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II Timotei 4:13
E ceva duios în acest verset simplu. Apostolul Pavel avea nevoie de mantaua 

pe care o lăsase la Troa. Venea iarna și în temniță era frig. „Adu-mi te rog 
mantaua…” Și mai dorea ceva, cărțile. Despre ce cărți e vorba? Știm că erau 
scumpe, erau de piele, nu din papirus. Erau scrieri ale Vechiului Testament? 
Desigur, acestea erau cele dintâi de care avea nevoie marele apostol. Dar 
observați calmul, liniștea, pacea pe care le insuflă rândurile acestea de scrisoare.

El însuși scrie că timpul plecării lui este aproape. Clipa aceea nu era departe. 
Execuția era iminentă. Și totuși, apostolul îl ruga pe Timotei să-i aducă mantaua 
și cărțile. Nu vroia să piardă vremea acolo în hruba închisorii fără să mai soarbă 
din izvorul inspirației divine. Orice ar fi fost să vină peste el, nu era ceva care 
să-l îngrijoreze. Era ca și cum furtuna din jurul lui nu-l deranja cu nimic. El avea 
liniște și pace, știind că Domnul, Stăpânul tuturor lucrurilor, e lângă el.

Uraganele, ca și cel care a venit peste America în săptămâna trecută, numit 
„Florence,” sunt vârtejuri imense de aer tropical care distrug totul în cale. Dar în 
centrul uraganului, numit și ochiul furtunii, acolo e liniște. Puțin într-o parte sau 
alta, e groaza morții, dar în centru e liniște. Așa era apostolul Pavel în temnița 
din Roma, era în „ochiul uraganului,” în paza Domnului, sub ocrotirea Lui. Într-
o lume de desfrâu și furtuni de ură și comploturi satanice, El, Stăpânul 
universului, veghează asupra noastră și ne dă pacea!

Când vei veni, adu-mi mantaua…



Scurte Comunicări

AWANA va începe miercuri la 
6:30pm, în timpul închinăciunii 
bisericii la studiu biblic. Iar diseară 
după adunare (6:45pm) vom avea o 
scurtă ședință cu toți cei care 
lucrează pentru AWANA.

Festivalul Fanfarelor
Și anul acesta, la sfârșitul lunii 
septembrie, fanfarele reunite din mai 
multe biserici și orașe se vor aduna 
la noi pentru o serbare de cântări în 
preamărirea Domnului. Să cerem 
Domnului ca tot ce se va face să fie 
spre slava Lui.

Sora Viorica Mureșan ne-a adus la 
cunoștință un eveniment frumos: Chiar 
azi, pe 16 septembrie, se împlinesc 60 
de ani de la începutul orchestrei de 
mandoline în Biserica Baptistă  
„Providența” din București-Ferentari 
(1958). Începutul a fost cu fratele Titi 
Adorian și apoi cu fratele Andrei 
Ionescu. În fotografie recunoaștem pe 
Nelu Capota (contrabas), Grigore 
Capota (mandola), Nuți Brad (chitară) 
și Viorica Mureșan (mandolină). 
Orchestra de mandoline din biserica 
„Providența” și-a câștigat un renume 
prin continuitatea activității și prin 
frumusețea cântărilor pe care le 
execută spre slava Domnului.

În cartea Rut 2:4, aflăm cum se 
salutau între ei cei din Israel. Când 
Boaz a venit în holda cu secerători, le-
a spus lucrătorilor:

— Domnul să fie cu voi!
Iar ei au răspuns în cor:
— Domnul  să te binecuvinteze!
Așa ne salutăm și noi, cu Pacea 

Domnului Isus, și la plecare și la 
venire.

r În duminica trecută a fost cu noi 
la închinăciune familia Șuveț Pavel, 
Carmen și Eliza, venită din Radna, 
județul Arad, în vizită la familia Străin.

r Fratele Mihail și sora Dora 
Bukatovici au sosit din Tărăsăuți, 
Ucraina, în vizită la familia fiicei, Alla 
și Jonathan Dinu, și îi salutăm cu drag 
în mijlocul nostru. 

r Sora Elisabeta John s-a întors cu 
bine din România, și slăvim pe 
Domnul pentru purtarea de grijă.

r Sora Rodica Sporea care pentru 
o vreme a fost plecată în Kentucky, s-a 
întors în mijlocul nostru. Ne-a fost dor.

r Fratele Mihai și sora Caty 
Rădulescu urmează să plece în Florida 
și în Honolulu, unde își au locuința de 
iarnă. Așteptăm cu nerăbdare să treacă 
frigul iernii (care desigur vine peste 
noi), ca să ne vedem din nou cu 
ajutorul Domnului. 

r Familia Adrian și Oana Siciu s-a 
întors din România și Israel. Astfel s-a 
împlinit dorința sorei Oana ca să fie 
botezată în râul Iordan. Prin harul 
Domnului, în vizita lor în Israel au fost 
însoțiți și de mama sorei Oana, și 
Domnul a lucrat ca și dânsa să 
mărturisească pe Domnul Isus în botez 
în apele Iodanului. El, Părintele 
îndurărilor să vă păzească pe calea 
credinței.

r Fratele Radu și sora Mariana 
Ilisie au plecat vineri, 14 septembrie 
spre România. Se vor opri mai întâi în 
Germania și Italia, ca apoi să meargă în 
România la Arad și Orșova. Șederea lor 
va fi până la sfârșitul lunii octombrie. 
Le dorim buna pază a Domnului și 
călăuzirea Lui binecuvântată.   

r Echipa misionară condusă de 
Costel și Mia Oglice a revenit în SUA, 
iar peste două săptămâni va pleca din 
nou în misiune în România, Ucraina și 
Indonezia. Să ne rugăm ca mâna bună a 
Domnului să-i păzească în călătoriile 
lor, în special în perimetrul asiatic pe 
care îl vor parcurge.



 

Festivalul Fanfarelor
29-30 Septembrie
Să ne rugăm pentru:

- …Ocrotirea în călătorie a celor 
care vor veni din alte orașe și țări.

- …Frații și surorile care vor lucra 
la pregătirea acestei sărbători, la 
împodobirea sanctuarului, ordinea în casa 
Domnului, la pregătirea meselor, la 
bucătărie. 

- …Părtășia în dragoste a celor 
care vor cânta.

- …Predicatorii musafiri care vor 
aduce un cuvânt din partea Domnului.

- …O dorință în inimile noastre să 
chemăm și pe alții la sărbătoare.

- …Musafirii care vor fi invitați 
să ia parte, să aibe inima deschisă pentru 
lumina Evangheliei.

- …Slava lui Dumnezeu în toate.

Dumitru Drăuceanu
1922 - 2018

Dumitru (Mitruț) Drăucean s-a născut, la Arad, în 1922, în familia de 
credincioși baptiști,  Dumitru (Mitru) și Paulina (Lina) Drăucean, care locuiau 
în casa de lângă clădirea Bisericii Baptiste Arad-Micălaca. Locuind lângă 
clădirea bisericii, a avut posibilitatea să învețe să cânte la harmoniu, putând 
exersa în orice zi. Ajuns la maturitate, a studiat pianul și dirijatul timp de 
câțiva ani. S-a căsătorit în 1945 cu 
Florica Bugariu. Li s-au născut doi 
copii: Cornel și Angela.

A slujit ca organist și dirijor, 
mai întâi, în Biserica Baptistă 
Arad-Speranța și apoi în Biserica 
Baptistă Arad-Micălaca. A fost 
foarte exigent cu ceea ce aștepta 
de la coriști, pentrucă, spunea el, 
jertfa adusă Domnului trebuie să 
fie fără cusur. Lipsind mijloacele 
de copiere de astăzi, s-a jertfit 
mult scriind cu mâna știmele cu 
cântările pentru cor. A avut un stil 
caligrafic frumos, ușor de citit.

A instruit și corurile bisericilor 
baptiste din Cluj–Iris, Ploieşti, Iași, 
Bucureşti, Constanța, și Brăila. 
Împreun ă cu corul Bisericii 
Micălaca, a făcut o importantă 
slujbă misionară, în special în 
timpul regimului comunist, când restricțiile și persecuțiile erau foarte mari. 
Corul a vizitat biserici baptiste din toată ţara: Cluj, Sibiu, Mediaş, Suceava, 
Timişoara, Lugoj, și din judetul Arad. În afară de slujba de organist și dirijor, a 
slujit ca învățător al școlii duminicale și membru în comitetul bisericii. I-a 
plăcut să studieze Biblia, cărți de teologie și alte cărti creștine.

În 1994 soția lui, Florica, a plecat la Domnul. L-a iubit pe Dumnezeu și și-
a iubit familia. A vizitat de trei ori pe cei dragi din America. La a doua vizită, a 
acceptat să fie dădacă, în primele 6 luni de viață, a strănepoatei Emily.

La încheierea călătoriei pe Pământ, la cei 96 de ani dăruiți de Dumnezeu, a 
lăsat în urmă pe cei doi copii: Cornel cu soția Sana; nepoata Eunice cu soțul 
Daniel; Patricia cu soțul Florin și strănepoții Emily, Sarah și Philip; nepotul 
Valentin; nepoata Onorina cu soțul Paul și strănepoții David și Naomi.

Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, 
pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan 3:16).

(Extras din necrologul primit de la fratele Cornel Drăuceanu, care în anul acesta a 
tipărit și cartea istorică a Bisericii Baptiste „Renașterea” din Arad-Micălaca, prefațată 
de pastorii Lazăr Magu și Onisim Mladin. Fotografiile de mai sus au fost preluate din 
cartea aceasta istorică a bisericii „Renașterea”.  

Foto, sus: comitetul bisericii din Micălaca în timpul pastoratului fratelui Vereș 
Teodor. Jos: corul bisericii în 1964, dirijor Dumitru Drăuceanu)



„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)

Alte persoane cu numele schimbate în 
Biblie; potriviți numele lor cu cele de mai 
jos:

1. Barnaba
2. Iacov și Ioan

Dacă mai auzi odată…
Dacă mai auzi odată Evanghelia de sus,
Și-ți mai lasă Bunul Tată, o-ntâlnire cu Isus…
Dacă simți cum te atrage Duhul Sfânt mângăietor,
Și mai arde încă-n tine sfânta flacără de dor…

Folosește-mprejurarea, leagă-ți inima de-Acel
Care poate să-ți dea Raiul, — Blândul sfânt Emanuel.
Nu se știe niciodată, când e clipa de hotar,
Când se stinge lumânarea, și când nu va mai fi har…

Dacă mai auzi odată, ca un foșnet fermecat
Pașii Domnului la ușă…, nu mai sta îngîndurat.
Chiar la ușa ta El bate, bate Regele suprem,
Vrea să intre, să-ți dea pacea, să te scoată din blestem.

Câtă binecuvântare, bogății de slăvi cerești,
Are Domnul pentru tine, doar să vrei să le primești.
Ce adânc este misterul, ce măreț și ne-nțeles:
Dintre mii și milioane, El pe tine te-a ales!

Vrea să-mpartă veșnicia, dintre toți, cu cel mai mic
Și îți spune, „Sunt cu tine, Nu te teme de nimic!”
Vrea El, Domnul, Împăratul, nu un om, ci Tatăl Sfânt,
Să-ți dea moștenirea slavei, un Cer nou și-un nou pământ!

Nu știi ziua cea din urmă - ziua-n care mai e har,
Nu știi ziua îndurării dacă va mai veni iar;
Nu știi când trimite Domnul solul clipei de sfârșit…
Cum vei sta la judecată, dacă mori nemântuit?

Azi e Ziua Mântuirii, vino, nu te împietri!
Poate niciodată-n viață harul nu-l vei mai găsi.
Fără Răscumpărătorul, nu ajungi în Paradis;
Vino la Mântuitorul: Cerul încă e deschis… (vp)

Cărți noi pe care vi le 
recomandăm să le 
citiți, sau cântări să le 
cântați, și să le aveți
în biblioteca
personală:


