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A trecut un uragan…
„Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii…” (Iov 38:1)

Săptămâna trecută uraganul „Dorian” a lovit în plin așa zisul paradis 
tropical al insulelor Bahamas, la 100 mile depărtare de țărmul american, 
îndreptându-se cu furie spre coasta de răsărit a Statelor Unite, amenințând statele 
Florida, Georgia, Carolina de Sus și Carolina de Nord. În imaginea de mai sus, 
se văd oameni care caută prin zona devastată de uragan să mai găsească ceva 
bun de salvat, în Marsh Harbour, în insula Great Abaco, din arhipelag. Pagubele 
și numărul victimelor din urma acestui uragan monstruos au fost dezastruoase.

Și totuși prea puțini au stat să cugete că și aici a fost degetul lui 
Dumnezeu. Unul din semnele vremurilor pe care le trăim este indiferența 
oamenilor față de Dumnezeu, și eliminarea totală a limbajului biblic din mass-
media în legătură cu Cel care judecă pământul și așteaptă pocăință și întoarcerea 
omenirii înapoi la El și la Cuvântul Lui.

vv „Căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale, și nu ți-ai adus aminte de 
Stânca scăpării tale.” (Isaia 17:10).

vv „Dar cine ia seama la tăria mîniei Tale, și la urgia Ta, așa cum se 
cuvine să se teamă de Tine?” (Psalmul 90:11)

vv „Moise a zis poporului: „Nu vă înspăimântați; căci Dumnezeu a 
venit tocmai ca să vă pună la încercare, și ca să aveți frica Lui înaintea ochilor 
voștri, pentru ca să nu păcătuiți.” (Exod 20:20).

— Doamne, ai milă de noi ! —

înainte
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r De ieri au început repetițiile de 
fanfară (imaginea de mai sus), în 
vederea serbării festival al cântăreților 
de la Soli Deo Gloria din data de 30 
septembrie.

Din duminica trecută:
r Sora Carmen Popovici și-a 

serbat ziua de naștere bucurându-se de 
copiii veniți în jurul ei, Elena Măduța 
care a venit din Houston, și de Alex și 
Melania care au venit din Colorado, și 
de cei de aici. Domnul e bucuria 
sărbătorilor noastre.

r Fam Viorica și Dan Mitroi din 
Wi s c o n s i n a u f o s t c u n o i l a 
închinăciune. Cu ocazia aceasta putem 
menționa că avem două familii care 
călătoresc peste două ore până la 
adunare, familia Mitroi din Wisconsin 
și familia But din Michigan. Slavă 
Domnului pentru râvna lor și dragostea 
lor pentru casa Domnului.

r S-au întors din vacanțe și 
concedii petrecute în România: familia 
Florea și Doina Secheșan; familia 
Adrian și Ana Siciu; fratele Teo Pop.

r S-a întors din România fratele 
Corneliu Bahnean de la aniversarea 
centenară a bisericii din Vicovul de 
Sus. La serbare a fost și fratele și sora 
George și Maria Bahnean. Astfel 

familia Bahnean a avut o reuniunea de 
familie în duminica trecută, când au 
fost cu noi la adunare și ceilalți din 
familie: Jack și Cătălina Bahnean, 
Chris și Anca Ianculovici (din Texas), 
Josh și Marta Lawrence (din Indiana).

r Au fost cu noi fratele și sora 
A l e x ș i E l e n a H r i ș c a , d i n 
Pennsylvania în vizită la noi, la copii 
și la nepoți.

r Ne-am luat rămas bun de la 
familia Pop Claudiu și Gabriela, care 
s-a întors la biserica din Gherla, și de 
la familia Stoica Daniel și Lorena, în 
vizită la câteva biserici din America, 
împreună cu familia Mircea și Mary 
Răduț, înainte de întoarcerea lor la 
biserica din Buteni.

r Să-l avem în rugăciune pe 
tânărul David Dobre care a avut în 
duminica trecută un accident de 
circulație, fiind pe motocicletă lovit de 
o mașină care a trecut pe roșu. Slavă 
Domnului că David este acum bine.

r Luni am avut un picnic la care 
surorile s-au întrecut cu mâncări alese, 
bogate și gustoase. Deși se bănuia că 
urma să vină ploaia, Dumnezeu ne-a 
dat o zi bună, și a fost mult popor în 
părtășia unei zile de relaxare și 
bucurie.

r Astăzi pentru noi este o zi de bucurie, de laudă Domnului. El ne-a dat ziua 
aceasta ca să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Ne-am adunat la Betel în tabăra 
celor răscumpărați ca să spunem și noi EL-BETEL, Dumnezeul Betelului, al 
harului, al sfințeniei și al bucuriilor noastre.



 

Imagini de la picnicul de Labor Day… Fratele Nelu Brad, având acum la pensie 
o pasiune nouă în creșterea puilor de găină, a adus câțiva spre bucuria copiilor 
și plăcerea multora. Surorile au preparat mâncarea dinainte, altele au copt 
gogoși chiar în ziua aceea, frații au pornit grătarul cu friptură și mititei, iar noi 
ceilalți le-am spus și lor și Bunului Tată ceresc un mulțumesc din inimă, gustând 
cu bucurie din toate.

Bețaleel
„Domnul a vorbit lui Moise, și a zis: „Să știi că am ales pe Bețaleel, fiul lui Hur, din 

seminția lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de 
înțelepciune, pricepere, și știință pentru tot felul de lucrări…” (Exod 31:1-3).

Ce minunat lucrează Dumnezeu! Lui Moise i-a dat planurile, i-a arătat 
originalul din slavă care trebuia copiat aici pe pământ, dar i-a dat și oamenii 
care să lucreze cu măiestrie glorioasele Lui construcții. Bețaleel era un  artist 
talentat. Numele lui înseamnă „La Umbra Celui PreaÎnalt”, „cel ce trăiește sub 
ocrotirea lui Dumnzeu”..

Bețaleel era fiul lui Hur, pe care îl găsim că s-a urcat cu Aaron și Moise pe 
munte, și a ținut mâinile lui Moise ridicate spre cer (Exod 17:11), în timp ce 



„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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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?
—Altar de har cum altul nu-i—
Să vă uitați la Miel cum moare
Străpuns în cuiele murdare…
Ați mai privit în ochii Lui?

El a venit să împlinească
Smerit, cel mai jertfelnic schimb,
Și a fost gata să primească,
În loc de mantie regească,
Al spinilor și-al Crucii nimb.

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 Har sublim și-un nou destin.

Ați mai trecut pe la Golgota?
Pe Fiul slavei L-ați privit?
Cum picură și astăzi sânge,
Din trupul Lui care se frânge,

Iosua dădea lupta împotriva lui 
Amalec în vale. Rabinii cărturari și 
istoricul Iosephus susțin că Hur era 
cumnatul lui Moise, soțul Mariei, 
sora lui Moise și Aaron. Acest Hur 
era un om de încredere, fiindcă sub 
conducerea lui și a lui Aaron a lăsat 
Moise toată tabăra lui Israel în timp 
ce el era sus pe munte cu Dumnezeu 
(Exod 24:14). Deci Bețaleel, fiind fiul 
Uri, fiul lui Hur” (Exod 38:22), era 
nepotul lui Hur, și deci nepot de soră 
al lui Moise.

Desigur, înrudirea aceasta atât de 
apropiată cu Moise l-a făcut și pe el 
să aibe nu numai o iscusință genială 

în construcții, să fie inventator și 
lucrător harnic, așa încât Însuși 
Dumnezeu să- l a leagă ș i să- l 
recomande lui Moise pentru cele mai 
extraordinare obiecte din câte au fost 
făcute aici pe pământ, dar și să aibe o 
inimă care să se teamă de Dumnezeu 
și să-L adore în toate lucrările Lui.

Care a fost secretul acestui mare 
meșter și inventator, Bețaleel, care 
urma să construiască capacul 
ispășirii, chivotul Prezenței lui 
Dumnezeu, heruvimii slavei?

Dumnezeu dă răspunsul la 

această întrebare: „L-am umplut cu 
Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de 
înțelepciune, pricepere și știință pentru tot 
felul de lucrări!” 

Bețaleel era un om plin de Duhul 
lui Dumnezeu.

Lucrările de la Cortul Întâlnirii 
trebuiau făcute de un om iscusit, 
talentat, priceput, dar și cu un 
caracter curat și sensibil la voia lui 
Dumnezeu, un om plin de Duhul 
Sfânt.

Dar oare pentru noi nu spune 
Cuvântul să facem toate lucrurile nu 
ca de obicei sau ca pentru oameni, ci 
c a p e n t r u D u m n e z e u , c u u n 
superlativ al calității (Col. 3:23)?

 (va urma în numărul viitor)

AWANA, în fiecare miercuri seara
de la 6:30 - 8:00 pm.

„Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi…”


