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Anunț important: AWANA începe la noi miercuri, 6 septembrie, de la 
orele 6:30 pm. — Veniți cu bucurie la casa Domnului!

Dacă ai succes fără 
suferință, înseamnă că 
altcineva a suferit înaintea 
ta. Dacă ți-e dat să suferi 
dar nu ai succes, 
înseamnă că altineva va 
avea succes după tine…
Adoniram Judson

Rugăciunile noastre 
aleargă pe un drum, și 
răspunsurile lui Dumnezeu 
aleargă pe alt drum, și din 
când în când se întâlnesc.

Adoniram Judson (1788-1850)

Să ne hotărâm în fiecare dimineață să trăim ziua îmbrăcați într-o haină 
de care să nu ne fie rușine toată veșnicia.

Adoniram Judson

Viitorul este atât de strălucit după cum sunt strălucite făgăduințele lui 
Dumnezeu
1788-1850

Iubite sfânt Mântuitor,
Slăvitul nostru Bun Păstor!
Mai lasă pacea Ta măiastră
De la a Cerului fereastră,
Șuvoi de har fermecător
În adunarea noastră...

Să fie între noi un dor,
Din dorul sfânt al slăvilor,
Să fim uniți ca altădată
Ierusalim dintr-o bucată,
Și toți o Turmă și-un Păstor.
O oaste minunată. adevărată

Sub norul Tău ocrotitor,
Din stâlp de foc luminător,
Tu, Doamne, să ne-arăți meleagul,
Unde să stea senin pribeagul,
Într-un Betel odihnitor,
Să-Ți ridicăm noi steagul.

„Duceți-vă în toată lumea”
În comunitatea de credincioși din Herrnhut, așezată pe moșia contelui 

de Zinzendorf, a sosit într-o zi un olar, Leonard Dober, un refugiat din Moravia, 
venit cu gând să-și facă un profit din vasele artistice pe care le făcea. Tocmai 
atunci contele s-a întors din Copenhaga și a spus comunității despre sclavii din 
Indiile de Vest (azi, St. Thomas, St. John, în Caraibe), care nu auziseră 
niciodată despre Domnul Isus. Dober s-a hotărât să meargă el să le spună, dar a 
cerut un semn: „Nu pot merge ca om liber acolo, ci doar ca sclav; dacă se mai 
găsește un frate care să meargă cu mine, mă vând ca sclav ca să fiu misionar.” A 
găsit un frate gata să se vândă ca sclav, un tâmplar, David Nitschmann.

La 18 august 1732 adunarea era plină la serviciul de consacrare a celor 
doi în câmpul de misiune. Au avut textul de bază de la Numeri 23:19, 
„Dumnezeu nu este un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce 
a spus, oare nu va face? Ce a făgăduit, oare nu va împlini?” Atunci, după 
predica de încurajare din făgăduințele lui Dumnezeu, au început să cânte. 
Fraților moravieni le plăcea mult să cânte împreună. Au cântat până noaptea 
târziu, și nu s-au despărțit până n-au cântat 100 de cântări.

Erau zorile misiunii moderne a Bisericii Domnului Isus Hristos!

27 August 2017



Scurte Comunicări

„Căci voi turna ape peste pământul însetat și râuri pe pământul 
uscat; voi turna Duhul Meu peste… odraslele tale” (Isaia 44:3)

Vizita noastră la Millersburg - Ohio
Duminica trecută un grup de frați și surori de la noi au participat la 

adunarea ținută în aer liber la Millersburg, Ohio, în regiunea cunoscută ca Țara 
Amișilor. Ne-am simțit bine în mijlocul frățietății din Akron, care a găzduit ca 
în fiecare an această adunare. Frații păstori locali, Viorel Clintoc, recent întors 
din România, și fr. Valentin Țenț, au organizat programul care a avut ca temă 
„Sfințenia este Podoaba Casei Tale, Doamne” (Psalmul 93:5). În cadrul 

Salutăm astăzi cu bucurie în mijlocul nostru pe fratele Busuioc Belciu și 
soția s. Iconia Belciu, din Melbourne, Australia. Aceasta este cu adevărat o zi de 
sărbătoare pentru biserica Domnului de la Betel. 

Exprimăm condoleanțe sorei Ani Tămășan la plecarea în veșnicie a mamei 
sale. Lunea trecută fratele Vasile și s. Ani au plecat la înmormântare în 
România, dar înainte de plecare sora Tămășan ne-a lăsat câteva rânduri despre 
mama, sora Muscan Maria. — Muscan Maria a fost chemată la Domnul 
duminică 20 august. S-a născut la 22 martie 1935. S-a căsătorit cu Muscan 
Mihai, și au avut opt copii: Viorel, Daniel, Rodica, Mircea, Zamfira, Domnica, 
Ana, și Radu (Rodica a plecat la Domnul la 21 de ani). Au locuit în satul 
Medieș-Râturi, comuna Medieșul-Aurit, jud. Satu Mare. A fost o mamă 
credincioasă, o mamă care și-a iubit familia, o mamă care a iubit adevărul. 
Despărțirea de mama lasă un gol imens în inimile noastre. Amintirea mamei va 
rămâne pentru totdeauna vie în inimile noastre.

În săptămâna ce vine fratele Ilie și s. Felicia Negru vor pleca în călătorie în 
România pentru câteva săptămâni. Ne rugăm Domnului să-i păzească, să-i 
folosească în mărturie, și să-i aducă înapoi cu bine, în sănătate și în har.

O parte din grupul de la Betel care a participat la adunarea din Millersburg



„Cine găsește o nevastă bună, găsește fericirea; este un har pe 
care-l capătă de la Domnul”  (Proverbe 18:22)

serviciului de închinăciune a cântat 
corul unit al bisericilor participante, 
dirijat de Mircea Cure, Laurian 
Popovici și Dan Popescu, din loc. De 
la noi, au contribuit în program corul 
nostru, s. Lili Ilciuc și Aurora Hiriț cu 
poezii, și Sami Negru cu un solo. 
Serviciul a fost condus de fratele 
Valentin Țenț, care a și predicat 
cuvântul Evangheliei cu putere și har. 
Au fost și două binecuvântări de 
copilași, Teodosiu Thomas și Sâtnic 
Benjamin. Ne-am bucurat să fim din 
mai multe locuri adunați împreună: a 
fost un grup de la Cleveland, condus 
de fratele păstor Dan Paul, un grup de 
la Detroit, condus de fratele păstor 
Sorin Covaci, care a predicat 
Cuvântul cu mult talent, și câteva 
familii din Windsor, Canada. Fratele 
Viorel Clintoc ne-a adus la cunoștință 
organizarea la Beiuș a unui orfelinat 
pentru copiii părăsiți, și o casă de 
îngrijire a celor mai în vârstă, proiecte 
la care participă și misiunea Christian 
Aid Ministries, unde lucrează frații 
Gicu Cotleț și Timotei Mârza. A mai 
predicat și fratele Petre Bohuș, 
președintele Asociației Polițiștilor 
Creștini din România, care se află în 
vizită în America, și a prezentat o carte nouă tipărită în România, „Hristos 
Iubește Poițiștii?”. Sora Tabita Cotleț a adunat copiii și a format un cor de copii, 
care a împodobit frumos programul. Din Anglia a fost sora Roxana, sosită de 
curând în America, soră de corp cu s. Augustina Bilba. La sfârșit fratele Petre 
Cocâțeu ne-a prezentat o carte nouă, „Istoria Bisericii Baptiste Române din 
Cleveland — Elemente de Sociologie Creștină”, o carte bine documentată și 
scrisă cu multă iscusință. După adunarea de închinăciune, fratele Timotei 
Mârza ne-a chemat pe povârnișul dealului să facem cu toții o fotografie, după 
care biserica din Akron a dat o masă tuturor celor prezenți. Ne-am deslipit 
destul de greu de părtășia cu cei de la Akron, Cleveland, Detroit și Canada, mai 
ales că Bunul Dumnezeu ne-a dat o vreme frumoasă, nici prea cald, nici prea 
umed, numai bună să stai afară și să cânți laudă Domnului împreună cu trilul 
păsărilor din pădure, sub bolta înaltă a unui cer senin. Apoi ne-am pus la 
drumul lung de șapte sau opt ore până acasă. Dăm slavă Domnului pentru 
bucuriile pe care le-am avut la Millersburg.



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei DEF)
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Iubite sfânt Mântuitor,
Slăvitul nostru Bun Păstor!
Mai dă-ne pacea Ta măiastră
De la a Cerului fereastră,
Șuvoi de har fermecător
În adunarea noastră

Să fie între noi un dor,
Din dorul sfânt al slăvilor,
Să fim uniți ca altădată
Ierusalim dintr-o bucată,
Și toți o Turmă și-un Păstor.
O oaste minunată.

Iubite sfânt Mântuitor,
Slăvitul nostru Bun Păstor!
Mai dă-ne pacea Ta măiastră
De la a Cerului fereastră,
Șuvoi de har fermecător
În adunarea noastră

Să fie între noi un dor,
Din dorul sfânt al slăvilor,
Să fim uniți ca altădată
Ierusalim dintr-o bucată,
Și toți o Turmă și-un Păstor.
O oaste minunată.

La Mulți Ani! — Fiind la Millersburg, grupați 
împreună pentru fotografie, sora Aurora 
Hiriț a început și ne-am unit cu toții în „Mulți 
Ani trăiască,” pentru fratele Teo Pop. Îi urăm 
din nou Mulți Ani Fericiți cu Domnul Isus.

La Revedere! Azi e ultima duminică în care 
sunt cu noi fratele Mihai și s. Caty Rădulescu. 
A fost bine să fim împreună și ne-am bucurat 
că în răstimpul cât au fost aici n-au lipsit nici 
o duminică de la casa Domnului. Despărțirile 
nu ne plac, dar privim dincolo de ele, la 
revenirea și întâlnirea din nou cu pace, har și 
binecuvântarea Domnului Isus.

Felicitări unui nou cetăean american! —  
Spunem din inimă, „Slăvit să fie Domnul” 
pentru fratele Natanael Smahon, care a 
căpătat cetățenia americană. Drumul n-a fost 
ușor, și într-o vreme lucrul acesta părea un vis 
imposibil de realizat. Și totuși, acum putem 
spune că Domnul a lucrat cu puterea Lui și a 
dat la o parte toate obstacolele, și lucrarea 
Lui este o minunăție în ochii noștri. Diseară, 
după serviciul divin, ne vom bucura cu toții la 
o masă de părtășie și mulțumire Domnului.

La stăruință în rugăciune! •Pentru bolnavii 
noștri: Maria Brânceanu, Pavel Zah, Pușa 
Buhai, Lucas Bonca, Mariana Ilisie, Virgil și 
Elena Gașpar. •Pentru cei ce trec prin 
încercări: familia Tămășan; frații noștri din 
Houston, peste care a venit uraganul. 
•Pentru școlarii și studenții care au început 
deja școala în săptămâna trecută.

Bun venit din concediu: Fratele Pamfil și s. 
Ileana Răduț s-au întors după patru 
săptămâni de concediu făcut în Europa unde 

au călătorit împreună cu familia Ghiță 
Câmpeanu, păstor la Sibiu. Concediul i-a 
purtat pe litoralul românesc, apoi în 
Bulgaria, și Grecia, unde fr. Pamfil a 
sărbătorit intrarea în pensie pe insula 
Santorini; după care s-au întors înapoi în 
România la Satu Mare și Sibiu. Dăm slavă 
Domnului pentru o scumpă revedere.

Au trecut 50 de ani… Miercurea trecută 
Valentin, Ronela  și Laurian au sărbătorit 
50 de ani de când au pus piciorul pe 
pământul Americii împreună cu părinții 
Alexa și Daria Popovici. În imagine, fratele 

Petru Truța, care ne-a așteptat la aeroport, 
a oprit la un magazin și a umplut câteva 
coșuri cu alimente (care au costat 25 de 
dolari), îngrijindu-se să avem de mâncare 
la începutul șederii noastre în noua țară.


