
Grupul care a pregătit bucatele și a servit la mese în duminica trecută la agapa sărbătorească și 
gustoasă cu ocazia consfătuirii de rapoarte.

Să-L cunoaștem pe Domnul !
„Să cunoaștem, să căutăm să cunoaștem pe Domnul! Căci El se ivește ca zorile dimineței, și va 

veni la noi ca o ploaie, ca ploaia de primăvară, care udă pămîntul!” (Osea 6:3)
Undeva la poalele munților Alpi se află un hotel numit „Hotelul din Vale”. 

Seara grupul de turiști asculta descrierea traseului până pe vârful muntelui, unde 
își vor întinde corturile a doua zi, și de unde vor putea să vadă cel mai uimitor 
apus de soare. Dimineața, unii dintre turiști au ales să rămână pe terasa hotelui și 
să citească sau să soarbă o cafea. Cei mai temerari au pornit la drum, și după un 
drum lung și greu au ajuns pe culmea muntelui. Acolo li s-a deschis în față cel 
mai încântăor tablou, cu piscurile munților presărate până în zare, iar în 
depărtare, soarele în toată strălucirea lui scânteietoare. Tabloul era mult mai 
frumos decât și-au putut închipui și de mii de ori mai frumos decât li s-a descris 
cu o zi înainte de ghid. Aveau în față parcă însuși momentul creației. Gustau 
sublimul frumuseții lui Dumnezeu în natură. 

A-L cunoaște pe Dumnezeu înseamnă să te unești tu însuți cu voia Lui, să-I 
guști bunătatea, să te contopești cu frumusețea iubirii Lui. Unii se mulțumesc să 
stea la hotelul din vale și să citească despre Domnul, să audă ce spun alții despre 
El. Dar Dumnezeu ne cheamă să-L cunoaștem fiecare personal. Ce slavă!
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Câteva notițe de la consfătuirea frățească din duminica trecută:
De la Grupul Internet, din raportul dat de Edward Negru: Numărul cel 

mai mare de vizitatori pe lună la pagina Bisericii a fost 8,016. Iar în tabelul de 

mai sus găsiți distribuția recentă pe vârste a celor ce ne vizionează pe Internet 
(live sau pe face-book) la betelchurch.org. (Edy Negru)

Din raportul corului: În anul 2015 corul a cântat 175 de cântări de cor și 
42 de cântări de cor au fost cu soliști, 11 cântări noi, 12 cântări de cor bărbătesc. 
Corul a fost dirijat de Filip Smahon (91 de cântări) și Laurian Popovici (78 de 
cântări) și în plus au fost șase dirijori musafiri. (Laurian Popovici și Filip Smahon)

De la Comitetul Administrativ și Remodelare: Mulţumim lui 
Dumnezeu pentru felul în care ne-a călăuzit în lucrările de remodelare şi 
administrare ale Bisericii. Dacă ne-am întreba care este rolul Bisericii în viaţa 
noastră, cu toţii am răspunde că Biserica este foarte importantă. Într-adevăr, 
familia şi Biserica, cele două instituţii create de Dumnezeu, au un rol foarte 
important în viaţa noastră. Văzând proiectele realizate nu putem decât să 
mulţumim lui Dumnezeu pentru lucrările care s-au făcut până acum! Vreau să 
accentuez, cea mai mare realizare este faptul că toţi au lucrat ca o famile, în 
armonie, în pace şi cu entuziasm sfânt. Mulţumim fraţilor şi surorilor care au 
lucrat, care au contribuit, care s-au rugat pentru bunul mers al Bisericii. Iar dacă 
cineva a făcut a lucrare şi poate nimeni nu a observat-o, să ne amintim de 
versetul de la Evrei care spune că “Dumnezeu nu este nedrept ca să uite 
osteneala şi dragostea voastră care aţi arătat-o pentru Numele Lui”. Nu este 
lucrarea noastră, este lucrarea lui Dumnezeu! Noi suntem doar ispravnici peste 
ceace Dumnezeu ne-a pus. Suntem chemaţi ca în continuare să păstrăm 
armonia şi pacea din Biserică; doar asftel Dumnezeu ne va încredinţa o slujbă. 
Iar dorinţa noastră este să fim buni ispravnici care lucrează cu dragoste,  
onorând astfel Numele Său. (George Ardelean)

Din raportul Fanfarei: În luna iunie 2015 s-a realizat un CD cu ultimele 
cântări ale fanfarei noastre; în octombrie 2015 s-a ținut la noi al 5-lea Festival al 
Fanfarei Soli Deo Gloria; în decembrie 2015 fanfara s-a deplasat și a avut două 
concerte în biserica Harul din Hollywood. Pentru viitor: Turneul din iunie 2016 
în Europa; Festivalul din octombrie 2016; și turneu din 2017 în California la San 
Francisco și Sacramento. (Sorinel Cimpoeș)

Din raportul Societății Surorilor: În anul 2015 surorile s-au întrecut în 
lucrările de remodelareale locașului de închinăciune, precum și întărirea 



legaturilor de dragoste între surori, frați și familii. În ciuda faptului că bucătăria 
nu a fost pusă în funcțiune decăt în luna Octombrie 2015, surorile din biserica 
noastră au dat mână de ajutor ori de câte ori a  fost nevoie. Astfel, surorile au 
ajutat de mai multe ori atunci când a fost nevoie cu mese pentru repetițiile de 
fanfară, iar la 4 ocombrie cu ocazia Festivalului de dimineața și a vizitei bisericii 
Logos seara, surorile au pregătit și cumpărat mâncare pentru mese pentru 
aproximativ 250 de persoane. Am avut trei picnicuri, Memorial Day, 4-th of  July, 
și Labor Day, și la fiecare surorile au colaborat frumos cu tinerii în pregătirea 
meselor. La fel, de Ziua Taților, după botez, la Ziua Mulțumirii și la Crăciun, 
mesele au fost în grija Societății Surorilor. Am avut un shower de nuntă și trei 
pentru copilași nou-născuți, O soră dragă nouă tuturor se îngrijește de florile din 
biserică și o altă soră trimite cu multă dragoste carduri de felicitare în numele 
nostru celor care serbează zile de naștere, se află în boală, sau de încurajare în 
stările mai grele. Surorile au contribuit la utilarea bucătăriei și la cumpărarea în 
plus de mese și scaune pentru sala de părtășie. Domnul ne-a ajutat până aici. Să 
căutăm și pe mai departe pacea și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe 
Dumnezeu. (Magdalena Capotă)

De Ziua Femeii
Deși în America nu se sărbătorește ziua femeii, și 

nici în trecut în lumea liberă (fiind o sărbătoare 
inventată și răspândită mai mult cu tendințe politice 
socialiste), totuși a rămas în reflexul nostru ziua de 8 
martie ca ziua femeii. Multe dintre surorile din 
biserică și-au trimis unele altora felicitări de sănătate 
și binecuvântare prin mesaje telefonice și email-uri. 
Astfel, ne bucurăm cu toții să facem urări pentru sănătate, fericire și 
binecuvântare tuturor surorilor. Iar Cuvântul Domnului ne spune că o femeie 
cinstită este mai de preț decât mărgăritarele, și „fiii ei se scoală și o numesc 
fericită, și bărbatul ei se scoală și-i aduce laude!”

Din Cehia, fratele Adolf  Mocek (un frate scump care se ocupă de 
organizarea vizitei fanfarei în vara aceasta la Praga), scrie de Ziua Femeii, către 
surorile din biserica noastră:

„Iubite surori (pe frați îi lăsăm acum pe locul 2, cu scuzele de rigoare, 
rugându-i să transmită salutul nostru către surori), în Numele Domnului Isus, vă 
dorim tuturor binecuvântarea lui Dumnezeu si dragostea celor apropiați. 
Mulțumim Domnului că de la El, prin voi am avut, avem si vom avea viața, așa 
cum scrie la Geneza 3:20, atâta timp cât Izvorul vieții va curge de la Calvar, de 
pe vechea, tristă cruce. Cât de mult lovește cel rău în voi, în însăși viața care este 
un dar de la Dumnezeu, cât de mult lovește în familie, în Dumnezeu. De aceea, 
fiți tari, răbdați încercările, și știm că Dumnezeu nu se va lăsa batjocorit… — Cu 
recunoștință și dragoste, Dolfi și tinerii din Cehia!”

Din calendar:
20 martie, Floriile / 25 martie, Vinerea Mare / (23 martie, Purim la evrei)
27 martie, Paștele, Învierea Domnului Isus Hristos

24 aprilie - 30 aprilie, Pasoverul iudaic
1 mai, Paștele Ortodox

8 mai, Ziua Mamelor
15 mai, Rusaliile

În Săptămâna Mare vom avea servicii divine miercuri, joi și vineri seara de la 7:00, iar 
vineri vom avea și Cina Domnului.
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Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, 
dar cui îi place să se însoțească cu 
nebunii o duce rău. (Prov. 13:20).

Alte Comunicări
Duminica trecută am avut ca musafiri între noi: Fratele George Bahnean, 

din Arizona, Rodica Bucur (Georgescu) din Florida împreună cu fiul Gabriel și 
nora Suzy, familia Florin și Sanda Doboș, din Simeria (fratele Doboș a predicat 
Cuvântul duminică dimineața); iar miercuri a fost cu noi fratele Sali Sabri, păstor 
la Medgidia în biserica „Apă Vie” (prima biserică între turci în Dobrogea), în 
cartierul Ali Baba, pe lângă alte trei biserici apropiate unde merge și predică 
Evanghelia.

Prietenii Mitrofan și Iulia Calestrov s-au înapoiat acasă marți 8 martie după 
o vizită de o lună la familia Andrei și Tatiana Calestrov.

Felicităm pe s. Mariana Connstantin cu ocazia ieșirii la pensie. Donația sorei 
Mariana cu această ocazie a produs o avalanșă frumoasă, încât încă alte trei 
surori au făcut donații pentru amenajarea la subsol a camerelor de toaletă.

La Mulți Ani. Printre sărbătoriții noștri cu zile de naștere în luna aceasta, 
amintim pe: Magdalena Capotă, Jean Opriș, Aron Orășanu, Nick Clonda, Cristi 
Bud, Nelu și Aurora Hiriț, Ana Zah, Dana Bulboacă, Delia Ordeanu, Viorica 
Opriș, Nora Miclea, George Ardelean, Maria Pavel, Dorina Bejan.

La rugăciune: Pentru râvna fraților și surorilor pentru casa Domnului. Pentru 
cei care se ostenesc în lucrare de slujire. Pentru misionarii care se află în locuri 
periculoase. Pentru alegerile de anul acesta în America. Pentru misiunea fanfarei 
în Europa în vara aceasta. Pentru tabăra noastră din Colorado în august.  

Fratele Florin 
Doboș (sus)  a 

predicat duminica 
trecută la noi.

Fratele Sali Sabri 
(al doilea din 

dreapta) a predicat 
miercurea seara la 

timpul de studiu 
biblic.


