
Așteptarea cu răbdare
„Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința” (Evrei 6:15).

Avraam a fost încercat și ispitit, dar a avut răbdare și a așteptat. 
Dumnezeu îi făcuse făgăduința, dar ca s-o primească a trebuit s-o 
aștepte. Credința lui Avraam s-a arătat prin răbdare. Desigur, când 
Dumnezeu i-a spus că va avea un fiu moștenitor, Avraam a fost 
sigur că Dumnezeu poate să-Și împlinească promisiunea, și era ca 
și cum deja a primit-o din partea Domnului. Dar a trebuit să 
aștepte cu răbdare, a trebuit să biruiască ispta diavolului, 
împotrivirea celor din jur, sfatul de nerăbdare al Sarei, lupta 
geloziei în familie, dezamăgirea cu Lot în Sodoma, necazul 
alungării Agarei și Ismael… Da, credința lui Avraam a fost 
încercată greu. Dar scrie aici că Avraam a așteptat cu răbdare, și 
aceasta este poteca până la primirea făgăduinței. Tot ce promite 
Domnul, El și împlinește. Dar noi să așteptăm cu răbdare!
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A fost bine să fim împreună în mijlocul naturii lunea trecută la picnicul de Memorial Day



M u l ţ u m i m	

surorilor	 și	 tinerilor	 și	

tuturor	 celor	 care	 au	

pus	 un	 efort	 și	 o	 jertfă	

lunea	 trecută	 la	 picnicul	

de	Memorial	Day.	Am	avut	o	

zi	 de	 relaxare,	 sport,	 alergare,	 și	

părtășie	 în	 aer	 liber.	 Pe	 lângă	 acestea	

am	 avut	 și	 o	 masă	 bogată,	 cu	 multe	

feluri	 de	 mâncare	 și	 cu	 cântări	

frumoase	 de	 laudă	 Domnului.	 Slavă	

Numelui	 Său	 pentru	 harul	 acesta	 să	

fim	împreună.

Spunem	 Bun	 Venit	 în	 adunarea	
„Betel”	 sorei	Băjenaru	Florica,	 soră	de	

corp	 cu	 fratele	 Marinică	 Dumitrașcu.	

Sora	Băjenaru	vine	de	 la	Biserica	nr.	2	

Constanţa,	 unde	 este	 foarte	 activă	 în	

rândul	 surorilor,	 la	 studiu	 biblic,	 la	

vizitarea	bolnavilor	și	în	misiunea	de	la	

închisoarea	 de	 la	 Poarta	 Albă.	 Bun	

Venit	la	noi	și	în	America!

În	 curând	 vor	 începe	 lucrările	 la	
g r u pu l	 s a n i t a r	 d e	 l a	

demisol.	 Mulţumim	 celor	

care	 deja	 și-au	 adus	 partea	

lor	la	casa	Domnului	pentru	

aceste	 cheltuieli.	 Dacă	 mai	

sunt	 și	 alţii	 care	 doresc	 să	

contribuie,	 vă	 rugăm	 scrieţi	 pe	 plicul	

de	 donaţie	 „Grup	 Sanitar”.	 Și	 vă	

mulţumim!

Printre	 musafirii	 de	 care	 ne-am	

bucurat	 în	 adunare	 duminica	 trecută	

au	fost:

-	 Cezar	 Savu,	 frate	 cu	 Julius	 Savu,	

venit	în	vizită	din	Portland.

-	Alin	și	Beatrice	Negru,	din	Detroit

-	Mihaela	Fedoreanu,	prima	dată	la	

noi	 în	 adunare;	 ea	 s-a	 botezat	 anul	

trecut	 în	 noiembrie	 în	 râul	 Iordan,	 în	

Israel.

-	Laura	Brad	și	Fabiola	Ciortan,	din	

Dallas,	 Texas,	 ne-au	 făcut	 mare	

bucurie	 și	 prin	 cântările	 pe	 care	 le-au	

înălţat	Domnului.		

-	 Severin	 Croitoru,	 misionar	 cu	

Operation	 Mobilization,	 a	 adus	 o	

salutare	bisericii	înainte	de	plecarea	sa	

în	câmpul	de	misiune.

În	săptămâna	trecută	au	plecat	în	
România:

-	 Ne-am	 despărţit	 de	 s.	 Daniela	

Păduraru,	 de	 curând	 botezată	 la	 noi,	

care	s-a	înapoiat	la	București;

-	 Cornelia	 Chiţac,	 împreună	 cu	

nepoţica	 Rene,	 au	 plecat	 la	 Câmpu-

lung	Moldovenesc.

Fratele	 Laviniu	 Bredău	 ne-a	

anunţat	 că	 se	 mută	 în	

Anaheim,	 California,	

unde	 do reș te	 s ă - ș i	

deschidă	 un	 cabinet	

dentar.	 Pe	 deoparte,	 vestea	 aceasta	

ne	 într i s tează,	 fi indcă	 este	 o	

despărţire,	 dar	 ne	 rugăm	 ca	 Domnul	

să-i	dea	succes	 în	toate	și	har	din	plin	

ca	 să	 rămână	 în	 credinţă	 și	 alipit	 de	

Domnul	Isus.

Azi	 sunt	 plecaţi	 în	 concedii,	

vacanţe	și	călătorii:

-	Miercurea	 trecută,	 1	 iunie,	 Petru	

și	 Ronella	Ordeanu	 au	 împlinit	 42	 de	

ani	de	căsnicie.	La	Mulţi	Ani!	Astfel,	au	

plecat	 din	 nou	 în	 „honeymoon”	 în	

Florida.

-	Familia	Andre	și	Emilia	Ordeanu,	

în	concediu	la	Houston

-	 Familia	 Sylvan	 și	 Anișoara	



Popovici,	în	concediu	la	rudele	din	New	

Orleans.

Din	nou	în	mijlocul	nostru:
-	 Viorel	 și	 Mariana	 Tăședan	 s-au	

întors	din	călătoria	în	România,	și	ne-au	

adus	salutări	din	locurile	vizitate,	dar	în	

mod	special	din	partea	fretlui	Gheorghe	

și	 Florica	 Mocuţa,	 care	 au	 fost	 multă	

vreme	 cu	 noi	 și	 acum	 locuiesc	 la	

Timișoara.

-	 Fratele	Radu	 Ilisie,	 deși	 operat	 de	

curând	 la	 picior,	 a	 fost	 la	 adunare	 în	

duminica	 trecută,	 prima	 oară	 după	

operaţie.

-	Sora	Viorica	Abrudean,	 operată	 la	

ochiul	 stâng,	 este	 iarăși	 în	 mijlocul	

nostru	la	adunare.

S â m b ă t ă ,	 1 1	
i u n i e ,	 s u r o r i l e	

organizează	 de	 la	

orele	 10	 dimineaţa	 o	

adunare	 de	 părtășie,	

rugăciune	 și	 o	 masă	 de	 bucurie	 la	

aniversarea	 de	 nouăzeci	 de	 ani	 a	 sorei	

Vinersan.

S p r e	 a d u c e r e a	
aminte:	Să	 nu	 uităm	 să	

ne	 rugăm	 pentru	 fanfara	

care	 va	 merge	 într-un	

turneu	 de	 mis iune	 în	

Europa	 începând	 din	 16	

iunie	 până	 pe	 4	 iu l ie.	

Duminica	 vi itoare,	 fiind	

ultima	 duminică	 înainte	 de	

p l e c a r e a	 î n	 E u r o p a ,	

serviciul	 divin	 de	 dimineaţă	

va	fi	 în	 întregime	rezervat	cântărilor	

de	 fanfară.	 La	 ocazia	 aceasta,	

invitaţi	pe	alţii	la	adunare.

Liste	 de	 rugăciune:	 Fiecare	

trebuie	 să	 avem	 liste	 personale	 de	

rugăciune,	 cu	 numele	 celor	 pentru	

care	mijlocim	la	tronul	îndurărilor	lui	

Dumnezeu:	lista	misionarilor	pe	care	

îi	 sprijinim,	 lista	 celor	 pe	 care	 să-i	

aducă	 Duhul	 Domnului	 la	 pocăinţă,	

lista	 bolnavilor.	 În	 lista	 acestora	 din	

urmă,	 amintiţi	 pe:	 Dan	Mitroi,	 Puiu	

Sezonov,	 Maria	 Deac,	 Ioan	 Arcan,	

Dorica	 Scobercea,	 Maria	 Tăședan,	

Gili	și	Elena	Gașpar,	Grija	Ioana.	

De la picnicul de Memorial Day
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Program, seara

Cântări comune
Rugăciune și cuvânt de bun venit
Cântare comună
Fanfara: Marea vieții
Poezie: sora Lili Ilciuc
Text: Michael Ordeanu
Fanfara: Numai harul
Duet: Mea & Andre Ordeanu
Poezie: sora Mia Costin
Trio: Popovici kids
Fanfara: Domnul slavei
Cântare comună
Anunțurile și colecta
Predica
Încheiere și benedicție

(cântările comune, conduse de fratele 
Sami Negru)

Ci#rea	zilnică	a	Biblie
Luna	IUNIE
1.	Proverbe	1-3	
2.	Proverbe	4-7	
3.	Proverbe	8-11
4.	Proverbe12-14
5.	Proverbe	15-18
6.	Proverbe	19-21
7.	Proverbe	22-24
8.	Proverbe	25-28
9.	Proverbe	29-31
10.	Eclesiastul	1-3	
11.	Eclesiastul	4-6	
12.	Eclesiastul	7-9	
13.	Eclesiastul	10-12
14.	Cânt.	cântărilor	1-4	
15.	Cânt.	cântărilor	5-8	
16.	1	Împ.	5-7
17.	1	Împ.	8-10	
18.	1	Împ.	11-13	
19.	1	Împ.	14-16	
20.	1	Împ.	17-19
21.	1	Împ.	20-22
22.	2	Împ.	1-3
23.	2	Împ.	4-6
24.	2	Împ.	7-10
25.	2	Împ.	11-14:20
26.	Ioel	1-3
27.	2	Împ.	14:21-25

și	Iona	1-4
28.	2	Împ.	14:26-29

și	Amos	1-3
29.	Amos	4-6
30.	Amos	7-9

Familia 
Bodnariu din 
nou împreună

Fr a t e l e C r i s t i 
Ionescu a anunțat că 
s-a ajuns la un acord 
între municipalitatea Naustdal a 
Norvegiei și soții Marius și Ruth 
Bodnariu prin care cei cinci copii ai lor 
se vor întoarce acasă. Dăm slavă 
Domnului că familia Bodnariu este 
reunită, prin mila și harul Domnului. 
După ce copiii au fost despărțiți de 
părinții lor din 16 noiembrie 2015 în 
ur ma unor susp ic iun i pr iv ind 
îndoctrinarea religioasă și unele 
abuzuri de natură fizică, vor fi lăsați să 
crească în sânul familiei lor. În tot 
timpul acesta copiii au stat despărțiți în 
diferite familii norvegiene (foster 
homes), dar în urma protestelor la 
nivel global, familia va fi repusă în 
starea inițială. Acest caz a generat în 
România ample dezbateri publice pro 
și contra deciziei Barnevernet, iar pe 
plan internațional proteste, demersuri 
politice și diplomatice, precum și 
reacții de anvergura demonstrațiilor de 
masă. La 16 aprilie a.c. demonstrațiile 
au fost coordonate internațional în 
marile orașe ale lumii. Astfel, în Piața 
Daley din Chicago s-au adunat peste 
4.000 de români într-o demonstrație 
uimitoare și un marș de protest.  


