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„…Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei! Să 
mi se lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, 
dacă nu voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!” (Psalmul 137:5-6)

„Ierusalime, tu ești zidit ca o cetate făcută dintr-o bucată! Acolo se 
suie semințiile, semințiile Domnului, după legea lui Israel, ca să laude 

Numele Domnului. Căci acolo sunt scaunele de domnie pentru judecată, 
scaunele de domnie ale casei lui David…” (Psalmul 122:3-5)

„Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți: Domnul iubește porțile 
Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă 

au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu!” (Psalmul 87:1-3)

„Ierusalime, Ierusalime…” (Matei 23:7)



Scurte Comunicări

n Duminica trecută a avut loc la 
Dallas, Texas, cununia religioasă a 
sorei Laura Brad cu fratele Ovidiu 
Guzman. A luat parte mult popor, cu 

musafiri din Washington D.C., 
Chicago, Atlanta, Hollywood (FL), 
Colorado, Canada, Anglia și din 
România. De la noi a fost un grup 
numeros care a împodobit serviciul de 
închinăciune cu două cântări de cor, și 
cu citirea câtorva texte biblice. La 
începutul programului, mireasa Laura 
Brad a cântat un solo „Lumina Ta”, iar 
la cântarea de cor mama miresei, sora 
Elena Brad, a cântat emoționant partea 
de solo la cântarea de cor, „Naintea 
noastră o pereche stă…” Oficierea 
cununiei a fost făcută de fratele Vali 
Ciortan, păstorul bisericii „Harul” din 
Euless, TX. și Valentin Popovici. Fie 
harul , pacea ș i binecuvântarea 
Domnului peste noua familie.

n Joi, 21 noiembrie, fiind Ziua 
Mulțumirii (Thanksgiving) am fost cu 
bucurie la închinăciune în casa 
Domnului, cinstind Numele Lui și 
bunătatea Sa fără margini, împreună cu 
familiile adunate la un loc și venite ca 
să fim împreună. Ziua Mulțumirii este 
în mod tradițional o sărbătoare 

creștină, ziua când familiile se strâng 
la un loc, dar în mod special în Casa 
Domnului pentru închinăciune. Ne-am 
bucurat de vizita oaspeților dragi:

- fratele Mircea și sora Mary Răduț 
și întreaga lor familie;

- familia Laviniu și Carolina 
Bredău;

- sora Dancea Maria împreună cu 
familia fiului Daniel Dancea, venită 
din Florida;

- Fratele Marinică și s. Cornelia 
Dumitrașcu, din Ohio;

- fratele Dan și s. Viorica Mitroi, 
din Wisconsin;

- fratele Ilie și s. Felicia Negru s-au 
întors din călătoria în Arizona

n Salutăm în mijlocul nostru pe 
sora Morariu Maria, mama sorei Lili 
Ilciuc, venită din România, și ne 
bucurăm că vom fi împreună cu 
ajutorul Domnului trei luni. Bun Venit 
la noi, și vă îmbrățișăm cu dragoste.

n Duminica trecută am avut vizita 
la noi în adunare a fratelui Gheorghe 
Șerban, păstor asistent al bisericii 

„Speranța”, din Drăgănești-Olt, și 
misionar în Oltenia, mutat din Baia 
Mare în sudul țării.

n Sâmbăta viitoare, 1 decembrie: 
9:00-10:00 Micul dejun cu rugăciune
10:00-11:00 Consfătuirea diaconilor
10:00-12:00 Repetiție de fanfara
5:00-7:00 pm Repetiție de cor

D u p ă m a s a : 5 : 0 0 - 7 : 0 0 R e p e t i ț i e  
Rugăciunea
Dec. 1st (Saturday) Cor Practice/ Dec.
7(Friday) kids Christmas party 7-8:30pm 
plz bring a Ginger bread house and we 
decorate together

!

 Dec.9th (Sunday) 
orchestra practice 4pm/ Dec.16th (Sunday) 
Betel Christmas Lunch/ Dec. 23rd 
(Sunday) kids Christmas program 5pm



 

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

Puterea lui Dumnezeu 
în rugăciune

Observați rugăciunea lui Ilie la 
Carmel. Aceasta e o capodoperă de 
rugăciune concisă și clară: „Ascultă-
mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să 
cunoască poporul acesta că Tu, 
Doamne, ești adevăratul Dumnezeu, și 
să le întorci astfel inima spre bine” (I 
Împărați 18:37).

E. M. Bounds are dreptate când 
spune că rugăciunile scurte, cu putere, 
r o s t i t e î n p u b l i c , s u n t e c o u l 
rugăciunilor îndelungate din taină. Ilie 
s-a rugat nu pentru distrugerea 
preoților idolatri, nici pentru fulgere 
din cer ca să distrugă poporul răzvrătit, 
ci ca slava lui Dumnezeu și puterea Lui 
să se arate.

Noi adesea vrem să-L ajutăm pe 
Dumnezeu să iasă din încurcătură. Vă 
aduceți aminte cum a încercat Avraam? 
Pînă în ziua de azi pămîntul e 
blestemat din cauza greșelii lui, cu 
Ișmael. Pe de altă parte, Ilie L-a 
împovărat cît a putut pe Dumnezeu. A 
cerut foc, dar a muiat jertfa în apă! Lui 
Dumnezeu Îi place o așa îndrăzneală în 
rugăciune. „Cere-Mi, și-Ți voi da 
neamurile de moștenire, și marginile 

pămîntului în stăpînire!” (Psalmul 
2:8).

Oh, frații mei!
Multe din rugăciunile noastre sunt 

doar sfaturi pe care I le dăm lui 
Dumnezeu, rugăciuni decolorate din 
cauza ambițiilor noastre, fie pentru noi 
înșine, fie pentru confesiunile noastre. 
Piară gîndul acesta de la noi! Ținta 
n o a s t ră t r e b u i e să f i e n u m a i 
Dumnezeu. Unitați-vă în jur: Cinstea 
Lui e pătată, Fiul Său ignorat, Legile 
Lui călcate, Numele Lui profanat, 
C a r t e a L u i u i t a t ă , C a s a L u i 
transformată în circ de activități 
sociale!

Și uitați-vă la rugăciunile noastre! 
Nicicând n-are Dumnezeu nevoie de 
răbdare mai multă ca atunci când 
poporul Lui „se roagă”!  Noi Îi 
spunem ce să facă și cum să facă; dăm 
sentințe și facem aprecieri. Într-un 
cuvînt, spunem de toate, numai de 
rugat nu ne rugăm! Și nu există Școală 
Teologică în care să învățăm această 
a r tă . Care Școală Bibl ică a re 
„Rugăciunea” în programa analitică? 
Și de fapt, lucrul cel mai important pe 
care-l poate învăța cineva e patosul și 
focul rugăciunilor din Sfînta Scriptură. 
Dar unde și cine le mai învață azi pe 
acestea?  Hai să scoatem și ultimul 
bandaj, să deschidem rana, să spunem 
deschis că cei mai mulți dintre 
directorii și profesorii școlilor noastre 
nu se roagă, nu varsă lacrimi, nu 
cunosc agonia rugăciunilor de 
mijlocire. Pot să învețe ce ei înșiși nu 
știu?

Dacă ar fi cineva în stare să-i facă 
pe credincioși să se roage, sub puterea 
lui Dumnezeu, ar deschide ușa celei 
mai mari treziri spirituale pe care a 
văzut-o vreodată acest pămînt. 
Dumnezeu nu dă greș. El „poate... prin 
puterea care lucrează în noi.” 
Problema nu e nici Comun-ismul, nici 
Roman-ismul, nici Modern-ismul. 
Problema e creștinismul adormit! . . .

Cititorul meu, fiindcă Biserica a 
pierdut focul Duhului Sfânt, oamenii se 
duc înspre focul iadului! Avem nevoie de 
viziunea sfințeniei lui Dumnezeu. 
Trăsătura esențială a lui Dumnezeu este 
sfințenia. Heruvimii și serafimii nu 
exclamă: „Atotputernic, Atotputernic e 
Domnul!”, nici „Atotprezent, Atotprezent 
e Domnul!”, ci „Sfânt, sfânt, sfânt!”  
Acest termen vast și grandios din tezaurul 
evreiesc trebuie să ne pătrundă și pe noi. 
„Dacă mă voi culca în locuința morților, 
iată-Te și acolo; dacă voi lua aripile 
zorilor și mă voi duce să locuiesc la 
marginea mării, și acolo mâna Ta mă va 
călăuzi!” Dumnezeu înconjoară și 
cuprinde toate dimensiunile timpului 
n o s t r u . D u m n e z e u , i n e v i t a b i l u l 
Dumnezeu, ne așteaptă dincolo de timp, în 
veșnicie. Am face bine să ne împăcăm cu 
Dumnezeu de aici, și să ne punem în 
centrul planurilor Sale chiar acum.

Rugăciunea de dimineață, în așteptare 
cutremurată în fața acestui Dumnezeu de 
trei ori sfânt, înainte ca să plecăm de acasă 
înspre munca zilnică , e unul din 
stimulentele spirituale cele mai puternice. 
Cel ce se teme de Dumnezeu, nu se mai 
teme de oameni. Cel ce îngenunchează în 
fața lui Dumnezeu, rămâne în picioare în 
orice furtună. O privire zilnică înspre Cel 
sfânt ne face să ne supunem atotprezenței 
Sale, să ne umilim în fața atotputerniciei 
Sale, să rămânem tăcu ț i înaintea 
atotștiinței Sale, și să stăm într-o 
solemnitate adâncă în fața sfințeniei Sale. 
Fiindcă, sfințenia Sa devine sfințenia 
noastră. Blasfemia acestui ceas în care 

Cel ce se teme de Dumnezeu, nu se 
mai teme de oameni. Cel ce 

îngenunchează în fața lui Dumnezeu, 
rămâne în picioare în orice furtună. 
O privire zilnică înspre Cel Sfânt ne 

face să ne supunem Atotprezenței 
Sale, să ne umilim în fața 

Atotputerniciei Sale, să rămânem 
tăcuți înaintea Atotștiinței Sale, și să 

stăm într-o solemnitate adâncă în 
fața Sfințeniei Sale. (L.R.)



„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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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

Tu știi că Te iubesc, Isuse…

Tu știi că Te iubesc, Isuse…
Și totuși mă întreb așa:
Ți-am dat în jertfele aduse,
Tot ce-i mai scump în viața mea?

Tu vezi ce flacără săracă
E dragostea ce-n mine port!
O pâlpâire lentă, seacă,
Înăbușită de comfort.

Și totuși vii cu duioșie,
Mă-ntrebi cu glasul tremurat,
Ca un ecou din veșnicie:
„Mă mai iubești ca altădat' ?”

Și mi se pare că-n privire
Și-n graiul Tău dumnezeiesc
Se-adună lacrimi de iubire,
Cum nicăierea nu găsesc.

O, toarnă-n inima mea slabă,
Un foc aprins din Duhul Sfânt,
Să strălucească a Ta slavă
În acest bulgăr de pământ!

Și iartă-mi, Doamne, neputința,
Când vreau și eu să Te slujesc;
Mărește-mi zelul și credința,
Ca tot mai mult să Te iubesc. (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?

1 q 1 Tes. 4-5 
2 q Meditație
3 q 2 Tes. 1-3 
4 q 1 Tim. 1-3 
5 q 1 Tim. 4-6 
6 q 2 Tim. 1-4 
7 q Tit 1-3 
8 q Filimon 
9 q Meditație
10 q Evrei 1-3
11 q Evrei 4-6
12 q Evrei 7-9
13 q Evrei 10-13 
14 q Iacov 1-2 
15 q Iacov 3-5 
16 q Meditație

Citirea Zilnică a Bibliei
în luna Decembrie

17 q 1 Petru 1-3 
18 q 1 Petru 4-5 
19 q 2 Petru 1-3 
20 q 1 Ioan 1-3 
21 q 1 Ioan 4-5 
22 q 2 Ioan și
            3 Ioan și Iuda 
23 q Meditație
24 q Apocalipsa 1-3
25 q Apocalipsa 4-6 
26 q Apocalipsa 7-9 
27 q Apocalipsa 10-12 
28 q Apocalipsa 13-15 
29 q Apocalipsa 16-18 
30 q Meditație
31 q Apocalipsa 19-22

m Credincioșii Domnului Isus sunt ca 
oglinzile; trebuie să reflecte slava lui 
Hristos. O oglindă nu atrage atenția asupra 
ei decât atunci când are scame pe ea sau e 
murdară.

m Religia e ceva de care trebuie să te ții;  
credința adevărată în Domnul Isus e ceva 
care te ține.

m Lumea din jurul nostru este ca un 
aparat de fotografiat; nu uitați să zâmbiți.

m Dacă un credincios nu are atâta 
bucurie cât ar trebui să aibe, nu e din cauza 
credinței ci din cauza necredinței.

m Mândria merge înaintea pieirii, și 
trufia merge înaintea căderii (Prov. 16:18)

m Un credincios care nu merge înainte în 
credință, de obicei dă înapoi.

m Dumnezeu vrea slujitori, nu sfătuitori.


