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I Timotei 2:1-2
Dumnezeule Atotputernice, Rege al regilor și Împărat al împăraților! Numai Tu 
poți aduce din nou binecuvântarea și pacea în America, numai Tu poți aduce 
liniștea pe străzile orașelor americane, numai Tu poți trezi America la pocăință 
adevărată și unitate reală. De aceea, venim cu umiliniță să-Ți cerem iertare 
pentru că am vrut libertatea, dar Te-am uitat pe Tine izvorul libertății; vrem 
bunăstarea dar Te-am uitat pe Tine, Cel de la care coboară toate darurile; 
căutăm un loc de liniște, dar am uitat că fără Tine nu este pace.

Te rugăm de Ziua Indpendenței Americii, să dai președintelui Donald 
Trump, vicepreședintelui Mike Pence, membrilor guvernului, celor din Congres 
și Senat, înțelepciune și har de sus, ca astfel să schimbi traiectoria acestei țări 
înspre Tine, să schimbi drumul de rătăcire pe care îl urmează poporul astăzi. Ai 
lăsat ca în numele țării să fie scris „unitate” — Statele Unite ale Americii, — dar 
ce se vede azi este ură, răzvrătire, rebeliune, jaf, familii sparte, dușmănie politică, 
dezordine socială. Fă o minune și adu America în pocăință la picioarele Tale.

În ceasul acesta de cumpănă al istoriei, știind că suntem doar venetici și 
trecători pe aceste țărmuri, dă Bisericii Tale putere să lumineze adevărata 
Lumină. Te rugăm să ai milă de noi, de copiii, nepoții și strănepoții noștri! 
Trezește țara aceasta la pocăință, și la întoarcerea cu fața spre Tine, ca să fie în 
aceste vremuri din urmă un meleag al credinței și al dragostei de Tine, ridicând 
sus Numele Domnului nostru Isus Hristos, Mântuitorul Preaiubit.

Te rugăm ai milă de noi după îndurarea Ta cea mare și pentru slava Ta!

God Bless America !



Scurte Comunicări

Ne rugăm ca toți cei plecați în vacanțe 
și concedii cu ocazia Zilei 
Independenței Americii să fie păziți de 
ocrotirea Tatălui ceresc și să se 
întoarcă sănătoși înapoi. 

q În duminica trecută am avut 
printre noi familia de misionari Ovidiu 

și Lita Cornea, care lucrează în Africa, 
în Republica Malawi. Ei sunt 
sponsorizați în Africa de Biserica First 
Baptist Church din Jackson, Georgia, 
și de o biserică din Wisconsin, De 11 
ani lucrează cu Evanghelia în Africa. 
Fiind în perioada de vacanță aici în 
America, au fost prinși de restricțiile 
de călătorie din cauza pandemiei, și 
astfel au venit și la noi pe baza 
cunoștințelor cu familia Tămășan.

q Din lista celor bolnavi sau care 
nu pot veni la adunare din cauza unuia 

sau altuia din familie care sunt afectați 
de Corona-virus, fac parte cei din 
familiile: Alfred Hegyeș, Ghe. Zaica, 
George Ardelean, Sylvan Popovici, 
Dumitru Buhai, Allen Ordeanu, 
Timmy Popovici, Radu Ilisie, Corneliu 
Bahnean, Ionel Străin, și alții.

q Fratele Călin și sora Luci Pop 
urmează să plece săptămâna viitoare în 
Florida la Naples, unde intenționează 
să-și cumpere o casă și să se mute. 
Împreună cu ei va merge acum și 

fratele Ted Pop, urmând ca sora Emilia 
Pop împreună cu nepoatele Rebecca și 
Cristina să plece peste o lună de zile. 
Domnul să vă însoțească în călătoria 
vieții și să vă dea împlinirea dorințelor 

q Sora Viorica Ghera a avut în 
săptămâna trecută o cădere în urma 
căreia a suferit o fisurare gravă de 
bazin, și urmează să fie supusă unei 
operații în care oasele afectate să fie 
prinse cu șuruburi chirurgicale.

q Sora Maria și fr. Dumitru 

Fratele Titus Smahon 
pleacă astăzi însoțit de 
A n d r e i S m a h o n ș i 
Estera, în California și 
Mexic unde va urma un 
tratament intensiv timp 
de o lună de zile. Să-l 
avem în rugăciune



 

Despre Bârfă
de Ioan Gură de Aur (347  407)

Și aici e o problemă. Cînd cineva vrea săi strice reputația cuiva, spune: 
„Cineva mia spus despre el asta. Ferească Dumnezeu să spun eu așa ceva de el, dar îți 
spun ce zic alții.” Atunci de ce mai spui, dacă nu crezi în ce spui? De ce împrăști ce 
spui că nu e adevărat, ca și cum ar fi? Transmiți otravă. Spui că nu crezi ce ai auzit, și 
încă "i ceri lui Dumnezeu să nu te tragă la răspundere pentru ce spui, fiindcă știi că nu 
e adevărat. Dai vina pe alții care țiau dat otrava, și apoi faci și tu ca ei. Mai bine taci, 
ca săți scapi conștiința de teama pedepsei.

Nu știu de unde a venit această boală asupra oamenilor. Am devenit purtătorii 
bolii care ne macină mintea, pînă nu mai rămîne nimic în ea decît „ce spun alții.” 
Ascultați sfatul înțeleptului care a spus proverbul: „Ai auzit o vorbă? Țineo în tine că 
nu te îngrașă!”

După vorbele altora noi sîntem deja gata să acuzăm. Dacă nam face nici un alt 
rău în viață, acesta e suficient ca să ne distrugă și să ne ducă la iad, fiindcă ne leagă 
de alte zece mii de păcate. Să fim cu grijă, fiindcă există un „sfat al celor răi”, există 
„un scaun al celor batjocoritori” (Ps. 1:1).

„Dar, vei zice tu, nam spus eu asta, ci altul mi-a spus-o!”  Ba tu ai spus-o! Că 
dacă n-ai răspîndi vorba, s-ar opri la tine și n-ar mai auzi-o altul; dar așa te faci tu 
vinovat de păcat. Ar trebui să umbrim greșelile altora, să le acoperim cu dragoste, și 
nu să le trecem în paradă sub masca unui zel de evlavie falsă. Nici măcar nu ști să 

Salutări de aproape și de departe
Salutări din Tacoma, WA: Fratele 

Sandu Pavel, păsstorul bisericii din 
Tacoma, transmite salutări bisericii 
noastre. Ei au hotărât să aibe două 
servicii duminicale unul după altul cu o 
întrerupere de o oră între ele. În timp ce 
unii ies din adunare, alții după o oră 
intră. Și mai mult, la predicile 
transmise în Săptămâna Mare prin 
YouTube s-au predat Domnului două 
persoane, așa că urmează să aibe în 
curând un botez, dar așteaptă să se 
încheie pandemia cu restricțiile de 
acum. Slavă Domnului.

Fratele Ovidiu Rauca transmite 
salutări dragi bisericii și ne spune că și 
la ei, la San Leandro (San Francisco) au 
reînceput adunările duminicale cu 
bucurie și entuziasm.

Fratele Costel Cristea, din New 
York, ne-a comunicat de la „Romania 
pentru Hristos” că, în ciuda restricțiilor 
Conv id -89 , f r a ț i i l uc ră t o r i cu 
Evanghelia lucrează în Româia cu 
hărnicie și fără întrerupere. Iar la New 
York biserica începe de azi două 
servicii de închinăciune după rânduiala 
normală.

Fratele Marcel Filip de la „Fundația 
Căminul Felix” din Oradea, care ne-a 

Marandiuc se află încă în California în 
orașul Davis, lângă Sacramento, unde 
locuiește fiul lor. Acolo, i-a prins 
t impul de res t r ic ț i i d in cauza 
pandemiei, și în luna martie, sora 
Maria a avut un atac cerebral, din care 
și-a revenit dar nu deplin, iar fratele 
continuă săptămânal dializele. Transmit 
salutări bisericii.
 q Sora Ana Giuca a împlinit 
duminica trecută, 28 iunie 2020, vârsta 
de 90 de ani. Ne-a comunicat că cel 
mai frumos cadou pe care l-a primit a 
fost atunci când nepoatele Cristina și 
Anna-Maria, au chemat-o duminică de 
ziua dânsei și i-au comunicat că și ele 
s-au hotărât să-L urmeze pe Domnul 
Isus, și că doresc să fie botezate. Dragă 
sora Ana, ești iubită de Dumnezeu și de 
noi. Felicitări!

q Vineri, 3 iulie, a avut într-un 
cadru restrâns al familiei ș i a 
prietenilor apropiați, cununia sorei 
Ramona Ilciuc cu fratele David Dobrin. 
Ceremonia actului de cununie a fost 
condusă de fratele Elias Jinar. Felicitări 
și Bunul Dumnezeu să vă păzească.

q Deces; Părinții sorei Lidia 
Moșman au plecat la Domnul: Mama 
Colu Alexandrina în vârstă de 88 de 
ani, și două săptămâni înainte, Colu 
Constantin în vârstă de 95 de ani. 
Înmormântarea sorei Alexandrina a fost 
ieri la Năvodari, jud. Constanța. Au 
fost credincioși Domnului Isus până la 
capăt. S-au dus la casa cerească și la 
cunună.

Salutări de aproape și de departe
q Salutări din Tacoma, WA: Fratele 

Sandu Pavel, păstorul bisericii din 
Tacoma, transmite salutări bisericii 
noastre. Ei au hotărât să aibe două 
servicii duminicale unul după altul cu o 
întrerupere de o oră între ele. În timp 

ce unii ies din adunare, alții așteaptă și 
după o oră intră în adunare. Dar ne-a 
mai spus o veste bună: la predicile 
transmise în Săptămâna Mare prin 
YouTube s-au predat Domnului două 
persoane, așa că urmează să aibe în 
curând un botez, dar așteaptă să se 
încheie pandemia cu restricțiile de 
acum. Slavă Domnului.

q Fratele Costel Cristea, din New 
York, ne-a comunicat de la „Romania 
pen t ru Hr i s tos” că , î n c iuda 
restricțiilor Covid-19, frații lucrători 
cu Evanghelia lucrează în România cu 
hărnicie. Iar la New York biserica 
începe de azi două servicii de 
închinăciune după rânduiala normală.

q De la Căminul Felix: Fratele 
Marcel Filip de la „Fundația Căminul 
Felix” din Oradea, care ne-a vizitat în 
trecut în strângerea de fonduri pentru 
orfelinat ne scrie:

„Ca să putem continua, avem 
nevoie de ajutorul fraților noștri de 

credință. Datorită faptului că pentru o 
perioadă de timp (pe care nu o 
cunoaștem), nu vom putea vizita 
biserica dumneavoastră, vă rugăm să 
luați în considerare sprijinirea lucrării 
de la Căminul Felix. Ajutorul pe care 
ni l-ați dat a însemnat o mare 
binecuvântare pentru copiii din 
Căminul Felix în ultimii aproape 30 de 
ani. Suntem încredințați că veți 
rămâne alături de noi și de această 
lucrare minunată. Suntem onorați să 
fim parteneri în lucrarea de extindere 
a Împărăției lui Dumnezeu…”



„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)

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”.

Vizitând Anglia un predicator credincios, Thurston Masters, 
a vrut să vadă casa lui John Wesley, care acum este muzeu. 
Iată ce scrie: „Când am intrat în camera de rugăciune a lui 
John Wesley, mi s-a părut că umblu pe paginile istoriei. Mi 
se părea că Wesley era acolo, și că la orice moment era gata 
să deschidă ușa și să vină între noi. Lângă geam e scaunul 
vechi pe care obișnuia să stea el și să citească Biblia. 
Dincoace, pe covor se văd niște pete roase, desigur, locul 
unde avea genunchii la rugăciune. Pe masă e Biblia lui 
veche, ca și cum ar fi lăsat-o acolo pentru câteva minute. 
Mi s-a părut că era acolo o aromă a lui Dumnezeu, pe care 
200 de ani n-au putut s-o șteargă...” 
În casele noastre, în familiile noastre, trebuie să se simtă o 
mireasmă de binecuvântare și har, o aromă a lui Dumnezeu, 
ca parfumul cel mai plăcut al vieții noi în Hristos Domnul. 

Raza sfântă de lumină
De la Tine mai senină,
Mai frumoasă, mai curată,
Zilnic binecuvântată, —
Doamne, las-o-n rugăciune
Inima să mi-o-mpreune
Cu-ale Tale legăminte,
Să Te văd mereu ‘nainte,
Tu să-mi fi o Stâncă tare
Cu izvor de-nviorare,
Și cu fagure de miere,
De credință și putere!

Tu ești bucuria mea,
Și acum și pururea!

Fără Tine pe cărare,
Nu mai am orientare,
Și devine dintr-odată,
Toată zarea-ntunecată.
Făr-al Tău Cuvânt de pace
Cerul negură se face,
Fără sfânta-Ți îndurare,
Viața toată rost nu are,
Dar cu Tine lângă mine,
Toată bucuria vine,
Căci la Tine-i izbăvirea,
Dragostea și fericirea.

Da, ești bucuria mea
Și acum și pururea!  (vp)

Să nu se stingă niciodată 
Din inimile de creștini
Cântarea privegherii sfinte
Și-a așteptării lor fierbite,
Oh,  Te-am supărat, Părinte,
Rău de tot Te-am supărat,
Cu păcatele murdare
De-rușine și păcat.

Am crezut că rugăciunea,
Dac-o scoatem din program,
Școala merge mai departe,
Că-s copiii toți de neam.

Am mai zis că Legea firii
Ne ajunge ca să știm,
Să trăim unii cu alții,
Doar să nu ne pocăim.

Că familia nu-i bine —
O femeie și-un bărbat;
Ne-ai lăsat de capul nostru,
Și ce crunt ne-am blestemat!

Am mai socotit că toate
Singuri le vom rezolva,
Fără Biblia cea sfântă,
Fără Îndurarea Ta.

Dar ne-a prins a Ta urgie:

Chiar dacă ne-apasă…

Citirea Zilnică a Bibliei
Luna Iulie 2020

£1 Geneza 12:1-20
£2 Geneza 13:1-18
£3 Geneza 14:1-24
£4 Geneza 15:1-21 

£5 Geneza 16:1-16 
£6 Geneza 17:1-27 
£7 Geneza 18:1-15 
£8 Geneza 18:16-33 
£9 Geneza 21:1-21 
£10 Geneza 21:22-34 
£11 Geneza 22:1-19 

£12 Exodul 1:1-22 
£13 Exodul 2:1-25 
£14 Exodul 3:1-22 
£15 Exodul 4:1-17 
£16 Exodul 4:18-31 
£17 Exodul 6:2-13 
£18 Estera 2:1-23 

£19 Estera 3:1-15 
£20 Estera 4:1-17 
£21 Estera 5:1-14 
£22 Estera 6:1-13 
£23 Estera 6:14-7:10 
£24 Estera 8:1-17 
£25 Estera 9:1-19 

£26 Estera 9:20-32 
£27 Isaia 35:1-10 
£28 Isaia 42:1-17 
£29 Ieremia 31:1-22 
£30 Ieremia 31:23-40 
£31 Ieremia 33:1-26 
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Chiar dacă ne-apasă greutăți, necazuri,
Noi privim la Domnul, Sus peste talazuri,
De la El ne vine bunul ajutor,
De la Domnul slavei, Marele Păstor!

Nu privim murdara diavolului ură,
N-ascultăm cum zbiară veninoasa-i gură,
Noi privim la Isus, dincolo de-abis,
Prin El vom învinge așa cum ne-a zis.

Tot mai mult se vede planul de ocară
Pregătit de diavol să ne-arunce-afară,
El, amăgitorul, crede că-ar putea
Slava să ne-o fure, harul să ni-l ia.

Dar noi nu ne-ncredem în puterea firii,
Isus dă tăria, harul mântuirii.
Orice-ar fi să vină, vom sta neclintiți
Lângă Domnul slavei, veșnic ocrotiți.

Nu în noi e taina biruinței noastre
Ci-n Acel ce ține zările albastre.
Ardă azi cuptorul cât ar fi de-ncins,
Lupta-i câștigată, diavolul e-nvins!

Dumnezeu preface jalea-n veselie
Ne dezleagă sacul plin de grea urgie.
Ne va da cununa de biruitori,
Ne va da și slava de moștenitori.

Jos aici e lupta, lunga încleștare,
Sus va fi cununa, sfânta Sărbătoare,
Da, veni-va ziua, când vom intona
Imnul biruinței, sus la dreapta Sa.  (vp)


