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„Boaz a dat următoarea poruncă slujitorilor săi: „Lăsați-o să culeagă spice și 
între snopi, și să n-o opriți; și chiar voi să-i scoateți din snopi câteva spice; s-o 
lăsați să culeagă spice, și să n-o înfruntați.” Ea a cules spice de pe câmp până 

seara, și a bătut ce culesese. A ieșit aproape o efă de orz.” (Rut 2:15-17).

Rut, moabita, a găsit îndurare în holda lui Boaz. N-a fost o coincidență că 
Boaz era rudă cu Naomi, soacra ei. Totul a fost pregătit de Dumnezeu. 
Concidența nu este în dicționarul lui Dumnezeu. Providența, da! Și providența 
este minunea pe care o face Dumnezeu din umbră și în care vrea să rămână 
anonim, pentru ca să-L descoperim prin credință. Providența este puterea și 
suveranitatea lui Dumnezeu în acțiune. Dumnezeu nu numai că „vede 
dinainte” (pro-videre), ci și intră în acțiune împlinindu-Și voia și planul Său. 

Ca și Rut, am găsit și noi îndurare în ogorul și holda lui Boaz, a 
Domnului nostru Isus Hristos. Și Dumnezeu ne dă prin El toate lucrurile. Să-I 
fim mulțumitori fiindcă El e bun și bunătatea Lui ține în veac!



Scurte Comunicări

n Astăzi copiii vor rămâne la adunare, 
în casa Domnului toată dupămasa (de 
la 1:00 la 5:00, când începe serviciul 
divin de seară), la un așa-numit 
„Harvest Party”. Copiii vor avea masa 
de prânz împreună, și apoi vor avea 
activități dirijate de un grup de tineri 
inimoși cu dragoste de casa Domnului. 
Numele de Harvest Party a fost ales de 
surori, fiindcă e anotimpul de toamnă, 
anotimpul de recoltă a fructelor, și 
programul e organizat ca să înlocuiască 
Hal loweenul care are nebunia 
lumească a unor lucruri nepermise. 
Dorim ca toți copiii noșteri să crească 
în frica și dragostea de Domnul, în 
bucuria care este în casa de rugăciune a 
Domnului.

n În duminica trecută ne-am bucurat 
de vizita sorei Felicia Ardeu din 
Houston, TX. Felicia e soră de corp cu 
Eunice Ilia. Împreună, a fost și s. 

Nicoleta Ardeu, mama sororilor Felicia 
și Eunice, venită din România.

n Fratele și sora Aurel și Ica Burcă s-
au întors din Houston, unde au fost în 
vizită la rude. Fratele și sora Dan și 
Viorica Mitroi au fost cu noi în 
duminica trecută la închinăciune, lucru 
de care ne-am bucurat mult. Fratele și 
sora Jean și Viorica Opriș sunt astăzi 
în călătorie de odihnă în Mexic. 

n Sâmbăta viitoare, 3 nov., vor începe 
clasele de limba română pentru copii, 
de la 10:00 la 12:00 dimineața. 
Clasele vor fi  organizate după nivelul 
de cunoștințe al elevilor și vor avea 
loc în fiecare sâmbătă. Pentru 
amănunte, luați legătura cu fratele 
Dan Bogdan și sora Tina Popovici. Ne 
bucurăm de această ini ț iat ivă 
frumoasă și ne rugăm să dea rezultate. 
Succes la carte!

 

Grupul de fete de la Betel Îl laudă pe Domnul



 

Fragmente din cartea „De Ce Întârzie 
Trezirea?” de  Leonard Ravenhill:

După ce ani de zile și-a târât viața 
într-o religie lâncedă, de formă, când 
un credincios intră dintr-odată în alertă 
spirituală și se înflăcărează în lupta 
Domnului, când e prins de un zel 
nestăpânit pentru câștigarea altora la 
Hristos, toate stările acestea au un 
motiv, o explicație. (Dar suntem atât de 
„subnormali” în credință azi încât 
credința noutestamentală normală ni se 
pare anormală). Motivul, secretul, 
acestui „om cu motoare de reacție”  
este că undeva în viața lui a avut, ca 
Iacob, o noapte de luptă cu Dumnezeu, 
și a ieșit din ea zdrobit, dar „întărit prin 
Duhul Sfânt” !

Așa cum am mai spus, există doi 
factori necesari unei vieți de biruință în 
credință: Viziunea și pasiunea!  Unii 
înfruntă talazurile criticilor firești și iau 
cu asalt înălțimile de cremene ale 
împotrivirilor diavoleș t i , ca să 
împlânte acolo, în locurile cruzimii și 
ale răutății, crucea dragostei lui 
Hristos. De ce? Fiindcă au fost prinși 
de o viziune, și au contractat o 
pasiune!

Iar acum altcineva vine și ne 
avertizează să nu care cumva să avem 
gândirea prea cerească încât să nu mai 
fim de folos pământului. Frații mei, 
generația de credincioși de azi în nici 
un caz nu suferă de așa ceva! Adevărul 
dureros, cutremurător, este că noi avem 
gândirea atât de pământească încât nu 
mai suntem de nici un folos pentru cer.

Dragul meu, dacă ai fi în lucrurile 
spirituale tot așa de sârguitor cât ești la 
serviciul tău, ai fi un pericol pentru 
diavol; dar dacă la servici ai fi tot așa 
de delăsător după cum te îngrijești de 
sufletul tău, ai ajunge să-ți cerșești 
pâinea în curând.

George Deakin mi-a rămas în 
amintire cu următorul raționament 
spiritual care mă obsedează de câțiva 
ani: O viziune fără misiune crează un 
visător; o misiune fără viziune aduce 
chin și amărăciune; dar, o viziune cu 
misiune crează un misionar!  Bine 
spus! . . . .

Rugăciunea e pentru un credincios 
ceea ce e capitalul pentru un om de 
afaceri.

Poate cineva să nege adevărul că 
în organizarea și administrarea 
bisericilor moderne povara cea mai 
arzătoare sunt banii? Și totuși, 
această preocupare de căpetenie a 
bisericilor moderne a fost neglijată 
cu desăvârșire de biserica Noului 
Testament. Accentul nostru e pe „a 
achita,” al lor era pe „a se ruga.” Noi 
când ne-am achitat datoriile, ne-am 
potolit elanul; ei când se rugau, se 
cutremura și se zguduia locul!

În privința aceasta, rugăciunea, 
rugăciunea noutestamentală , 
rugăciunea inspirată de Duhul 
Sfânt, rugăciunea care sperie iadul 
și cutremură pământul, niciodată n-
a fost lăsată ca azi în seama unui 
grup așa mic de oameni.

Iar rugăciunea de felul acesta nu 
poate fi înlocuită cu nimic. Ori o 
trăim, ori murim!



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)
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Alte persoane cu numele schimbate în 
Biblie; potriviți numele lor cu cele de mai 
jos:

1. Barnaba
2. Iacov și Ioan

Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

Across: 
1. Who did David love the most?
3. Even though David picked up five stones he 
only used how many to defeat Goliath?
4. How many days had the Philistine army been 
shouting insults at the men of Israel?
6. Where did Samuel go to find David, and 
anoint him as king?
7. Saul tried to clothe David with what?

Down:
1. Everyone was afraid of Goliath because he 
was a………….
2. Before David was king, what was he?
4. David shot Goliath in the middle of ...........
5. David only used what to fight Goliath?

Simbătă, 29 septembrie a.c. la ora 11:55 
(ora României), s-a născut în familia Cornel 
și Alina Samara cel de-al treilea copilaș, o 
fetiță perfect sănătoasă, cu numele 
Anastasia-Teodora Samara (3,600kg si 
54cm), nepoțica sorei Vasilca Ermalai.    

Un băiat s a nascut in familia noastra pe 22 
sept 2018:Asher Noah Pavel 8pounds&2oz/
20”  
Nelu pavel


