
Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ — 330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 
Servicii de 'nchin]ciune: duminic] diminea[a 10:00-12:00; dup] amiaz], 5:00-6:30; 

miercuri seara 7:00-8:00. Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00 
Internet - http://www.betelchurch.org 

12 Octombrie 2014 

S]rb]toarea corturilor 
 De la apusul soarelui de miercurea trecut] (8 octombrie) p`n] la miezul 
nop[ii de mar[ea viitoare (15 octombrie) este 'n anul acesta 'n calendarul 
evreiesc %S]rb]toarea corturilor^. La Levitic 23:34, Dumnezeu a poruncit lui 
Moise: %Vorbe\te copiilor lui Israel \i spune-le: %"n a cincisprezecea zi a acestei a 
\aptea luni, va fi s]rb]toarea corturilor, 'n cinstea Domnului, timp de \apte 
zile.^ Denumirea de sukkot e preluat] din limba ebraic] \i 'nseamn] %colibi^. 
|apte zile din an israeli[ii aveau s] stea 'n colibi, ca aducere aminte a drumului 
lor spre Canaan. Aceasta este a \aptea s]rb]toare poruncit] de Dumnezeu, \i 
una din cele trei 'n care to[i b]rba[ii din Israel trebuiau s] se adune la cortul 
'nt`lnirii \i mai t`rziu la templul din Ierusalim. Era o s]rb]toare de bucurie, de 
str`ngere laolalt], de c`nt]ri \i de pream]rire a Numelui sf`nt al lui 
Dumnezeu. Pe l`ng] aspectele profetice nespus de frumoase, privim 'n 
Evanghelia dup] Ioan \i observ]m c] la aceast] s]rb]toare, c`nd era adus] ap] 
de la sc]ld]toarea Siloamului \i turnat] pe altar ca jertf] lui Dumnezeu, %"n 
ziua de pe urm], care este ziua cea mare a praznicului Isus a st]tut 'n picioare 
\i a strigat: Dac] 'nseteaz] cineva, s] vin] la Mine \i s] bea...^  (Ioan 7:37-38). 
S]rb]toarea corturilor ne spune despre Duhul Sf`nt care ne face pe fiecare 
f`nt`ni de ap] pentru cei 'nseta[i, s]rb]toarea venirii Domnului 'n mijlocul 
sfin[ilor S]i, marea adunare laolalt] a celor r]scump]ra[i 'n slav]! 



Comunic]ri 
 Œ "n holul de la intrarea Bisericii 
sunt  c` teva  sch i [e  pentru 
remodelarea platformei \i a 
baptistierului. Nu sunt defintive, \i 
desigur le vom lua 'n discu[ie ca s] 
avem o hot]r`re final]. 
 Œ "n duminica trecut] fratele Ioan 
Brad a 'mplinit 25 de ani de c`nd 
filmeaz]  \i 'nregistreaz] serviciile 
divine ale bisericii. Ofer] \i azi 
doritorilor un DVD cu serviciul de 
botez din 28 septembrie, iar celor 
care s-au botezat un CD cu toat] 
Biblia 'nregistrat]. 
 Œ Ne-am bucurat 'n duminica 
trecut] s] vedem 'ntre noi pe sora 
Felicia Albu (Ardelean) din Florida, 
sor] de corp cu fratele George 
Ardelean. 
 Œ "n duminica trecut] sora Elena 
Negru a fost %mama s]rb]torit]^ la 
'mplinirea frumoasei v`rste de 85 de 
ani. Cu aceast] ocazie toat] familia 
Negru a fost prezent] la adunare \i au 
c`ntat to[i dou] c`nt]ri 'mpreun]. Cu 
ocazia aceasta au fost saluta[i: familia 
Alin \i Beatrice Negru, familia Hana 
din Detroit; familiile Iosif \i Flori 
Negru, Cosmin \i Carla Negru, sora 
Dorina Bejan \i fiul Darius, sora Lidia 
Ruzmir din Arizona. 

 Œ Miercuri seara am avut ca 
musafir pe fratele p]stor Ioan Zaharia, 
p]stor la Biserica Baptist] Betel din 
Arad, care a avut un mesaj de 
'nfl]c]rare pentru noi. Biserica Betel 
din Arad (Gr]di\te) a s]rb]torit de 
cur`nd 40 de ani de la 'nfiin[are, iar 
fratele Zaharia este p]storul ei de 26 
de ani. 
 Œ Am fost vizita[i de prietena 
Linda Stevens, din Portland, care a 
frecventat biserica din locul acesta 
unde suntem noi acum 'ntre anii 1958 
\i 1978. D`nsa a pictat unul din pere[ii 
de la subsol 'n partea \colii duminicale 
a copiilor. Acum, Linda Stevens 
frecventeaz] o biseric] baptist] din 
Portland. 
 Œ Anul  acesta  mis iunea 
%Romanian Television Network^, a 
c]rei director este fratele Petre 
Amarei, 'mpline\te 20 de ani de 
existen[] \i va avea o serbare de 
aniversare la Bierica Penticostal] 
Philadelphia, 1713 W. Sunnyside 'n 
Chicago, 'n duminica de 19 octombrie 
diminea[a de la 10:00. 
 Œ De la fratele Ionel Zaharie, (care 
ne-a vizitat 'n vara aceasta) 
conduc]torul organiza[iei %Alege 
Via[a^ din Rom`nia:  S]pt]m`na 
viitoare este o s]pt]m`n] important],  
'n lucrarea cu tinerii antreprenori.  

La Mul[i Ani, sor] Elena Negru 



(noi o numim %Lead Impact^).  O s] 
avem vizita a dou] 
delega[ii de oameni de 
afaceri \i politicieni din 
SUA (%Momentum 
Europe^) \i Canada 
(%Christian Embassy^). 
Tema 'nt`lnirilor pe 
care o s] le avem se 
nume\te Inima Liderului.  Prin tot 
ceea ce vom face dorim s] atingem 
inima liderilor care vor veni. 
Ap r e c ie m  mul t  r ug ] c iun i le 
dumneavoastr] pentru aceste 
evenimente. 
 Œ "n luna octombrie spa[iul 
Misiunii Permanente a Rom`niei la 
ONU  va g]zdui o expozitie de pictur] 

sub egida Institutului 
Cultural Rom`n din 
N e w  Y o r k . 
Tablourile apar[in 
artistului \i fratelui 
nostru Alexandru 
Darida. "l felicit]m \i 
ne bucur]m de 

succesul, aprecierea \i recunoa\terea 
interna[ional] de care se bucur]. 
 Œ La 28 septembrie a.c. a 'ncetat 

din via[] Nicolae Corneanu, 
arhiepiscop al Timi\oarei \i mitropolit 
al Banatului (din 
1962). A avut cea 
mai lung] \edere 
'n scaunul de 
mitropolit (peste 
50 de ani), 
p e r s o n a l i t a t e 
remarcabil] 'n 
via[a bisericii ortodoxe rom`ne, av`nd 
totodat] rela[ii cordiale \i cu bisericile 
neoprotestante. Ar fi avut v`rsta de 
91 de ani 'n luna noiembrie anul 
acesta. 
 Œ O \tire zguduitoare a fost 
transmis] de Baptist Press: La 3 
octombrie Michael Cruce, p]stor 
asistent la Rosebower Baptist Church 
din Paducah, Kentucky, a murit 
'mpreun] cu so[ia \i cei doi fii 
adolescen[i ('ntreaga familie) 'ntr-un 
accident de ma\in] l`ng] Nashville 
'ndrept`ndu-se spre Gatlinburg, 
Tennessee, unde dorea s] aibe o 
s]pt]m`n] de vacan[] cu 'ntreaga sa 
familie. Ne rug]m ca biserca 'n doliu 
\i 'ntreaga comunitate s] simt] o 
cercetare \i o m`ng]iere a Duhului. 

Bomboane de 5 octombrie 



%Dac] 'nseteaz] 
cineva, s] vin] 

la Mine \i s] 
bea. Cine crede 'n Mine, din 

inima Lui vor curge r`uri de ap] 
vie, cum zice Scriptura!^ (Ioan 

7:37b-38) 

La 'nchin]ciunea de sear] 

 
C`nt]ri Comune 
Rugaciune de invocare 
Cuv`nt de bun venit  
C`ntare Comun]  
Fanfara:   Venit i Cre\tini 
Poezie: Laura Ardelean  
C`ntare: Bianca Voica  
C`ntare comun]  
C`ntare: Familiile Smahon \i Bogdan 
Poezie: Daniel Bogdan  
C`ntare: Familiile Smahon \i Bogdan  
Fanfara: St`nc]-n Pustie 
Anun[uri \i Colecta: 
     (C`ntare Comun]) 
Citirea Textului \i Rug]ciune  
Predica  
Benedic[ie  
 

 C`nt]rile, conduse de Filip Smahon 

O 'ntrebare: 
Cu ce animale de purtat poverile au venit 
fra[ii lui Iosif 'n Egipt s] cumpere gr`u? 
 
R]spuns la duminica dinainte: 
Ieremia 17:11. Pas]rea la care se refer] 
proorocul, este pot`rnichea. 

Vindecarea unui lunatic. 
 %Doamne, ai mil] de fiul meu, c]ci 
este lunatic, \i p]time\te r]u...^ (Matei 
17:15). Mul[i lunatici mai sunt pe lume! 
E vorba de o boal] spiritual], de care nu-
\i dau seama cei care o au. Observa[i c] 
nu cel bolnav a venit s] cear] vindecarea, 
ci tat]l lui. E un semn de boal] grav]. 
Lunaticul \i-a creat o lume de iluzii false 
\i se complace 'n ele. Nici nu vrea s] fie 
vindecat. 
 Pretutindeni ve[i g]si lunatici. 
Lunatici care cred c] n-au nevoie de 
poc]in[]. Lunatici care tr]iesc 'n p]cat \i 
nu-\i v]d starea. Lunatici care vor mereu 
s] fie mai boga[i \i niciodat] n-au destul. 
Lunatici care, dac] au ceva bani mai 
mul[i, cred c]-i pot cump]ra pe al[ii. 
Lunatici care vorbesc de r]u \i arunc] 
murd]rii \i gunoaie 'mpotriva fra[ilor, \i 
apoi se prefac c] sunt sfin[i de icoane. 
Lunatici care se 'ngrijoreaz] \i nu pot s] 
doarm] din cauza fricii de umbra zilei de 
m`ine. Lunatici care au nebunia m`ndriei, 
\i sufer] c] nu sunt mai mari. Lunatici 
care nu vor s] cread] 'n Domnul Isus. 
Lunatici care se 'mpotrivesc Evangheliei. 
Lunatici care tr]iesc 'n ipocrizie \i 
minciun]. 
 Domnul Isus a recunoscut imediat 
cauza bolii: Lunaticul avea 'n el un 
demon. %Isus a certat dracul, care a ie\it 
afar] din el^ (Matei 17:18). Domnul 
aduce pe bolnavul lunatic la lumin], la 
libertate, adev]r \i pace.. Dar, mai adaug] 
ceva: %Acest soi de draci nu iese afar] 
dec`t cu rug]ciune \i cu post^ (v.21). O, 
Doamne, folose\te-ne \i pe noi la 
vindecarea altora! 

Amber Ilisie \i Ruth T]m]\an 

Proverbe: 
• A fi mare, nu-i mirare. A fi om, e lucru 
mare. 
• Cine se gr]be\te, cur`nd ostene\te. 
• Eu domn, tu domn! |i cine duce sacul? 
• Dac] vrei s] scapi de un prieten, 
'mprumut]-i bani. † 


