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Legământul Domnului rămâne în veac
„El Își aduce aminte totdeauna de legămîntul Lui, de făgăduințele Lui făcute 

pentru o mie de neamuri de om…” (Psalmul 105:8)

Imaginea de mai sus prinde în ea ceva sublim. Peste dărâmăturile unei 
sinagogi distruse de vreme din Israel, se înalță un curcubeu frumos și senin, ca 
un semn că Dumnezeu își păstrează legământul, nu uită făgăduințele Sale, ci e 
atent ca la vremea hotărâtă să le împlinească. Deasupra ruinelor, deasupra 
falimentelor, legământul Domnului tronează suprem.

Psalmul 111:5 are cuvintele: „El a dat hrană celor ce se tem de El; El Își 
aduce pururea aminte de legământul Lui.” Ce măreț e Dumnezeul nostru! Nu ne 
părăsește niciodată, rămâne lângă noi și se îngrijește de toate nevoile noastre. De 
aceea, să-I aducem mulțumiri pentru tot ce ne dă, căci toate vin de la El 
măsurate în cântarul harului, al îndurărilor Sale.

Ce spunem noi când cerul e senin și frumos? Slăvit să fie Domnul! Ce 
spunem noi când e furtună și totul e negură? Slăvit să fie Domnul!



Scurte Comunicări

Grupul muzical ACORD din Arad va fi la 
noi în adunare pe data de ??? dimineața . 
Tinerii cântăreți vor fi găzduiți în familii.

Festivalul Fanfarei Soli Deo Gloria se va 
ține în Duminica de 29 Septembrie 
începând la ora 10:00 dimineața.  Prin 
harul Domnului, vor participa peste 100 
de fanfariști din 17 biserici (baptiste și 
penticostale) din 7 orașe din Statele Unite 
și Canada, inclusiv Chicago, Detroit, 
Kitchener (Canada), Phoenix, Houston, 
Hollywood (Florida), și Atlanta.  Vom fi 
onorați cu mai mulți vorbitori musafiri, 
inclusiv fr. Luigi Mițoi - păstor la Biserica 
Betania din Chicago; fr. Iulian Costea - 
păstor la Biserica Filadelfia din Atlanta; și 
fr. Adi Greab - conducător la Biserica 
Golgota din Chicago.  Fanfara va lăuda pe 
Domnul cu mai multe cântări pregătite 
special pentru această sărbătoare de laudă 
Domnului prin repetiții de la 10 am - 4 
pm în fiecare Sâmbătă din luna 
Septembrie.  Și toate, Numai pentru slava 
lui Dumnezeu, Soli Deo Gloria!

Bun Venit la Casa 
D o m n u l u i ! S u n t e m 
astăzi aici împreună ca 
s ă m ă r i m N u m e l e 
Domnului, să înălțăm 

rugăciuni spre Tronul îndurărilor Lui, 
să ne exprimăm dragostea unii față de 
alții, să medităm la Cuvântul lui 
Dumnezeu, să vestim Evanghelia 
harului lui Dumnezeu prin credința în 
jertfa Domnului Isus Hristos.

Aceasta este o zi de srbătoare în 
cinstea Domnului și o împlinire a 
Cuvântlui pe care Dumnezeu l-a spus 
prin proorocul Isaia: „Îi voi aduce la 
muntele Meu cel sfânt, și-i voi umple 
de veselie în Casa Mea de rugăciune. 
Arderile lor de tot și jertfele lor vor fi 
primite pe altarul Meu, căci Casa Mea 
se va numi o casă de rugăciune pentru 
toate popoarele.” (Isaia 56:7).

r Cineva a vorbit de bine despe 
biserica noastră, și duminica trecută 
am avut la sericiul divin de seară doi 
frați care, auzind despre noi, au venit 
să ne vadă și să participe la adunarea 
noastră: au fost de la o biserică 
Evanghelică de limba Greacă, și au 
ascultat prin căștile audio tot serviciul 
cu traducere, iar la urmă au mărturisit 
că s-au bucurat mult că au găsit la noi 
o atmosferă de închinăciune, părtășie 
și dragoste cu adevărat bisericească.

r Fratele Victor și sora Lidia 
Moșman s-au întors din România și 
ne-au adus salutări de la biserica din 
Năvodari, Dobrogea.

r Fratele Mihail și sora Dora 
Bukatovici sunt din nou în mijlocul 
nostru veniți de la Biserica Baptistă 
din Tărăsăuți, Ucraina, de unde ne-au 
adus salutări.

r Ne-au vizitat duminica trecută 
dimineața familia Dan și Nadia 
Ciontoș, din Târgu Mureș, nepoții 

sorei Letiția Țârlea.
r Tânărul David Dobre a fost cu 

noi, după accidentul avut cu o 
săptămână înainte. Slavă Domnului!

r Un trandafir alb la amvon ne-a 
anunțat o surpriză frumoasă, s-a născut 
o fetiță... În familia Justin și Michaela 
Duca s-a născut o fetiță, căreia părinții 
i-au pus numele Sienna Phoenix 
Duca, bucuria părinților, și a bunicilor 
Aron și Felicia Duca. Felicitări din 
inimă și ne rugăm ca Domnul să-i dea  
binecuvântarea Sa cerească.

r Fratele și sora Burcă Aurel și Ica 
au plecat vinerea trecută într-o vizită în 
România. unde vor duce salutarea 
noastră bisericilor din Arad.

r Joia trecută Allen și Delia 
Ordeanu a plecat în România unde 
urmează să țină la Universitatea 
Emanuel din Oradea câteva cursuri și 
prelegeri despre administrația și 
organizarea corporațiilor creștine.

r Josh și Ben Popovici ne-au 
reprezentat la Convenția Asociației 
ținută la Vancouver, Canada, la data de 
1 sept. 2019. Împreună cu ei au fost și 
frații Străin Silviu și Flavius. Au cântat 
în orchestra formată cu ocazia 
convenției. Din tema centrală a 
predicilor le-a plăcut accentul care s-a 
pus pe faptul că mărturia Bisericii în 
lumea de azi es te metoda lui 
Dumnezeu de a scoate pe oameni din 
păcat. Congresul următor a fost hotărât 
să se țină la Biserica din Des Plaines.

r Joi, 12 septembrie a.c. fratele Pitt 
Popovici a împlinit vârsta de 101 ani. 
În convorbire telefonică i-am dorit în 
numele bisericii binecuvântări alese și 
răsplătirile veșnice pentru o viață trăită 
în credință și sfințenie.

r Spunem Bun Venit la noi lui Alex 
Popovici într-o vizită scurtă în interes 
de servici.



 

Bețaleel
„Domnul a vorbit lui Moise, și a zis: „Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Hur, din 
seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu…” (Exod 31:1-3).

Așa sunt lucrătorii pe care-i alege Dumnezeu pentru lucrarea Sa, nu doar 
pe cei care se ridică să aibe cuvânt profetic în Numele Lui, ci și cei care au 
darul să cioplească în piatră, să taie în lemn, să topească arama pentru Templu, 
să lucreze în curțile Domnului. De la Bețaleel avem multe de învățat:

1. Bețaleel a fost un om dăruit cu „înțelepciune și 
pricepere” fiindcă a fost umplut cu Duhul lui 
Dumnezeu, dar el, nu numai că știa ce trebuia făcut, dar 
știa și cum să le facă toate, și a fost gata să lucreze.

2. A învățat și pe alții să lucreze ca el. Bețaleel a 
lucrat în echipă: „Și iată că i-am dat ca ajutor pe 
Oholiab, fiul lui Ahisamac, din seminția lui Dan. Am dat 
pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusiți, ca să 
facă tot ce ți-am poruncit.” (Exod 31:6). Oamenii aceștia 
sunt amintiți mereu în grup. Iată-l pe meșter că are o 
școală de ucenici.

3. Au făcut după cum poruncise Domnul, Exod 
36:1b. Au știut să fie supuși, în ascultare deplină de planul Domnului, care 
venea prin gura lui Moise.

4. Au lucrat cu tragere de inimă. Exod 36:2. Când lucrarea e făcută cu 
tragere de inimă, cu zel sfânt, acolo e armonie, e bucurie, e cântare, e unitate. 
Ei s-au consacrat în totul lucrării Domnului.

5. Au știut să nu facă risipă, ci să lucreze cu economie (Exod 36:3). Au luat 
toate prinoasele, dar nu le-au cheltuit pe toate, și chiar după terminarea 
lucrărilor, poporul încă mai aducea daruri. Partea financiară a fost importantă, 
mai ales pentrucă erau în pustie. Ei erau complet izolați, dar au fost gata să 
jertfească și să-L adore pe Dumnezeu în toate lucrările lor.

Bețaleel

continuare din săptămâna trecută

Festivalul Fanfarei Soli Deo Gloria se va ține în Duminica de 29 
Septembrie începând la ora 10:00 dimineața.  Prin harul 

Domnului, vor participa peste 100 de fanfariști din 17 biserici 
(baptiste și penticostale) din 7 orașe din Statele Unite și Canada, inclusiv Chicago, 

Detroit, Kitchener (Canada), Phoenix, Houston, Hollywood (Florida), și Atlanta.  Vom fi 
onorați cu mai mulți vorbitori musafiri, inclusiv fr. Luigi Mițoi - păstor la Biserica Betania 
din Chicago; fr. Iulian Costea - păstor la Biserica Filadelfia din Atlanta; și fr. Adi Greab - 
conducător la Biserica Golgota din Chicago.  Fanfara va lăuda pe Domnul cu mai multe 
cântări pregătite special pentru această sărbătoare de laudă Domnului prin repetiții de la 
10 am - 4 pm în fiecare Sâmbătă din luna Septembrie. Rugați-vă cu noi pentru o biruință a 
Domnului, căci toate dorim să fie numai pentru slava lui Dumnezeu, Soli Deo Gloria!



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte a 

suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 

lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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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 84:10

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?

Ați mai trecut pe la Golgota?

Ați mai trecut pe la Golgota?
—Altar de har cum altul nu-i—
Să vă uitați la Miel cum moare
Străpuns în cuiele murdare…
Ați mai privit în ochii Lui?

El a venit să împlinească
Smerit, cel mai jertfelnic schimb,
Și a fost gata să primească,
În loc de mantie regească,
Al spinilor și-al Crucii nimb.

În ochii Lui e-atâta soare,
Privirea Lui e-un cer senin:
Noi i-am dat nopțile amare
El ne dă zori de sărbătoare,
Și Har sublim și-un nou destin.

Ați mai trecut pe la Golgota?
Pe Fiul slavei L-ați privit?
Cum picură și astăzi sânge,
Din trupul Lui care se frânge,

Meșterul Bețaleel

Când Domnul a avut o slujbă,
Și o lucrare foarte grea,
A pregătit și omul care 
Să împlinească ce dorea.

Era o slujbă și o jertfă
De mare cinste pentru El,
Și l-a ales din tot poporul
Pe meșterul Bețaleel.

Acesta avea să înalțe
Un Cort măreț cum altul nu-i,
După modelul din mărire,
Să fie Poarta Cerului.

Și trebuia lucrarea toată
Să fie ca ceva de preț —
Un om să-și pună iscusința 
Pentru Iehova cel măreț.

…Era un Cort de Întâlnire
Cu Dumnezeul Savaot,
În strălucirea fără seamăn
A slavei Sfântului Chivot.

Erau și sculele de aur,
Și de aramă, și argint,
Și pietre scumpe, diamante,
Cu filigrane de iacint.

Erau și straiele de preoți,
Cu strălucirea de sidef,
Cu fir de aur și lumină,
În țesătura de gherghef… 

Era capacul ispășirii
Lucrat de un iudeu sărman,
Ce lustruia de zor altarul
Cu cârpa ruptă din suman.

Dar ca să poată să lucreze
Cu artă, simț și cu avânt,

Bețaleel a fost de Domnul
Umplut atunci cu Duhul Sfânt.

Era un sfânt care, cu grijă
Turna din foc aur curat,
Să nască Sfeșnicul luminii
Pentru Slăvitul Împărat.

Și mâini de sfânt cu dibăcie
Tăiau din aur heruvimi,
Ca pe pământ aici să fie
O slavă ca și-n înălțimi.

Bețaleel, — un meșter mare,
Oholiab, — lucra de zor,
Dar Duhul Sfânt făcea lucrarea,
Ei dădeau numai ajutor.

…Și-așa mereu e rânduiala,
Pecetea Sfântului Cuvânt:
Că Dumnezeu alege omul
Și-l umple El cu Duhul Sfânt.

Căci fără Duhul Lui de slavă,
Zadarnic e talent și zel,
Fără o umplere cu Duhul,
Zadarnic e Bețaleel;

Dar când e umplerea divină,
Aici e meșterul de jos…,
Și-n el e Meșter Duhul slavei,
Căci e Lucrarea lui Hristos! (vp)


