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Noe a zidit un altar
Noe, ca soț, ca tată și cap al familiei, ca preot în familia sa izbăvită 

din potopul care a distrus întreaga lume,… a zidit un altar!

„Noe a zidit un altar Domnului; a luat din toate dobitoacele 
curate și din toate păsările curate, și a adus arderi de tot pe 
altar.  Domnul a mirosit un miros plăcut; și Domnul a zis în inima 
Lui: „Nu voi mai blestema pământul, din pricina omului, pentrucă 
întocmirile gândurilor din inima omului sînt rele din tinereța lui; și 
nu voi mai lovi tot ce este viu, cum am făcut. Cât va fi pământul, nu 
va înceta sămănatul și seceratul, frigul și căldura, vara și iarna, 
ziua și noaptea!”  (Geneza 8:20-22)

Ziua Taților — Domnul să vă binecuvinteze!

verseid:1.8.21


Scurte Comunicări

t S-au întors din vacanță și 
concedii: 

- familia Dani și Alina Voica;
- familia Sorin și Fidelia Cimpoeș;
- familia Clement și Tina Popovici;
- Laurian și Mihaela Popovici.
t În duminica trecută ne-am 

bucurat de vizita familiei Marinică și 
Cornelia Dumitrașcu, din Akron, Ohio. 
Ne-au adus salutări de la biserica din 
Akron și de la păstorii ei, Valentin Țenț 
și Viorel Clintoc., și familiile lor

t La lista celor bolnavi, să avem în 
rugăciune și pe s. Ronela Ordeanu, care 
va avea în săptmâna viitoare o 
intervenție medicală pentru hernie de 
disc. 

t Să nu uităm nici de ceilalți și în 
rugăciune să le rostim numele atunci 
când îi amintim înaintea Domnului: 
Tatiana Bonca, Dumitru Marandiuc, 
Ana Giuca, Pușa Buhai, Lary Gașpar, 

Liliana Corsiuc, Victor Moșman, 
Mariana Ilisie, Dorin Opriș, Titus 
Smahon, Viorica Mitroi, Grigore 
Capotă, Dorin Mitrofan.

t Familia Vasile Tămășan este 
astăzi plecată în Minnessota unde 
vizitează la Mayo Clinic pe fr. Laviniu 
Bredău care este internat acolo pentru 
un tratament special.

t Familia Andrei și Tatiana 
Calestrov au plecat la o nuntă a unei 
rude a lor în Seattle, Washingron, și vor 
lipsi dintre noi câteva săptămâni. 

t Vorbind cu fratele Belciu 
Busuioc din Melbourne, Australia, și 
cu fratele Pavel Pența din Brisbane, 
Australia, m-au rugat să transmit 
bisericii salutările celor de pe partea de 
jos a pământului. Și ei trec prin 
aceleași restricții și încercări ca și noi, 
dar se bucură în Domnul, și mai ales 
atunci când ne văd sau ne aud. 

Metafore explicative pentru studiul Bisericii lui Hristos

Biserica are multe asemănări pe care le găsim în Sfânta Scriptură, metafore 
care explică mai clar cine suntem noi în Hristos, răscumpărați de El, folosiți de 
El pentru împlinirea scopului Său divin. Iată un motiv de studiu biblic frumos 
și folositor, ca să înțelegem cine suntem noi, care e relația noastră cu Domnul 
Isus, care e lucrarea Duhului Sfânt în noi, și care este viitorul nostru în planul 
lui Dumnezeu pentru întreaga Creație.
  
1. Trupul lui Hristos: Efeseni 1:22-23; Coloseni 1:18, 24; Romani 12:4-5. 
2. Împărăția lui Dumnezeu: Coloseni 1:13; Ioan 3:5; 18:36; I Timotei 6:15.
3. Familia lui Dumnezeu: I Timotei 3:26-27; Efeseni 2:19; 5:6: I Petru 1:14.
4. Templul lui Dumnezeu: Evrei 8:1-5; 13:15-16; Efeseni 2:20-22; I Petru 2:5.
5. Via Domnului: Matei 21:28-31; Ioan 15:8; I Cor. 15:58
6. Mireasa lui Hristos: Ioan 3:29; Apoc. 21:9
7. Sfeșnic de lumină: Luca 8:16; 11:33; Apoc. 1:20
8. Turma lui Hristos: Ioan 10:11-19; Ioan 21:15-17Fapte 20:28-30
9. O nouă Creație (lucrarea Lui, poporul Lui): Efeseni 2:1-10; I Petru 2:9-10
10. O oștirea (o armată) a Domnului: Efeseni 6:13-18



 

Creștinii din Nigeria persecutați și 
masacrați

S â m b ă t a t r e c u t ă g r u p a r e a 
musulmană Boko Haran a ucis în 
Nigeria, în partea de nord-est a țării, 
circa 40 de civili. Cu o zi înainte 
militanții musulmani au răspândit 
pamflete în provincia Borno cerând 

populației să nu mai colaboreze cu 
autoritățile creștine despre care spun ei 
sunt aservi te „necredincioș i lor 
apuseni”. Cu o săptămână înainte 81 
de creștini fuseseră masacrați în 
r eg iun i l e Gub io ș i Adamawa . 
Grupurile de creștini atacate sunt din 
familiile care au pierdut la orașe tot și 
au pornit ca nomazi să caute undeva să 
se așeze ca să trăiască în pace. Dar iată 
că sunt urmăriți și uciși, în timp ce ei 
nici nu au arme, nu sunt violenți 
(asemănându-se cu strămoșii noștri 
anabaptiști). Au fost trimise delegații 
de la ONU pentru anchete și altele 
pentru ajutor. Dar atunci când aceștiau 
au numit situația ca „genocid anti-
creștin”, dar guvernul le-a închis ușa și 
i-a expulzat, fiindcă nu recunoaște 
masacrele și nici termenii aceștia decât 
ca propagandă occidentală. Rugați-vă 
pentru frații noștri din Nigeria.

Cum înțelegem vremile?
Vorbind cu un frate din vestul 

Americii, despre ce se întâmplă pe 
străzile orașelor americane și despre 
efectele de lungă durată pe care s-ar 
putea să le aibe Covid-19 asupra 
bisericii, mi-a spus părerea dânsului: 

— Frate, eu cred că văd deja 
efectele asupra unor membrii din 
bisericile noastre. S-au obișnuit cu 
programele la televizor, cu zoom-ul de 
pe ecran (mult mai comod decât să 
plece de-acasă până la adunare), cu 
servicii divine fără colectă duminicală 
la YouTube, și toate acestea fiind mult 
mai convenabile, prind repede în firea 
lumească a fiecăruia. Și părerea mea 
este că bisericile au fost lovite foarte 
dur de această izolare și oprire a 
serviciilor de închinăciune din 
adunările noastre. Ne rugăm ca 
Dumnezeu să întoarcă vremurile 
înapoi, dar s-ar putea să nu mai 
recunoaștem bisericile de după 
Covid-19...

I-am răspuns după puțin timp de 
gândire:

— Eu parcă aș spune altceva, și mă 
rog pentru aceasta. Ce trăim este un 
preludiu la ce urmează să mai vină, și 
după cum citim semnele vremii, 
Venirea Domnului nu e departe. Ioan 
Botezătorul a pregătit poporul pentru 
venirea Domnului Isus pe scena 
istoriei. Biserica trebuie să fie azi din 
ce în ce mai doritoare după Cuvântul 
Domnului. Cred că poporul lui 
Dumnezeu va fi și mai entuziast, mai 
înflăcărat, pentru a veni la casa de 
rugăciune. Desigur că nu e prigoană, 
dar o putem socoti ca o piedică pentru 
adunare. Dar prigoanele au înflăcărat 
Biserica de-a lungul istoriei. Și poate 
că biserica a devenit mult prea 
comodă în ultimii ani. A trebuit o 
scuturare. Eu mă rog să iasă ceva 
frumos și din stările pe care le trăim 
acum.

Mi-a răspuns la telefon:
— Frate, facă-ți-se după credința 

ta. Și eu mă rog la fel.



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Mai bine…

Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine.

Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!   (vp)

Cei doi țăruși.

„Mărturisind că sunt străini și călători 
pe pământ...” (Evrei 11:13).

Pe vremea când arăturile se făceau 
cu plugurile trase de cai sau boi, țăranul 
știa un lucru: animalul de jug nu poate 
trage o brazdă dreaptă dacă e lăsat 
singur. Iar el nu poate să-l cârmuiască 
doar uitându-se în vânt. Atunci punea în 
pământ la o distanță oarecare unul de 
altul doi țăruși. Nu unul, ci doi. Un țăruș 
mai aproape, altul mai departe. Uitându-
se la cei doi țăruși ca să coincidă, să se 
suprapună în vederea sa, țăranul reușea 
să tragă o brazdă dreaptă.

Aici poate fi o lecție frumoasă 
pentru noi în viața de credință. Există un 
țăruș bătut aproape: viața de familie, 
misiunea față de rudele noastre, față de 
cunoscuți. Ne trebuie și un țăruș 
îndepărtat: misiunea pe care trebuie s-o 
avem până la marginile pământului. 
Doar cu un țăruș brazda e ca funia-n sac. 
Amândoi însă, ne țin în linie dreaptă.

Un țăruș apropiat: timpul de acum, 
un scop imediat, un proiect pentru azi. 
Dar și un țăruș îndepărtat: ce proiect ai 
pentru anul acesta ca ucenic al 
Domnului? Ț inta îndepărtată î ț i 
corectează vederea de aproape, altfel 
suferim de miopie. Și invers, lucrând 
„aici” ajungem „acolo”.

Ziua Taților
Billy Graham spunea: Un tată bun 

și credincios este un tezaur pentru 
societate, dar e cel mai nebăgat în 
seamă, cel mai puțin onorat, dar cel 
mai valoros.

Președintele Calvin Coolidge a 
proclamat Ziua Taților în a treia 
duminică din luna iunie în anul 1924. 
Trandafirii sunt florile pentru această 
zi, flori roșii pentru tații care trăiesc și 
albe pentru cei plecați în veșnicie. 
Cineva spunea: în America we spell 
love: T-I-M-E, adică atunci când vrei 
să arăți dragostea ta pentru cineva, îi 
oferi din timpul tău ca să se bucure de 
tine. La ziua taților nu uitați de  
sărbătoriții nebăgați în seamă...

1. Tatăl iubește pe Dumnezeu. 

Locul 1 în viața lui și în familia lui 
este Dumnezeu și Împărăția cerurilor. 
Matei 6:33.

2. Tatăl își iubește soția. Legătura 
intimă, sfântă și armonioasă între soț 
și soție este o garanție a fericirii în 
familie. Efeseni 5:25-33.

3. Tată l îș i iubeș te copi i i . 
Dragostea cuprinde și disciplinarea 
copiilor, și înțelepciunea să lase copiii 
să fie copii. Copilăria este numai 
odată în viață. Coloseni 3:21.

4. Tatăl este un om integru. Un om 
al credinței, este un om „dintr-o 
bucată”, ce vorbește și trăiește. Te poți 
baza pe cuvântul lui. Iacov 5:20.

5. Tatăl trebuie să fie un model bun 
de urmat pentru ceilalți, și mai ales 
petru cei din familie. Tatăl e imaginea 
pe care și-o formează copiii despre 
Tatăl ceresc; aici e marea răspundere a 
taților. Tatăl trebuie să fie o fotografie 
a caracterului sfânt al Tatălui nostru 
din Ceruri. În  rugăciunea domnească, 
noi spunem „Tatăl nostru care ești în 
Ceruri…” Să trăim frumos, cu 
răbdare, dragoste, gingășie, blândețe, 
cu cuvinte calde dar hotărâte în 
dorința de a fi sfinți ai Domnului într-
o lume păcătoasă și rea,


