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La Masa Tăcerii

Există momente și există zile când rămânem uimiți înaintea lucrărilor pe
care le face Dumnezeu. Ne-am făcut planuri, ne orientăm viața în direcția
visurilor noastre, și vine Dumnezeu cu hotărârea Lui supremă, și toate planurile
noastre se năruie într-o grămadă de moloz. Și tot așa, din starea de disperare a
unor lucruri fără nădejde, Dumnezeu poate să ridice pe cei mai slabi și nenorociți
dintre oameni, ca să-i aducă la strălucirea îngerilor Săi de putere.
Daniel a simțit de câteva ori această atingere miraculoasă, și scrie el: „Pe
când îmi vorbea el, am căzut cu fața la pământ leșinat. El m-a atins, și m-a
așezat iarăși în picioare în locul în care mă aflam” (Daaniel 8:18). Iar Maria,
maica Domnului, cânta despre lucrarea Fiului Cel Sfânt al Celui Preaînalt: „A
răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie, și a înălțat pe cei
smeriți. Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăți, și pe cei bogați i-a scos afară cu
mâinile goale.” (Luca 1:52-53).
Bucuriile neașteptate ne lasă fără cuvinte. Rămânem muți față de
binecuvântările minunate ale lui Dumnezeu. Dar și durerile neașteptate, stările
de cotituri dureroase, ne lasă fără cuvinte. Iov, în dialogul lui cu Dumnezeu, Îi
răspunde AtotStăpânului: „Iată, eu sunt prea mic; ce să-Ți răspund? Îmi pun
mîna la gură…” În Psalmul 118:23, psalmistul David spune: „Domnul a făcut
lucrul acesta: și este o minunăție înaintea ochilor noștri!” Fericiți sunt cei ce
pot să cânte cu psalmistul: „Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, lauda
Lui va fi totdeauna în gura mea!”

ÎN DUMINICA TRECUTĂ, fratele Justin și s. Michelle Duca au venit la
binecuvântare cu a doua fetiță a lor, un dar și o binecuvântare din partea
Domnului, Sienna Phoenix Duca. Cu această ocazie, familia largă s-a reunit în
închinăciunea de laudă Domnului. Astfel am fost împreună cu John și Stela
Cotârlă din Detroit, Aron și Nely Duca, Rodica Sporea, Ty și Jaqueline
Stutsman, John și Violeta Stancu, Michael și Gloria Cotârlă, Pușa Colțea. Am
spus cu toții lauda Domnului, văzând că El înmulțește poporul și-i dă mari
bucuriii (Isaia 9:3).
Ieri după amiază, în cadrul unei mese
de bucurie, a fost oficiată logodna fratelui
Emanuel Dragomir din Windsor, Canada,
cu sora Estera Smahon. Cu această ocazie,
ambele familii unite, familia Smahon și
familia Dragomir. au sărbătorit bucuria
harului lui Dumnezeu în lucrarea pe care
puterea Lui a împlinit-o.
„Cei ce se încred în Domnul sunt ca
muntele Sionului, care nu se clatină, ci stă
întărit pe vecie.” (Psalmul 125:1)
La oficierea logodnei au fost frații
păstori din partea bisericii Betel, și fratele
Mihai Cabău, păstorul Bisericii Baptiste
Române din Windsor. Fratele Cabău va
rămâne cu noi și astăzi la serviciul divin
de dimineață și va vesti Cuvântul
Domnului
Îi salutăm pe toți musafiri veniți la noi
cu această ocazie și le dorim
binecuvântarea cerească a Domnului Isus.

„Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El.”
Psalmul 116:15
Aron Orășanu
1950 - 2019
Așa cum s-a
anunțat în adunare
miercurea la ora de
rugăciune și studiu
biblic, fratele Aron
Orășanu a decedat
marțea trecută, 19
noiembrie, la
spitalul Loyola Medical Center în
Maywood, Illinois, unde fusese internat
cu patru zile înainte, și imediat a căzut
în comă terminală. Avea 69 de ani.
Diseară, de la orele 5:00, vom avea
un serviciu divin memorial pentru
cinstirea harului lui Dumnezeu arătat în
viața fratelui nostru de credință și
lucrare. Iar mâine la ora prânzului vom
avea rugăciune la groapă și
înmormântarea la cimitirul Bohemian
National Cemetery. Colegii de lucru ai
fratelui Orășanu au dorința să ofere o
masă de amintire după slujba de
înmormântare tuturor celor ce vor veni
la serviciul divin de prânz. Masa va fi
la Four Seasons Hotel pe Golden Mile,
la nord de downtown, Chicago. q

O altă veste care ne-a lovit ca un
fulger este că în România, la
Sighișoara, vineri 22 neoiembrie a
trecut la Domnul fratele Nelu Voica,
tatăl fratelui Dani Voica, despre a
cărui viață dăm mai jos un scurt
rezumat scris de fiul Dani Voica.
Ion Voica
1953 - 2019
Ion Voica s-a născut la 26 august 1953
în comuna Cergăul Mic, județul Blaj.
S-a născut într-o familie cu patru
copii, el fiind mezinul familiei, apoi în
adolescență s-a mutat la Sighișoara
unde a urmat cursurile școlilor tehnice
(de lăcătuș). Aici la Sighișoara L-a
cunoscut pe Domnul Isus ca Domn și
Mântuitor, și L-a mărturisit în apa
botezului. S-a căsătorit cu Olimpia
Luca, și în căsătoria lor Domnul i-a
binecuvinat cu trei feciori Daniel,
Olimpiu și Radu.
Toată viața până la pensie a muncit
la fabrica „Nicovala”
în secția
turnătorie. În viața de credință a fost
un om foarte credincios care L-a iubit
cu toată inima pe Domnul Isus. Prin
viața lui a arătat altora dragostea de
Dumnezu, ajutându-i pe alții, iar
în timpul regimului communist
împărțind Biblii și literatură
religioasă cu riscurile de rigoare.
După ce a căzut comunismul, a
continuat împărțirea literaturii
celor care aveau nevoie de
Cuvântul lui Dumnezeu.
A fost un om simplu care a
crescut la țară dar care a învățat
că sămânța spirituală trebuie
aruncată în pământ ca să aducă

rod pentru slava lui Dumnezu.
În 2004 a venit în America, cu
ocazia căsătoriei fiului său Daniel cu
Alina Ordeanu. Am petrecut 13 ani
împreună în mijlocul familiei,
bucurându-se de nepoatele sale,
Bianca, Anabelle și Evelyn, pe care
le-a iubit foarte mult, cum zicea el „ca
pe sufletul meu”, și de care a avut o
grijă deosebită împreună cu Pia. Aici
în America a muncit și s-a bucurat de
fete și de nora sa iubită.
Ne aducem aminte cu plăcere de
timpul și de vacanțele pe care
Dumnezeu ne-a îngădiut să le avem
împreună. În 2017 s- a întors inapoi în
România pentru că Bunul Dumnezeu îl
binecuvântase cu alte două nepoțele,
Sabina și Ștefania, de la celălalt fiu,
Olimpiu, căsătorit cu Monica, și a
mers să petreacă timp și cu ele . Acolo,
acasă i-a fost de mare ajutor mezinul
familiei, Radu, care îl ducea cu mașina
oriunde avea nevoie.
Călătoria lui a luat sfirsit pe acest
pământ în ziua de 22 noiembrie 2019,
când Bunul Dumnezeu l-a chemat
acasă la odihna veșnică. (D.V.) q
Chiar înainte de a încheia Buletinul
acesta pentru tipărit, am primit vestea
tristă că fratele Petrache Ciucă a
trecut la Domnul, ieri dimineață, 23
nov 2019. Avea 86 de ani. Exprimăm
și pe această cale sincere condoleanțe
întregii famili, și Duhul slavei să
mângăie pe cei întristați.

„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)

tFamilia Liviu și Liliana Ilciuc s-a
întors din Hawaii, unde a vizitat
familia fiului lor, și ne-au adus salutări
de la biserica Penticostală „Betania”.
tNe bucurăm că fr Dimitrie
Marandiuc se simte mai bine, și a fost
cu noi la adunare duminica trecută.
tMiercurea viitoare nu vom avea
adunare întrucât a doua zi, joi, e Ziua
Mulțumirii, Thanksgiving, când vom
avea adunare de la 11:00 dimineața.
Trece ziua, trece luna,
trece anul ca un vis,
Și în cartea veșniciei
rând pe rând toate s-au scris;
Vorbele-au zburat ca vântul,
Gândurile s-au topit,
Dar rămâne într-o carte
și ce-am spus, și ce-am gândit.
Vrei să ștergi? Dar nu se șterge…
Cronica s-a imprimat.
Numai sângele lui Isus
Șterge cel mai greu păcat!
Doamne, dă-ne-nțelepciune,
Dă-ne harul Tău cel sfânt,
Să-avem inima curată,
Har în orișice cuvânt. (vp)
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