
9 Martie 2014 

Pentru cine nu m] \tie: 
Sunt un puf de p]p]die, 
Mi-a fost dat de Creator, 
O dorin[] ca s] zbor. 
 
C`nd a venit la noi coasa, 
Nemiloasa, ur`cioasa, 
Ne-a t]iat, ne-a-mpr]\tiat, 
Florile ne-a spulberat. 
 
Dar a\a sunt conceput]: 
Am arípi \i para\ut], 
Ca s] duc un bobi\or, 
De s]m`n[]-n alt ogor.  
 
Vine v`ntul \i m] duce, 
Vrea m`nios s] m] usuce.  
M] zmuce\te \i m] ia 
Ca pe-un fulgu\or de nea. 
 
Dar undeva 'nspre sear], 
Para\uta m] coboar], 
|i m] culc av`nd un vis 
Tot cu flori de Paradis. 
 
|i dup] vre_o lun], dou], 
Dac] Domnul d] \i plou], 
Iese din ce-am l]sat jos, 
Alt buchet \i mai frumos: 

Flori din neam de p]p]die, 
Str]lucind de veselie. 
|i-uite-a\a, nu m-am l]sat: 
Am zburat \i-am sem]nat! 
 
...De la flori din b]t]tur], 
S] lu]m o-nv][]tur]: 
|i noi, oriunde umbl]m, 
Pe Hristos s]-L ar]t]m. 
 
Ca un puf de p]p]die, 
Smuls de aspra vijelie, 
Noi avem 'n noi un Duh 
Ce ne poart] 'n v]zduh. 
 
C`nd vine prigoan] mare, 
S] zbur]m la-ns]m`n[are! 
S] purt]m Cuv`ntul sf`nt 
|i pe soare, \i pe v`nt! 
 
Ca un puf de p]p]die, 
S] zbur]m 'nspre c`mpie, 
Evanghelia va da 
R]d]cin] undeva. 
 
V`ntul care ne love\te 
Tocmai el ne potrive\te, 
S] nu st]m pe g`nduri tri\ti, 
Ci s] fim evangheli\ti!  (V.P.)  

Un puf de p]p]die 



Mai de pre[ dec`t 
m]rg]ritarele 
 
 "mi aduc aminte c] 'ntr-un an n-am 
amintit nimic de ziua femeii la 8 martie, \i 
au fost c`teva surori din biseric] foarte 
sup]rate pe mine pentru gre\eala aceea de 
neiertat. Toate scuzele \i explica[iile n-au 
primit nici o iert]ciune. De fapt, eu aveam 
impresia c] 8 martie, ca ziua femeii, era o 
s]rb]toare inventat] de sistemul comunist \i nu mi-am dat seama c] a l]sat o 
amprent] at`t de pronun[at] la unele surori de la noi pe atunci. Iar tot ce are 
c`t de c`t un miros din sistemul acela 'mi produce alergie. 
 Am aflat de fapt c] ziua femeii a fost hot]r`t] la Copenhaga 'n 1910 de 
Interna[ionala Socialist] de atunci, av`nd ca scop principal s] organizeze 
demonstra[ii pentru emanciparea femeii, lupta pentru drepturi egale, pentru 
dreptul la vot, \i alte %drepturi^ din agenda acelui partid. Ast]zi exist] []ri 
unde ziua femeii este s]rb]torit] oficial (printre care \i Rom`nia), iar 'n alte 
[]ri nu se \tie aproape nimic despre ea (cum sunt \i Statele Unite), de\i ONU 
'ncearc] s]-i dea o culoare interna[ional]. Oricum, o s]rb]toare 'n plus 'n 
calendarul anului nu stric]. A\a c], ieri, 8 martie, a fost Ziua Femeii. 
 Ziua Femeii, ca \i Ziua Mamei aici 'n America, ar trebui [inut] 'n fiecare zi, 
nu numai cu flori \i cuvinte frumoase, ci cu respect, cinstire \i cu 
binecuv`ntarea pe care Dumnezeu a l]sat-o peste ea. Unul din cele mai 
frumoase tablouri ale femeii, ca regin] 'n cas], ca doamn] a familiei (Sara 'l 
numea pe Avraam %domnul meu^, \i oare Avraam n-o numea pe Sara, 
%doamna mea^?), este dat 'n Proverbe capitolul 31:10, %Cine poate g]si o 
femeie cinstit]? Ea este mai de pre[ dec`t m]rg]ritarele.^ Urmeaz] un \ir lung 
al faptelor bune din h]rnicia femeii: 
 - E legat] cu iubire de so[ul ei, \i 'i face bine, nu r]u. 
 - Lucreaz] cu h]rnicie, face rost de l`n] \i lucreaz] cu m`ni harnice. 
 - Se scoal] de cu noapte ca s] fie hran] 'n casa ei 
 - Face planuri de viitor: din economiile ei cump]r] un ogor, s]de\te o vie. 
 - Lumina ei nu se stinge noaptea, pune m`na pe furc], 'nv`rte fusul, [ese. 
 - Nu uit] de cei n]p]stui[i: '\i 'ntinde m`na c]tre cel nenorocit \i lipsit. 
 - "i 'nva[] pe copii respectul \i frica de Domnul... 
La \irul de laude ale lucr]rilor ei, Duhul Sf`nt al inspira[iei divine scrie: %Fiii 
ei se scoal], \i o numesc fericit]; b]rbatul ei se scoal], \i-i aduce laude zic`nd: 
%Multe fete au o purtare cinstit], dar tu le 'ntreci pe toate.” 
 Cu adev]rat o femeie cinstit] merit] s] fie l]udat] \i e pre[uit] 'naintea lui 
Dumnezeu. Mul[umim Domnului pentru surorile care \tiu s] tr]iasc] frumos, 
s] vorbeasc] \i s] lucreze 'n evlavie la 'n]l[imea chem]rii de femei alese \i 
sfinte 'n "mp]r][ia lui Dumnezeu! 



|coala Duminical], joi 6 martie 
Relatarea lui Petru  
 Textul: Psalmul 110:1-4; Fapte 2:22-36. 
 Versetul de aur: %Despre 'nvierea lui Hristos a proorocit \i a vorbit el, 
c`nd a zis c] sufletul Lui nu va fi l]sat 'n locuin[a mor[ilor \i trupul Lui nu va 
vedea putrezirea.^ (Fapte 2:31). 

%Miercurea Cenu\ii^ 
 Noi nu [inem nici zile, nici 
s]rb]tori ale sfin[ilor, nici slujbe de 
pomenire sau alte zile sacramentale, 
'nv][`nd din mustr]rile apostolului 
Pavel galatenilor: %Voi p]zi[i zile, luni, 
vremuri \i ani. M] tem s] nu m] fi 
ostenit degeaba pentru voi.^ De aceea, o 
mic] explica[ie 'n leg]tur] cu 
Miercurea Cenu\ii, din s]pt]m`na 
trecut]. 
 Miercurea Cenu\ii, 'n Biserica 
romano-catolic] este ziua cu care 
'ncepe %postul mare^ (40 de zile 
'nainte de Pa\te). Ziua aceasta este 
'nsemnat] cu cenu\a pus] de preot pe 
fruntea enoria\ilor 'n semn de 
poc]in[], cu cuvintele, %Adu-[i aminte, 
omule, c] din []r`n] e\ti, \i 'n []r`n] te 
vei 'ntoarce” (dup] Geneza 3:19). 
Biserica Ortodox] nu are tradi[ia 
cenu\ii, dar are duminica intr]rii 'n 
post, numit] %Duminica izgonirii lui 
Adam din Rai^ (amintind acela\i text 
din Geneza 3:19). Anul acesta Pa\tele, 
Ziua "nvierii Domnului Isus, cade pe   
20 aprilie, \i la catolici \i la ortodoc\i 
(... \i la noi).  

Fotografia de sus: Din copiii no\tri la \coala duminical] 'n duminica trecut]. 
Mijloc: V] aduce[i aminte de Joseph Ciurdar? E tat]!!! "n familia Joseph \i Anca 
Ciurdar s-a n]scut  la 1 martie o feti[], Olivia. Bunicul Otnel ne scrie: %Am fost t`n]r 
\i am 'mb]tr`nit... "mi aduc bine aminte de un frate care cu bucurie de multe ori anun[a, 
%Oastea noastr] cre\te!^ D`nsul ne-a cununat pe mine \i Nina 'ntr-o iarn] grea acum 
30 de ani. Iat], acum am devenit bunici!^ "i felicit]m \i pe p]rin[i, \i pe bunici, \i pe 
str]bunici (Petru \i Maria Laz]r sunt 'n Houston), \i spunem, Slav] Domnului! 
Jos: Fratele Peter Costea, candidat la alegerile euro-parlamentare din 25 mai 2014. 



      %Harul, 'ndurarea şi 
pacea s] fie cu voi din 
partea lui Dumnezeu 

Tat]l, \i din partea 
Domnului Isus 

Hristos, Fiul Tat]lui, 'ntr-adev]r şi 'n 
dragoste!^ (II Ioan 3) 

Biserica Baptist] Rom`n] %Betel^ - 6120 N. Harlem Ave., Chicago, IL 60631 
Serviciul divin duminical, dup] amiaz]: 4:00 - 6:00 

Radio - WEEF 1430 AM, duminica diminea[a 'ntre 8:30 \i 9:00 
Internet - http://www.betelchurch.org 

Serviciul de 'nchin]ciune 
 
C`nt]ri comune 
Rug]ciune de invocare 
Clipe de rug]ciune: Gheorghe Zaica 
 Corul mixt 
 Poezie – Ana Bud 
 Fanfara 
C`ntare comun] 
Anun[uri \i colecta 
 Fanfara 
 Poezie – Estera Smahon 
 Corul mixt 
C`ntare comun] 
 Corul copiilor 
C`ntare comun] 
Citirea textului \i rug]ciune 
Predic] 
"ncheiere \i Benedic[ie 
 

C`nt]rile comune, Edy Negru 

R]spunsul pentru s]pt]m`na trecut]: 
Elimelec a murit... (Rut 1:3). 

************ 
O 'ntrebare din Biblie: 
• Tat]l meu e bunicul meu \i v]rul 
meu e fratele meu. Mama mea e sora 
mea; \i sora mea e m]tu\a mea. Cine 
sunt \i cum m] cheam]? 

Proverbe: 
Capul face, capul trage. •  Carul care 
sc`r[`ie, acela duce poveri mai mari. • Nu 
da binelui cu piciorul, c] mai t`rziu 'i duci 
dorul. • Rabd], suflete, c`t poti, nu-[i da 
taina pe la to[i. • Cine are tovar]\ n]rod, 
ajunge din pod 'n glod. 

Comunic]ri 
 
 •Duminica trecut] sora Monica 
Smahon a fost din nou 'n mijlocul 
nostru 'mpreun] cu copiii. Ne 
bucur]m c] Bunul Dumnezeu a lucrat 
'n a\a fel ca autorit][ile s] dea un 
r]spuns favorabil cererii lui Natanael 
Smahon s] vin] 'napoi 'n America. "n 
cur`nd 'ntreaga lor familie va fi 
'mpreun] din nou pe meleagurile 
acestea. Sl]vit s] fie Domnul! 
 •Vineri grupul de surori care se 
adun] la rug]ciune, studiu biblic \i 
p]rt]\ie conduse de sora Laura 
Ardelean, au fost 'n casa sorei Tina 
Popovici. Urm]toarea lor str`ngere 
va fi, sper]m, 'n noua noastr] cas] de 
rug]ciune din Park Ridge. 
 •Fratele Mihai \i sora Cathy 
R]dulescu s-au 'ntors din Hawaii 'n 
mijlocul nostru \i vor r]m`nea pentru 
o vreme mai 'ndelungat] cu noi. 
Spunem Bun Venit \i slav] 
Domnului! 
 •Ieri, 8 martie a fost 'morm`ntat 
la Detroit, fratele Paul G. Onica, 'n 
v`rst] de 94 de ani. De\i s-a n]scut 'n 
America, a lucrat 'n Prima Biseric] 
Rom`n] din Detroit cu mult elan \i a 
dirijat corul p`n] la pensionare. A 
fost profesor de limba englez] \i 
chiar director (principal) de liceu. 
Fratele John Cot`rl] ne scrie: %"n trei 
luni biserica noastr] a pierdut patru 
%old-timers^, Josephine Onica (solista 
corului), Mary Lazar Bank (organista 
bisericii), Julia Ciocan, \i acum fratele 
Paul G. Onica, dirijorul corului.^ 


