
…O, dacă ar fi credincioșii Domnului conștienți de valorile veșniciei! Dacă am 
trăi fiecare clipă din viață sub ochiul lui Dumnezeu…, dacă am judeca fiecare 
lucrare pe care o facem în lumina scaunului Său de judecată…, dacă ne-am 
ruga fiecare rugăciune în lumina scaunului Său de judecată…, dacă ne-am 
aduce zeciuielile din toate bunurile noastre în lumina scaunului Său de 
judecată…, dacă am predica fiecare predică având în vedere că mulțimi de 
oameni vor fi sub condamnare și osândă la judecata de apoi -- atunci am avea o 
trezire sub puterea Duhului Sfânt, care ar scutura pământul acesta și care, în 
foarte scurt timp, ar elibera milioane de la pierzare.

Biserica Baptistă Română BETEL
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Corul Tinerilor la programul din duminica trecută seara.
(au dirijat: Filip Smahon, Josh Popovici și Christian Cimpoeș)



Comunicări
m O grea despărțire: Joi dimineața înspre ziuă, la orele 6:35 AM, 

fratele Petre Arcan a plecat la Domnul. Vom transmite ulterior date biografice și 
amănunte din viața acestui frate scump al nostru, dar aici anunțăm doar că 
serviciul de înmormântare va avea loc la casa funerară Benson marți 29 iunie de 
la orele 12:00 - 4:00 PM. La sfârșitul slujbei ne vom îndrepta spre cimitir.

m Astăzi fanfara bisericii este în vizită la biserica baptistă din 
Philadelphia, Pennsylvania, păstorită de fratele Mihail Hrișka. Ne rugăm ca 
Tatăl ceresc să îi păzească pe drum și să le dea izbândă în această lucrare de 
misiune. Majoritatea celor din biserica din Philadelphia sunt veniți din Tărăsăuți, 
Ucraina, iar fratele păstor este văr primar cu sora Aleona Smahon de la noi. Să le 
dea Bunul Dumnezeu tinerilor o binecuvântare plină de bucurie și roadă sfântă 
pentru Împărăția Sa cerească.

m Spunem un Bun Venit astăzi musafirilor Casei Domnului, și ne 
rugăm ca Duhul lui Dumnezeu să ne dea tuturor din bogățiile darurilor Lui 
spirituale ca să avem aici o masă duhovnicească bogată pentru sufletele noastre. 
Familia Curtean Isaia și Lidia astăzi sunt bucuroși să nu fi venit singuri la 
adunare. Cu ei este tânărul Bogdan, pe care nu l-am văzut demult, nepoata 
Jazmyn, și alții care îi vizitează. Le spunem tuturora Bun Venit la adunare! Să vă 
umple Duhul Domnului tuturor inimile cu bucurii de sărbătoare, cântări de laudă 
și lumină cerească!

m În săptămâna trecută s-au întors din concedii familiile Dan Bogdan 
și Marc Popovici. Iar azi salutăm înapoi acasă veniți din călătoria de vacanță în 
Florida: familiile Petre și Ronela Ordeanu, Andre și Mea Ordeanu, Dany și Alina 
Voica, Allen și Delia Ordeanu. 

m Betel Summer Camp — 2-6 august, de la 10:00 am la 3:00 pm. Tema 
va fi din viața lui Daniel. 2. Vârsta 3 ani la 18 ani. Lecțiile pentru tineri vor 
fiprezentate de Benjamin Nistor (youth pastor from Florida). 3.Copiii vor avea 
posibilitatea să aibă lecții de mandolină și chitară, conduse de fratele Ilie Negru.  
Pentru copiii mai mici vor fi lecții la fluier (recorder) conduse de Lianu și 
Mihaela Popovici și s. Ashley Jianu. 4. Costul: $40.00 care include masa de 
prânz, lucru manual, tricou, etc. Vă rugăm să vă înregistrați la: betelchurch.org, 
sau vă adresați direct sorei Tina Popovici, (847) 217-8548.

 învețe

Seminarul din București, acum Institutul Teologic din 
București, împlinește anul acesta 100 de ani deactivitate, și 
anul acesta a fost numit de cei din conducerea acestei școli 
anul centenar al Institutului. Din cauza pandemiei, 
activitășile sunt restrânse la serbări on-line. 

Seminarul din București la 100 de ani (1921 - 2021)



 

r În Romînia, Gherghei Dan, din Zalău, 
nepot de soră al fratelui Jean Opriș, în vârstă 
de 58 de ani, a suferit un stroke, un accident 
cerebral vascular și a paralizat în partea 
stângă. Să ne rugăm pentru o refacere rapidă 
și completă.

r S-a întors din Florida, familia Timmy 
și Diana Popovici. Familiile Sami  Negru șă 
Dan Bulboacă s-au întors din Hawaii. Iar 
familia Sylvan Popovici s-a întors din 
concediul avut în Arizona. Fratele Nicu și 
sora Viorica Mureșan s-au întors din Hawaii. 
Iar Clement și Tina Popovici sunt în Florida 
în vizită la rude. La fel, familiile Dan Ilia, 
Andre Ordeanu, Allen Ordeanu și Aurel 
Burcă. 

r Din cauza unei defec ț iuni la 
transformatorul de curent (la stâlpul de pe 
stradă), compania ComEd ne-a furnizat în 
ultima vreme curent electric de intensitate 
mică, și nu am putut transmite prin Internet 
programele duminicale, iar de câteva ori n-a 
mers nici căldura în casa de rugăciune decât 
la un nivel scăzut. Deși lucrurile acestea sunt 
dincolo de puterea noastră, ne cerem scuze 
celor care au avut de suferit din aceste cauze.

r Duminica trecută seara am avut în casa 
de rugăciune un priveghi de mângăiere și 
evanghelizare cu ocazia trecerii la Domnul a 
fratelui Viorel Truța. Exprimăm și pe această 
cale condoleanțe familiei de aproape, soției 
s. Elena Truța și fiilor ei, Tiberiu și Octavian  
(căsătorit cu Magheln  și două fiice, 

„Să vorbiți stâncii acesteia în fața lor, și 
ea va da apă!” . . . .  „Moise a ridicat 
mâna și a lovit stânca de două ori cu 
toiagul.” (Numeri 20:8, 11).

Lumea în care trăim e o lume 
brutală. Mai repede ne lovim unul 
pe altul decât să ne privim și să ne 
spunem o binecuvîntare. Și mai 
ales într-o pustie, în 
arșiță, fără apă, osteniți 
ș i c u s u fl e t e l e 
răzvrătite, cine mai are 
răbdare să vorbească 
stâncii? Totuși Domnul 
a poruncit lui Moise și 
A a r o n , „ Vo r b i ț i 
stâncii!”

Duhul Sfânt are o 
s e n s i b i l i t a t e ș i o 
gingășie diafană, cu 
frumuseți cum numai 
dragostea pură le are. 
Îl putem jigni. Îl putem întrista (Ef. 
4:30). Și Duhul Sfânt întristat se 
retrage ușor, de parcă ar vrea, sfios, 
să-și ascundă durerea. Fiarele 
sălbatice sunt stăpînite cu funii și 
gratii, cu lovituri și strigăte; dar 
inima îndrăgostiților e cucerită de 
șoaptele iubirii , e atinsă de 
mângăierea sfântă a încrederii.

Vorbiți stâncii, n-o loviți!
Chiar și în pustia Cades, vorbiți 

între voi cu psalmi, cu cântări de 
laudă și cântări duhovnicești! Mai 
ales în pustie. Ești în pustia 
disperării? Uită-te după stânca 

speranțelor. Ai ajuns în pustia 
neputințelor? Uită-te după stânca 
harului. Lumea e plină de răutate? 
Floarea își întoarce privirea după 
soare și așteaptă binecuvîntarea. 
Trăim într-o lume a răzvrătirilor? 
Stelele sclipesc mai luminoase cu 
cât e noaptea mai neagră.

Duhul are șoapta dragostei; 
lumea vrea să ne umple 
p u m n i i c u l e m nu l 
răzvrătirii. Cum fața 
r ă s p u n d e f e ț e i î n 
oglinda apei, Duhul 
așteaptă un grai dulce, 
fiindcă El are un susur 
blând în graiul iubirii, 
cu amintirea umblărilor 
din răcoarea zilelor din 
Eden; iar lumea are 
strigăte de ceartă și 
răscoală în amintirea 
castraveților din Egipt. 

Ce faci Moise în fața stâncii?
Moise a căzut sub presiunea 

pustiei. A lovit stânca în loc să-i 
vorbească. Și stânca, un colos de 
cremene ursită să fie imaginea de 
har a Mântuitorului („...Și Stânca 
era Hristos!”— I Corinteni 10:4), 
rămâne uimită: „De ce m-ai lovit, 
Moise? Tu ești blândul și blajinul 
Moise? De ce nu-mi vorbești?” Iar 
Moise, mai îndârjit în mânia sa 
oarbă, o mai lovește odată.

Și stânca a dat apă... 
Dar erau lacrimi…  (V.P.)

Să Vorbiți Stâncii. . .



 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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Sunt gata la a Ta chemare

Sunt gata la a Ta chemare,
Să Te urmez în orice loc.
Isuse, Tu ești al meu Soare,
Ești Steagul meu de sărbătoare,
Ești Stânca tare de scăpare,
De Tine nu mă las deloc.

Nu vreau plăcerile de-o clipă
Ale păcatului schilav,
Nu vreau comori care se strică,
Nici hrana care intoxică
În spinii morții de urzică,
Aduși de diavolul mârșav.

Isuse, vreau în orice vreme,
Să Te urmez ca rob curat;
Tu rupe lanțul de blesteme,
Și câlții lumii de probleme;
Să merg spre zări de diademe,
Cu harul Tău încununat.

Dar mersul mi-e greoi pe cale,
N-am pașii sprinteni cum aș vrea;
Tu ia povara mea de jale,
Alungă lupii din târcoale,
Căci vreau s-ajung pe căi regale,
Isuse drag, în Țara Ta.

Dă-mi, Doamne, pacea iertătoare,
A bucuriilor de sus,
Dă-mi gândurile-ndurătoare,
Să fiu destoinic în lucrare,
Și pregătit pentru altare,
Iubitul, dragul meu Isus! (vp)

taPuterea Dă-mi adierile 
Dă-mi gândul Tău 
haina 
Dă-mi Tu Doamne, 
curîțește-mi 

Vreau să ajung Și-aruncă-l 
ca pe
S-alerg pe urmele regale
Ale slăvitelor Aș vrea săȘi 

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)

„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)

Unde sunt Rugăciunile Aprinse ?
În rugăciunile noastre noi nu ne-am 

împotrivit încă diavolului până la sânge. Nu, 
noi nici măcar nu facem ca „sufletul să ni se 
frămînte în sudoare,” după cum spunea 
Luther. Noi ne rugăm cu o atitudine de „ce ne 
pasă?”!  Ne rugăm rugăciuni la întâmplare! 
Dăm lui Dumnezeu ce nu ne costă pe noi 
nimic. N-avem nici măcar o singură dorință 
care să ne înflăcăreze. Suntem doar: 
intermitenți, capricioși și spasmodici.

Singura putere în fața căreia Dumnezeu 
cedează e cea a rugăciunii. Noi scriem despre 
puterea rugăciunii, dar nu ne luptăm în 
rugăciune. Un titlu care se potrivește bine 
pentru biserica de azi e „Nu s-a luptat!”. 
Facem expoziție cu darurile noastre, fie 
naturale fie spirituale; ne spunem părerile pe 
undele aerului, vederi politice și sociale. 
Scriem cărți ca să îndreptăm pe un frate în 
problemele de doctrină. Dar cine e gata să ia 
cu asalt fortăreața diavolului? Cine i se va 
împotrivi diavolului? Câți sunt gata să renunțe 
la mâncare, anturaj plăcut, somn, pentru ca 
iadul să tremure de ei în lupta încleștată, ca 
demonii să fie făcuți de râs, ca robii să fie 
eliberați, ca iadul să fie decimat și sufletele 
înlănțuite să iasă de sub puterea lui; și toate, 
ca răspuns la lupta acestor oameni gata de 
sacrificiu, a acestor suflete spălate în sânge.

(Leonard Ravenhill)


