelistul și scriitorul de mare 
valoare în Împărăția lui Dumnezeu, 
autorul serialului „Left Behind” după 
care a fost turnat și un film, un 
credincios cunoscut pentru vederile 
sale politice foarte conservative.

vZiarul Baptist „The Message” dă 
o listă de 60 de biserici baptiste din 
Louisiana, 
avariate de 
inundațiile 
care s-au 
abătut 
peste sudul 
țării.


