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Vezi să nu uiți de Domnul…
„…Când vei mânca și te vei sătura, vezi să nu uiți de Domnul, Dumnezeul 

tău!” (Deuteronom 6:11b-12a)
Există un păcat care se furișează atunci când nu ne așteptăm: Belșugul aduce 

uitarea. Mulțimea îndurărilor ne fură sensibilitatea umilinței ca să ne plecăm în 
rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu. Într-o zi luminoasă și liniștită ne apucă 
somnul, în timp ce furtuna ne ține ageri și atenți. În Călătoria Creștinului, 
Bunyan își imaginează pe Creștin ajuns în Valea Umilinței, și atunci îi apare 
dușmanul Apollyon să lupte împotriva lui. Și Creștinul se luptă acolo cu mult 
curaj. Apoi Creștinul ajunge în Muții Fermecători, unde aerul e mai rarefiat, 
lumina e mai blândă, și acolo Creștinul adoarme.

Am fost treji, vigilenți și uniți, când eram sub biciul dușmanului, când nu 
aveam nimic și Dumnezeu ne era totul. De ce oare, atunci când avem de toate, 
adesea uităm de Dumnezeu?

„Vezi să nu uiți de Domnul…” Moise a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu 
să dea avertismentul acesta drastic: Fii atent să nu uiți de Domnul atunci când 
vei avea masa plină, când vei mânca și te vei sătura. Fii atent la îndatorirea 
mulțumirii. Învață-te să spui „Mulțumesc!” Privește la binecuvântările din viață 
ca fiind daruri din partea lui Dumnezeu, și nu sunt meritul și lauda ta.

Iar Domnul Isus spunea, „Vegheați!” Străjeri ai sufletelor, nu adormiți când 
ni se umple masa de bucate alese și scumpe. Nu sunt meritul nostru, ci toate sunt 
daruri ale bunătății și dragostei lui Dumnezeu.  

Lăudați pe Domnul !



O veste de mare bucurie: Luni, 8 
noiembrie sora Tatiana Calestrov a dat 
naștere unui băiețel sănătos și frumos 
de 3 Kg - 800 gm, căruia părinții i-au 
pus numele Daniel. Fratele Andrei și 
sora Tatiana au acum în tolbă două 
săgeți, după cum spune Cuvântul 
Domnului, Gabriel și Daniel. Cu 
felicitările noastre, și mulțumirile aduse 
Domnului, ne rugăm ca această familie 
să fie și pe mai departe binecuvântată 
de Domnul Isus, Mântuitorul nostru!

Miercuri, 4 noiembrie. Am avut 
vizita fratelui păstor Ion Damian, de la 
Lipova, Radna, Petriș, care a vestit 
Cuvântul Domnului. Tot atunci a fost 
cu noi și fratele Nelu Rediș care se află 
pentru câteva luni la Cleveland. Fratele 
Rediș ne-a comunicat cu bucurie că 
Liceul Baptist „Alexa Popovici” din 
Arad, liceu pe care l-a condus până 
anul acesta, se clasifică al doilea într-un 
clasament academic regional.

Sâmbătă, 14 noiembrie, a avut loc 
masa surorilor cu studiu biblic și 
rugăciune, și cu aniversarea de 2 ani de 
când au început aceste întâlniri de 
studiu biblic cu sora Laura Ardelean. 
De data aceasta a fost și o masă bogată 
de părtășie și bucurie.

Sâmbătă, 7 noiembrie, a fost 
organizată o muncă voluntară pentru 
amenajarea bucătăriei. Mulțumim 
tuturor celor care au răspuns la apelul 
făcut și au dat o mână de ajutor.

Fratele Vasile Tămășan a plecat 

luni, 16 noiembrie, în România pentru 
o intervenție medicală programată în 
ultima sa călătorie în țară. Ne rugăm 
să se întoarcă sănătos și cu noi puteri.

Bun Venit acasă, la Chicago: Aurel 
și Ica Burcă; Florica Pop, mama sorei 
Delia Ordeanu, care ne-a adus salutări 
de la bisericile din Beiuș. De asemenea 
s-au întors din concedii și călătorii de 
odihnă: familia Marius și Ofelia 
Bonca, Viorica Ghera, Ilie și Felicia 
Negru, familia Andy ș i Emilia 
Ordeanu.

Duminica trecută a fost cu noi sora 
Emilia Nicolăieș, de la biserica Betel 
din Timișoara, venită în vizită la copii 
și la familia Nelu și Aurora Hiriț.

Miercurea trecută, 
18 noiembrie, a fost cu 
noi la închinăciune 
fratele Viorel Iuga, 
păstor la „Speranța” 
Arad, președinte al 
Uniunii Baptiste și al 
Alianței Evanghelice din 
România. Ne-am bucurat să fim 
împreună în părtășia legăturii de 
dragoste sfântă care ne leagă.

Bolnavii noștri: Să nu uităm să ne 
rugăm pentru cei ce trec prin boli și 
s lăb i c i u n i t r u p e ș t i , c a B u nu l 
Dumnezeu să-i întărească, să le dea 
putere de viață și de lucrare pentru 
Numele Său cel mare/

Fratele Iacob Sezonov este  acum 
de două săptămâni acasă.

Sora Nițu Ana a fost pentru un 
tratament la Swedich Hospital în 
săptămâna trecută; acum este acasă. 



◊◊◊ Alți frați și surori pe care să-i avem 
în rugăciune pentru însănătoșire și 
vindecare, sunt: Ana Arcan (la Health 
Care Unit în Bloomingdale); Daniela 
Buhai (acasă); Lenuța Cață (este acasă, 
după tratamentul și operația grea după 
care doctorii au anunțat cu bucurie că 
nu mai are ganglionii maligni); Mihai 
Babii (care a început o nouă serie de 
radiații); Elena și Gili Gașpar (acasă); 
Petrică Ursălaș (acasă); Lary Gașpar 
(căruia i s-a pus un „pacemaker” la 
inimă, un implant de impuls cardiac, la 
Spitalul Northshore în Skokie; acum e 
acasă). 

betelchurch.org. — O explicație 
pentru cei ce ne caută pe Internet: Pentru 
vizionarea programelor și serviciilor 
divine din Biserica Betel, fratele Edy 
Negru ne anunță că a reușit să treacă 
programele de pe „Live-Stream” pe 
„Net”. Deci se pot găsi pe prima 
pagină a b i ser ic i i la fereastra 
„LiveStream” sau la categor ia 
„Ministries” și apoi „LiveStream”. 
Dacă nu merge „live” la pagina 
bisericii, puteți încerca pe „YouTube” 
căutând „Betel Chapel”, unde se pot 
găsi și toate programele înregistrate în 
biserică la noi. Succes.

Deces:
Victor Kloes

1916-2015
Luni, 9 noiembrie, a trecut la 

D o m nu l f r a t e l e Vi c t o r K l o e s 
(Călinescu) din California; ar fi avut 
100 de ani la 14 mai 2016. Serviciul de 
priveghi a avut loc joi 12 nov. și 
înmormântarea vineri 13 nov. Au fost 
de la noi: Carmen și Valentin Popovici, 
Clement Popovici, și Jonathan Dinu.

Victor Kloes, cunoscut în România 
cu numele Călinescu, a fost un vestitor 
al Evangheliei în București, Iași, 
Craiova, și aici în America a colaborat 
în pastorat la Chicago (împreună cu 

f r a t e l e A l e x a 
Popovici) și la Los 
Angeles (cu fr. Pitt 
Popovici). A scris 
mai multe cărți, 
dintre care cele mai 
cunoscu te sun t : 
„Creștinism, copleșit 
dar nu înfrânt” și „Să 
cunoaștem Creștinismul 
Autentic”.

Victor Kloes făcea parte dintr-o 
familie cu rădăcini în vechii credincioși 
prigoniți în Germania, iar unchiul său, 
Ioan (Johan) Kloes (venit din Germania 
la Craiova) a fost unul din pionierii 
credinței baptiste în Oltenia. Victor 
Călinescu a fost unul din organizatorii 
bisericii din Iași după războiul al 
doilea, biserică pe care a păstorit-o 
până î n 1947 . În conducerea 
Comunității Baptiste din București 
(numită atunci, Comunitatea Baptistă a 
Vechiului Regat), reorganizată după 
prigoana antonesciană, Victor Kloes a 
fost ales secretarul comunității care 
avea la conducere pe Ioan Isac, Ioan 
Țopa, Ioan Ordeanu și Gheorghe Pop. 
Astfel, ca misionar al Comunității de 
București, a lucrat o vreme în bisericile 
din Iași și Craiova, două din regiunile 
cele mai sărace ale României. La 
București a lucrat în pastoratul bisericii 
de pe strada Apele Minerale și Mihai 
Bravu.

În America familia Călinescu a sosit 
în 1968 și s-a stabilit la Chicago, apoi 
soții Călinescu, au luat drumurile 
înspre alte orașe, Portland, Atlanta, Los 
Angeles, unde au lucrat cu hărnicie în 
bisericile din loc. Victor Kloes a avut 
zece copii: Carmen, Aida, Victor jr., 
Ella, Dan, Cristina, Walter, Cornel, 
Simona și Rolland. A avut 24 de nepoți 
și 29 de strănepoți.

„Ferice de acum încolo de morții, care mor 
în Domnul!” -„Da”, zice Duhul; „ei se vor 
odihni de ostenelile lor…” (Apoc. 14:13).

„Ferice de acum încolo de 
morții, care mor în Domnul!” 
-„Da”, zice Duhul; „ei se vor 
o d i h n i d e o s t e n e l i l e 
lor…” (Apocalipsa 14:13).



!!!„Întărește*te!
și!

îmbărbătează*
te.!Nu!te!

înspăimânta!și!
nu!te!îngrozi,!căci!Domnul,!

Dumnezeul!tău!este!cu!tine!în!tot!
ce!vei!face.”!(Iosua!1:9)
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Programul nostru de 
Thanksgiving

Joi, 26 noiembrie, este anul acesta în 
America Sărbătoarea Mulțumirii, 
T h a n k s g i v i n g. P r i n h a r u l l u i 
Dumnezeu, avem nenumărate motive 
să-I mulțumim Domnului, să-I arătăm 
recunoștința, să ne smerim cu pocăință 
înaintea Făcătorului nostru și să-I 
arătăm dragostea și credincioșia 
noastră.

Serviciul divin 
de joi va fi între 
orele 10:00 și 
12:00 dimineața, 
iar miercurea dinainte 
de Thanksgiving nu 
vom avea adunare.

Societatea Surorilor ne anunță cu 
bucurie că la Thanksgiving intră în 
funcție bucătăria bisericii, și că de la 
9:00 dimineața (o oră înainte de 
începerea serviciului de închinăciune, 
vom avea o masă de părtășie și bucurie, 
cu brânzoaice gustoase, plăcinte calde, 
pateuri fragede și cozonac de milioane. 
Lista surorilor care vor să îmbogățească 
meniul este deschisă. Bineînțeles că 
vom avea și cafeluță, ceai, și apa cea 
mai bună. Vă îndemnăm să veniți și să 
fiți primii la inaugurarea bucătăriei pe 
care surorile și-au dorit-o de atâta 
vreme. Slavă Domnului pentru toți cei 
care lucrează cu râvnă și bucurie.

Psalmistul ne îndeamnă, „Veniți cu 
veselie înaintea Lui… Intrați cu laude pe 
porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui!”

Întrebări din subiecte 
biblice:

1. Cu cine este prieten Dumnezeu?
2. Cum este moștenirea celui 

credincios?
3. Cine a plecat la drum cu zece 

haine de schimb?
4. Câți frați și câte surori avea 

proorocul Samuel?
5. Cine a răspândit minciuni ca să 

capete bani?
(răspunsurile, în săptămâna viitoare)

Când vei avea masa bogată,
Cu roadele muncite greu,
Cu holda-n spice legănată,
Și casa binecuvântată,

Tu nu-L uita pe Dumnezeu!

Când vei avea hambare pline, —
Tu nu fi ca un fariseu,
Să te arați numai pe tine,
Cât ai lucrat de mult și bine, —

Să-I mulțumești lui Dumnezeu.

Dar chiar de n-a’nflorit smochinul,
Și-n nor nu-i nici un curcubeu,
Chiar dacă s-a uscat măslinul,
Tu spune ce zice creștinul:

„Slăvit să fie Dumnezeu!”  (vp)


