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UFOs and the BIBLE: 
Chariots of God and Fallen 
Angels (Millstone, the Ephah, 
STS-75, Blue Beam)

Nu vi se pare că e ceva anormal, ieșit 
din comun, paradoxal? Sau, poate chiar 

ceva de domeniul unei nebunii 
fantastice? Și, este!

Într-o lume care se pare că și-a 
pierdut direcția, echilibrul și rațiunea; 
într-o lume care nu vrea să mai știe de 

Dumnezeu, ci se adâncește tot mai mult 
într-o gândire anticristică, 

diavolească…
noi ne adunăm și cântăm cântările 
Împărăției lui Dumnezeu, vorbim 

despre Împăratul care vine, și care este 
Stăpân pretutindeni, ne pregătim pentru 

o sărbătoare care va cuprinde întregul 
univers, repetăm cântările unui alai 

triumfal, regal, glorios.
Da, trăim în pământul necazului, în țara 
durerii, dar știm că vine o zi mai bună, 
o țară mai frumoasă, o lume de lumină.  

Aici, orașele ard.
Străzile sunt cuprinse de jaf.

Politicienii manipulează comploturi și 
minciuni fără rușine.

Dar noi știm că toate acestea sunt doar 
anticamera întunecoasă a celui mai 

glorios moment din istorie, Venirea în 
slavă a Domnului nostru Isus Hristos.

„Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile 
care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci 

lucrurile care se văd, sunt trecătoare, 
pe când cele ce nu se văd, sunt 

veșnice” (2 Cor. 4:18). Prin credință, 
trăim deja viitorul și slava venirii 

Domnului nostru Isus Hristos.
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Scurte Comunicări

v Un nou născut în familia 
Negrău: La 13 iulie, la ora 1:49AM s-a 
născut un băiat în familia Sandi și 
Roxana Negrău, și părinții i-au dat 
numele MATTEO Negrău. La naștere a 
avut 7.8 lbs, și 24 inch. Este al 7-lea 
copil în această familie, 4 fete și 3 
băieți. Felicităm pe fericiții părinți și 
pe prea-fericiții bunici, Miron și Vetuța 
Negrău, de la noi. Proverbe 17:6.

v Fratele Andrei Smahon s-a 
întors din Monterey, Mexic, unde l-a 
însoțit pe Titus la clinica pentru 
tratament special. Sora Esteruța a mai 
rămas acolo și se va întoarce împreună 
cu Titus, în luna august, după 
încheierea tratamentului. Fratele Titus 
ne scrie: „Cu ajutorul Domnului nostru 
scump și puternic am ajuns la sfârșitul 
tratamentului, azi am primit celulele 

stem înapoi în corp și urmează două 
săptămâni de stat în apartment și să 
aștept ca sistemul imunitar să se 
întărească. Vă mulțumesc pentru 
rugăciuni și vă îndemn să vă rugați în 
continuare, ca să plec bine și sănătos 
de aici! Aștept să ne vedem cu bine. 
Domnul să vă binecuvinteze pe 
toți!” (în fotografie: grupul de medici 
și personalul medical care se ocupă de 
sănătatea fratelui Titus Smahon la 

Sanatoriul Medical din Monterey).

v Fratele  Dolfi din Cehia, de care 
ni s-a legat inima în călătoriile fanfarei 
Soli Deo Gloria în Europa, ne-a 
transmis vestea bună că a ajuns să fie  

bunic, și ne-a trimis și câteva 
fotografii. În dimineața zilei de 19 
iulie, la orele 2:00 a.m. s-a născut 
primul lor nepot, Ruben Mocek. Ne 
scrie fratele Dolfi: „Acest copil a făcut 
din noi în premieră bunici. Ne rugăm 
ca acest copil să crească frumos 
înaintea lui Dumnezeu și înaintea 
oamenilor.” — (în fotografie: copilașul 
nou-născut Ruben, părinții Frantisek și 
Amalia Mocek, și bunicii Dolfi și 
Mariana Mocek, din Zatec, Cehia. 
Psalmul 103:17). 

v Deces: La 9 mai, anul acesta, a 
trecut la Domnul sora Lidia Talpoș, în 
vârstă de 73 de ani, soția fratelui Dr. 



 

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 

Vasile Talpoș din Sibiu. Sora Lidia a 
fost absolventă a Conservatorului de 
Muzică din Cluj, solistă a Filarmonicii 
din Cluj, și profesoară de muzică la 
Inst i tutul Teologic Baptis t din 
București (între 1986-2014), în timpul 
când familia locuia la București și 
fratele Vasile Talpoș era rector al 
Seminarului. Psalmul 119:50.

v Familia Andrei și Tatiana 
Calestrov s-a întors din vacanță și de la 
nunta nepoatei sorei Tatiana, Mădălina 
și Daniel Cojan, la 27 iunie, în biserica 
Harul din Spokane, WA. păstorită de fr. 
Nicolae Sin. După cum vedem din 
imagini, acolo restricțiile sociale de 
distanțare nu sunt așa de stricte ca la 
noi. Bun Venit, și Domnul să vă 
binecuvinteze!

În apropierea orașului Omaha, 
statul Nebraska, și acum aproape ca 
o suburbie liniștitiă, se află așa 
numitul „Oraș al Băieților” (Boy's 
Town, USA), stabilit în 1917 de 
preotul catolic Flanagan, ca un loc 
de refugiu pentru băieții care, fiind 
orfani sau părăsiți de părinți, sunt în 
riscul de deveni vagabonzi, fără nici 
un viitor, un oraș orfelinat. Ideea 
aceasta de binefacere s-a născut din 
expresia unui băiat mai mare care-și 
ducea în spate pe fratele său mai 
mic: „Nu e greu, Părinte... E 
fratele meu!” 

Am putea socoti expresia aceasta 
ca o frumoasă aplicație la cuvintele 
de aur ale apostolului Pavel:

Galateni 6:2, „Purtați-vă 
sarcinile unii altora, și veți împlini 
astfel Legea lui Hristos.”

Efeseni 5:21, „Supuneți-vă unii 
altora în frica lui Hristos!”

Galateni 5:13, „… slujiți-vă unii 
altora în dragoste.”

Dragostea care ne leagă prin 
Duhul Sfânt, ne face să nu simțim 
greutatea poverilor și să acoperim o 
sumedenie de păcate (I Petru 4:8). 



„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. 

Când vei veni, Isuse, în slava Ta senină,
Purtat de norul slavei, în straie de lumină,
Aș vrea atunci, Isuse, să mă găsești lucrând,
În slujba Ta cu cinste, ca rob smerit și blând.

Când vei veni, Isuse, ca Rege în mărire,
Înconjurat de îngeri, și-a sfinților oștire,
Aș vrea atunci, Isuse, să-mi spui cuvânt de har,
Să nu-mi fie trăirea și munca în zadar.

Când vei veni, Isuse, ca să ne dai cununa,
Când oastea-mpărăției va fi atunci doar Una,
Aș vrea atunci, Isuse, să mă găsești cântând,
Cântarea biruinței, cu sfinții Tăi în rând.

Când vei veni, Isuse, Iubitul nostru Mire,
Să ne ridici la Tine, la marea Întâlnire,
Aș vrea atunci, Isuse, O, veșnic „Cel Ce Ești”,
Să-ajung și eu la Tine în slăvile cerești!

Când vei veni, Isuse, să ne alini durerea,
Să-ne aduci odihna și slava și-nvierea,
Aș vrea atunci, Isuse, în zorii făr’ apus,
Familia întreagă, să fie-acolo Sus!

Când vei veni, Isuse, O, Mire al Iubirii,
Să ne aduci Lumina și taina Proslăvirii,
Aș vrea atunci, Isuse, să-Ți văd Chipul curat,
Și în sublima-Ți slavă, să fiu și eu schimbat. (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:
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Când vei veni pe nori de slavă,
Isuse Mire, să ne iei,
Aș vrea să nu găsești doar pleavă,

am nu numai pleavă,
mă găsești
Mai credinciose fiuVeniți, voi cei fără 
putere,
Voi cei săraci și obidiți,
Voi 
Da, sunt fiu de Împărat,
Dumnezeu mi-e Tată !
El deja mi-a arătat
Slava ce m-așteaptă.

Vă uitați că-s așa mic,
Fără importanță?
O fărâmă de nimic
Îmbrăcată-n zdreanță?

Dar sunt fiu de Împărat;
Am o moștenire!
Și-ncă nu s-a arătat
Ce voi fi-n mărire.

Spuneți, unde-ați pomenit
Un mai scump tezaur:
Un oraș de hrisolit,
Și cu străzi de aur?

Când vei veni, Isuse…

v Un eveniment special în familia 
Dani și Alina Voica: Bianca, fiica lor 
cea mai mare a împlinit la 22 iulie, 
vârsta de 14 ani. Acum știm ce 

important a fost pentru familia Voica să 
cânte în duminica trecută o cântare 
frumoasă, „Nimeni nu e ca Domnul, El 
e tăria mea!”

v Trist: Știrile anunță că vineri, 24 
iulie, Curtea Supremă a respins apelul 
unei biserici din Nevada care a cerut să 
i se permită să aibe în adunare peste 50 
de persoane (limita impusă în Nevada). 
Deci adunarea bisericii nu poate avea 
peste 50 de persoane, dar aceeași 
ordonanță permite în casinouri, teatre și 
baruri să fie chiar sute de persoane. În 
Nevada e mai ușor să ai un spectacol 
de estradă, decât o adunare de 
închinăciune lui Dumnezeu.


