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Afară din Tabără
„În adevăr, trupurile
dobitoacelor, al căror sânge
este adus de marele preot în
Locul prea sfânt, pentru
păcat, „sunt arse de tot
afară din tabără.” De aceea
și Isus, ca să sfințească
norodul cu însuș sîngele
Său, a pătimit dincolo de
poartă. Să ieșim dar afară
din tabără la El, și să
suferim ocara Lui. (Evrei
13:11-13).

lui Dumnezeu, tronul
strălucitor al gloriei care Îl
înconjoară pe Marele
Împărat. Iar curtea din
afară reprezintă pământul,
locul în care e păcat,
suferință, și moarte. Iată de
ce răscumpărarea nu putea
Dincolo de poartă…
fi făcută în Cer, ci aici pe
Afară din tabără…
pământ. Pământul e locul
Iată locul jertfei, al
păcatului, și aici trebuia
suferinței, locul vărsării
jertfit pe altar Mielul de
sângelui ispășitor pentru
răscumpărare. Și tocmai de
răscumpărare. Nu în locul
aceea a trebuit să coboare
sfânt și nici în Sfânta
între noi Fiul lui
Sfintelor, ci afară, dincolo Dumnezeu, aici, afară din
de poartă.
tabără.
De ce așa?
Dar apostolul continuă
Fiindcă încăperea numită gândurile sfinte, „Să ieșim
„Sfânta sfintelor” reprezintă dar afară din tabără la El,
simbolic locul scaunului de și să suferim împreună
domnie al lui Dumnezeu,
ocara Lui.” Înțelesul
locul sfințeniei, al slavei, loc acestor cuvinte este iarăși
în care nu există păcat, și
plin de mister. În umilirea
deci reprezintă Cerul slavei Domnului Isus, coborând

aici pe pământ,
dincoace de poarta
slavei, afară din
tabără, este o pildă
pentru noi.
Domnul Isus a fost
respins de oameni,
acoperit de păcatele
pe care le-a luat
asupra Sa, disprețuit
și răstignit. Dar aici,
afară din tabără, în
locul păcatului, El a
fost sfânt, „Sfântul
lui Dumnezeu,” și
aici, trebuie și noi să
trăim ca sfinți ai
Domnului. Să nu ne
facem iluzii în
legătură cu viața de
credinioși pe pământ.
Aici e suferință, e
necaz, și aici suntem
chemați să „suferim
ocara Lui”.

Scurte Comunicări
„Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot
să intru în casa Ta, și să mă închin cu frică
în Templul Tău cel sfânt” (Psalmul 5:7)
v- În duminica
trecută am avut harul
să luăm parte la
binecuvântarea lui
George Benaiah
Ordeanu, al treile fiul în
familia Allen și Delia
Ordeanu, și al noulea
nepot al fratelui Petre și
al sorei Ronella
Ordeanu. În bucuria
aceasta Allen și Delia
au dat o masă pentru
toată adunarea după serviciul de seară.
Musafiri în săptămâna trecută:
v- Miercurea trecută am avut surpriza
frumoasă să avem în mijlocul nostru pe
fratele Romică Iuga, păstor
la biserica Speranța, din
Arad și vicepreședintele
comunității de Arad. Fratele
Iuga a predicat Cuvântul
Domnului, și va fi cu noi și
astăzi. Biserica Speranța
susține un orfelinat și un azil
pentru handicapați, „Căminul Speranței”, și
la acesta din urmă frații au nevoie de
ajutorul nostru urgent.
v- Fratele Sali Sabri,
păstor la Medgidia, a
predicat la serviciul divin
de dimineață, înainte de
Cina Domnului. Desigur,
ajutorul primit va fi folosit
pentru frățietatea din Medgidia,
comunitatea turcă, cea de români, și cea de
romi.
v- Alexandru și Elena Hrișka din
Pennsylvania, și fiica Marilena, părinții și
sora de corp a sorei Aleona Smahon au
venit de la mare distanță să fi cu noi.

v- Joshua Pop, din Houston, Texas,
frate cu Mea Ordeanu.
v-Familia Liviu și Lily Ilciuc s-a întors
din Arizona.
v-Familia Eugen și Ligia Bujdei s-au
întors din Ohio. Sora Ligia urmează să aibe
o operație grea de knee-replacement.
v- Fratele Dan și s. Viorica Mitroi din
Wisconsin a fost cu noi la adunare. Vederea
la ochiul stâng al fratelui Mitroi a slăbit
considerabil, și astfel depinde de alții ca să
vină de la o distanță așa de mare la adunare.
Slavă Domnului pentru dorința lor vie să
fim împreună în casa Domnului.
v- Fratele Olimpiu și
sora Mia Costin au împlinit
la 7 noiembrie, 30 de ani
de căsnicie, aniversarea de
diamant. Spunem felicitări
călduroase acestei familii
scumpe.
v-În duminica trecută la biserica de pe
strada Montrose s-a ținut binecuvântarea
micuțului Isac Crâșmariu, fiul lui Ruben și
Aida Crâșămariu. Sora Aida este fiica
fratelui Gheorghe și a sorei Letiția Țărlea
de la noi. Este al optulea copil al familiei
Ruben și Aida. Felicitări și dorim ca mâna
bună a Domnului nostru să fie peste această
familie cu binecuvântări cerești.
v- La 7 noiembrie evanghelistul Billy
Graham a împlinit de 99 de ani. Locuiește
în rezidența de
munte Montreat,
lângă Ashville.
„Ca familie, ne
bucurăm așa de
mult că mai este
cu noi,” mărturisește fiul său Franklin
Graham. „Are mintea lucidă, dar e mai
tăcut. Nu mai vede și nu mai aude așa de
bine, dar sănătatea e stabilă.” Întrebat care e
secretul longevității tatălui său, Franklin a
spus în glumă: „Îi plac prăjiturile, în spcial
cozonacul cu lămâie, și cu cremă zaharisită
deasupra.”

v- Tot mai mult și tot mai des, actele de
terorism înfricoșător îngrozesc lumea. În
duminica trecută la Prima
Biserică Baptistă din
Southerland Springs,
Texas, (o congregație de
circa 60 de membri), a
intrat un tânăr de 26 de
ani, și a deschis focul de
mitralieră ucigând 26 de
persoane, și rănind pe alți
30. Șocul acestei vești ne-a îndurerat pe toți.
Steagurile în America au fost lăsate în
bernă. Doamne, ai milă!

dea putere și întremare deplină.
Miercuri a fost cu noi la adunare și
Dorin Mitrofan care a ieșit de curând din
spital, și ne bucurăm mult.
La Mulți Ani, Ben Popovici (15)

v- Să ne rugăm și pentru clasele de
limba română care au început în sâmbăta
trecută, și pentru profesoarele care se ocupă
de copii. În următoarele trei luni, clasele se
vor desfășura sâmbăta de la orele 10:00
dimineața, astfel:
Noiembrie 4, 11, 18
Decembrie 2, 9, 16.
Ianuarie 13, 20, 27.

Casa de rugăciune din Chișinău pe strada
Gării nr.1, construită de Adam Sezonov,
demolată de comuniști. Aici a lucrat cu
Evanghelia Boris Bușilă, arestat și
martirizat în 1942

v- După operația avută
în luna trecută, fratele Aurel
Burcă a avut în săptămâna
trecută câteva teste
medicale și săptămâna
viitoare urmează altele. Să
ne rugăm ca Domnul să-i
Tabăra de Vară din Colorado 2018
Desigur, mai este destul timp până la vară, și până atunci mai
avem câteva luni de frig, dar facem anunțul acesta pentru cei careși organizează vacanțele din timp, ca să nu fie conflict în datele din
calendar.
Și în anul 2018 vom organiza o tabără de vară în Colorado,
întocmai ca în anul 2016, și în același loc. Tabăra va începe în
duminica de 5 august cu masa de seară, și se va încheia joi 9 august după micul dejun.
Costul va fi astfel: Vârsta 0-5: $0 // Vârsta 6-12: $250 // Vârsta 13-100: $350.
Plata se va face la casierul bisericii, fratele Dan Bulboacă, având specificația
„Betel Colorado Summer Camp”, până cel târziu la 31 mai 2018. Lista participanților
și înregistrările se vor face la Alex Popovici, de la care puteți afla informații
suplimentare: tel. (847) 809-8164, sau pe internet la: acpopovici@gmail.com
Puteți vedea pe website amănunte despe tabără: www.highlandscamp.org.

Prin intrigi, se căuta născocirea de minciuni
prin care să poată fi arestaţi şi alţi pastori
baptişti. Aşa de pildă l-au arestat pe pastorul
luteran Richard Wurmbrand, de la Misiunea
Norvegiană din Bucureşti, în 29 februarie 1948,
pe drum, în timp ce mergea la biserică; şi cum
Securitatea ştia că Richard Wurmbrand a fost
prieten apropiat de ani de zile cu pastorul
baptist Alexa Popovici, s-au dus la Richard
Wurmbrand cu o hârtie semnată în fals cu
semnătura lui Alexa Popovici, plastografiată, în
care se scriau diferite învinuiri despre
Wurmbrand şi căutau să-l determine pe
Wurmbrand să facă la rândul lui „demascări”
despre Alexa Popovici. Deşi în stare de deţinut,
Wurmbrand a citit hârtia, a analizat semnătura
şi le-a spus:
— Asta nu e hârtie de la Alexa Popovici, şi
semnătura de pe hârtie este falsă. Eu îl cunosc
pe Alexa, îi cunosc scrisul şi iscălitura lui.
În aceleaşi zile l-au chemat pe Alexa
Popovici la Securitate şi i-au arătat o declaraţie
scrisă şi iscălită cu numele lui Wurmbrand, în
care acesta spunea diferte lucruri despre Alexa
Popovici. În mod similar, el a luat hârtia, a citito, s-a uitat la semnătură şi a răspuns la rândul
său:
— Declaraţia aceasta nu provine de la
Richard Wurmbrand, nu e scrisul lui, şi
iscălitura este falsă. Eu cunosc scrisul şi stilul
lui Wurmbrand, şi toată declaraţia este falsă.
Numai după ce a fost eliberat Richard
Wurmbrand în 1966, şi i-a povestit în America
lui Alexa Popovici cazul petrecut cu el la
închisoare, acesta din urmă i-a relatat cazul
identic petrecut cu el. Securiştii căutau să-i
aducă învinuiri lui Alexa Popovici prin care să-i
poată face un proces şi să-l condamne la
închisoare, și încercau să-i învrăjbească pe unul
împotriva altuia…

„De aceea,
frați sfinți,
care aveți
parte de
chemarea cerească, ațintiți-vă
privirile la Apostolul și Marele
Preot al mărturisirii noastre,
adică ISUS!” (Evrei 3E1)
La răscrucea dintre vremuri
La răscrucea dintre vremuri,
Unde sunt multe nevoi,
Pe cărările durerii, —
Doamne mare, fii cu noi…
Nu ne potrivim cu alții,
Aici nu găsim popas,
Gândul nostru e la Tine,
Aici nu suntem acas’.
Împotriva noastră luptă
Un dușman înverșunat,
Dar noi înălțăm, Isuse,
Al Tău Nume minunat.
Azi rar mai găsești credința,
Pocăința și mai rar,
Iar profeții parcă strigă,
În pustie, în zadar.
Împrejur mândria crește, —
Nu ne lăsa să cădem,
Nici în groapa de păcate,
Să alunecăm nu vrem.
Însă noi avem speranța
Ca un far spre viitor:
Duhul Tău însuflețește
Și unește-al Tău popor.
La răscrucea dintre vremuri,
Aici unde Tu ne-ai pus,
Noi strigăm un Aliluia!
Fii slăvit în veci, Isus.
Tu ești Domn, și nu e altul,
Toate trec, dar Tu nu treci.
Marele Păstor al Turmei,
Și Mântuitor în veci! (vp)
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