
Biserica Baptistă  Română  BETEL
5 Septembrie 2021

Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:
— Este aici un băiețel, care are cinci pâini de orz și doi pești; dar ce sunt 

acestea la atâția?
— Isus a zis:
— Spuneți oamenilor să șadă jos.
În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape 

cinci mii. Isus a luat pâinile, a mulțumit lui Dumnezeu, le-a împărțit ucenicilor, 
iar ucenicii le-au împărțit celor ce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești 
cât au voit.  (Ioan 6:8-11)

Vino cu ce ai la Domnul, încredințează-i Lui tot ce ai, și nu te sfii că ai 
prea puțin. El poate face minunea, și darul tău să fie hrană pentru mii de oameni.  

Cinci pâini și doi pești… pentru 5000 de oameni !
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Bun Venit musafirilor…
Spunem un Bun Venit la adunare 

tuturor celor care din dragoste pentru 
Domnul și din dragoste pentru Casa 
Domnului, ați venit să fim împreună în 
această zi de proslăvire a Numelui 
sfânt și mare al Domnului nostru Isus 
Hristos. Cu bucuria și sentimentul că 
suntem aici în prezența lui Dumnezeu, 
vă dorim tuturor har și pace în 
leegătura dragostei care ne leagă.

Un nou născut e adus la 
binecuvântare

Astăzi familia Filip și Aleona 
Smahon a venit cu noul născut în 
familia lor, Matthew Filip Smahon, ca 
să fie dedicat înspre onoarea Domnului 
Isus. Cu această ocazie avem musafiri 
din mai multe locuri:

- Alex și Elena Hrishka, din 
Pennsylvania, părinții sorei Aleona;

- David și Irina Zafrani, împreună 
cu trei copii ai lor, Avyel, Ethan și 
Eliam, din California;

- Andrei și Andreea Gheorghieș, 
împreună cu copiii lor, Tavian, Everett 
și Avely (verișori ai sorei Dana 
Smahon).

Fratele dr. Daniel Mariș la noi
Ne-am bucurat miercurea trecută 

de vizita fratelui dr. Daniel Mariș, 
rectorul Institutului Teologic Baptist 

din București, venit la convenția 
Asociației care are loc în Chicago la 

biserica din Des Plaines. Fratele Mariș 
este așteptat la noi și miercurea 
viitoare când va vesti din nou 
Cuvântul Evangheliei.

Logodnă
În duminica trecută după amiază a 

avut loc logodna sore i Sarah 
Chișmorie cu fratele Darius Bizgan. 

din Seattle, WA., oficiată de fratele 
păstor Luigi Mițoi. Sarah este fiica 
fratelui Sinclaire și a sorei Liliana 
Chșmorie, iar nunta e programată pe 
23 octombrie în biserica Penticostală 
Betania, din Niles. Le dorim tinerilor 
loogodiți împlinirea visurilor de 
fericire și de cinstire a Domnului Isus.

Aniversare de 50 de ani
Biserica Baptistă Betania, din La 

Habra, California, își va serba 50 de 
ani de existență pe data de 24 
octombrie, amintind mutarea fratelui 
P i t t Popovic i d in Chicago în 
California, și formarea bisericii 
Betania, cu un nou început. 

Deces în Los Angeles, California
A trecit la Domnul fratele Adrian 

Martiniuc, în vârstă de 41 de ani, răpus 
de Covid, ginerele fratelui Cornel 
Ciba, casierul Asociației. Au rămas 
soția și patru copii. La înmormântare 
au luat parte mai mulți pastori, Ovidiu 
Rauca, Liviu Țiplea, și Claudiu 
Manole de la Biserica Cetatea din 
Alba Iulia, care va sluji la biserica 
Betania din La Habra, CA în luna 
aceasta, fiind și candidat la pastoratul 



 

Nu e punct… ci doar
o virgulă

E v e n i m e n t e l e d i n u l t i m e l e 
săptămâni, fie că au venit din 
Afganistan, fie că au venit de la 
Washington, fie că au fost știri locale, 
ne-au făcut să ne oprim puțin, să ne 
rugăm mai mult, și să înțelegem mai 
bine timpurile în care trăim, cu lovituri 
neașteptate… Și chiar în viața bisericii 
noastre, poate simțim că suntem loviți 
din toate părțile și înaintarea noastră în 
credință și în  avântul de 
misiune e mult mai mic 
decât am vrea noi să fie.

Judecăm știrile și spunem 
că după 20 de ani de 
in te rven ț i e mi l i t a ră în 
Afganistan, Biserica lui 
Hristos a avansat destul de 
puțin. Interesele politice au 
fost mai puternice decât 
elanul misionar creștin. 
Odată cu ieșirea rușinoasă a trupelor 
americane de acolo, ne așteptăm la o 
mare prigoană anti-creștină, și am 
spune că sămânța Evangheliei, așa 
s labă cum es te în țara aceea 
musulmană, va fi înăbușită și va 
dispare. Nu. Nicidecum!

La Faptele Apostolilor 14:19, îl 
găsim pe apostolul Pavel la Listra, 
unde am fi spus că cetatea era gata să 
primească Evanghelia, când deodată 
lucrurile s-au schimbat și a început 
prigoana. E scris că dușmanii credinței 
„după ce au împroșcat pe Pavel cu 
pietre l-au târât afară din cetate 
crezând că e mort…” Și am spune că 
totul s-a terminat. Nicidecum! Iată ce 
găsim scris mai departe: „Când l-au 
înconjurat însă ucenicii, Pavel s-a 
sculat și a intrat în cetate.” Iar a doua 

zi, a plecat cu Barnaba la Derbe, și 
„după ce au propovăduit Evanghelia 
în cetatea aceasta, au făcut mulți 
ucenici.” Deci punctul pe care l-au 
pus oamenii n-a fost final, ci a fost 
doar un semn ortografic de pauză, o 
virgulă. Satana a vrut să pună un stop 
f inal , un punct de capă t , dar 
Dumnezeu ave alte planuri, și 
întotdeauna Dumnezeu câștigă.

Apostolul Pavel scria filipenilor, 
„ Vre a u să ș t i ț i , f r a ț i l o r, că 
împrejurările în care mă găsesc, mai 
degrabă au lucrat la înaintarea 

Evangheliei” (Filipeni 1:12). 
Ce înseamnă acest „mai 
degrabă” scris aici? Adică, 
nu e normal ce se întâmplă, 
ar spune apostolul, fiindcă e 
vorba de o temniță grea, de 
un predicator în lanțuri, fără 
un amvon ridicat sus, și fără 
o c a t e d r a l ă p l i n ă c u 
ascultători. Și uitați-vă că 
Evanghelia înaintează cu 

mare avânt. Și nu doar pe străzile 
Romei, nu doar printre senatorii cetății 
sau printre soldații imperiului, dar 
Evanghelia a pătruns până în casa 
cezarului (4:22). Aceasta e o minune 
pe care numai Dumnezeu putea s-o 
facă.

Prigoana trezește Biserica, aprinde 
mai tare focul misiunii, îi trimite mai 
departe pe cei cu Vestea Bună a 
Evangheliei.

Azi Bisericile creștine devin 
persecutate pretutindeni în jurul lumii. 
E un semn și acesta, Urmează 
Trezirea! E aproape Ziua Domnului.

Să nu uităm Evrei 13:3, „Aduceți-
vă aminte de cei ce sunt în lanțuri!” 
Frații noștri care trec prin prigoane au 
nevoie de rugăciunile noastre.



„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)
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ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Să reparăm altarele
Altarul era în vechime locul 

pentru adus jertfele, pentru rugăciune, 
consacrare, meditație, laudă Domnului 
(Ps. 43:4). Azi, ne referim la altar în 
mod special ca loc al rugăciunii.

1. Altarul Personal. Noi suntem 
fiecare temple ale Duhului Sfânt, care 
locuiește în noi, Să refacem altarul 
rugăciunii. „Ce, un ceas n-ați putut să 
vegheați împreună cu Mine?” (Matei 
26:40).

2. Altarul Familiei. Soțul, soția 
copiii, prietenii, pot să fie împreună nu 
numai la vorbă și mâncare sau sport și 
plimbare, ci și la rugăciune. Altarul 
familiei poate aduce o aromă de Cer în 
inimile tuturor.

3. Altarul Bisericii. „Casa Mea, 
spune Domnul, se va chema o casă de 
Rugăciune pentru toate neamurile” 
(Isaia 56:7). Puterea unei Biserici nu 
se socotește în numărul de membrii, 
nici în buget, nici în programe, ci în 
cât de aprinsă e viața ei de rugăciune. 

4. Altarul Țării, altarul sfinților de 
pretutindeni. Există Zile Mondiale ale 
Rugăciunii, Zile de Rugăciune 
Naționale, Zile de rugăciune în Turnul 
de Strajă al vegherii în așteptarea 
Mirelui Iubit, Isus Hristos.

Haideți să zidim altarele dărâmate 
ale rugăciunilor noastre!

Roș Hașanah e marți 7 
septembrie.

În calendarul iudaic 
d i n z i l e l e n o a s t r e , 
sărbătoarea aceasta este 
încă rca tă cu d i fe r i te 
mâncăruri care trebuie să 
fie pe masă, și cu obligația 

familiei să fie la sinagogă ca să asculte 
două texte. Roș-Hașanah înseamnă de 
fapt „Fruntea (capul, vârful) Anului” 
adică ziua dintâi a Anului Nou. La 
Levitic 23:24-25, găsim că Dumnezeu 
i-a vorbit lui Moise astfel: „În luna a 
șaptea, în cea dintîi zi a lunii, să aveți 
o zi de odihnă, vestită cu sunet de 
trâmbițe, și o adunare sfântă. Atunci să 
nu faceți nici o lucrare de slugă, și să 
aduceți Domnului jertfe mistuite de 
foc.” Se mai numește Ziua Trâmbiței, 
ziua solemnă a strigătului de șofar care 
răsuna în toată țara. Era o zi dată de 
Dumnezeu ca timp de cercetare în 
vederea zilei de pocăință, care urma 
zece zile mai târziu (Yom Kippur). La 
lucrul acesta, să luăm și noi aminte!

Miercuri, 8 septembrie, AWANA
După cum s-a mai anunțat, 

miercuri începem programul AWANA, 
care va fi în fiecare săptămână 
miercuri de la 6:30 până la 8:00, cu 
vârstele între 4 la 18 ani. Dacă vreți să 
ajutați, vorbiți cu Tina Popovici.
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