
Biserica Baptistă Română BETEL
7 Martie 2021

M-a scos din groapa 
pieirii, din fundul 
mocirlei; mi-a pus 
picioarele pe stâncă…

(Ps. 40:5)

El îți izbăvește 
viața din groapă,

 El te încununează cu 
bunătate și îndurare.

(Psalmul 103:4)

M-am pogorît
până la
temeliile munților, 
zăvoarele
pământului
mă încuiau
pe vecie;
dar Tu m-ai scos
viu
din groapă,
Doamne,
Dumnezeul meu! 

(Iona 2:6)

Atunci împăratul
 s-a bucurat 
foarte mult,
și a poruncit 

să scoată pe Daniel
din groapă. 

Daniel a fost scos
din groapă,

și nu s-a găsit
 nici o rană pe el, 
pentru că avusese 

încredere în 
Dumnezeul său.

(Daniel 6:23) 



Scurte comunicări

n Vă salutăm pe toți la închinăciune 
în legământul dragostei Domnului 
Isus. Și azi, în prima duminică din luna 
martie, suntem chemați să luăm Masa 
Domnului împreună, în amintirea 
suferin țelor Domnului Isus, în 
cercetare personală asupra vieții de 
credință și a iubirii noastre față de 
Mântuitorul nostru. Fie ziua de azi o zi 
în care să ne apropiem mai mult de 
Domnul în ascultare de Cuvântul sfânt, 
și unii de alții în părtășia Bisericii 
Domnului Isus Hristos.
n Astăzi este ultima duminică în 

care este cu noi fratele Mihail 
Bucatovici, înainte de înapoierea sa în 
Ucraina, la Tărăsăuți. Îi dorim o 
călătorie bună sub paza și ocrotirea 
Celui Preaînalt, și cu privirea înainte la 
întâlnirea noastră din nou cât mai 
curând. Vă rugăm să duceți salutarea 
noastră în Hristos Domnul, bisericii 
din Tărăsăuți.
n În duminica trecută am salutat în 

adunare pe fr Viorel și sr Nicoleta 
Bogdan din San Francisco. Fr Viorel 
este fratele de corp cu fr Dan Bogdan 
de la noi. El ne-a adus salutări de la 
biserica din San Leandro, California.
n Am salutat pe sora Diana Dobrei 

din Detroit care a venit la noi ca să mai 
cânte în fanfară cu dorul după 
misiunile făcute de fanfara Soli Deo 
Gloria în Europa.
n Fratele Marc Popovici strânge 

abonamente pentru revista FAMILIA, 
la costul de $30 pe lună, bani care ajută 
mult la tipărirea și răspândirea revistei 
în România.
n Păstrăm orarul redus din cauza 

pandemiei. În următoarele două luni 
(Martie și Aprilie) vom continua să 

avem servicii divine numai dimineața 
până când restricțiile în legătură cu  
Covid-19 vor fi ridicate.
n Fr Veniamian Popescu a avut o 

consultație medicală după care s-a 
observat că inflamațiile s-au micșorat 
de la sine, astfel că operația la care era 
programat a fost amânată.
n Sora Angela Popovici din Atlanta 

e mult mai bine și se reface după 
operația grea prin care a trecut. Ne 
transmite salutări și ne mulțumește 
pen t ru rugăc iuni le înă l ța te la 
Dumnezeu pentru vindecarea ei.
n Lunea trecută tânărul William 

Popovici, fiul lui Sylvan și Anișoara 
Popovici, a fost operat urgent de 
apendicită, după care a urmat o 
convalescență la spital și apoi acasă. 
Se simte bine acum. 
n Sora Lidia Nițu a vorbit la telefon 

cu s. Maricica Vinersan din România, 
care transmite cu mult dor salutări 
bisericii noastre.
n Bake Sale: Duminica viitoare, 

vom avea după timpul de închinăciune 

în adunare, un „Bake Sale” cu vânzare 
de prjituri, cornulețe și cozonaci, din 
care banii vor fi folosiți pentru 
activitățile de la Școala Duminicală și 
AWANA cu copi i , în vederea 
apropiatelor sărbători de Paște.
n Sâmbătă, 13 martie, surorile vor 

reîncepe adunările lunare de weekend 
cu rugăciune și studiu biblic. Conform 
unei tradiții pe care sora Laura 
Ardelean a început-o, prima oară când 
se adună surorile în fiecare an la astfel 



 

de adunări, și anul acesta vor avea o 
masă la care să fie invitate surorile 
împreună cu soții lor. Aceasta este 
prima întâlnire, și va fi un timp de 
rugăciune, de studiu biblic, dar și o 
agapă, o masă de dragoste. Dar nu va fi 
dimineața, ci de la 1:00 după masa, 
după ce fanfara termină repetiția. Deci, 
sâmbătă 13 martie, va fi prima întâlnire 
de weekend a surorilor, la care sunt 
invitați și soții.
n Tinerii căsătoriți care participă la 

Dragostea alungă frica
În pilda Domnului Isus cu talanții (Matei 

25), unul singur, robul cu un talant, a spus: „Mi-a 
fost teamă...” Cel cu cinci talanți nu spune nimic 
de teamă. Nici cel cu doi. Doar acesta care avea 
un singur talant îi spune stăpânului direct în față: 
„Am știut că ești aspru, și mi-a fost teamă….mi-a 
fost teamă, și m-am dus de ți-am ascuns talantul 
în pământ…” Dar ceilalți doi oare nu știau că e aspru stăpânul, că seceră de 
unde n-a semănat? De ce nu spun ei nimic despre frica lor? Primii doi robi l-au 
iubit pe stăpânul lor. În dragoste nu este frică, spunea apostolul Ioan. 
Dragostea alungă frica (I Ioan 4:18). Deci robul cu un talant nu l-a iubit pe 
stăpânul său.

Adevărul simplu din pilda Domnului Isus este că talanții pe care i-am 
primit sunt pentru investire. Altfel îi pierdem. Talanții noștri sunt: timpul 
nostru, banii, profesia, iscusința, talentul, familia, viața. Și e adevărat că „cea 
mai mare este dragostea.” Cu cât Îl iubim mai mult pe Domnul vom avea mai 
mult curaj în aventura credinței și ne vom bucura mai luminos în nădejde. 
Apostolul Pavel știa ce înseamnă talantul pus în negoț. El spune: „Voi cheltui 
prea bucuros din ale mele, și mă voi cheltui în totul și pe mine însumi pentru 
sufletele voastre!” (II Cor. 12:15).

Mulți din cei ce citesc aceste rânduri ar putea să ajungă la un belșug 
mare de har, la mulți talanți. Dacă nu-i folosim, dacă îi îngropăm și nu aduc 
nici un profit Împărăției lui Dumnezeu, talanții aceștia, cu toate 
binecuvântările primite, devin pericole de pedeapsă pentru noi. Mă rog să 
dorim cu toții să auzim cuvântul acela de har, că am fost „robi buni și 
credinciși”, ca să intrăm în bucuria Stăpânului nostru. 

studiile biblice prin ZOOM vor relua 
întâlnirile obișnuite marțea viitoare, 9 
martie, de la orele 8:00 seara, după ce 
fiecare familie îi duce la culcare pe 
copii. Noul studiu pe care îl vor începe 
este Studiul Epistolei către Efeseni, și 

manualul de studiu este chiar Epistola 
apostolului Pavel. Lista participanților 
este deschisă.



 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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Moștenirea
Am primit o moștenire,
De la Marele-mpărat:
O comoară în mărire,
Lângă Tronu-i luminat.

Moștenirea căpătată,
Nu e din acest pământ,
Ci e sfântă, garantată,
Printr-un veșnic legământ.

Bogății nemăsurate,
Dincolo de orice vis,
În Isus ne sunt păstrate,
Pentru veci în Paradis.

Aici avem doar o parte
Din tezaurul nespus,
În noi Duhul Sfânt împarte
Darurile lui Isus.

Da, și-aici, printre suspine,
În al frământării ceas,
Toarnă proaspete, senine,
Mângăieri la orice pas.

Dumnezeu cu bunătate
Se apleacă pân’ la noi
Să ne scoată din păcate,
Să ne scape de nevoi.

O, de n-ai fi Tu cu harul,
Să ne smulgi din greu amar,
Cine ne-ar umple paharul
Cu al slăvilor nectar?

Cine ne-ar păstra într-una,
Când în lume toate pier?
Cine ne-ar mai da cununa
Strălucirilor din Cer?

Slăvă Ție, Doamne mare,
Pentru sfintele-Ți comori,
Că ne-ai scos de la pierzare,
Să ne faci moștenitori! (vp)

Neprihăniților, 
bucurați-vă 
în Domnul

și veseliți-vă!

(Ps. 32:11a)

n Mâna Ta ne ții,
Și ne-aduci mereu aminte,
Că suntem ai Tăi copii.  (vp)

Cine, Doamne, e ca Tine,
Tată blând și iubitor,
Când ne faci holdele pline,
Cu un dor nemuritor.

Dar ai pus în chivot mana,
Un vas plin cu ea din zori,
Dar ai pus și-n ea toiagul
Și toiagul lui Aron.

Ne-a lăsat-o pe vecie
Nu pentru c-ar fi murit,
Ci pentrucă-n veci e vie
Dragostea ce ne-a unit.

Dar e-n veci de veciu iubire,
Și e Dumnezeu iubit.

Doamne, fă în noi să fie

Aici ne dai doar arvuna
Nesfârșitelor comori,
Sus la El ne dă cununa
Când zbura-vom peste nori.

Slavă Ție, Doamne mare,
Pentru sfintele-Ți comori,
Că ne-ai scos de la pierzare
Să ne faci moștenitori!

Și-ai făcut din noi, pribegii,
Sfinții Tăi moștenitori! (vp)

 Și ne-aduci mereu aminte 
Că suntem moștenitori  

Mulțumim, O, Doamne sfinte
Pentru-a Cerului comori
Și-ai făcut din noi

Jugul purtat în tinerețe

„Bine este să aștepți în tăcere ajutorul Domnului. 
Este bine pentru om să poarte un jug în tinereța lui. 
Să stea singur și să tacă, pentrucă 
Domnul i l-a pus pe grumaz…” 
  (Plângerile lui Ieremia 3:26-30).

Î n r e g i u n i l e d e d e ș e r t , 
băștinașii pun câte o piatră mare 
peste tulpina unui palmier abia 
încolțit. Apăsarea aceasta nu distruge planta, ci o 
întărește, face ca rădăcinile palmierului să pătrundă 
mai adînc în pământ, să treacă dincolo de pătura de 
nisip până în solul care are și apă și mineralele 
necesare pentru creștere. Astfel, mai târziu palmierul 
crește să fie un pom puternic care poate rezista la 
furtuni și uragane.

Sufletul nostru are nevoie de poveri grele de dus, 
în mod special în anii de formare, în anii tinereții,  
ca să pătrundă rădăcinile mai adînc, să nu rămână la 
nisipul de suprafață care nu are nici hrană nici 
umezeală. Înțeleptul spune, „Este bine pentru om să 
poarte un jug în tinerețea lui!” Nu spune că e plăcut 
să poarte un jug. Nu spune că e ușor să poarte un 
jug. Nu spune că este elegant să poarte un jug. Nu 
spune că e admirabil să poarte un jug… Ci spune că 
e bine să poarte un jug. E de folos. Fără jugul acesta 
nu se formează cel care poate înfrunta furtunile. 
Domnul Isus spunea, „Luați jugul Meu asupra 
voastră” (Matei 11:29). 

O, dacă tinerii de azi ar purta jugul lui Hristos pe 
umeri… ce puternică ar fi generația aceasta care 
poartă steagul Evangheliei în veacul nostru, ce 
statornică ar fi oastea Domnului în umblarea pe 
urmele Domnului Isus, ce glorioase ar fi biruințele 
Bisericii!

„De aceea, încingeți-vă 
coapsele minții voastre, fiți treji, 
și puneți-vă toată nădejdea în  

harul care vă va fi adus la 
arătarea lui Isus Hristos.” ( I Petru 1:13)

„De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, 
fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în  harul care 

vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.” ( I 
Petru 1:13)


