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Două coșuri cu smochine
„Domnul mi-a arătat două coșuri 
cu smochine, puse înaintea 
Templului Domnului, după ce 
Nebucadnețar, împăratul 
Babilonului, strămutase din 
Ierusalim și dusese în Babilon, pe 
Ieconia, fiul lui Ioiachim, 
împăratul lui Iuda, pe căpeteniile 
lui Iuda, pe lemnari și 
ferari…” (Ieremia 24:1).

Citind capitolul 24 din 
cartea proorocului Ieremia, 
înțelegem că profeția cu 
smochinele avea în vedere pe prinșii de război duși în Babilon în 597 î.H., 
cu regele Ieconia în primul convoi de robi (acești fiind „smochinele 
bune”); și avea în vedere pe cei rămași la Ierusalim cu regele Zedechia 
(dar aceștia erau „smochinele foarte rele”).

Noi am fi spus exact invers: cei rămași acolo la Ierusalim erau 
norocoșii, fiindcă aveau casele lor, avea cetatea lor, au fost scăpați de 
greutățile exilului; iar cei duși în robie, fără case, fără țară, fără nimic, noi 
am fi spus noi, erau nenorociții. Dar Dumnezeu vede altfel. Cei care au 
plecat fără nimic pe drumurile exilului și a lacrimilor, aceștia sunt 
„smochinele bune”, și acestora le face Dumnezeu  făgăduința: „Le voi da o 
inimă ca să înțeleagă că Eu sunt Domnul!” (v.7), urmând o clarificare cu un 
„dacă”: „Ei vor fi poporul Meu, iar Eu voi fi Dumnezeul lor, dacă se vor întoarce la 
Mine cu toată inima!” (v. 7b). Ei așteptau să se întoarcă la Ierusalim, dar 
Dumnezeu le spune să se întoarcă la El, la Dumnezeu, și nu de formă, ci 
din toată inima. Exilul le va întări credința și apropierea de Cuvântul 
Domnului, le va aduce o purificare a sufletelor.

Cât despre smochinele rele, cei care au rămas acolo cu Zedechia, 
Dumnezeu spune, „Îi voi face de pomină, o pricină de nenorocire pentru toate 
împărățiile pământului, de ocară, de batjocură, de râs și de blestem…” (v. 9). 
Dumnezeu vede răutatea, mândria și nepocăința oamenilor, și le-a 
pregătit acestora răsplata dreaptă.

Oare ce fel de smochine suntem? Dumnezeu așteaptă de la toți 
oamenii pocăința adevărată, întoarcerea la El cu toată inima.



Prietene, ai auzit vreodată
De-o dragoste mai sfântă, mai curată?
Ai auzit de-un Dumnezeu măreț,
Să vină de la slavă la dispreț?
Cel Preaînalt cu fața de lumină,
Să se coboare-n negură și tină?
Cel pururi Drept și veșnic Atotsfânt
Să ia un trup de humă, de pământ?
Și veșnicia să o schimbe cu o clipă?
Să vină-n lumea noastră de risipă?
Și dacă te întrebi, de ce-a venit?
Rămâi uimit: — Fiindcă te-a iubit!

Prietene, ai auzit vreodată,
De-o dragoste atât de minunată?
Cel ce-a venit la noi, un galileu,
E tocmai Creatorul Dumnezeu…
Cel care-a pus pe boltă mândrul soare,
S-a făcut rob în lumea pieritoare…
El, Domnul, Cel Atoate-urzitor,
A venit jos la noi ca servitor…
Stăpânul aurorei boreale,
Stă-n paie într-un grajd cu animale!
Și dacă te întrebi, de ce-a venit?
Rămâi uimit: — Fiindcă te-a iubit!

Prietene, ai auzit vreodată
De-o dragoste mai crud însângerată?
Isus, Cel ce-a pictat prima lalea
Să-ndure moartea noastră cea mai grea?
Și mâna care-a pus pe boltă stele
Să i-o străpungă cuiele mișele?
Obrazul Lui domnesc, cel mai curat,
Să fie pălmuit, bătut, scuipat?
Cum poate-avea pământu-atâta zgură?
Și-n oameni cum încape-atâta ură?
Și dacă te întrebi, de ce-a venit?
Rămâi uimit: — Fiindcă te-a iubit!

Prietene, mai am o întrebare,
Și ea tot uimitoare mi se pare,
Ba chiar mai dureroasă și mai grea:
Iubirea lui Hristos la Golgota,
O poți uita? O mai poți refuza?  (vp)

Bun Venit
„Cîntați Domnului, lăudați pe 

Domnul! Căci El izbăvește sufletul celui 
nenorocit din mâna celor răi” (Ieremia 
20:13). Salutăm în mijlocul nostru 
pe toți cei care au venit să se 
închine Domnului în adunarea 
noastră, și dorim să simtă aici 
p rezen ța Duhu lu i S fân t în 
a tmos f e ra de să rbă t oa re a 
poporului lui Dumnezeu. Avem 
motive să lăudăm pe Domnul, căci 
El cu adevărat „izbăvește sufletul 
celui nenorocit din mâna celor răi” 
și noi am trăit această izbăvire. 
Astfel, Domnul este pentru noi 
Dumnezeul izbăvirilor care face 
minuni în mijlocul nostru. Să fie 
ziua de azi o zi a laudelor înălțate 
Numelui Său cel mare!

Binecuvântare
În duminica trecută la serviciul 

de dimineață a fost binecuvântarea 
fetiței Lidia-Alexya Smahon, prima 
născută în familia Filip și Aleona 

Smahon. Cu ocazia aceasta a venit 
din Pennsylvania familia Hrișka 
Alexei și Elena împreună cu ceilalți 
frați și surori ai sorei Aleona. Am 
simțit o bucurie deosebită să avem 
părtășie în harul Domnului Isus.



Vizita fratelui Mircea Filip la noi
Tot duminica trecută seara a fost cu 

noi fratele și sora Mircea și Dana Filip, 
din Arizona, împreună cu mamele 
dânșilor, Lidia Filip și Laurenția Dican. 
Fratele Mircea Filip a predicat Cuvântul 
Domnului.

Alte comunicări
❖ Începând de astăzi s-a deschis 

clasa de catecheză, cu învățături biblice 
pregătitoare pentru candidații la botez. 
Clasa e duminică dimineața de la 9:30 
și e condusă de fratele Vasile Tămășan.

❖ Chiar în duminica trecută Miron 
și Vetuța Negrău au sărbătorit 39 de ani 
de când au pus piciorul pe pământul 
american, și cu ocazia aceasta îi 
felicităm și le dorim har de la 
Dumnezeu pe drumul credinței.

❖ Fratele Adrian Siciu a plecat într-
o călătorie de cinci săptămâni în 
România, după care se va alătura unui 
grup turistic de la bisericile din Cluj 
într-o vizită în Israel.

❖ Mulțumim din inimă celor care 
au participat la munca voluntară de 
săptămâna trecută și de asemenea celor 
care au lucrat la terminarea lucrărilor 
de remodelare a bucătăriei și a pereților 
din sala de părtășie de la subsol. Le 
adresăm mulțumiri tuturor fraților și 
surorilor în Numele Domnului Isus, și 
îndrăznim să le spunem că după o 
scurtă perioadă de odihnă vor trebui să 
pornească iar la alte lucrări noi de 
înfrumusețare a Casei Domnului.

❖ Miercurea viitoare, comitetul 
diaconilor este rugat să rămână după 

timpul de studiu biblic la o scurtă 
ședință de lucru pentru luarea unor 
hotărâri importante pentru biserică.

❖ Surorile au fost ieri la timpul de 
părtășie și studiere a Sfintelor Scripturi 
cu sora Laura Ardelean, iar la biserica 
penticostală „Elim” au fost vineri și 
sâmbătă seara cu sora Lidia Șchiopu, 
redactor a revistei „Priscila”.

❖ Duminica trecută, 19 octombrie, 
la Biserica Baptistă Română din 
Bruxelles, comunitatea baptistă din 

Europa a încheiat conferința anuală 
din acest an la care au participat 
delegați din zece țări. La încheeiere au 
adus salutări și au predicat Cuvântul 
Evangheliei frații: Radomir Lali 
(Belgia), Samuel Stan (USA), Daniel 
Bara (Diaspora Europeană), și Otniel 
Bunaciu (Uniunea din țară). A fost a 
șasea întâlnire a bisericilor baptiste 
române din diaspora europeană.

❖ Sâmbătă, 31 octombrie: Copiii  
vor avea activități sâmbăta vitoare la 
biserică între 1:00 și 4:30, Harvest Party, 
după care va urma repetiția de 
orchestră.

Întâlnirea de ieri 
a surorilor la 
studiu biblic
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Biserica Baptist] Rom`n] %BETEL^
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068

Serviciile duminicale: diminea[a 10:00-12:00; dup] masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org

Programul de seară
Cântări Comune
Rugăciune de invocare
Cuvânt de bun venit 
Psalmul 148. 
Grup Coral: „Lăudați pe Domnul”
Poezie: Vasile Tãmășan
Solo: Violeta Varvara
Psalmul 48. 
Grup coral: „Ce Mare Ești Tu”
Cantare Comunã 
Duet: Ilie & Felicia Negru 
Corul Mixt: „Eu sunt salvat prin

 Domnul Isus.”
Poezie: sora Mia Costin 
Corul Mixt: „Grăbește Doamne și 

Răspunde la poporul Tău”
Cântare comună
Anunțuri & Colecta (cântare 
comună )
Citirea Textului și Rugăciune 
Predică
Încheiere 

     Cântările comune, Sorin Cimpoeș

Ieslea sau recolta
Convențiile Baptiste din Kansas și 

Nebaska, întrucât numărul baptiștilor 
nu este mare, s-au unit într-o singură 
uniune, Kansas-Nebraska Covention, și 
anul acesta au avut congresul la 12-13 
octombrie, în orașul Overland Park, 
Kansas, cu tema „O singură misiune”. 
Andy Addis, președintele care și-a 
încheiat mandatul, a predicat din textul 
de la Proverbe 14:4,
„Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar 

puterea boilor aduce belșug de roduri.”
 Majoritatea delegaților au fost din 

mediul rural, fermieri, și s-au conectat 
ușor cu textul acesta. Iar Addis, păstor 
în Hutchinson, Kan., a subliniat 
prioritatea evanghelismului în bisericile 
Domnului din vremea noastră , 
spunând: „Tot curățăm ieslea și 
staulele, și munca aceasta ne captează 

toată atenția și ne suge toată energia. 
Știm însă că staulele curate și goale, nu 
fac nici un bine lumii care merge spre 
iad. E necesar să avem în vedere ca o 
prioritatea principală nu staulul, ci 
recolta, nu ieslea ci secerișul. Dacă nu 
este recoltă, ieslea, oricât de curată, 
este degeaba.”


