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P]durea din mijlocul Carmelului 
%Pa\te-{i poporul cu toiagul T]u, pa\te turma mo\tenirii Tale, care locuie\te 

singur] 'n p]durea din mijlocul Carmelului; ca s] pasc] pe Basan \i 'n Galaad, ca 
'n zilele de alt] dat].”  (Mica 7:14) 

 Versetul acesta este o rug]ciune din inima profetului Mica. A fost destul] 
pedeaps] \i pustiire, dar a mai r]mas o r]m]\i[], un popor mai mic, dar smerit 
\i plin dragoste. Mica se roag]: %Pa\te-{i poporul cu toiagul T]u, pa\te turma 
mo\tenirii Tale, care locuie\te singur] 'n p]durea din mijlocul Carmelului!^ 
 De ce este scris, %p]durea din mijlocul Carmelului^? Limba ebraic] ne d] 
o explica[ie aici: Carmel 'nseamn] %p]m`nt roditor,^ uneori tradus la noi cu 
arhaicul %pom]t^.  Astfel, Isaia 29:17, %Libanul se va preface 'n pom]t^, este 
de fapt %Libanul se va preface 'n Carmel^, adic] locul sterp, f]r] roade, va 
deveni o livad] cu pomi fructiferi. Proorocul Mica are o rug]ciune minunat]: 
%Doamne, pa\te-{i turma mo\tenirii Tale 'n locuri frumoase, 'n livada 
desf]t]rilor Tale, ca 'n zilele de odinioar]!^ Ne rug]m \i noi, Adu, Doamne, 
vremuri de har, vremuri de 'nviorare peste r]m]\i[a care-{i poart] Numele, 
vremuri bune ca alt]dat]! 



Comunic]ri 
 •Membri: "n luna octombrie au 
fost primi[i ca membrii ai bisericii 
Betel, urm]torii: 
 - Iacob \i Cristina Sezonov 
 - Niculina Bulboac] 
Suntem 'ncredin[a[i c] Domnul Isus 
le va da un har deosebit \i multe 
binecuv`nt]ri. Ne rug]m s] fie ca 
ni\te pomi s]di[i l`ng] un izvor de 
ap], cu road] bogat] pentru "mp]r][ia 
Domnului.  
 
 •S-au n]scut 'n familiile din 
poporul Domnului: 
 La data de 13 octombrie, la orele 
7:51 pm, 'n familia Ionu[ \i Natalia 
Babii (fiul \i nora fratelui Mihai \i 
Rodica Babii), s-a n]scut un copila\ cu 
numele Alexandru Sebastian Babii. 
(7.14 lbs, \i 20^). 
 La data de 20 
octombrie, la orele 
12:31 pm, sora Diana 
Popovici a dat 
na\tere unei feti[e cu 
numele Julia Charis 
Popovici (7.6 lbs \i 
21.5^). 
 Spunem din toat] inima, Sl]vit s] 
fie Domnul! El, cu harul S]u bogat, s] 
poarte de grij] de aceste familii \i s]-
|i 'mplineasc] planul S]u m]re[ 'n 
cre\terea acestor copila\i. 
 
 •Musafiri: Am fost vizita[i 'n 
duminica trecut] de: 
 - Ileana Pu\ca\, sor] de corp cu s. 
Veronica Morar, sosit] recent din 
Rom`nia. 
 - Sebastian Mure\an, din Akron \i 

Din duminica trecut] la noi 



mutat 'n Washington, DC, prieten al 
familiei Vasile T]m]\an. 
 
 • Misiune: Ast]zi un grup de fra[i 
\i surori sunt pleca[i 'n misiune la 
Akron, Ohio, la aniversarea de 100 de 
ani de la 'nceputurile bisericii de 
acolo, biseric] p]storit] acum de 
fratele Viorel Clintoc.. 
 
 •Ne-am desp]r[it pentru o 
vreme... 
 - ...de t`n]rul David Torje care 
dup] o lun] \i jum]tate de \edere aici 
\i  'n familia Oli \i Mia Costin, care l-a 
g]zduit, a plecat s]-\i continue 

studiile la facultatea din Sibiu. 
 - ...de familia Mihai \i Cati 
R]dulescu, care \i-au luat r]mas bun 
de la noi 'nainte de plecarea 'n 
Hawaii. 

Next Friday, 
October 31, 
all kids and 
anyone who 
wants to 
help, be at 
Church at 4:30 pm. We will have a 
Harvest Party, 4:30-8:00 pm. 
Crafts, Bible Lessons, dinner, and 
games. Invite others to come! 

Prin El am c]p]tat 'mp]carea 
  %...Prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am c]p]tat 'mp]carea^ 
(Romani 5:11). Se poveste\te c] 'ntr-o familie, singurul fiu a fost izgonit de 
acas] din cauza purt]rii lui rele. Fiul izgonit a pribegit prin lume, iar acas] 
p]rin[ii tr]iau cu dorul dup] el. "ntr-o zi 'ns], mama s-a 'mboln]vit grav \i 
medicul a recunoscut apropierea sf`r\itului. I s-a cerut bolnavei s]-\i spun] 
dorin[ele, \i ea, av`nd o inim] de mam] care a acoperit purtarea rea a fiului, a 
spus c] singura ei dorin[] e s] fie chemat la patul ei fiul izgonit. C`nd acesta a 
sosit, ea era istovit] de boal], moartea era la pragul casei, dar a chemat l`ng] 
patul ei pe fiul \i pe so[ul ei \i cu m`inile tremur`nde, le-a luat m`inile lor \i 
le-a unit pe pieptul ei, \i a\a a murit. A adus 'mp]carea. 
 "ntocmai a\a s-a petrecut la crucea de pe Golgota, c`nd a murit 'ntre cei 
doi t]lhari Domnul Isus Hristos. Moartea Lui a ob[inut iertarea noastr] a 
celor p]c]to\i \i nelegiui[i. Acolo Tat]l 'l prime\te pe fiul r]t]cit \i-i d] 
iertarea. La crucea de pe Golgota, pe care a suferit \i a murit Fiul lui 
Dumnezeu, M`ntuitorul nostru, se s]v'r\e\te 'mp]carea cu Dumnezeu.  La 
crucea 'ns`ngerat], pe care a fost pironit Domnul Isus, inima iubitoare a 
Tat]lui ceresc, 'i dezbrac] de haina murdar] \i t]v]lit] 'n toate stric]ciunile de 
pe p]m'nt, pe to[i cei ce cred 'n M`ntuitorul, \i-i 'mbrac] 'n haina nou] \i 
curat], 'ntocmai ca pe fiul cel pirdut. Dup] 'mp]carea cu Dumnezeu via[a 
devine nou], traiul devine edenic, trecutul a disp]rut, iar sufletul s-a ancorat 
'n limanul fericirii. 
 Ast]zi 'nc] r]sun] chemarea harului, \i, %ca \i cum Dumnezeu ar 'ndemna 
prin noi, v] rug]m fierbinte, 'n Numele lui Hristos: "mp]ca[i-v] cu 
Dumnezeu!^ (2 Cor. 5:20).  (Alexa Popovici, Podoaba Golgotei) 



  %El "\i va pa\te 
turma ca un P]stor, va 
lua mieii 'n bra[e, 'i va 
duce la s`nul Lui, \i va 

c]l]uzi bl`nd oile care al]pteaz]^  
(Isaia 40:11). 

Comoara Sionului 
%Frica de Domnul, iat] comoara 
Sionului^ (Isaia 33:6) 
 "n 1837 doi []rani rom`ni 'n 
timp ce se chinuiau s] dea la o 
parte o piatr] din deal au g]sit un tezaur 
care a intrat 'n visteria de aur []rii, cunoscut ca 
%Tezaurul de la Pietroasa^, sau vestita %Clo\c] cu 
puii de aur.^ "n 1917 comoara de aur a fost 
trimis] 'n Rusia pentru p]strare 'n grija [arului, 
'mpreun] cu alte obiecte din tezaurul Rom`niei, \i 
acestea au fost recuperate cu greu abia 'n 1956 \i 
doar pa[ial. Acum se afl] la Bucure\ti 'n Muzeul 
Na[ional de Istorie. Mai este vestit %Tezaurul de 
la S`nnicolaul-Mare^ care este acum la un muzeu 
din Viena. 
 Comorile se p]streaz], se p]zesc cu grij] ca s] 
nu fie furate sau pierdute. Ho[ii le caut] fiindc] 
sunt scumpe, \i vor s] le fure. Dar iat] un tezaur 
care se d] oricui 'l vrea: tezaurul din Sion. 
Proorocul Isaia face o declara[ie: Ce are mai 
scump Sionul, tezaurul Ierusalimului, nu se [ine 
sub sticl] 'ntr-un muzeu, ci se 'mparte cu to[i cei 
care doresc s]-l aibe: e frica de Domnul. Iat] 
comoara de pre[ pe care Dumnezeu o d] 'n dar 
celor care vin la El cu poc]in[] \i credin[]. Nu vrei 
s] ai \i tu aceast] comoar]? 

O 'ntrebare: 
C`[i ani a stat Iacob 'n casa lui Laban \i i-a slujit? 
 
R]spuns la duminica dinainte: 
Solomon \i-a zidit casa, I "mp]ra[i 7:1 

Proverbe rom`ne\ti: 
• Boii b]tr`ni fac brazda dreapt]. 
• Calul se caut] de din[i, 
  \i omul se caut] de p]rin[i. 
• Dou] m`[e-n sac, nu-ncap. 
• C`nd te latr] un c`ine, 
  astup]-i gura cu p`ine. 
• Viespea dup] ce c] nu face miere, 
   mai \i 'mpunge cu fiere. 

A\a Te-am cunoscut 
 
Te laud, Doamne Preasl]vite, 
C] ai venit la cei s]rmani, 
La cei descul[i, f]r] n]dejde, 
La cei zdrobi[i, \i f]r] bani. 
Te-ai dus 'n lag]rele mor[ii, 
La cel mai chinuit evreu... 
A\a Te-am cunoscut, Isuse, 
|i-n veci e\ti Dumnezeul meu! 
 
Te laud, Doamne Preasl]vite, 
C] ai venit la cei fl]m`nzi, 
C] n-ai vrut m`ndrele palate, 
Ci te-ai lipit de cei pl]p`nzi. 
|i Te-ai smerit, om 'ntre oameni, 
T`mplar s]rac, un galileu... 
A\a Te-am cunoscut, Isuse, 
|i-n veci e\ti Dumnezeul meu! 
 
Te laud, Doamne Preasl]vite, 
C] ai venit la cei de jos, 
C] Te-ai atins de suferin[a 
Celui mai schilav \i lepros, 
Vii prin c]tune, prin spitale, 
S] ni-L ar][i pe Dumnezeu... 
A\a Te-am cunoscut, Isuse, 
|i-n veci e\ti Dumnezeul meu! 
 
Te laud, Doamne Preasl]vite, 
C] ai venit la cei pribegi, 
La cei din temni[ele sumbre, 
C]tu\ele s] le dezlegi. 
Te duci prin Siria, Uganda, 
Stai sub c]lc`iul cel mai greu... 
A\a Te-am cunoscut, Isuse, 
|i-n veci e\ti Dumnezeul meu! 
 
Te laud, Doamne Preasl]vite, 
C] ai venit la cei str]ini, 
La emigran[ii, deporta[ii, 
|i prigoni[ii T]i cre\tini, 
Tu stai cu noi, ne sim[i durerea, 
|i c`n[i \i pl`ngi cu noi mereu... 
A\a Te-am cunoscut, Isuse, 
|i-n veci e\ti Dumnezeul meu! 
 
Te laud, Doamne Preasl]vite, 
C] ai venit, Tu cel mai sf`nt, 
La cel mai p]c]tos din lume, 
L-ai c]utat p`n]-n morm`nt; 
|i-acum m] [ii cu drag 'n palme, 
Ca \i pe cel mai scump trofeu... 
A\a Te-am cunoscut, Isuse, 
|i-n veci e\ti Dumnezeul meu! (vp) 


