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Cele două mulțimi care s-au unit la Florii
„Au adus măgărița și măgărușul, și-au pus hainele peste ei, și El a șezut deasupra. 

Cei mai mulți din norod își așterneau hainele pe drum; alții tăiau ramuri din copaci, 
și le presărau pe drum. Noroadele cari mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în 

urmă, strigau: „Osana Fiul lui David! Binecuvîntat este Cel ce vine în Numele 
Domnului! Osana în cerurile prea înalte!” (Matei 21:7-9).

În Duminica Floriilor, la sărbătoarea Intrării Lui Triumfale în Ierusalim, s-au 
întâlnit în jurul Domnului Isus două coloane de oameni, s-au unit două defilări. 
Erau unii care ieșeau din Ierusalim, venind în întâmpinarea Domnului, și alții care 
coborau din muntele Măslinilor, dinspre Betania și Betfaghe, și Îl urmau pe 
Domnul, care era călare pe măgăruș. Imaginea este atât de grăitoare, încât nu 
putem să nu vedem următoarea venire a Domnului, ca la intrarea Lui în Ierusalim.

Când se va împlini vremea, după cum ne spune Scriptura, atunci, „trâmbița va 
suna, morții vor învia nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați” (I Cor.15:52). 
Vom ieși în întâmpinarea Domnului, după cum spune Pilda fecioarelor: „la miezul 
nopții, s-a auzit o strigare: „Iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare!” (Matei 25:6). 
Vom întâmpina pe Domnul care va veni „în slava Tatălui Său, împreună cu sfinții 
îngeri” (Marcu 8:38). Iată marea sărbătoare spre care privim, arătarea slavei 
Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Isus Hristos!



Scurte Comunicări

Din albumul nostru de fotografii mai vechi
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Un salut adresat fiecărui membru din 
Biserica Betel, primit din partea sorei Viorica 
Mureșan și Magdalena Capotă, în numele 
conducerii Societății Surorilor:

Repetiții și Programe de Sărbători
—Copiii, Fanfara, Tinerii, Corul—

r Repetițiile copiilor pentru Paște:
- Miercuri 17 apr., AWANA
- vineri 19 apr., 8:30 PM (după Cin)
- sâmbătă 20 apr. 10:00-12:00 AM

r Programele duminicale la care vor 
participa copiii:
- Astăzi dimineață, program de Florii
- Duminica viitoare, de Paște, copiii 
participă la programul de dimineață.

r La Paște
- Fanfara va cânta dimineața, când vor 
avea și copiii program special
- Seara, Corul va avea suita de cântări

r Săptămâna viitoare fiind Săptămâna 
Mare, vom avea servicii de închinăciune 
miercuri, joi și vineri seara de la 7:00 la 
8:00, iar vineri seara vom sta împreună la 
Cina Domnului, în ziua de pomenire a 
suferințelor Lui pe Cruce.

Căci mai mult face o zi în curțile Tale 
decât o mie în altă parte; eu vreau mai bine să 
stau în pragul Casei Dumnezeului meu, decât 
să locuiesc în corturile răutății! (Ps 84:10)

r Dintre oaspeții Casei Domnului în 
duminica trecută, amintim pe aceștia:

- Iosif Ilciuc, nepot al fratelui Liviu 
Ilciuc, din țară, din Pașcani, venit în vizită 
în America, la New York.

- Claudiu Baran, din Detroit, logodnicul 
sorei Rebecca Mircu (vor avea nunta la 
Detroit, sâmbătă, 25 mai.

- Prietena Simona Lungu, venită între 
noi împreună cu s. Doina Caracaș.

- Miky Ban, de la Biserica Penticostală 
Betania.

- Petre Ilia, cunoscut bisericii de mai 
demult, tatăl fratelui Dani Ilia.

r Să ne rugăm pentru cei în suferință și nu 
pot să fie cu noi la închinăciune. Dintre 
aceștia amintim pe câțiva pentru care ne 
rugăm în mod special Tatălui ceresc:

- Mariana Ilisie, a fost în spital 
săptămâna trecută, caz grav de  septicemie.

- Dorin Mitrofan, este încă la spital, din 
cauza infecției pricinuite de cateterul 
dislocat și a dializelor neeficiente.

- Ionel Străin, a ieșit ieri din spital, 
unde i s-a făcut o operație la o arteră care 
era aproape total înfundată (are un stent).

- Pușa Buhai
- Maricica Vinersan, internată la St. 

Joesph Hospital
- Dan și Viorica Mitroi, din Wisconsin.
- Dorin Opriș, fiul fratelui Jean și 

Viorica Opriș.
- Grigore Capotă
- Elena Negru,
- Nuți Gașpar.
- Nicu Clonda
- Cornel Ardelean, din Portland (fratele 

Ardelean și soția, s. Marcela Ardelean sunt 
cunoscuți celor din București, de la biserica 

de pe strada Popa Rusu, păstorită pe 
vremea aceea de fratele Florea 
Simionescu, tatăl sorei Viorica Mitroi),

- sora Magdalena Panaitescu, din 
Portland, acum  foarte bolnavă, dar își 
aduce aminte cu bucurie că în fiecare 
sâmbătă timp de 15 ani avea oră de 
rugăciune cu familia Liviu și Ella 
Bocanici și familia Viorel și Ica 
Abrudeanu, când locuia la Chicago. 

Domnul nostru Isus Hristos este 
Medicul cel bun, Doctorul cel mare, 
înțelept și suprem. El îngăduie boala, 
dar tot El poate să vindece.

r Miercurea trecută 
am fost vizitați de sora 
Natalia Mocanu, din 
orașul Ungheni, 
Republica Moldova, 
fiind  în Chicago la 
familia Barac; astfel a 
fost cu noi și sora 
Maria Barac. Sora 
Mocanu ne-a dat un raport asupra 
lucrării din biserica „Lumina Lumii” din 
Ungheni, unde soțul ei, Gheorghe 
Mocanu, e păstor. Recent biserica din 
Ungheni a început o misiune nouă la 
Petrești, unde au însă greutăți și piedici 
în răspândirea Evangheliei.



 

Să purtăm în rugăciune misiunea fanfarei Soli Deo Gloria în vara aceasta în 
România, Ucraina, Austria și Italia. Iată câteva detalii din călătoria pe care o 
vor face tinerii noștri uniți cu cei din alte biserici pentru cauza Domnului:

- Sunt programate șase repetiții mari la noi: 4, 11, 18 mai, și 1, 8, 15 iunie. 
- Repetițiile vor fi sâmbăta de la 10 dimineața până la 5 dupămasa.
- Vor participa 53 de instrumentiști; în total grupul va fi de 94 persoane.
- Programul concertelor în Europa conține 14 concerte în 8 orașe
- La 16 iunie, concert la Betel, fiind duminica diainte de plecare.
- Plecarea din Chicago, miercuri 19 iunie; — întoarcerea pe 8 iulie.

Din activitatea la AWANA miercurea trecută.
În programul AWANA în luna Mai avem în calendar următoarele date:
- Miercuri, 1 Mai, 7:00-8:00PM, AWANA Awards Night (Decernarea premiilor)
- Duminică, 5 Mai, dimineața, prezentarea premianților în fața Bisericii



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 
Desăvârșirea 
credinței noastre, 
adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte a 
suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 
lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 
locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Ați mai trecut pe la Golgota?

Ați mai trecut pe la Golgota?
Pe la altarul Domnului?
Să vă uitați la Miel cum moare
Străpuns în cuiele murdare, —
Ați mai privit în ochii Lui?

În ochii Lui e-atâta soare,
Privirea Lui e-un cer senin,
Noi i-am dat nopțile amare
El ne dă zori de sărbătoare,
Și Harul Său de slavă plin.

Stă atârnat din veșnicie,
Din vremea când nu era timp,
Când a fost gata să primească,
În loc de mantie regească,
Al spinilor și-al Crucii nimb.

Ați mai trecut pe la Golgota?
Pe Fiul slavei L-ați privit?
Cum picură și astăzi sânge,

Osana și Ferice…

Osana, dă-ne, Doamne, în grabă ajutorul
Căci Tu ne ești nădejdea, în veci Stăpânitorul!
Ferice de săracii, cu duhul lor înfrânt,
A lor e-mpărăția, și-n Cer și pe pământ!

Ferice de sărmanii, ce plâng cu pocăință,
Căci lor le dai Tu, Doamne, a Ta făgăduință.
Osana! Mângăierea și harul de nespus,
E-a celor ce-și ridică privirea la Isus.

Ferice de-nțelepții, ce au inima blândă,
Ei moștenesc pământul, și-a Domnului izbândă.  
Osana! Prin credință, cei sfinți primesc în dar
Pământul moștenire, și-al Cerului hotar.

Ferice de flămânzii după neprihănire,
De cei setoși ce-așteaptă a Domnului Venire 
Osana! Doamne, vino, Te așteptăm cântând,
Să-ncepi Ospățul mare, și Nunta mai curând.

Ferice de cei care, au milă și-ndurare,
Căci ei avea-vor parte de-o milă și mai mare,
Osana! Dă-ne, Doamne, puterile cerești,
Când suferim sub cruce, să nu ne părăsești.

Ferice de cei care, au inima curată.
Și poartă haina albă, cu cinste, nepătată
Osana! Spală, Doamne, păcatu-nrobitor,
Ești singura nădejde, Slăvit Mântuitor.

Ferice-n veci să fie, de cine face Pace,
Și-n vremea prigonirii, e răbdător și tace;
Osana! Iată Mielul, Fiul lui Dumnezeu,
Cum Și-a smerit pe Cruce puterea Lui de Leu.

Ferice de bătuții, scuipații omenirii,
Din pricina iubirii, și a neprihănirii!
Osana! Tot Regatul, în Cer și pe pământ
E-a celor care sufăr' pentru Hristos Cel sfânt.

Osana! Domnul vine! Săltați de bucurie
Chiar dacă sunteți astăzi loviți, cu fruntea-n glie,
Osana, Iată vine cu sfinte sărbători,
Isus, slăvitul Rege, pe nori strălucitori...  (vp)

Răvaș din orașul Zatec, Cehia

Iubiți frați, scumpe surori,
Nu demult, tinerii din biserica 

noastră de aici din Zatec, au interpretat 
cântarea tradusă și în limba cehă.

Doar o colibă aici jos îmi ajunge
Argint și aur n-am în casa mea,
Dar în orașul strălucirii divine
Numai în aur eu voi umbla…

Am auzit mai demult o predică 
referitoare la inexactitățile pe care le 
spunem în atâtea cântări (cuvinte pe 
care autorul le-a trăit, dar noi ne-am 
îndepărtat de ele). De exemplu, dacă 
ne-ar ajunge doar o colibă, de ce ne 
strofocăm să ne facem palate? Poate 
este cântarea celor care cu adevărat o 
duc foarte greu aici pe pământ.

Am cunoscut și am vizitat un frate 
credincios,  "prooroc" foarte bătrân, la 
Chișinău, care trăia foarte modest, 
foarte sărac, dar era foarte fericit. Mi-e 
așa de dor de părtășia pe care am avut-o 
în "coliba" lui…

Nu am nimic împotriva 
binecuvântărilor lui Dumnezeu pe care 
ni le dă El în bunătatea Sa. Însă se pare 
ca autorul cântării a fost într-o altă 
stare, decât noi, și era mai fericit.

Să căutăm înainte de toate Împărăția 
lui Dumnezeu. Osana! Doamne, ajută, 
dă izbândă!

Cu dragoste,
 Adolf Delfi


