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II Regi 5:1-3… O fetiță roabă, adusă din țara lui Israel, are credință!
Naaman, căpetenia oștirii împăratului Siriei, avea trecere înaintea 

stăpînului său și mare vază; căci prin el izbăvise Domnul pe Sirieni. Dar omul 
acesta tare și viteaz era lepros.

Și Sirienii ieșiseră în cete la o luptă, și aduseseră roabă pe o fetiță din țara 
lui Israel. Ea era în slujba nevestei lui Naaman.

Și ea a zis stăpânei sale: „Oh, dacă domnul meu ar fi la proorocul acela 
din Samaria, proorocul l-ar tămădui de lepra lui!”



Scurte Comunicări

Învățături din Sukkot

Din seara de 2 octombrie până la 
apusul soarelui la 9 octombrie anul 
acesta a fost după calendarul biblic, 
Sărbătoarea Corturilor în Israel (Exod 
23:16-17), una din cele trei mari 
sărbători din an când tot Israelul se 
aduna la Ierusalim, și acolo locuiau în 
corturi , aducându-ș i aminte de 
călătoria din Egipt spre Canaan. 
Sărbătoarea începea în a 15-a zi a lunii 
ebraice Tișrei (Lev. 22:34), iar după 
șapte zile de sărbătoare,  urma a opta 
z i , adăuga tă de Dumnezeu la 
sărbătoarea Corturilor, ca o încununare 
a bucuriei lui Dumnezeu care stă cu 
poporul Său.

Sărbătoarea Colibelor (Sukkot) 
înseamnă revenirea la un trai simplu, 
modest. Pelerinii adunați la Ierusalim, 
sau oriunde se aflau, aveau datoria să 

iasă din locuințele lor și să locuiască în 
colibi. Și deodată, bogatul și săracul se 
întâlneau la același nivel, același mod 
de viață, în colibă. Domnul Isus a spus 
o pildă cu un om bogat care a dat o 

masă mare, dar la urmă i-a spus 
slujitorului său: „Du-te degrab în 
piețele și ulițele cetății, și adu aici pe 
c e i s ă r a c i , c i u n g i , o r b i ș i 
șchiopi.” (Luca 14:21). Domnul Isus 
ne-a învățat: „Să aveți sare în voi 
înșivă, și să trăiți în pace (la un nivel al 
păcii) unii cu alții.” (Marcu 9:50)

Prin faptul că din toate părțile se 

n Un frate care dorește să rămână anonim a lansat o provocare tuturor în 
legătură cu donațiile financiare pentru acoperirea datoriei edilitare (mortgage). 

Iată explicația dată de fratele casier Dan Bulboacă: „Aceasta este o 
donație de „egalare” ("matching fund donation") de $10,000. Astfel, pentru 
fiecare dollar donat vom primi un alt dollar, până la suma de $10,000, cu 
următoarele condiții: 1. Donațiile primite să fie în plus față de cele obișnuite, 
adică față de categoriile: zeciuieli, misiune, săraci, etc.  2. Donațiile să fie făcute 
cu scopul de a plăti datoria de “mortgage”. 3. Donațiile să fie primite de biserica 
Betel până la Crăciun (în data de 25 Decembrie). În alte cuvinte, dacă adunăm 
$10,000 pentru plata de mortgage până la Crăciun, putem primii încă $10,000 !”

n În duminica trecută a fost distribuit Caietul de Adrese și Telefoane ale 
membrilor bisericii. Marc și Cristina Popovici au lucrat la acest proiect și le 
mulțumim pentru frumoasa lucrare pe care au făcut-o. Fratele Dani Voica le 
împarte mai departe celor care le doresc. S-a sugerat o donație de $5.00.

n Ne-am bucurat că după o lungă absență din cauză de boală, familia Mia 
și Olimpiu Costin au fost cu noi la închinăciune. Ne rugăm ca Domnul în 
îndurarea Sa să dea vindecare bună și celorlalți. De asemenea, ne-am bucurat să 
avem cu noi în săptămâna trecută pe Alex Popovici, venit din Colorado pentru 
grija și bucuria mamei, sorei Carmen Popovici.



 

Despre Bârfă
de Ioan Gură de Aur (347  407)

Și aici e o problemă. Cînd cineva vrea săi strice reputația cuiva, spune: 
„Cineva mia spus despre el asta. Ferească Dumnezeu să spun eu așa ceva de el, dar îți 
spun ce zic alții.” Atunci de ce mai spui, dacă nu crezi în ce spui? De ce împrăști ce 
spui că nu e adevărat, ca și cum ar fi? Transmiți otravă. Spui că nu crezi ce ai auzit, și 
încă "i ceri lui Dumnezeu să nu te tragă la răspundere pentru ce spui, fiindcă știi că nu 
e adevărat. Dai vina pe alții care țiau dat otrava, și apoi faci și tu ca ei. Mai bine taci, 
ca săți scapi conștiința de teama pedepsei.

Nu știu de unde a venit această boală asupra oamenilor. Am devenit purtătorii 
bolii care ne macină mintea, pînă nu mai rămîne nimic în ea decît „ce spun alții.” 
Ascultați sfatul înțeleptului care a spus proverbul: „Ai auzit o vorbă? Țineo în tine că 
nu te îngrașă!”

După vorbele altora noi sîntem deja gata să acuzăm. Dacă nam face nici un alt 
rău în viață, acesta e suficient ca să ne distrugă și să ne ducă la iad, fiindcă ne leagă 

Salutări de aproape și de departe
Salutări din Tacoma, WA: Fratele 

Sandu Pavel, păsstorul bisericii din 
Tacoma, transmite salutări bisericii 
noastre. Ei au hotărât să aibe două 
servicii duminicale unul după altul cu o 
întrerupere de o oră între ele. În timp ce 
unii ies din adunare, alții după o oră 
intră. Și mai mult, la predicile 
transmise în Săptămâna Mare prin 
YouTube s-au predat Domnului două 
persoane, așa că urmează să aibe în 
curând un botez, dar așteaptă să se 
încheie pandemia cu restricțiile de 
acum. Slavă Domnului.

Fratele Ovidiu Rauca transmite 
salutări dragi bisericii și ne spune că și 
la ei, la San Leandro (San Francisco) au 
reînceput adunările duminicale cu 
bucurie și entuziasm.

Fratele Costel Cristea, din New 
York, ne-a comunicat de la „Romania 

pentru Hristos” că, în ciuda restricțiilor 
Conv id -89 , f r a ț i i l uc ră t o r i cu 
Evanghelia lucrează în Româia cu 
hărnicie și fără întrerupere. Iar la New 
York biserica începe de azi două 
servicii de închinăciune după rânduiala 
normală.

adunau famil i i le la Ierusal im, 
Sărbă toarea Corturi lor era ș i 
sărbătoarea Prieteniei. Este chiar și 
azi numită în Israel Sărbătoarea Păcii 
(Hag HaȘalom), Psalmistul cânta „Iată 
ce plăcut și ce dulce este să locuiască 
frații împreună!” (Ps. 133:1). Astfel, 
sărbătoarea aceasta ne aduce o 
cercetare: Cât de mult iubim părtășia și 
strângerea noastră împreună? Biserica 
înseamnă adunarea celor răscumpărați. 
Iubim noi Biserica Domnului Isus?

Despre ziua a opta,  care a devenit 
o sărbătoare separată, specială, Siminy 
Ațeret (ziua a opta, ziua cea mare a 
Marii Adunări) era numită și Ziua 
Bucuriei Legii (Simhat Tora), dar nu 
numai bucuria că erau toți împreună, ci 
era bucuria că aveau Cuvântul lui 
Dumnezeu, și în ziua aceasta a 8-a 
începea un nou ciclu de studiu al Torei, 
studiu care fusese început cu un an de 
zile înainte. Astfel că studiul Legii era 
un studiu continuu, fără sfârșit, ca un 
cerc fără să aibe un capăt, ca o sferă 
care nu are margini, și sudiul Bibliei 
trebuie să fie pentru noi o preocupare 
care durează toată viața. „Când urmez 
învățăturile Tale, mă bucur de parcă aș 
avea toate comorile…” (Psalmul 
11 9 : 1 4 ) . I u b i m n o i C u v â n t u l 
Domnului, în așa fel ca zilnic să ne 
bucurăm de el?

Sucot este și sărbătoarea culesului 
fructelor, a roadelor de toamnă. Lucrul 
acesta ne amintește că roadele 
pământului vin de la Dumnezeu, și El 
așteaptă recunoștința noastră. Tocmai 
acesta e secretul bucuriei noastre. Ne 
bucurăm împreună cu Stăpânul 
Universului, cu Dumnezeu cel bogat în 
bunătate, de roadele pe care ni le-a dat. 
După Yom Kippur (ziua pocăinței) 
vine Simhat Tora (ziua bucuriei). „Cel 
ce umblă plângând, când aruncă 

sămânța, se întoarce cu veselie, când își 
strânge snopii” (Psalmul 126:6). Ce 
roade aducem înaintea Domnului? Și, 
cât de multe?

Ridgecrest se vinde:
LifeWay Christian Resources, 

depar tamentul adminis t ra t iv a l 
Bordului Școlii Duminicale din cadrul 
Convenției Baptiste de Sud, a anunțat 
că a căzut de acord în legătură cu 
vânzarea proprietăților de la Ridgecrest 
(Ridgecrest Conference Center și 

Summer Camps) unei organizații 
creștine numită Ridgecrest Foundation. 
Ben Mandrell, președintele de la 
LifeWay a spus: „Dumnezeu a răspuns 
rugăciunilor noastre aducându-ne un 
cumpărător care să continue misiunea 
pe care o făceam la Ridgecrest, oferind 
un centru de operații misionare și de 
activități creștine cu organizarea de 
tabere pentru băieți și fete.”

Mai demult, la Centrul acesta de 
Conferința din Ridgecrest, în inima 
munților Blue Ridge Mountains, din 
North Carolina, obișnuiam să mergem 
vara la începuturile bisericii noastre, 
când tinerii noștri cântau acolo și 
fratele Alexa Popovici predica, fiind 
invitați de Home Mission Board la 
serviciile divine care se țineau în 
fiecare seară în cadrul complexului 
acesta baptist.  



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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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 - temporar oprite
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)

„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Cei doi țăruși.

„Mărturisind că sunt străini și călători 
pe pământ...” (Evrei 11:13).

Pe vremea când arăturile se făceau 
cu plugurile trase de cai sau boi, țăranul 
știa un lucru: animalul de jug nu poate 
trage o brazdă dreaptă dacă e lăsat 
singur. Iar el nu poate să-l cârmuiască 
doar uitându-se în vânt. Atunci punea în 
pământ la o distanță oarecare unul de 
altul doi țăruși. Nu unul, ci doi. Un țăruș 
mai aproape, altul mai departe. Uitându-
se la cei doi țăruși ca să coincidă, să se 
suprapună în vederea sa, țăranul reușea 
să tragă o brazdă dreaptă.

Aici poate fi o lecție frumoasă 
pentru noi în viața de credință. Există un 
țăruș bătut aproape: viața de familie, 
misiunea față de rudele noastre, față de 
cunoscuți. Ne trebuie și un țăruș 
îndepărtat: misiunea pe care trebuie s-o 
avem până la marginile pământului. 
Doar cu un țăruș brazda e ca funia-n sac. 
Amândoi însă, ne țin în linie dreaptă.

Un țăruș apropiat: timpul de acum, 
un scop imediat, un proiect pentru azi. 
Dar și un țăruș îndepărtat: ce proiect ai 
pentru anul acesta ca ucenic al 
Domnului? Ț inta îndepărtată î ț i 
corectează vederea de aproape, altfel 
suferim de miopie. Și invers, lucrând 
„aici” ajungem „acolo”.

Să nu se stingă niciodată 
Din inimile de creștini
Cântarea privegherii sfinte
Și-a așteptării lor fierbite,
Oh,  Te-am supărat, Părinte,
Rău de tot Te-am supărat,
Cu păcatele murdare
De-rușine și păcat.

Am crezut că rugăciunea,
Dac-o scoatem din program,
Școala merge mai departe,
Că-s copiii toți de neam.

Am mai zis că Legea firii
Ne ajunge ca să știm,
Să trăim unii cu alții,
Doar să nu ne pocăim.

Că familia nu-i bine —
O femeie și-un bărbat;
Ne-ai lăsat de capul nostru,
Și ce crunt ne-am blestemat!

Am mai socotit că toate
Singuri le vom rezolva,
Fără Biblia cea sfântă,
Fără Îndurarea Ta.

Dar ne-a prins a Ta urgie:
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Când vei veni pe nori de slavă,
Isuse Mire, să ne iei,
Aș vrea să nu găsești doar pleavă,

am nu numai pleavă,
mă găsești
Mai credinciose fiuVeniți, voi cei fără 
putere,
Voi cei săraci și obidiți,
Voi 
Da, sunt fiu de Împărat,
Dumnezeu mi-e Tată !
El deja mi-a arătat
Slava ce m-așteaptă.

Vă uitați că-s așa mic,
Fără importanță?
O fărâmă de nimic
Îmbrăcată-n zdreanță?

Dar sunt fiu de Împărat;
Am o moștenire!
Și-ncă nu s-a arătat
Ce voi fi-n mărire.

Spuneți, unde-ați pomenit
Un mai scump tezaur:
Un oraș de hrisolit,
Și cu străzi de aur?

Covid-19
Capitol Hill Baptist Church din 

Washington D.C., a prezentat o 
plângere legală împotriva restrțiilor 
sanitare impuse adunărilor creștine cu 
drept la cel mult 100 de persoane la 
î n c h i năc i u n e . M a s s - m e d i a s - a 
concentrat mai mult pe situația creată în 
California de Rev. MacArthur și Grace 
Community Church de acolo, dar pe 
coasta de răsărit a Americii situația e la 
fel. Păstorul bisericii Capitol Hill, Mark 
Dever, a declarat că restricțiile impuse 

bisericilor sunt un afront normelor 
teologice și biblice după care se 
conduce biserica. El observă un 
standard inegal impus bisericilor. 
„Dacă protestele de pe străzi trec mult 
peste 100 de demonstranți și sunt 
permise, atunci și adunările noastre 
religioase au dreptul să depășească 
audiențele de 100 de persoane.” Capitol 
Hill Baptist Church (în imaginea de 
mai sus) are peste 1000 de membri și 
face parte din Convenția Baptistă de 
Sud, având clădirea în apropiere de 
Capitoliul unde se adună Congresul 
Statelor Unite.

După prezicerile unora o cincime 
din biserici (una din cinci), urmează să 
se închidă permanent din cauza 
restricțiilor impuse de autorități și din 
reacția exagerată de izolare.

Știu bine că n-am încheiat lucrarea,
Că mai e mult și încă de lucrat
Dar sunt trudit, și simt că alergarea
Și munca mea în Vie s-a-ncheiat.

Și-aș vrea să-mi cer la toți o iertăciune
Că mai sunt multe lucruri de-mplinit,
Și-aș vrea să fi putut acuma spune
Că, frații mei, cu cinste v-am slujit. 

Dar nu..., mai e atâta arătură
Mai e atât ogor neîngrijit,
Atâtea giuvaere din Scriptură,
Ce s-au deschis dar nu le-am împărțit.

Mai sunt atâtea lacrimi de durere
Și-atâtea răni ce nu le-am alinat,
Mai sunt atâția frați fără putere,
Și frânți pe care nu i-am ridicat.

Mai am atâtea drumuri ce m-așteaptă,
Și-atâtea visuri ce s-au ruinat,
Și versuri ce nu-și află nici o șoaptă,
Cântări pe care nici nu le-am cântat.

O, Doamne, Te-am iubit pe Tine,
Și Te-am slujit așa cum am știut
Aș vrea să fi lucrat cu mult mai bine,
Mai mult și mai frumos, dar n-am putut.

Și-acum Te rog din ultima scânteie,
Ce mi-a rămas văpaie dintr-un jar,
Aprinde Tu când drumul mi se-ncheie
Un foc ceresc în jertfa pe altar. (vp)

Dumnezeule, dă-mi harul
Să m-asemăn cu Hristos:
Blând și răbdător și harnic,
Și cu pasul curajos.

Să-nflorească-n mine dorul
După Țara lui Hristos,
După cetele de îngeri
După Veacul luminos.

Gând curat dă-mi, pas de slavă,
Ca umblarea lui Hristos,
Un pahar de apă vie
Pentru un sărac setos!

În vorbirea mea să fie
Un parfum al lui Hristos,
Un balsam de vindecare,
Pentru rănile de jos.

O credință mai aprinsă, —
Ca din jarul lui Hristos,
Pentru cel fără credință,
Pentru cel neputincios.

O nădejde mai senină, —
Ca nădejdea lui Hristos,
Pentru negura cea deasă
Pentru drumu-ntunecos.

O iubire caldă-n mine,
Să se vadă mai frumos, —
Și pe fața mea să fie
Chipul slavei lui Hristos! (vp)


