
Ieșurun

„O, cum să te dau, Efraime?” — gingașă iubire dintâi !
Din sute și mii de popoare, ales, preaiubit, tu rămâi !
Cândva, din tine va crește, cum scris-am în sfântul Izvod,
Odrasla, Vlăstarul, Lumina, Eternul slăvit Voievod.

Dar vai, cum e fumul și ceața, ca roua ce trece în zori,
Așa e evlavia voastră, o spuză de nori trecători.
Fugiți de vițelul de aur! Fugiți de-al gomorei desfrâu! 
Nu fiți un catâr fără minte, nu fiți ca un cal fără frâu…

„O, cum să te dau, Efraime?” Și cum să te pierd ca pe-un ciob?
Când și pentru tine Preasfântul, Hristosul, S-a dat ca un un rob…
De ce Te-ndeparți, Israele, de Cel ce-i Stăpân Adonai,
Când altă nădejde de viață niciunde în lume nu ai?

Se zbate în Mine lăuntrul, când văd cum trăiești, Efraim.
De ce să pățești ca și Adma, s-ajungi ca un trist Țeboim?
Pe când erai tânăr și fraged,  te-am scos din Egipt, din cătun,
Și ce să-ți mai fac, Israele?  O, scump Israel, Ieșurun.

Întoarce-te astăzi la Mine, la Cel ce te-a scos de sub jug,
Isus îți dă răscumpărarea, și pace și har din belșug.
Căci nu voi lucra cu mânie, nu vreau să distrug, să răpun,
Ci vreau să rămâi pe vecie: ales, prețios Ieșurun !  (vp)
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viață. Cu adevărat cu toții putem striga 
cu bucurie, Mare este Domnul și foarte 
vrednic de laudă.

Cei trei, frații Dani Voica, Clement 
Popovici și Sylvan Popovici s-au întors 
din Peru. Desigur, așteptăm cu toții să 

aflăm mai multe lucruri din ce au 
văzut, ce au făcut, și cum au simțit 
puterea lui Dumnezeu în mărturia dusă 
celor din jungla peruviană.

Spunem  bun venit lui Alex 
Popovici, în vizită la noi din Colorado.

La mulți ani, fr.  Andrei Calestrov.

Bolnavii noștri: Să ne rugăm pentru cei 
care suferă și sunt prinși de boală. Dar 
chiar mai mult, să le dăm un telefon, 
să-i vizităm, să le ducem un cuvânt de 
încurajare, un semn al dragostei care 
ne leagă.

- Iacob Sezonov, la spital
- Dan Mitroi, acasă
- Gili și Elena Gașpar, acasă
- Larry Gașpar, acasă
- Mircea Răduț, acasă
- Rita Buibaș, acasă

Pe lângă aceștia sunt unii care, deși 
sunt încercați de boală totuși vin la 
adunare, și ne bucurăm de efortul pe 
care-l fac și dragostea pe care ne-o 
arată:

- George Ardelean
- Radu și Mariana Ilisie
- Pușa Buhai
- Maria Deac

Deces în România: Marți, 25 
octombrie, în urma unui accident 
groaznic de mașină, tânărul predicator 

Duminica trecută au fost primiți ca 
membri în biseica Betel următorii:

- Dorel Bulboacă
- Daniela Bulboacă
- Aron Orășanu.
Totodată, a fost primită cererea 

fratelui Victor și a sorei Lidia Moșman 
de a face parte din părtășia bisericii 
Betel.

Dorința inimilor noastre e să trăim 
în pace, să ne bucurăm de 
binecuvântările și harul Domnului Isus, 
să fim câștigători de suflete pentru 
Împărăția cerurilor, și — după 
cuvintele apostolului Pavel scrise 
efesenilor — „Harul să fie cu toți cei ce 
iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos 
în curăție” (Efseni 6:24).

Ne-am bucurat de vizita-surpriză pe 
care ne-au făcut-o în duminica trecută 
Raul și Emilie Hegyeș și sora Melania 
Cristea, din Los Angeles. Sora Cristea 
a adus bisericii salutarea fraților din 
California.

De asemenea, am avut ca musafiri 
pe George și Gaby Jensen, care au fost 
prima oară în adunarea noastră.

Tot în duminica trecută a fost cu noi 
la adunare și întreaga săptămână sora 
Maria Nichita, din Massachussetts, 
mama sorei Tatiana Calestrov.

Fratele Viorel și s. Mariana Tăședan 
s-au întors din vacanța prelungită în 
Florida, bine pregătiți pentru o iarnă 
strașnică la Chicago..

Fratele Dan Mitroi a 
fost la adunare prima 
oară după intervențiile 
chirurgicale avute, și a 
salutat biserica într-un 
mod foarte emoțional 
mulțumind Domnului 
pentru că i-a dat 
vindecare și putere de 



Andrei Pop, păstorul Bisericii Baptiste 
nr. 1 din Cehul Silvaniei, județul Sălaj, 
a plecat la Domnul. Avea 28 de ani, iar 
soția, Manuela, este însărcinată în luna 
a șasea.

Am aflat că familia Nan, din Norvegia, 
care se afla într-o situație asemănătoare 
cu cea a familiei Bodnariu, a câștigat 
procesul în recurs împotriva 
Barnavernet, cu 
unanimitatea de voturi 
ale judecătorilor. Și 
astfel cei doi copii 
răpiți de Barnavernet 
se vor întoarce în 
sânul familiei, unde să 
crească în frica și temerea de Domnul. 
Dăm slavă lui Dumnezeu și mulțumiri 
pentru biruința aceasta și grija Sa față 
de familia Nan, încercată în dragostea și 
credința lor.

Luni, 24 octombrie, fratele Pitt și sora 
Hortenzia Popovici au serbat 
aniversarea zile de căsătorie, acum 71 
de ani la Arad. Ne rugăm ca Dumnezeu 
să le dea și pe mai departe har 
îmbelșugat și ani de binecuvântare.

Astăzi, după 
serviciul de 
închinăciune 
de dimineață, 
toți copiii sunt 
invitați să ia 
masa 

împreună, și apoi să aibe activități 
distractive, de lucru manual, 
jocuri, și cântări. Vor fi și învățături 
din Sfânta Scriptură, și întreceri 
cu premii.

„Lăudați pe Domnul căci este bun, 
căci îndurarea Lui ține în veci!”

(Psalmul 106:1) 

Ca să se ridice țara aceasta pe 
picioare, trebuie înainte să stea 

înaintea Domnului pe genunchi…

Să ne rugăm și pentru stările din România, 
ca în lupta politică din ultima vreme în 

legătură cu tendința de redefinirea familiei 
după modelul modern și stricat, credincioșii 

Domnului să stea lângă Cuvântul lui 
Dumnezeu și în apărarea demnității și 

sfințeniei familiei.



„Întăreș-
te-te	și	

îmbărbă-
tează-te.	

Nu	te	
înspăimânta	și	nu	te	îngrozi,	

căci	Domnul,	Dumnezeul	
tău	este	cu	tine	în	tot	ce	vei	

face.”	(Iosua	1:9)
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Citirea zilnică — NOIEMBRIE
1. Luca 14-17
2. Luca 18-21
3. Luca 22-24 
4. Ioan 1-3
5. Ioan 4-6
6. Ioan 7-10 
7. Ioan 11-13 
8. Ioan 14-17 
9. Ioan 18-21 
10. Fapte 1, 2
11. Fapte 3-5
12. Fapte 6-9
13. Fapte 10-12 
14. Fapte 13, 14 
15. Iacov 1, 2 
16. Iacov 3-5 
17. Galateni 1-3 
18. Galateni 4-6
19. Fapte 15-18:11
20. 1 Tesaloniceni 1-5 
21. 2 Tesaloniceni 1-3 

Fapte 18:12-19:10 
22. 1 Corinteni 1-4 
23. 1 Corinteni 5-8 
24. 1 Corinteni 9-12 
25. 1 Corinteni 13-16 
26. Fapte 19:11- 20:1 

2 Corinteni 1-3
27. 2 Corinteni 4-6
28. 2 Corinteni 7-9
29. 2 Corinteni 10-13
30. Fapte 20:2 ; Romani 1-4

Despre SFINȚENIA VIEȚII 
(fragment)

de Alexa Popovici

„Către cei ce au fost sfințiți în Hristos Isus, chemați să 
fie sfinți, ...”  (I Cor. 1:2).

Orice suflet întors la Dumnezeu, 
credincios botezat în Numele Sfintei Treimi, 
care a depus o mărturie în fața martorilor aici 
pe pământ și în fața cerului, că s-a desprins de 
păcate și că Îl urmează pe Domnul Isus 
Hristos fără compromis, este o persoană, care 
a fost sfințită și care zi de zi se sfințește. Viața 
unei asemenea persoane devine o mărturie 
pentru toți oamenii și pentru cerul întreg că 
jertfa Mântuitorului de la Golgota i-a spălat 
ființa de orișice păcat și l-a pus într-o stare 
după voia lui Dumnezeu. Persoana aceasta a 
fost răscumpărată cu prețul sângelui Mielului 
lui Dumnezeu și a devenit Templul Duhului 
Sfânt. Gândurile, acțiunile întreprinse, 
dorințele chiar cele mai intime, se află sub 
controlul și directa călăuzire a Duhului Sfânt.

Păcatul este refuzul voii lui Dumnezeu, 
respingerea unirii cu Hristos, dezertarea de la 
harul dumnezeesc, și înrobirea sub puterea 
forțelor negre ale iadului. În această stare 
omul nu mai este copil al lui Dumnezeu și nu 
mai are chipul și asemănarea lui Dumnezeu, 
nu se mai bucură de o experiență creștină, 
frumoasă și dulce.

Referatul biblic din Geneza, în legătură cu 
creația, ne spune că protopărinții prin faptul 
că nu au ascultat de porunca lui Dumnezeu și 
au mâncat din pomul cunoștinței binelui și 
răului, au căzut din grația Părintelui ceresc, 
au comis păcatul neascultării de Dumnezeu și 
au pierdut virtutea sfințeniei.

Noțiunea de sfințenie are două sensuri în 
Sfintele Scripturi: unul e sensul de a fi pus 
deoparte, de a fi dăruit lui Dumnezeu; al 
doilea e sensul de a fi curat, fără pată, fără 
zbârcitură. Un credincios, mântuit prin jertfa 
Domnului Isus Hristos, trebuie să aibă ambele 
sensuri în trăirea lui… —  (va urma)


