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Ninive era o cetate mare. Era o cetate bogată. Era o cetate vestită. Ninive 
era o cetate stricată… Și Iona a fost trimis acolo să anunțe sentința dată de 
Dumnezeu. „Încă patruzeci de zile, și Ninive va fi nimicită!” Ninivenii au înțeles 
că numai pocăința mai poate schimba ceva din hotărârea divină, și s-au pocăit.

Sfânta Scriptură spune: „Au vestit un post, și s-au îmbrăcat cu saci, de la 
cei mai mari până la cei mai mici”. Iată ce aștepta Dumnezeu, pocăința celor din 
Ninive. Și El așteaptă și astăzi de la noi, de la țara aceasta, de la orașele cu faimă 
și bogăție, și desfrâu și blasfemie… pocăința! 

Pocăință, pocăință, dar de sus de la Cel Sfânt!
Tu ne-aduci și nouă pace, îndurare pe pământ!

„Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți, și plin de îndurare cu toți ceice Te 
cheamă” (Psalmul 86:5). Credeți că Dumnezeu nu vede decăderea morală care 
domnește în zilele noastre? Ninivenii moderni sunt azi mai eleganți ca cei de 
demult, mai educați, mai bogați, și… mult mai stricați. Dacă mai rabdă 
Dumnezeu păcătoșenia de azi, este fiindcă așteaptă pocăință. Doamne, ai milă de 
noi și mai adu vremi de înviorare, de pocăință adevărată și de întoarcere la Tine.



 

Copiii de la AWANA au avut o seară patriotică „We love Romania theme night”, 
și s-au îmbrăcat în costume naționale românești.

t Deși am anunțat că de astăzi vom 
începe serviciile divine duminicale și 
după amiază, situația îmbolnăvirilor cu 
virusul Corona s-a înrăutățit în zona 
Chicago, și guvernatorul Pritzker a 
impus noi restricții întâlnirilor publice. 
Încercăm să ne conformăm hotărârilor 
date, și astfel, în luna noiembrie 
rămânem tot la orarul limitat de un 
singur serviciu duminical între 10:00 și 
12:00. Iar miercuri , t impul de 
rugăciune și studiu biblic de la 7:00 
seara.

t În  atenția părinților care aduc 
copiii la AWANA. 

- În duminica viitoare, 8 noiembrie, 
sora Eunice Ilia va începe repetițiile de 
Crăciun cu copiii.

- Tot în duminica viitoare, surorile 
organizează un „Bake Sale” pentru 

strângerea de fonduri pentru activitățile 
cu copiii.

t Bolnavii noștri: Dintre cei 
bolnavi care au fost anunțați în 
săptămânile trecute, sora Mia Costin, 
se simte mai bine și a ieșit din spital.

Să nu uităm nici de ceilalți care trec 
prin încercarea suferințelor, și în 
rugăciune să le rostim numele atunci 
când îi amintim înaintea Domnului: 
Tatiana Bonca, Dumitru Marandiuc, 
Ana Giuca, Pușa Buhai, Lary Gașpar, 
Liliana Corsiuc, Victor Moșman, 
Mariana Ilisie, Viorica Mitroi, Grigore 
Capotă, Dorin Mitrofan. 

Am aflat că fratele Ciupuligă, 
dirijor de cor la biserica Logos, a fost 
atins de molima Covid-19. Să ne 
rugăm pentru el.

Sora Angela Popovici, din Atlanta, 



Scurte Comunicări

fiica fratelui Pitt Popovici, a fost 
internată și așteaptă hotărârea în 
legătură cu o operație chirurgicală.  

t Astăzi este ultima  duminică în 
care sora Maricica Vinersan este cu noi 
î n a i n t e d e 
întoarcerea dânsei în 
România, unde are 
întreaga familie,  în 
ca re sun t ș i 16 
n e p o ț i ș i 1 4 
strănepoți. Astfel, ne 
despărțim de o soră 
scumpă care a fost printre noi 30 de ani 
și care a iubit casa Domnului, orele de 
rugăciune, părtășia și legătura noastră 
în Domnul, și a avut întotdeauna un 
cuvânt de încurajare și lumină pentru 
alții. Ne rugăm ca Domnul să-i dea 
bucurii nespuse mai departe în 
adunarea din care va face parte în 
România și în mijlocul familiei.

t F r a t e l e Vio re l Bu lboacă 
distribuie CD-uri cu cântări ale corului 
bărbătesc „Laudă Mielulu” din 
California. Se sugerează donații între 5 
și 10 dolari. Cei care doresc să facă 
donații, se sugerează o donație între 5 
și 10 dolari.

t Deces: Duminica trecută sora 
Mioara Sezonov Stoia și-a încheiat 
călătoria pe acest pământ la vârsta de 
85 de ani. Serviciul de prveghi și 
înmormântare au avut loc la biserica 
din Des Plaines, conduse de păstorul 
Adrian Neiconi. 
Sora Mioara a 
suferit greu în 
ultima vreme și 
a r ă m a s î n 
credință până la 
c a p ă t . L a 

înmormântare au fost și fiul Edward și 
fiica Adriana.  Ne rugăm ca Domnul să 
dea mângăiere celor îndurerați și 
putere de credință în nădejdea întâlnirii 
pe celălalt mal al vieții.

t Standard Time: De astăzi se 
încheie perioada de timp numită 
„Daylight Saving Time”, până la 14 
martie anul viitor când iar vom da 
ceasurile înainte. De astăzi am intrat în 
„Standard Time”.

O mică aplicație ne-profesională și 
fără nici o legătură cu Departamentul 
guvernamental care ne fixează orele. 
Motivul schimbării orelor cred că este 
ca să avem o oră în plus de lumină 
seara, dar o furăm de dimineață. Adică, 
de ce să dormim dimineața pe lumină 
și să umblăm seara pe întuneric? Și 
aici e aplicația mea: Dacă dormim, să 
nu dormim pe lumină, și când umblăm 
să nu umblăm pe întuneric. Adică, ziua 
de lucru să fie mai lungă, pe lumină. 
La Ioan 9:4 spune Domnul Isus: „Cât 
este ziuă, trebuie să lucrez lucrările 
Celuice M-a trimis. Vine noaptea, 
când nimeni nu mai poate să lucreze”. 
Aplicația simplă este că și în domeniul 
spiritual, dacă lumina zilei se lungește, 
să lucrăm mai mult pentru Domnul. 
Nu e timp de pierdut

t Caietul de Adrese al bisericii 
noastre Betel se află pentru distribuire 
la fratele Dani Voica. Spuneți un 
cuvânt bun și potrivit, cu mulțumire și 
lui Marc și Cristina Popovici pentru 
lucrarea făcută așa frumos (și aș 
adăuga… La Mulți Ani, Cristina!).

t A apărut de sub tipar o carte 
i s to r ică nouă , p re ț ioasă , b ine 
documentată și de mare folos, scrisă de 
fratele Mihai Ciucă din Brăila, cartea 



„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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„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)

Mai bine…

Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine.

Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!   (vp)

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”.

„Pe Urmele lui 
Rober t Murray 
M'Cheyne”. Dacă 
titlul acesta nu ne 
p r o v o a c ă o 
c u r i o z i t a t e 
deosebită, atunci 
subtitlul ar trebui: 
„Istoricul Misiunii 
Sco ț iene pentru 
Evreii din Iași”. 
F r a t e l e M i h a i 
Ciucă este autorul mai multor cărți de 
istorie baptistă, „Baptiștii din Brăila, 
un veac de mărturie 1918-2018” și o 
completare cu documente inedite 
„Istoria Baptiștilor Brăileni în imagini, 
date și documente”.

t Fratele Mihai și sora Caty 
Rădulescu vor pleca în Florida 
săptămâna viitoare, având acolo 
reședința lor de iarnă. Fratele Mihai a 
trecut cu bine de boala Covid-19, și 
medicii i-au dat recent un diagnostic 
bun. Ne rugăm ca Înduratul Dumnezeu 
să le dea în continuare sănătate și 
putere. Așteptăm cu toții primăvara.

t Am fost îndemnați ca astăzi să 
fim în post și rugăciune nu numai 
având în vedere Cina Domnului ci și 
câteva cazuri speciale, pentru familii și 
alegerile care vor fi la 3 noiembrie. 

t Sâmbăta viitoare, fiind prima 
sâmbătă din luna octombrie, vom avea 
întâlnirea dejunului cu rugăciune la ora 
9:00 dimineața la adunare.

A f l â n d u - s e î n c a m p a n i e 
electorală în Greenville, North 
Carolina, cineva a ridicat subiectul 
faimei și a realizărilor personale ale 
președintelui Donald Trump. Apoi, 
adresându-se direct președintelui și 
cu gând să-l măgulească, i-a spus:

— Sunteți la momentul de față 
cel mai vestit personaj din istorie…

La care președintele a spus 
imediat:

— Nu, nu sunt.
— Ba da, eu cred că sunteți.
— Nu, nu sunt.
— Atunci cine este? a replicat 

ziaristul, și de data aceasta aștepta să 
audă ceva din care să scoată o știre 
de senzație pentru ziare.

— Este Isus Hristos, a răspuns 
președintele. Apoi, ridicându-și 
privirea spre cer, a continuat, „Nu, 
nu sunt deloc, nici pe departe…”

Felicitări, domnule președinte!


