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„Timotee, păzește ce ți s-a încredințat; ferește-te de flecăriile lumești și de 
împotrivirile științei, pe nedrept numite astfel… ” (I Timotei 6:20).

Credința se încredințează, se transmite. E o comoară care este dată ca o 
moștenire în casa părintească, în adunarea credincioșilor, în studiile de 
învățătură biblică, în predici, în legătura de lanț al rugăciunilor, în lucrarea 
Duhului Sfânt. Încredințarea este o ștafetă a credinței pe care o dăm celor care 
vin după noi, pentru ca și ei s-o încredințeze celor ce vin după ei.

Verbul „a încredința” poate fi tradus și cu expresia „a depozita”. Timotei 
a primit o sarcină colosal de grea. Întâi a fost făcut depozitarul unei comori  
nespus de scumpe, și apoi a fost pus de pază al acestei comori, ispravnic al 
bogățiilor investite în el. O bunică Lois l-a învățat să se roage Șema Israel, l-a 
luat pe genunchi și i-a povestit despre Avraam, despre Samuel, despre 
Dumnezeu, și copilul Timotei, cu ochii mari și mintea ageră strângea bogățiile 
strămoșilor. O mamă Eunice i-a pus condeiul în mână și l-a învățat să scrie 
numele Isus, Ieșua, Dumnezeu Mântuie. Un Pavel i-a lumina mintea despre 
jertfa mântuitoare a Domnului Isus și i-a încredințat chemarea de predicator. 
Toate acestea au fost comori pe care Timotei avea să le păzească și să le 
transmită mai departe. Duhul Domnului să ne dea și nouă puterea să ne 
îndeplinim  însărcinarea, să păzim ce ni s-a încredințat!

Harvest Party last Sunday



Scurte Comunicări

n Ieri au început cursurile de limba 
română coordonate de fratele Dan 
Bogdan și sora Tina Popovici, având 
ca pedagog principal pe sora Viorica 
Stoica. Clasele de limba română se vor 
ține în fiecare sâmbătă între 10:00 și 
12:00 dimineața.

n Duminica trecută între serviciile 
divine de dimineață și seară, copiii au 

rămas la adunare și au avut diferite 
activități cu jocuri biblice concursuri și 
o lecție ținută de sora Ani Tămășan din 
Matei 18:21-35, cu pilda robului 
nemilostiv. (Imaginile de mai sus sunt 
din duminica trecută cu copiii)

n În duminica trecută fratele și sora 
Valentin și Carmen Popovici au fost 
într-o vizită de vestire a Cuvântului la 
bisericile din Greenfield și Springfield, 
Massachussetts, păstorite de frații 
Simion Plăcintă, Petre Cioclea, Ion 
Nichita, Serghei Sinegur, și alții. În 
mare parte bisericile acestea sunt 
formate din frați și surori proveniți din 

Republica Moldova, biserici tinere, 
unite, enegice. Toți aceștia transmit 
salutări de dragoste și pace bisericii 
noastre Betel.

n Am avut duminica trecută ca 
musafiri:

- Daniel și Cornelia Cuzniruc;
- Florin Chiș și soția Ana-Maria 

Ghitea, din Vancouver;
- s. Luci Ticușan Papalotti.
n Bun Venit fratelui Radu și sorei 

Mariana Ilisie din călătoria de șase 
săptămâni în Germania, Italia și 
România. Slavă Domnului că i-a păzit 
în pe drum și au ajuns cu bine acasă.

n Să-i avem în rugăciuni de 
mijlocire pe bolnavii noștri. Pe lângă 
cei din listele anterioare, amintim pe 
aceștia:

- La Bocșa, în România, familia 
Dan și Ramona Panescu a trecut printr-
o încercare grea: într-un accident de 
mașină fiica lor Teodora de 9 ani și-a 
pierdut viața, iar fiul lor Filip de numai 

Decese:
„Plângeți cu cei ce plâng… 

(Romani 12:15) „Aceasta este 
mângăierea mea în necazul meu: că 
făgăduin ța Ta îmi dă iarăș i 
viață” (Ps. 119:50).

n Vinerea trecută noaptea, 2 
noiembrie, la Atlanta, s. Tatiana 
Dulceanu, soția fratelui Romică 
Dulceanu (nepot de soră a fratelui 
Petre Odeanu), a trecut la Domnul, 
după o suferință îndelungată și grea 
din cauza cancerului care s-a extins 
în tot corpul.

n Marți, 23 octombrie într-un 
accident de mașină au fost chemați în 
veșnicie fratele Octavian Doboș (75 
de ani) și sora Paulina Peștean (92 de 
ani), mama sorei Doboș. Serviciile de 
priveghi și înmormântare au avut loc 
vineri și ieri în Arizona.



 

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

Isaia a Avut o 
Viziune

 
Isaia a avut o viziune, o vedenie, în 

anul morții împăratului Ozia. A trebuit 
să moară împăratul, ca Isaia să aibă o 
viziune. Pentru tine, care e persoana 
care îți blochează vederea clară a 
Domnului?

Lărgirea orizontului spiritual e de 
multe ori costisitoare și adesea 
înfiorător de dureroasă. Ești gata de 
viziunea care îți cere prețul cel mai 
mare, pierderea unui prieten sau 
distrugerea unei cariere? Nu există 
i e f t i n i r i d e p r e ț u r i p e n t r u 
revoluționarea spirituală. Dacă vrei să 
fi doar mântuit, sfințit și mulțumit, 
atunci în lupta Lui, Domnul n-are 
nevoie de tine.

Isaia a avut o viziune în trei 
dimensiuni. Observați textul de la Isaia 
6:1-9.  În versetul 5, „Vai de mine!” — 
o mărturisire!  În versetul 7, „Iată... 
cărbunele acesta” — o curățire.  Și în 
versetul 9, „Du-te” — o trimitere.

Apoi, viziunea lui Isaia a fost în 
trei direcții: a fost în sus, L-a văzut pe 
Domnul; a fost lăuntrică, s-a văzut pe 
sine; a fost în afară, a văzut lumea din 
jur. A fost o viziune de înălțime, a 
văzut pe Domnul pe un scaun de 
domnie foarte înalt. O viziune de 
adâncime, a văzut adâncul păcatului 
din viața lui. O viziune de lărgime, a 
văzut lumea. A fos t o v iz iune a 
sfințeniei.

O, iubiții mei! Ce mult avem 
nevoie azi de o viziune a lui Dumnezeu 
în toată sfințenia Sa!…

 Dar a fost și o viziune a păcătoșeniei: 
Sunt un om cu buze necurate! Și, o 
viziune a urgenței: Cine va merge 
pentru noi?

„Când nu este nici o descoperire 
dumnezeiască poporul este fără frâu!” 
Unde nu e viziune poporul se rătăcește 
și e nimicit. Unde nu e pasiune 
biserica piere, chiar dacă e tixită până 
la refuz.

Un bun predicator, unul care a fost 
folosit de Dumnezeu în chip minunat 
la aprinderea câtorva treziri reale 
(deosebite însă de trezirile în masă), 
mi-a spus că și el a avut o asemenea 
vedenie întreită. Parcă-i văd și acum 
fața solemn crispată când îmi vorbea și 
nu știa dacă fusese un vis sau o 
vedenie, dacă era în trup sau era 
transmutat în altă dimensiune; totuși 
vedea clar într-un abis o mulțime pe 
care nimeni nu putea s-o numere, 
înconjurată de flăcări, în locul 
întunecat, în iad, „ospiciul de nebuni al 
întregului univers.” De atunci, 
predicatorul n-a mai fost același ca 
înainte. Cum ar fi putut să rămână 
același? . . .

Nu e nimeni care să trăiască o 
viață mai înaltă decât idealul 
viziunii sale. Teologii cu gândiri 
grele nu pot deschide cortina de 
fier a superstițiilor și întunericului 
în spatele căreia milioane de 
oameni au pierit de-a lungul 
mileniilor. O pot face însă cei care, 
deși vor fi având probabil un 
orizont intelectual mai redus, au 
însă o adâncime profundă în 
idealul viziunii lor.

4 ani este în stare gravă la spital, și 
după operațiile făcute la organele 
vitale, doctorii nu pot da speranțe mari 
familiei. Durerea acestei nenorociri a 
trecut ca un fulger peste întreaga 
biserică din Bocșa. Să ne rugăm ca 
Domnul să aibe milă și să dea îndurare 
peste cei cuprinși de necazuri.

- Sora Maria Marandiuc a avut 
marțea trecută o intervenție medicală, 
iar vinerea viitoare e programată 
pentru operația de by-pass.

- Sora Maricica Vinersan a fost 
accidentată de o mașină, a fost în spital 
pentru operațiile necesare și acum este 
acasă. La spital, văzându-i vindecarea 
rapidă, toți au numit-o „bunica 
minune”. Domnul e bun!

n Logodnă la noi. Ieri, 3 noiembrie, 
a avut loc logodna dintre Rebeca 
(Becky) Mircu, de la noi  și Claudiu 
Baran, din Detroit, de la Biserica 

Penticostală „Aliluia”. Cu ocazia 
aceasta a venit din Detroit și fratele 
Gabriel Fazecaș, care tocmai s-a întors 
din misiunea făcută în România. Ne 
rugăm ca Becky și Claudiu să simtă 
binecuvântările Tatălui ceresc și să fie 
încredințați de călăuzirea bună a 
toiagului Său. (Am aflat și un secret: 
nunta va avea loc, cu ajutorul 
Domnului, pe 25 mai anul viitor).



„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)

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

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 84:10Citirea Zilnică a Bibliei

Luna Noiembrie

1    q Ioan 17-21 
2    q Fapte 1-4 
3    q Fapte 5-8 
4  Meditație 
5    q Fapte 9-12 
6    q Fapte 13-16 
7    q Fapte 17-20 
8    q Fapte 21-24 
9    q Fapte 25-28 
10  q Romani 1-4 
11  Meditație 
12  q Romani 5-8 
13  q Romani 9-12 
14  q Romani 13-16 
15  q I Corinteni 1-4 
16  q I Corinteni 5-8 
17  q I Corinteni 9-12 
18  Meditație 
19  q I Corinteni 13-16 
20  q II Corinteni 1-4 
21  q II Corinteni 5-8 
22  q II Corinteni 9-13 
23  q Galateni 1-3 
24  q Galateni 4-6 
25  Meditație 
26  q Efeseni 1-3 
27  q Efeseni 4-6 
28  q Filipeni 1-4 
29  q Coloseni 1-4
30  q 1 Tesaloniceni 1-3 

Îți aduci aminte oare…?
Îți aduci aminte oare, că-ai mărturisit credința…?
Ai vrut Dumnezeu să-ți schimbe și destinul și ființa,
Dar te-a luat curentul lumii, ai ajuns prea ocupat,
N-ai mai fost la adunare, și încet te-ai depărtat.

Poate-a fost un val odată, apoi a mai venit unul:
O prietenie veche, băutura, sau tutunul...
Și încet, încet, cu timpul, te-ai înstrăinat de frați,
Ai ales calea cea largă, viața celor desfrânați...

Oare s-a făcut cenușă toată vatra de iubire?
A rămas din foc doar spuză, și din jar doar amintire?
Roagă-te din Cer să vină, iarăși foc peste altar,
Duhul Vieții să-ți aprindă flacăra credinței iar.

Domnul slavei te așteaptă dimineața-n zori, pe rouă,
Să umblați iar împreună, ca-ntr-un vis de-o lume nouă!
La Golgota, sus la Cruce, unde Domnul ți-a vorbit,
Este locul pocăinței: Vino, căci vei fi primit.

Scoate-ți dar încălțămintea, cu noroiul strâns din lume,
Cu mocirla de rușine din sălbaticele spume,
Ieși în grabă, fugi de pofta corturilor din Chedar,
Căci acolo nu vezi Cerul, nici izvoarele de har.

Cât mai simți în suflet dorul după sfânta părtășie,
Cât mai simți în piept o sete, setea după apa vie,
Cât mai fumegă tămâia, focul sfintei rugăciuni,
Tot mai e nădejde-n jarul ‘năbușit între tăciuni.

Vino la Isus, la Domnul, la Golgota-nsângerată,
Roagă-te să-ți dea iertarea, pacea Lui, ca altădată…
Nu ți-e dor de mângăierea Bunului Mântuitor?
Milostiv, El te așteaptă cu-ndurare și cu dor. (vp)

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

„Orice cuvânt al lui 
Dumnezeu este încercat.

El este un scut pentru ceice 
se încred în El.”

(Prov. 30:5)

Da, este un 
Dumnezeu 
care judecă 
pe pământ.

(Ps. 58:11)


