
Veniți după Mine !

Cu aceste cuvinte începe Domnul Isus chemarea făcută apostolului Petru așa 
cum este înscrisă în Evanghelia după Matei, „Pe cînd trecea pe lîngă marea Galileii, 
Isus a văzut doi frați: pe Simon, zis Petru, și pe fratele său Andrei, cari aruncau o mreajă în 
mare; căci erau pescari. El le-a zis: „Veniți după Mine, și vă voi face pescari de 
oameni.” (Matei 4:18-19).

Dar aceleași cuvinte le găsim pe buzele Mântuitorului și la urmă, adresate tot 
lui Petru, și tot pe malul Mării Galileii,  „Tu vino după Mine...” (Ioan 21:22).

Aceleași cuvinte, aceeași chemare, aceleiași persoane. Între prima ocazie și a 
doua sunt trei ani și jumătate de călătorii, învățătură, înălțări în credință și 
prăbușiri adânci, o răstignire dureroasă și o înviere glorioasă. Și apostolul Petru 
avea nevoie să-și aducă aminte de chemarea aceasta. Da, el Simon Petru, cel 
care s-a lepădat de Domnul, auzea chemarea din nou. O auzea acum din gura 
Învățătorului Împărat, Cel Înviat, Cel care avea toată puterea în cer și pe 
pământ. Erau cuvintele iertării și porunca imperială. Dacă prima oară e scris că 
Petru a lăsat mrejile și a mers după Domnul, a doua oară nu mai scrie ce a 
urmat, dar de fapt scrie… O viață întreagă apostolul Petru a urmat pe Domnul.

Cuvintele acestea sunt esența vieții de creștin. „Veniți după Mine” este 
chemarea pentru toți credincioșii din toate vremurile. Alegerea cea mai 
importantă în viață este aceea de a răspunde la chemarea Lui, „Veniți după Mine!” 
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Strângem în aceste anunțuri și 
evenimentele pe care le-am trăit și care 
s-au petrecut în ultimele trei săptămâni, 
ca astfel pagina de cronică a bisericii 
noastre să fie completată în locul 
Buletinelor care au lipsit.

Fratele Aurel și sora Ica Burcă au 
fost în că lători i la Houston ș i 
Cleveland, de unde ne-au adus salutări 
dragi.

Sora Bucatovici din Tărăsăuți, 
Bucovina de Nord, mama sorei Alla 
Dinu, este în mijlocul nostru. Ne 
bucurăm că a reușit să capete viza de 
intrare în America, după ce în repetate 
rânduri au avut durerea respingerii din 
partea autorităților americane.

Vineri, 10 martie, tinerii au avut o 
masă pregătită de Societatea surorilor, 
și pe lângă părtășia la o masă bogată, 
au avut și un timp de studiu biblic 
condus de Allen Ordeanu

Sora Gabriela Arcan, care locuiește 
în Wisconsin, fiica fr. Petre și s. Mia 
Arcan, a făcut o donație de 1000 dolari 
pentru orfani, la fondul Giuca-Flonta, 
destinat orfelinatului de la Prilipeț.

Fratele Jean Opriș a împlinit vârsta 
de 78 de ani. Sora Magdalena Capotă 
și s. Daniela Bulboacă au fost de 
asemenea sărbătorite cu ocazia zilelor 
de naștere. Să vă dea Bunul Dumnezeu 
sănătate, și bucurie, și har bogat în 
toate. 

În duminica de 5 martie am avut 
vizita fraților păstori Remus Oanță 
(Satu Mare) și Cristi Mânzat (Florești-
Cluj). Fratele Oanță a predicat 
Cuvântul Domnului.

La 12 martie, duminica între 
serviciile divine, s-a ținut logodna 
fratelui Vasil Hrișka și Nancy Tamaș. 
Le dorim binnecuvântarea Domnului 
Isus în drumul pe care au pornit.

Pe data de 18 martie a avut loc 
logodna tinerilor Emily Ann Sporea și 
Nicholas James Gillespie (din Paducah, 
Kentucky). Logodna s-a ținut în familia 
Aron și Felicia Duca. Emily este nu 

numai nepoata sorei Rodica Sporea, și 
a celorlalți din familie, dar este ca și 
fiica noastră. Le dorim tinerilor 

călăuzirea Tatălui ceresc, și dragostea 
lui Dumnezeu să le cuprindă inimile.

În duminica trecută, 19 martie ne-
am bucurat de vizita musafirilor din 
alte orașe, dintre care amintim:

- John și Stela Cotârlă, din Detroit
- Dr. Mike și Gloria Cotârlă, din 

Detroit; Mike este dirijorul de fanfară 
a bisericii din Troy, păstorită de fr. 
Sorin Covaci.

- Justin și Michelle Duca, și fetița 
Seven.

- Mircea și Daniela Cure, împreună 
cu fiica Andrea Cure. Fratele Mircea a 
cântat un solo la vioară și ne-a 
înflăcărat inimile.

- sora Florica Mocuța ne-a vizitat și 
ne-a adus salutări din Texas, de la 
fratele păstor Beni Câmpeanu și 
biserica din Humble, cu Ieremia 21:11.

- Miercurea trecută am avut 
surpriza să-i avem cu noi pe Cornelia 
ș i M a r i n i că D u m i t r a ș c u , d i n 
Youngstown, Ohio; și pe Felicia Albu, 
din Hollywood, Florida.

Amber Ilisie a plecat vinerea 
trecută, 24 martie, la New York cu o 
echipă specială a liceului, într-o 
călătorie de evaluare a posibilităților 
de viitor în profesia muzicală.

Întoarcerile acasă. Sora Felicia Negru 
s-a întors din Arizona. Sora Nuți Brad 
s-a întors din călătoria în Islanda și 
Franța. Laurian și Mihaela s-au întors 
din concediul petrecut la tropice în 



Mi-e dor…

Mi-e dor să mai aud, cântările de-acasă,
De-atunci când nu știam, ce-nseamnă să fiu frânt,
Le fredonez încet, când dorul nu mă lasă,
Parcă nu cred că toți, s-au dus și nu mai sînt.

Mi-e dor de gardul vechi și strâmb la noi la țară,
De prispa cu cântări, când seara se lăsa,
De foșnetul din nuc, în doina de vioară,
Și de sărutul cald când mama ne culca.

Mi-e dor de-un glas cu har, ca apa cea curată,
Ca cerul luminat de-un vesel curcubeu:
„Voi, fiii mei, fiți tari, căci norii trec îndată,
Dar lângă voi mereu rămâne Dumnezeu!”

Mi-e dor de cei ce-aveau iubirea jertfitoare,
Și n-am vrut bogății, din cele care pier,
Am renunțat la tot, purtați peste hotare,
Hoinarii lui Hristos, pribegii către Cer. 

Mi-e dor de frații mei, care-au plecat 'nainte,
De cei cu care-am fost pe drum anevoios,
De cei cu care-am plâns, în ceasurile sfinte,
De cei cu care-am mers, de mână cu Hristos.

Mi-e inima un râu, în clocot la cazane,
Cu doruri care nasc atâtea visuri noi.
Și țes mereu din câlți porfire diafane,
Veșminte de purtat, la Ziua de Apoi.

Mi-e dor de cei loviți, ce-au îndurat prigoana,
Dar au știut să stea sub steagul lui Hristos,
Și, exmatriculați, au intonat Osana,
Au preferat să-și dea, chiar viața ca prinos.

Mi-e dor de cei flămânzi după neprihănire,
Legați în snop de har, goniți, batjocoriți…
O, cum cântam pe-atunci, cu-atâta fericire,
Că pentru suferinți, am fost învredniciți.

Mi-e dor de-un alt Liman, de Țara glorioasă,
De țărmul ei slăvit, de cerul fără nor,
De întâlnirea-n zori, de Fața luminoasă
A Domnului Isus! Mi-e dor, mi-e-așa de dor...

Și știu că în curând, voi auzi chemarea,
Să trec din tot ce-a fost, spre ce sublim va fi,
Și dorul mai aprins, îmi dă încredințarea
Că Însuși Dumnezeu, cu drag ne va primi! (vp)

Caraibe, în insula Cayman. 
Familiile Sorin Cimpoeș, V. 
Popovici și Josh Popovici au fost 
o săptămână la Houson, în 
vacanța de primăvară a copiilor, 
și au adus salutări de la biserica 
Betezda, păstorită de frații Theo 
Suciu și Marius Măduța. 

Oastea noastră crește: Vineri 
03/10/2017 la ora 4:40am s-a 
nãscut Ethan Andrei Smahon 
(7lbs-12 oz și 21" lungime), fiul 
fratelui Andrei și a sorei Dana 

Smahon. Fratele Andrei scrie: 
„Mulțumesc Domnului pentru 
un băiețel frumos și sănătos…, și 
p e n t r u t o t b e l ș u g u l d e 
binecuvântări!” Slăvit să fie 
Numele Domnului!

Marțea trecută, 21 martie, 
sora Maria Brânceanu a fost 
supusă unei operații chirurgicale 
care a durat două ore. Doctorii 
sunt satis făcu ț i de mersul 
operației, extirpând complet 
tumoarea malignă. Ne rugăm 
pentru însănătoșirea deplină.

Sora Sofica Izvernaru a 
trecut printr-o boală grea de 
câteva săptămâni. Îi dorim 
vindecare grabnică.

Fratele Gheorghe Țârlea a 
fost în spital săptămâna trecută, 
din cauza inimii.

Fratele Pavel Nicolae a fost în 
spital trei zile în săptămâna 
cealaltă, și ne bucurăm că 
rezultatele analizelor sunt bune.

Sora Viorica Ghera a trecut 
printr-o operație de refacere a 
extremităților nervoase de la 
mâna stângă. 



„De	aceea,	
frați	sfinți,	
care	aveți	
parte	de	

chemarea	cerească,	ațintiți-
vă	privirile	la	Apostolul	și	

Marele	Preot	al	mărturisirii	
noastre,	adică	ISUS!”	

(Evrei	3:1)
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Internet: http://betelchurch.org

„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru, aduceţi 
cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin 
rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.  Şi pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Hristos Isus” (Filipeni 
4:6-7).

Când am recitit acest pasaj nu demult, 
am fost surprins de ceva ce parcă nu 
văzusem altădată. Apostolul Pavel ne 
îndeamnă să ne oprim din îngrijorările care 

Cât avem în noi suflare
Să fim martori vestitori
Și oșteni

Cât avem în noi suflare
Câte zile mai avem,
Să fim plini de-nflăcărare  
Pentru Regele suprem.

Ca să Te urmăm, Isuse,
Plini de dragoste și har.

Ca să Te iubim, Isuse
Mai aprins și plini de har

Că să spunem despre Tine,

La consfătuirea anuală din duminica trecută au fost aleși și confirmați următorii:

Păstori: Valentin Popovici, Petre Ordeanu
Grupul pastoral: Valentin Popovici, Petre Ordeanu, Dumitru Buhai, Vasile Tămășan
Diaconi: Ardelean George, Bogdan Dan, Hegyeș Freddy, Negru Ilie,

Negru Samuel, Ordeanu Andre, Voica Daniel, Zaica Ghe.
Secretar: Andrei Smahon
Casier: Dan Bulboacă
Comitetul financiar: Andre Ordeanu, Andrei Smahon, Diana Popovici,

   Viorica Mureșan, Silviu Moșman
Catecheza: Vasile Tămășan (Educația creștină)
Muzică: Laurian Popovici, Sorin Cimpoeș, împreună cu Filip Smahon, Dan

   Bulboacă, Joni Dinu, Josh Popovici, Ilie Negru.
Administrativ: George Ardelean, + Marius Bonca, Emil Bilba, și 

   Mircu Adrian (comisia de reparații)
Grupul audio: Clement Popovici, + Edy Negru, Simion Draga, Tim Popovici,

   Marc Popovici, Ovidiu Bahnean (amplificarea, CD)
Media, Internet: Edy Negru, + Relu Jianu, Clement Popovici, Laurian Popovici
Bookstore: Dani Voica, Cornel Neagu
Membri supleanți: Marius Bonca, Mircea Răduț, Nicu Mureșan, 

   Teo Pop, Daniel Ghera, Petre Arcan

Comitete Auxiliare:
Surori: Magdalena Capotă, coordonatoare + soțiile păstorilor și diaconilor
Bărbați: Sylvan Popovici (organizator)
Tineri: Sylvan Popovici, Josh Popovici, Edy Negru
Copii: Tina Popovici, Ana Tămășan, Alla Dinu
Transport: Viorel Bulboacă, Simion Burcu
Custodieni: Nelu și Olimpia Voica
Ușieri: Vasile Corsiuc, Viorel Abdrudean, Miron Negrău,

   Dani Voica, Marius Bonca
Comitetul de Bună Primire: 

Viorica Mureșan, Daniela Bulboacă,
   Aurora Hiriț, Aurel Burcă

Comitet de misiune: Vasile Tămășan, Sorin Cimpoeș, Dan Bulboacă, Allen Ordeanu

Apoi a turnat 
apă într-un 
lighean și a 
început să spele 
picioarele 
ucenicilor, și să 
le șteargă cu 
ștergarul cu 
care era încins.

      Ioan 13:5


