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„Astfel dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preaiubiți, îmbrăcați-vă cu o 
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă 
răbdare…” (Coloseni 3:12)

Adresăm acest verset celor doi care au mărturisit pe Domnul Isus în apa 
botezului: Lucian Rășinar și Veniamin Popescu, și cărora le spunem un Bun 

Botez în duminica 
trecută la sericiul 

divin de seara la noi:
w sus, Lucian 

Rășinar
w jos, Veniamin 

Popescu
w Actul 

botezului a fost 
îndeplinit de fratele 

Petre Ordeanu



Scurte Comunicări

Venit în Trupul tainic și glorios al Domnului Isus Hristos, Biserica Sa.
În actul solemn al botezului, sărbătorim simbolic o dezbrăcare și o 

îmbrăcare, o moarte și o înviere, un trecut în păcat și un viitor în neprihănirea 
Domnului Isus. Apostolul Pavel îi numește pe cei credincioși ai Domnului Isus, 
„aleși ai lui Dumnezeu”, oameni puși deoparte pentru lucrarea și slava lui 
Dumnezeu, oameni în care să se vadă puterea și sfințenia lui Dumnezeu, oameni 
care aparțin numai lui Dumnezeu.. A fi ales al lui Dumnezeu arată o 
exclusivitate absolută, a trăi și a aparține numai lui Dumnezeu.

„Sfinți și preaiubiți...” În vechime, Dumnezu i-a dat poporului Israel 
denumirea aceasta de glorie, popor sfânt: „Căci tu ești un popor sfânt pentru 
Domnul, Dumnezeul tău; Domnul Dumnezeul tău te-a ales, ca să fii un popor al 
Lui dintre toate popoarele de pe fața pămîntului” (Deutr, 7:6). Și iată că 
apostolul îi numește pe cei care Îl urmează pe Domnul cu același nume.

Observăm în versetul 12 din Coloseni 3, enumerate cinci virtuții de seamă 
ale celor credincioși Domnului Isus, ca și cum ar fi o haină nouă cu care se 
îmbracă.

1. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare. Inima înnoită de Duhul 
Sfânt este plină de îndurare, are caracteristicile inimii lui Dumnezeu, căci El este 
așa: „Domnul, Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv, încet la 
mânie, plin de bunătate și credincioșie” (Exod 34:6). O traducere  veche spunea 
despre această calitate, „o inimă de îndurări”, inundată de îndurare.

2. Îmbrăcați-vă cu bunătate. Cuvântul grecesc aici este „chrestotes” și 
descrie atitudinea crdincioșilor față de alții. Unii spun că temperamentul unui om 
nu se poate schimba. Cine e repezit e repezit. Cine scapără repede scântei, așa 
rămâne totdeauna. Aici apostolul Pavel ne spune altceva: haina nouă este o haină 
a bunătății, și calitatea aceasta le dă sfinților o frumusețe cerească.

3. Îmbrăcați-vă cu smerenie. Aici e calitatea prin care nu vrem să ne 
considerăm mai presus de alții, un mod de gândire după felul de gândire al 
Domnului Isus, care ne-a îndemnat să învățăm de la El să fim blânzi și smeriți cu 
inima. Un credincios al Domnului care e mândru este o anomalie, ceva care e 
anormal. La Romani 12:3, apostolul Pavel ne arată ceva simplu: cu cât e omul 
mai smerit cu atât e mai credincios. Ca în vasele comunicante, smerenia și 
credința comunică împreună, și cu cât e omul mai credincios, cu atât e mai 
smerit.

4. Îmbrăcați-vă cu blândețe. Mântuitorul spunea că omul bun scoate 
lucruri bune din visteria bună a inimii lui (Matei 12:35). O inimă înnoită de harul 
lui Dumnezeu este o inimă bună, o inimă blândă, ca și un lut maleabil pe care 
olarul îl poate forma ca un vas de cinste și de mare valoare. Efesenilor apostolul 
Pavel le dă îndemnul să se poarte „cu toată smerenia și blândeța, cu îndelungă 
răbdare; îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste!”

5, Îmbrăcați-vă cu o îndelungă răbdare. Aici e blândețea întinsă la 
maxim. Coarda de vioară întinsă la nota de îndelungă răbdare cântă cel mai 
frumos melodia harului.

Fie harul lui Dumnezeu revărsat din plin peste toți cei care Îl au pe Domnul 
Isus Hristos ca Păstor al sufletelor lor!



 

Home-schooling: 
Marțea trecută 5 noiembrie a avut loc o 

întrunire a copiilor și părinților în vederea 
orientării și coordonării claselor de școală la 
domiciliu. Din ce în ce mai multe familii aleg 
cursurile școlare acasă, în familie, având în 
vedere planurile pe care le au școlile 
publice, și metodele de implementare a 
acestor planuri în statul Illinois în viitor. 
Felicităm această inițiativă frumoasă și 
demnă de Biserica lui Hristos, prin care 
inima copiilor este atrasă la Cuvântul sfânt al 
Evangheliei.

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-
o urmeze, și când va îmbătrâni, nu se va 
abate de la ea!”  (Proverbe  22:6)

Comunicări
t Odată cu botezul fratelui 

Rășinar, și soția dânsului, sora 
Antoaneta Rășinar, a cerut să fie 
primită ca membră în biserica Betel. 
Lucrul acesta a fost primit cu multă 
bucurie și votul bisericii a fost unanim.

t Astăzi un grup destul de 
numeros dintre tineri sunt plecați într-o 
vizită de misiune la Nashville TN, 
împreună cu familia Vasile și Ani 
Tămășan, la biserica păstorită de 
fratele Lucian Rad.

t În dumnica trecută am fost 
bucuroși să avem ca musafiri pe frații 
Bogdan Ștefan și Viorel, și sora Ica 
Ciama din San Leandro, CA, și Bocșa, 
România, care ne-au adus salutul 
bisericilor din care fac parte.

t Miercurea trecută, 6 nov., am 
fost vizitați de fratele Sali Sabri, 
păs torul b iser ic i i bapt is te d in 
Medgidia, România.

t Ne-am bucurat să fim la părtășie 
în casa Domnului cu unii din cei care 

au avut de suferit o boală care i-a 
împiedicat să vină la adunare: Sofica 
Izvanariu, Vasilica Ermalai, Arcan 
Petrică, Maria Deac.

t Bun Venit sorei Ana Giucă care 
s-a întors din Atlanta, și duminica 
trecută a venit la adunare cu fiul, 
Olimpiu Giucă.

t La 15 noiembrie anul acesta 
fratele și sora Lary și Jenny Gașpar vor 
împlini 60 de ani de căsnicie. Să fie 
binecuvântați de Domnul.

t Duminica trecută, după serviciul 
divin de seară surorile au dat o masă de 
părtășie și bucurie: Patru familii 
împlinesc în luna aceasta 40 de ani de 
căsnicie:

- Neli și Sami Negru;
- Aurora și Nelu Hiriț;
- Felicia și Ilie Negru;
- Viorica și Gigi Zaica.

Le dorim binecuvântările Tatălui 
ceresc revărsate din plin peste ei!



„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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Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele 
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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?

r La vârsta de 81 de ani, Benjamin 
Franklin a vorbit în fața Convenției 
Constituționale în Philadelphia la anul 1787, 
astfel: „Am trăit o viață lungă, și cu cât 
trăiesc mai mult îmi dau seama de acest 
adevăr, că Dumnezeu are în mâinile Sale 
destinele popoarelor. Și dacă o vrabie cade și 
El o vede, s-ar putea oare să se ridice un 
imperiu fără ca El să știe? Iar Sânta Carte ne 
asigură următoarele: Dacă nu zidește 
Domnul o casă, degeaba lcrează cei ce o 
zidesc. Sunt ferm convins că fără ajutorul lui 
Dumnezeu, lucrarea noastră și succesele 
noastre politice nu se vor ridica mai presus 
de lucrarea celor care au construit turnul 
Babel.”

r Duminica trecută fratele 
și sora Gigi și Viorica Zaiuca au 
împlinit 40 de ani de căsătorie. 
Cu aceeași ocazie de bucurie s-a 
sărbătorit și ziua de naștere a 
sorei Rodica Sporea. Sunteți 
iubiți, sunteți în inima noastră! 

r Din activitățile tinerilor
- În fiecare vineri seara de la 

7:00 studiu biblic
- Au început d in nou 

m e c i u r i l e d e v o l l e y ș i 
an t r enamen tu l spor t iv a l 
tinerilor noștri, în fiecare 
sâmbătă seara între 7:00 - 9:00 
pm. Amănunte și adresa sălii 
sportive, la Marc și Cristina 
Popovici.

Să nu uităm…
…..
Să nu uităm că viața noastră
E contopită în Hristos,
Și El ne-a scos cu mână tare
Din veacu-acesta păcătos.

Noi nu trăim pentru o plată
În bani cu scoarțe de rugini,
Ci noi avem o moștenire
În Țara veșnicei Lumini.

Să nu uităm că-n vase slabe,
Așa cum suntem, din pământ,
A pus în noi chiar Domnul slavei,
Comoara Cerului Său sfânt.

Oricât de grea e lupta vieții,
Și drumul cât de-anevoios,
Noi vom ajunge la cunună,
Prin harul lui Isus Hristos.

Să nu uităm că niciodată
El, singuri, nu ne-a părăsit.
E lângă noi cu-ntreaga oaste:
Dușmanul nu ne-a biruit.

Va trece cerul și pământul,
Dar va rămâne-al Său Cuvânt,
Cu noi e Dumnezeu Preasfântul,
Suntem uniți în legământ!  (vp)

Bolnavii noștri pentru care să ne 
rugăm Domnului cu patos aprins 
pentru vindecarea lor: Dorin Opriș, 
Dumitru Marandiuc, Tatiana Bonca, 
Lidia (Pușa) Buhai, Victor Moșman, 
Nicu Clonda, Dorin Mitrofan, Mariana 
Ilisie, Amber Ilisie, Titus Smahon, 
Cornelia Ban, Gigi Lighezan…

Sus în Cer vor fi și lacrimi…
Sus în Cer vor fi și lacrimi, căci e scris în sfânta Carte,
Că vor merge unii-n slavă, alții vor fi duși la moarte;
Și vom plânge cu suspine dacă n-am mărturisit,
Celor dragi, despre salvare, și ei nu s-au pocăit…

Vor fi lacrimi cu regrete, că n-am fost făclie vie
N-am rămas pe baricadă în turbata vijelie,
Și nici n-am trăit cu zelul, ca să-ajungem în cuptor,
Când porunca-mpărătească pornea marele pârjol.

Da…, în Cer vor fi și lacrimi, căci n-am dat deplin iertarea,
Celor care-n dușmănie, vai, ne pregăteau pierzarea;
Și în gândurile noastre, ca dușmani i-am socotit,
Până când deodată Crucea lui Isus ne-a biruit.

Vor fi lacrimi când în slavă căutând pe cei de-acasă,
Nu-i vom mai găsi alături, nu vor fi cu noi la masă...
Unde-s oare? În Gheenă? Între demoni răpitori?
Dar n-am fost și noi de vină, pentru-alunecarea lor?

Vor fi lacrimi de durere în a Cerului splendoare…
Când vom știi pe cei de-o seamă într-o veșnică pierzare.
Când vom știi că niciodată n-or scăpa de la amar
De la chinul și văpaia din a iadului coșmar.

Vor fi și Acolo lacrimi, lacrimile despărțirii,
Sub cupola strălucită a Palatului iubirii,
Vor fi despățiri amare, și cu ochii-nlăcrimați,
Când cei dragi în întuneric, vor fi veșnic aruncați.

…Doamne, dă-mi acuma lacrimi, în cascade-nfiorate,
Cât mai pot să-mi scot iubiții de la moarte, din păcate,
Dă-mi o inimă ce-i plină cu-o iubire ca a Ta, —
Dă-mi familia întreagă, sus în Cer, la dreapta Ta!  (vp)


