
Biserica Baptistă  Română  BETEL
15 Iulie 2018

„El mă paște în pășuni verzi și mă duce la ape de odihnă...” (Ps. 23:2)

Locurile prin care David își ducea oile la pășune, erau în pustia Iudeii. Întreg 
Psalmul 23 e concentrat în această pustie, un loc cu mai mult nisip și piatră, 
și niște tufe uscate din loc în loc. Pustie fierbinte și fără multă verdeață. Oile, 
dacă erau lăsate de capul lor, ar fi murit în câteva zile. Ar fi rătăcit căutând 
un loc de umbră, un petec de iarbă, un fir de apă, și după ce ar fi căutat 
zadarnic, s-ar fi așezat leșinate în dogoarea soarelui și ar fi așteptat să moară. 
Dacă n-ar fi păstorul, așa ar fi turma.

Accentul în fraza de mai sus a psalmului este pe Păstor, El mă paște la 
pășuni... El mă duce la ape... Fără El n-ar fi nici pășune verde, nici ape de 
odihnă. Pustia are din loc în loc oaze cu iarbă, câțiva pomi cu 
umbă și un mic iaz de apă liniștită rămasă de la revărsările 
șuvoaielor de dinainte. Și păstorul cunoaște locurile acestea. 
Acolo merge cu turma. Urcă dealuri și străbate văi până dă de 
grădina lui Dumnezeu. Acolo își găsesc oile odihna.

Apostolul Îl numește pe Domnul Isus, Păstorul 
cel Mare: „Dumnezeul păcii, care, prin sângele 
legământului celui vecinic, a sculat din morți pe 
Domnul nostru Isus, marele Păstor al oilor...” (Evrei 
13:20). Să rămânem lângă „marele Păstor al oilor”.



Scurte Comunicări

O veste bună, o știre publicată din Arad: După afișarea de rezultatelor la 
examenele de admitere în clasa IX-a, ca în fiecare an, avem un clasament al 
liceelor și colegiilor și al școlilor generale, luând în calcul inclusiv 
performanțele școlilor la Bacalaureat. Colegiul Național „Moise Nicoară” 
rămâne cea mai dorită instituție de învățământ din Arad de către absolvenții 
examenului de Evaluare Națională, precum și colegiul cu cele mai bune rezultate 
la Bacalaureat sau la olimpiade. Nu stă rău nici ocupantul locului 2, Liceul 
Teologic Baptist „Alexa Popovici”, amândouă cu 100% promovabilitate la 

Bacalaureat în acest an. Acestea sunt, de altfel, singurele 
licee arădene prezente în Top 100 la nivel național!

Familiile Allen Ordeanu și Dani Ilia s-au întors din 
vacanța în Europa.

Tema la Tabăra noastră din Colorado, va fi: ‚Luați 
toată armătura lui Dumnezeu” (Efeseni 6:13). La 
activitățile sportive a fost adăugată și o excursie 
ecvestră, cu caii prin pădure. Tabăra începe duminică 
după masa, 5 august și se termină joi după masa, 9 
august, după care majoritatea se retrag pentru câteva zile 

în Vail sau Breckenridge.
Sâmbătă 28 iulie biserica Logos 

organizează o întrunire a celor necăsătoriți 
din bisericile românești din America.

Fratele Ordeanu ne-a vizitat duminica 
trecută și a fost felicitat la înmplinirea 
vârstei de 77 de ani.

Sora Ica Burcă va merge în săptămâna 
următoare la Houston împreună cu nepoții 

David și Alexia, care au fost la Chicago câteva săptămâni de vacanță, și 
duminica trecută ne-au înviorat prin psalmii pe care i-au recitat în limba română 
și pe de rost. Felicitări..

Familiile Silviu Moșman și Cornel Neagu s-au întors din concediu.
Am fost vizitați de familia John și Stela Cotârlă, cu ocazia zile de naștere a 

nepoatei Seven, la trei ani. Ne-am bucurat să fim iarăși împreună.
Fratele George Ardelean este în rugăciunile noastre, ca ultima întervenție 

chirurgicală să fie ultima necesară pentru restabilirea sănătății sale depline. 
Imediat după ce vineri dimineața fratele George a ieșit din operație, sora Laura 
ne-a transmis mesajul că totul e bine și că rezultatele de la biopsie și CT-scan 
sunt bune, fără tumoare malignă. Slăvit să fie Bunul Tată ceresc al îndurărilor 
fără măsură.

Duminica trecută am avut surpriza să fim vizitați de fratele Ghe. Bahnean, 
din Phoenix, Arizona. A fost bine să fim iarăși împreună, slavă Domnului

Pentru data de 19 august, frații din Akron 
ne-au invitat din nou la serviciul de 
închinăciune în aer liber ținut la 
Millersburg, în zona multor localități 
menonite.  În ultimii cinci ani, corul nostru 

și tinerii au luat parte la acest eveniment câmpenesc, și ne-am bucurat 
împreună cu frații și surorile de acolo. Să ne ajute Tatăl ceresc și anul acesta să 

Pace frate Valentin. George is out of the 
surgery. Waiting for him to wake up. 
Whatever it was, was superficial. It looked 
worse in the office than when he opened him 
up. He took a biopsy anyway and whatever 
that thickening was is now gone. He should 
be 100% from now on. The CT scan looked 
good too.
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Una din ironiile slujbei este că cei care lucrează pentru Numele lui Dumnezeu, 
găsesc cel mai puțin timp să stea în legătură cu El. Părinții Domnului Isus L-
au pierdut când s-au întors la Nazaret și L-au pierdut la Templu. N-au fost 
ultimii care L-au pierdut acolo… (Vance Havner)



 

Tabăra noastră din Colorado: w între 5-9 august. Tabăra începe duminică și 
se încheie joi după masa. w locul este același ca acum doi ani, nu departe de 
Estes Park, www.highlandscamp.org. w Costul include și trei mese pe zi. w 
Mai sunt câteva locuri, fiindcă numărul participanților e limitat. w Pentru 
informații suplimentare, luați legătura cu fratele Dan Bulboacă sau Alex 
Popovici (847.809.8164).

Picnicul de miercuri, 4 iulie, va fi în alt loc decât cel obișnuit, dar nu departe, 
pe acceași stradă dar la sud de strada Euclid (Lake), la DAM Nr. 2 — Woods 
East. Adresa este 997 River Road, Mount Prospect. Întrucât miercuri este 
tocmai 4 iulie, Ziua Independenței Statelor Unite, vom avea clipele de 
rugăciune la pădure, și anulăm serviciul de la adunare miercuri seara.

Happy Birthday. Câteva din zilele de naștere în lunile iulie și august: Florica 
Hegyeș, Mia Arcan, Ana Jurchela, Jessica Cimpoeș, Dorina Mocuța, Tatiana 
Calestrov, Elena Gașpar, Elena Brad, Jeni Gașpar, Bianca Voica, Lidia 
Buhai, Augustina Bilba, Rodica Stan, Mary Răduț, Lia Bogdan, Viorica 
Abrudean, Vasilica Ermalai, Viorica Zaica; Virgil Gașpar, Samuil Negru, 
David Răscol, Gigi Zaica, Aron Duca, Adrian Mircu, Teo Pop. Tuturora le 
dorim La Mulți Ani în harul Domnului Isus!

Din misiunea tinerilor 
noștri:
Din nou tinerii noștri ne-
au transmis fotografii din 
lucrarea pe care au 
făcut-o în săptămâna 
trecută.

Sus: VBS cu copii la 
biserica din Râturi-
Medieș

Mijloc: La ieșire din 
biserica Emanuel din 
Odorheu, o biserică în 
care majoritatea sunt 
rommi. Copiii noștri ne-
au comunicat, „o 
biserică foarte aprinsă”.

Jos: La Satu Mare.

Răbdarea și 
credința

Prigoana împotriva 
creștinilor încearcă și 
purifică miraculos două 
din cele mai prețioase 
virtuții ale lor: răbdarea 
și credința. De două ori 
acestea sunt amintite în 
Apocalipsa, în mijlocul 
suferințelor: „Aici este 
răbdarea și credința 
sfinților!” (Apoc. 
13:10b). „Aici este 
răbdarea sfinților cari 
păzesc poruncile lui 
Dumnezeu, și credința lui 
Isus.” (Apoc. 14:12).

Ce câștig are America să aibe cea mai mare prosperitate economică din 
lume, să aibe calculatoare fără număr și sute de canale de televiziune în 
fiecare casă, dacă familiile noastre se destramă și copiii noștri ajung niște 
destrăbălați? (senatorul Bill Armstrong)

Nimeni nu are dreptul să dorească să fie fericit, dacă nu are și dorința să 
fie sfânt. Avem datoria să cunoaștem și să împlinim voia lui Dumnezeu, și apoi 
să lăsăm pe Hristos să ne dea câtă fericirea vrea El. (A.W.Tozer)



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)

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)

Conversație

Îți mulțumesc, Părinte Dumnezeu,
Că mi-ai vorbit ca să-nțeleg și eu,
În graiul dulce, simplu, românesc,
Cuvintele divine: „Te iubesc!”

Și-am învățat că Tu vorbești așa
Ca să-Ți răspund și eu în limba mea;
Să știu că mă-nțelegi și că asculți
Pe cei mai mici, disprețuiți, desculți.

Și ce minune, Doamne, să-mi vorbești,
Ca un Prieten care mă iubești,
Nu ca și cum aș fi eu important,
Sau teolog și filisof savant...

Dar m-ai văzut că mă întorc la sat,
Drumeț spre un Emaus la-nserat.
Și vrei să mă întrebi cum o mai duc,
De ce-s îngrijorat și mă usuc?

Mă vezi mai trist și mai împovărat,
Și, Doamne, vii să-mi spui c-ai înviat,
Că vrei să-mi iei tot sacul cu dureri,
Și să-mi dai haina sfintei învieri.

Isuse! O, ce har să Te servesc,
Și încă, ce onoare să-Ți vorbesc!
Țărână vânturată…, ce sunt eu,
Să pot vorbi cu Tine, Dumnezeu! (vp)

Nu vă strîngeți comori pe pămînt, 
unde le mănîncă moliile și rugina, și 

unde le sapă și le fură hoții; ci 
strîngeți-vă comori în cer, unde nu le 

mănîncă moliile și rugina și unde hoții 
nu le sapă, nici nu le fură. Pentrucă 

unde este comoara voastră, acolo va fi 
și inima voastră. (Matei 6:19-21).

Care e diferența între a strânge 
comori în Ceruri și a primi o 
răsplată la scaunul de judecată al lui 
Hristos?

A strânge comori în Cer înseamnă 
să fi un bun administrator al darurilor 
lui Dumnezeu. La Matei 25:14-30 
avem pilda Domnului Isus cu cel care a 
dat talanți slujitorilor săi și a plecat 
într-o altă țară. Fiecare din slujitori a 
investit banii primiți, și din dobânda 
căpătată a adus un profit stăpânului, 
afară de cel care primise un talant și l-a 
îngropat. Acestuia i s-a luat talantul 
când a venit stăpânul. Deci, a strânge 
comori în ceruri înseamnă să folosești 
cu înțelepciune darurile primite de la 
Dumnezeu. Tot ce avem trebuie folosit 
spre slava lui Dumnezeu. Împărăția Lui 
trebuie să fie în centrul atenției noastre. 

Dar banii de aici de pe pământ nu 
sunt valabili în Cer. Valuta de aur a 
cerului sunt sufletele câștigate pentru 
Împărăția lui Dumnezeu.

Ră sp lă t i r i l e sun t de na tu ra 
cununilor pe care le va da Domnul 
celor care au purtat cu cinste Numele 
Său, cununi nevestejite de slavă, de 
strălucire. La Evrei 6:10, avem 
asigurarea că Dumnezeu nu uită 
osteneala și dragostea noastră pentru 
Numele Lui, chiar și în ajutorul pe care 
îl dăm sfinților care trec prin încercări. 


