
BI
SE

RI
CA

 B
ET

AN
IA

 v
 B

UL
ET

IN
 D

UM
IN

IC
AL

10 Aprilie 2011

,,Luaţi jugul Meu asupra voastră şi 
învăţaţi de la Mine, căci Eu sunt 

blând şi smerit cu inima."

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII APRILIE 10-16, 2011
DUMINICĂ 

 9:00-12:00 PM Serviciu divin de binecuvântare
    Rugăciune: Pastor Petru Lorincz, David Laza, 
    Alin Mihăescu
    Predică: Fratele George Ieremciuc  
    Rugăciunea de binecuvântare pentru copii (1)
    Predică: Pastor Luigi Miţoi 
 12:00 PM  Bake sale pentru Tabăra Şcolii duminicale
 5:00-5:45 PM Rugăciune grup mijlocire
 6:00-8:15 PM Serviciu divin 
    Închinare prin rugăciune şi muzică     
    Predică: Pastor Victor Opriş, Satu Mare RO

LUNI 

 5:00- 7:00 PM Repetiţie Grup Dunamis
 7:00- 9:00 PM Repetiţie Grup Betania
 7:00- 9:00 PM Repetiţie cor de fete

MARŢI    
  7:00- 9:00 PM Rugăciune 
 7:00- 9:00 PM Repetiţie Grup Adonai

MIERCURI 

 7:00- 9:00 PM Repetiţie formaţii
 9:00-10:30 PM Repetiţie Grup Eben Ezer 

JOI 
 7:00-9:00 PM Serviciu divin 
     Rugăciune: Fratele Daniel Rumpel 
    Predică: Patriarhi şi Apostoli: ,,Restaurare şi 
    conducere” (Gen. 44:18-45:1) - Fratele David Măgduţ 
    Predică: Minunea smochinului  blestămat # 4 
    - Pastor Luigi Miţoi 
 9:05-10:00 PM Şedinţă departament website
 9:15-10:30 PM Repetiţie Grup The Calling

VINERI
 7:00-8:30 PM Serviciu divin pentru tineri
    Rugăciune: Fratele Cristi Dume    
    Predică engleză: Pastor Gareth Bolton, Phoenix AZ 
 8:30-10:00 PM Repetiţie tineri Convenţie
  

INFORMAŢII IMPORTANTE

 BETHANY ROMANIAN INDEPENDENT PENTECOSTAL CHURCH
 7301 N. Caldwell  Ave., Niles, IL 60714  Tel: (847) 647-1804
Fax: (847) 647-0292                          www.Bethany.cc
 Pastor Senior: LUIGI MIŢOI            luigi_mitoi@yahoo.com 

Dacă parcarea bisericii este ocupată, puteţi parca în alte 2 locuri:
1. La AFN (peste stradă) NUMAI duminica, DOAR în partea 
din spatele clădirii. AVEŢI GRIJĂ LA TRAVERSARE.
2. La compania din spatele bisericii, DOAR duminică seara. Se poate 
ajunge cu maşina din Gross Point sau Howard, virând pe strada 
Natchez şi intrând la 7300 N, la compania IPP Litho. Apoi intraţi pe 
jos în curtea bisericii prin poarta improvizată în gard.    
ATENŢIE:  Începând cu duminică, 10 aprilie 2011, persoanele care 
parchează ilegal riscă să fie sancţionate de poliţie sau maşinile 
să le fie ridicate de compania de towing.

Q U O T E S  *** C U G E T Ă R I

• We have been made for re-
lationship with God. Therefore, 
it is not surprising that we long 
to meet and know God. But the 
God we seek is the God we want, 
not the God who is. We fashion a 
god who blesses without obliga-
tion, who lets us feel his presence 
without living his life, who stands 
with us and never against us, who 
gives us what we want, when we 
want it. We worship a god of 
consumer satisfaction, hoping the 
talismans and candles or organs 
and liturgy will put us in touch 
with God as we want him to be. 
- Mark Labberton
• Family is the most basic form 
of organization. Being the first 
community in which an individual 
emerges, as well as the first au-
thority under which he learns to 
live, the family establishes the 
most fundamental values of a 
society. No other structure can 
replace family. Without it, our 
children have no moral founda-
tion. Without it, they become 
morally illiterate and their only 
law is the self. - Charles Colson

BINE AŢI VENIT!

• Noi am fost creaţi pentru a avea 
o relaţie cu Dumnezeu. De aceea 
nu este surprinzător că tânjim să 
ne întâlnim cu Dumnezeu şi să-
L cunoaştem. Dar dumnezeul pe 
care-l căutăm este dumnezeul pe 
care-l dorim, nu Dumnezeul care 
există. Ne croim un dumnezeu care 
binecuvântează fără nicio obligaţie, 
care ne lasă să-i simţim prezenţa fără 
să-i trăim viaţa, care e mereu alături 
şi niciodată împotriva noastră, care 
ne dă ce dorim atunci când o dorim. 
Ne închinăm unui dumnezeu care 
mulţumeşte consumatorul, sperând 
că talismanele sau lumânările sau 
muzica şi liturghiile ne vor apro-
pia de Dumnezeul pe care ni-L 
imaginăm noi...
• Familia este cea mai elementară 
formă de organizare. Fiind prima 
comunitate de care se ataşează un 
individ, cât şi prima autoritate sub 
care acesta învaţă să trăiască, familia 
este cea care stabileşte valorile cele 
mai fundamentale ale unei societăţi. 
Nicio altă structură nu poate înlocui 
familia. Fără ea, copiii noştri sunt 
lipsiţi de orice temelie morală. Fără 
ea, ei devin nişte analfabeţi morali a 
căror unica lege este eul. 



 ANUNŢURI
lDuminică, 17 aprilie va avea loc cununia religioasă a fratelui 
   Nicholas Curescu cu sora Ani Baban. Domnul să-i binecuvânteze.
lDuminică, 1 şi 15 mai, vor avea loc Adunările Generale ale 
   bisericii pentru propuneri şi alegeri de Comitet.
lSâmbătă, 7 mai - ,,Ziua voluntarilor": 10:00 AM - 6:00 PM
lÎncepând cu duminică, 10 aprilie 2011, per-
soanele care parchează ilegal riscă să fie 
sancţionate de poliţie sau maşinile să le fie 
ridicate de compania de towing.
SĂPTĂMÂNA  ACEASTA  NE  RUGĂM  PENTRU:
l Cinci familii din biserică în ordine alfabetică
l Lucrătorii lui Dumnezeu din întreaga lume
l Departamentele, formaţiile şi grupurile din biserică
l Rugăciune pentru binecuvântarea ţării Danemarca

CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ: 1 Corinteni

l 1 Cor. 11:1-34 - Tema capitolului: ,,Acoperirea capului şi 
Cina Domnului"

STUDIEM BIBLIA ÎMPREUNĂ: 1 Timotei
lTextul pentru această săptămână: 
   1 Timotei 1:3-11: ,,Prezentarea ereziei şi nevoia pastorală 

în Biserica din Efes"

PROIECTELE BISERICII NOASTRE ÎN 2011

lParticiparea la construcţia unei biserici în Haiti
lSponsorizarea pastorului bisericii din Puerto Barrios
lSponsorizarea parţială a doi studenţi din biserica noastră 

care se pregătesc pentru slujire în şcoli teologice  
lTurneu de evanghelizare în România cu Grupul Speranţa 
lEvanghelizare săptămânală în închisoare
lEmisiunea TV ,,Păstorul cel Bun" la OTV România
lDoi fraţi sponsorizează doi studenţi la ITP Bucureşti
lDepartamentul de surori sponsorizează:
 - Un pastor în S-E României
 - O familie de lucrători sociali în Buzău
lŞcoala Duminicală sponsorizează Casa Betania, Călăraşi
lAjutor financiar lunar pentru cinci familii din România

PAGINA PASTORULUI TELEFOANE UTILE
Pastorii Bisericii 
Luigi Miţoi - pastor senior                                           (847) 544-1132                 
Viorel Lozneanu - pastor asistent                                (773) 848-8733
Petru Cladovan - pastor                                             (847) 212-6460 
Petru Lorincz - pastor                                                 (847) 774-1501
Marian Vlad - pastor                                                   (773) 580-9000 
Ionel Şovrea - pastor                                                  (773) 878-3503 
Preşedinte
Sami Damşa                                                               (773) 418-3780
Secretar
Nelu Purcea                                                                (773) 406-0295
David Măgduţ - secretar asistent                                (773) 715-2701 
Casier
George Bujdei                                                             (847) 323-5605
Johnny Ivan - casier asistent                                      (773) 202-1658
Administrator
Teofil Dorneanu                                                          (773) 936-3095
Vasile Gaode - administrator asistent                        (847) 417- 9241
Bethany Land
Melania Lozneanu                                                      (773) 771-8405
Şcoala Duminicală
Adriana Lozneanu                                                      (773) 505-6750
Tineret
Ştefan Lozneanu - lider                                              (773) 771-8402
Dirijorii formaţiilor muzicale
Andrei Fedur - director de muzică, dirijor fanfară       (847) 704-0501
Narcis Oros - dirijor asistent fanfară                           (773) 615-6447
Dorin Giurgiu - dirijor principal cor mixt                      (847) 644-9676
Miky Ban - dirijor asistent cor mixt (dirijor fondator)   (847) 217-3839
Andrei Fedur - dirijor cor de fete                                 (847) 704-0501 
Departament laudă şi închinare
Dan Muncaciu                                                            (773) 936-4813 
Ordine 
Teodor Tiriteu                                                             (847) 673-8590
Departament limba română şi librărie
Tabita Măgduţ                                                            (773) 715-1426 
Audio-Video
Daniel Margine                                                          (773) 290-3750
Multiplicări casete/cd-uri/dvd-uri
David Laza                                                                 (773) 663-9488
Bus
Cornel Ţână                                                               (773) 908- 4847 
Organizare mese, bake sale, părtăşii
Melania Lozneanu                                                      (773) 771-8405
Janitor
Delia Purcel                                                                (773) 297-8058
Proiecte departament femei
Lidia Banc                                                                   (847) 845-3420      
Evanghelizare şi consiliere femei
Adina Sas Simoniak                                                   (773) 704-2430

 Blestemarea smochinului care nu a avut rod stârneşte şi astăzi controverse. Unii cred 
că Mântuitorul nu a fost îndreptăţit să acţioneze aşa pentru că nu era încă vremea roadelor; alţii 
cred că Domnul a manifestat această slăbiciune din cauza foamei. În ceea ce mă priveşte, cred 
că este cel puţin îndrăzneaţă, dacă nu chiar blasfemiatoare, afirmaţia potrivit căreia Domnul 
a fost nedrept sau nervos în împrejurarea blestemării smochinului. Pentru a înţelege corect 
mesajul dumnezeiesc al întâmplării trebuie să facem câteva observaţii:
1. STABILIREA CONTEXTULUI
a) Mântuitorul este la sfârşitul misiunii Sale de trei ani şi jumătate, adică la sfârşitul perioadei 
în care i-a învăţat mereu şi mereu pe evrei, explicându-le Scripturile.   
b)  Întâmplarea se petrece luni, a doua zi din Săptămâna Mare. În această săptămână, Domnul 
devine extrem de direct cu fariseii şi cărturarii şi cele mai multe dialoguri le are cu ei. Duminică 
noaptea o petrece în casa lui Lazăr, Marta şi Maria din Betania şi luni dimineaţa pleacă cu 
ucenicii spre Ierusalim, care se afla la aproximativ 2 mile depărtare. Pe drum spre Ierusalim, 
Mântuitorul ,,flămânzeşte" şi, găsind un smochin pe drum, îl blestemă fiindcă nu a găsit rod 
în el. Este interesant faptul că Domnul a fost atât de nemâncat, încât a flămânzit pe drum, în 
ciuda faptului că tocmai plecase din casa prietenilor Lui. De ce? Nu cumva tocmai pentru a-i 
învăţa pe ucenici ceva despre harul lui Dumnezeu irosit de evreii fără rod?
II. SPECIFICUL SMOCHINULUI
 Smochinul este primul pom pomenit în Biblie (Gen. 3:7) şi evreii sunt primul popor 
al lui Dumnezeu (Gen. 12:1-3). Smochinul şi viţa de vie sunt două dintre cele mai profunde 
simboluri ale poporului Israel. Smochinul este un pom de 3-4 metri înălţime şi are particularitatea 
că mai întâi apar fructele şi apoi frunzele. În Israel smochinul rodea de două ori: prima recoltă 
avea loc în luna martie-aprilie şi a doua toamna târziu (Osea 9:10). Smochinele de primăvară 
erau mici şi nu foarte gustoase, în timp ce toamna erau mari şi foarte gustoase.
III. DERULAREA ÎNTÂMPLĂRII
 Pe drum spre Ierusalim, văzând un smochin cu frunze, chiar dacă nu era vremea 
roadelor din octombrie, Domnul S-a aşteptat să aibă smochinele mici, pentru că era în 30 martie 
33 d. Hr. Negăsindu-le, Domnul a spus intenţionat cu glas tare, să audă şi ucenicii: ,,În veac să 
nu mai mănânce nimeni rod din tine" (Mc. 11:14b).
IV. INTERPRETAREA ÎNTÂMPLĂRII
 Blestemarea smochinului este a doua oară când Domnul face ceva ce aduce judecata lui 
Dumnezeu, prima oară fiind în Gadara, când permite duhurilor să intre în porcii care s-au aruncat 
în mare. De ce blestemă Domnul un smochin care nu are roadă, dacă nu era vremea roadelor? Dacă 
Domnul a avut o slăbiciune, cum şi-au permis ucenicii Lui să-L expună, consemnând această întâm-
plare în Scripturi? Este adevărat, nu era vremea smochinelor coapte din octombrie, însă prezenţa 
frunzelor vorbeşte despre prezenţa smochinelor timpurii. Smochinul nu a fost blestemat pentru lipsa 
rodului, ci pentru prezenţa frunzelor care promiteau smochinele timpurii. Nu era vorba de roada 
mare şi gustoasă, ci doar de nişte smochine timpurii, începătoare, verzi, mici şi fără gust. 
 Care este înţelesul întâmplării? Cum era smochinul, aşa era şi Templul, aşa era şi ţara. Ca 
şi smochinul cu frunze care promite, tot aşa şi evreii, plini de aparenţe religioase, care ascundeau 
absenţa roadelor sfinte. Blestemarea smochinului a fost o profeţie despre ce urma să li se întâmple 
evreilor peste 30 de ani, când au fost distruşi de romani pentru aproximativ 19 secole. Acest popor 
s-a încrezut în el, nu în Dumnezeu. În această perioadă, au fost altoite în smochin ramurile Neamu-
rilor (Rom. 11:11). Blestemarea smochinului are loc după ce Domnul le spune pilda smochinului, 
avertizat că nu are rod şi grădinarul îi ia apărarea pentru încă o perioadă. Nici după perioada cerută 
smochinul nu a dat rod, aşa că a fost necesară tăierea lui. Nici Persoana Mântuitorului, nici predicile 
şi minunile Lui nu l-au ajutat să facă rod. Plini de frunze, dar fără rod. 
 Întâmplarea nu este doar pentru Israel, ci este în egală măsură şi pentru Biserică: 
,,căci dacă n-a cruţat Dumnezeu ramurile fireşti, nu te va cruţa nici pe tine" (Rom. 11:21).  
Pomul se cunoaşte după roadă, nu după frunze. Roada hrăneşte pe alţii, îi satură, îi ajută.
                                                                                                    Pastor Luigi Miţoi




