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Începe școala…, și dorim succes la carte școlarilor! Din întâmplarea cu tânărul 
Samuel (I Samuel 3:4-10), căruia Dumnezeu avea ceva să-i spună și l-a chemat 
pe nume în toiul nopții, să luăm câteva învățături folositoare:

Samuel era la o vârstă fragedă când Domnul l-a chemat. E scris că încă nu 
cunoștea pe Domnul. Lucru ciudat: lucra la Cortul Întâlnirii, dar bătrânul Eli nu-i 
vorbise despre Dumnezeu. Să spunem copiilor despre dragostea Domnului Isus. 

Dumnezeu a vrut să vorbească unui copil. Îl ocolește pe preotul Eli, îi 
ocolește pe fii preotului, oameni rău, care trăiau în păcat și destrăbălare. 
Dumnezeu vrea să vorbească un copil căruia îi vede inima curată.

Dumnezeu trage la răspundere pe Eli, tatăl care tolera păcatul fiilor lui. 
stricați. Copiii sunt zburdalnici, dar trebuie să învețe calea Domnului și 
disciplina fricii de Domnul. 

„Învață pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze…” (Proverbe 22:6), spune 
înțeleptul Solomon. Dumnezeu atrage atenția părinților, și vorbește copiilor, 
fiindcă vrea să de binecuvântarea Sa de fericire în familie.

Dumnezeu vorbește unui copil

Tânărul Samuel 
și preotul Eli 



Scurte Comunicări

Dăm slavă Domnului pentru ziua 
aceasta în care iarăși ne putem aduna 
ca să-I Lăudăm Numele. Să nu uităm 
că molima COVID-19 încă bântuie în 
lume. Vrem să respectăm regulile pe 
care autoritățile le consideră necesare 
pentru binele nostru.
 
De la noi, din ultima săptămână

Sora Viorica Ghera a revenit în 
tratamentul medical, și chiar a trebuit 
să aibă o refacere a operației dinainte, 
pentru înlocuirea oaselor de la șold 
(total Hip Replacement).

Sora Carmen Popovici se reface 
lent, și după cum se vede va fi o 
convalescență mai îndelungată.

Miercuri, 2 septembrie, seara, 
fratele Ionel Ordeanu a avut un 
accident de mașină, și a fost internat la 
Evanston Hospital.

Sora Florica Popa, mama sorei 
Delia Ordeanu, a plecat marți în 
România, la Beiuș.

Tânărul Michael Ordeanu, fiul lui 
Allen și Delia Ordeanu a suferit o 
infecție gravă, pentru care a trebui să 
fie internat în spital.

Fratele Dan Bogdan a plecat joi, 10 
sept., în România, la Bocșa, unde este 
deja sora Lia de câteva săptămâni în 
mijlocul familiei. Vor sta împreună în 
România până la 3 octombrie. 

Sr Anna Cîmpeanu va pleca înapoi 

în România în săptămâna viitoare, 
după o ședere prelungită în America, 
din cauza pandemiei Corona.

Fratele Petre și s. Ronella Ordeanu 
sunt astăzi plecați într-o scurtă vacanță 
la Gatlingburg, statul Tennessee, și ne 
rugăm să aibe un timp de liniște și 
refacere a sănătății.
 
Bani pentru ajutor frățesc:

Prin harul Domnului, am reușit să 
ajutăm mai multe persoane care trec 
prin greutăți financiare, și printre 
aceștia sunt: fr. Titus Smahon și dr. 
Laviniu Bredău, de cari ne bucurăm că 
Dumnezeu le-a dă binecuvântarea 
însănătoșirii. Dar cheltuielile de 
spitalizare sunt enorme. În plus, 
familia Bredău a pierdut tot ce avea în 
timpul mutării înapoi spre Chicago, 
datorită unui accident de camion, 
Îndemnăm frățietatea, să ne mărim 
dărnicia, pentru ca biserica să poată 
acoperi cheltuielile. De asemenea, 
dorim să ajutăm pe încă mulți care au 
nevoie de ajutorul nostru.

Doar dimineața, în septembrie
Având în vedere că răspândirea 

virusului fluctuează fără a putea fi 
controlat încă, în luna septembrie vom 
avea duminica doar un singur serviciu 
de închinăciune de la 10:00-12:00.

Dezinfectare totală
La 4 septembrie, înainte de 

adunarea noastră din duminica trecută, 
la inițiativa fratelui George Ardelean și 
a sorei Magdalena Capotă, întreaga 
clădire a bisericii a fost dezinfectată 
profesionist de o companie din oraș. În 
privința aceasta nu ne-am uitat la 
cheltuieli, ci am vrut să fie o lucrare 



 

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 

făcută bine, pentru a preveni eventuale 
molipsiri cu virusul Covid 19.

Intrăm încet, încet în „normal” 
De săptămâna trecută, și corul și 

fanfara și-au reluat programul de 
repetiții, corul miercuri după studiu 
biblic, și fanfara sâmbătă. Iar AWANA 
se desfășoară miercuri între 6:30-8:00. 

Salutări de departe
Fratele Viorel Oargă ne-a salutat 

din România și ne-a mărturisit că 
familia sa consideră Biserica Betel ca 
biserica din care fac parte, închinându-
se împreună cu noi prin Internet  în 
fiecare duminică.

La fel, frățietatea noastră a fost 

Creștinismul prigonit crunt  - crește în Iran
După cum aflăm de la știrile transmise, Iranul se confruntă zilele acestea 

cu două mari probleme grave. O problemă sunt protestele populației împotriva 
guvernului, care prin deciziile sale politice a dus economia sub nivelul de 
subzistență. O altă problemă e mărirea taxelor într-o vreme de criză economică, 
pentru a-și satisface nevoile din buget cu o mare greutate financiară în domeniul 
militar, antisemit. Și altă problemă este legată de coronavirus. Deși nu se 
cunoaște cu exactitate numărul de infectări, există totuși rapoarte independente 
care arată că o mare parte din populația Iranului este infectată, cu mult peste 
cifrele oficiale. 

Există totuși o veste bună: suntem martorii unei treziri spirituale în Iran: 
mii de musulmani se îndreaptă spre creștinism, chiar în mijlocul situației 
dezastruoase din țară. Unii chiar numesc fenomenul acesta ‚o pandemie a 
speranței,” a spus Mike Ansari, care conduce emisiunile de la Mohabat TV, unul 
dintre cele mai populare canale creștine TV prin satelit din Iran. 

Ansari a declarat organizației CBN News că Mohabat TV înregistrează 
cifre record de vizualizări. Totodată, numărul mare de oameni care părăsesc 
Islamul provoacă persecuție împotriva Bisericii. Zeci de iranieni au fost arestați 
și închiși pentru că au răspuns la mesajul Evangheliei. Iranul, o țară musulmană 
plină de dușmănie împotriva lui Israel și a creștinismului, este unul dintre cele 
mai periculoase locuri din lume pentru credincioșii creștini. A depune mărturie 
pentru Evanghelie și Numele Domnului Isus Hristos, înseamnă pericol de 
moarte. Cu toate acestea, creștinismul crește mai rapid în Iran decât în oricare 
altă țară din regiune. — Sursa informațiilor: CBN și revista Speranța (Australia)

Studiul Biblic de miercuri seara:

16 septembrie
Dragostea biruiește
Geneza 42:6-25a, (v. 22) 

23 septembrie
Dragosea se descperă pe sine
Geneza 45:1-8, 10-15 (v.5)

30 septembrie
Dragostea mijlocește
I Samuel 19:1-7 (v. 4)

salutată de frații: Belciu Busuioc, din 
Melbourne, Australia; Pavel Paia 
Pența (Brisbane, Australia); Costel 
Cristea, din New York.



„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. 

Ești un fiu de Împărat, prinț de neam 
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,
Ca un 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

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:

Pământul spânzurat pe nimic
E interesant că Biblia a descris forma 
sferică a Pământului într-o perioadă în 
care majoritatea savanţilor nu credeau 
acest lucru. 
Oare nu au fost tentaţi să facă un 
compromis și să spună: „Da, Biblia 
spune că lumea e sferică, dar e 
imposibil, căci cei mai buni experţi ai 
noștri arată că e plată, iar acest lucru e 
dovedit de ţestoase”. Merită să ne 
gândim la asta. Nu știm dacă așa au 
făcut, ci doar m-am întrebat. 

Pământul stă atârnat în spaţiu. În 
Iov 26:7 scrie: „(Dumnezeu) spânzură 
Pământul pe nimic”. E o minunată 
descriere a gravitaţiei, căci Pământul 
chiar stă atârnat de nimic. E o minunată 
descriere ce a fost greu de crezut atunci 
când a fost scrisă de Iov prin anul 2000 
î.Hr. Experţii greci din vechime au 
afirmat că Pământul e un disc plat ce 
plutește pe apă. Are sens, căci vedem 
lucruri care plutesc pe apă, dar cum poţi 
sta atârnat de nimic? Pare ridicol, dar e 
adevărat! Ca să vedeţi, Dumnezeu a 
avut dreptate! 

Ușa cu zăvor

Când visului din viață,
Stă ferecată cu zăvor,
Deschide spre Cer o fereastră,
Căci dincolo de zare-albastră,
E bunul Tău Mântuitor.

Când nimeni nu te mai cunoaște,
Și toți ai tăi te-au părăsit,
Nu dispera în clipe grele,
Stăpân peste șirag de stele,
E Însuși Domnul preaiubit.

Când ți se pare că-n durere
Se stinge jarul din cântări,
Că trioletul stă să-și piardă,
În dezacordul de pe coardă,
Tot farmecul sublimei zări,

Când nu mai ai nici o speranță,
Și disperarea te-a pătruns,
Mai stai, o suflete, așteaptă,
Mai urcă răbdător o treaptă,
Și harul îți va fi de-ajuns.

La ușa visului de soare
A scis cineva, Interzis!
Acolo Domnul îți aare,
Și-ți face sânta lui chemare,
Și ușa-n față s-a deschis. (vp)

La poarta cu zăvor

Când poarta visului măiastră
Stă ferecată cu zăvor, —
Spre Cer deschide o fereastră,
Căci dincolo de zare-albastră
E bunul tău Mântuitor.

Când zilele sunt tot mai rele,
Și parcă toți te-au părăsit,
Nu dispera în clipe grele —
Stăpân peste șirag de stele
E Cel care te-a mântuit.

Când vezi cum lumea se dezmiardă
În pofte și destrăbălări,
Lumina ta să nu se piardă,
Cântă și pe ultima coardă,
Iubirea sfintelor cărări.

Când simți batjocura nedreaptă,
Când disperarea te-a pătruns,
Mai stai, o suflete, așteaptă,
Mai urcă răbdător o treaptă,
Căci harul îți va fi de-ajuns.

La poarta visului de soare,
A scris cineva: „Interzis!”
Dar Dumnezeu în prag apare,
Îți face dulcea Lui chemare...
Și iată, poarta s-a deschis! (vp)

…Am trimis vestea despre încercarea prin 
care a trecut sora Carmen grupului meu de 
rugăciune (suntem 10 femei pe care Domnul a 
hotărât să ne strângă într-un buchet) și zilnic 
vă aducem pe amândoi înantea Domnului… 
Domnul să grăbească recuperarea sorei 
Carmen. O îmbrățișăm cu drag…

Cu o zi înainte de a primi mesajul 
dumneavoastră a plecat la Domnul mama 
soacră a lui Dan, feciorul nostru. 
Diagnosticată cu cancer, în câteva săptămâni a 
făcut metastaze în șapte locuri, apoi a paralizat 
total în partea stângă a corpului, după două zile 
o hemoragie la creier, și după alte două zile, s-
a stins. Totul a durat cinci săptămâni. Nora 
noastra a avut tot în săptămâna aceea vizite la 
doctori, cu nou-născuta Grace. Am fost foarte 
ocupată, fiindcă între ele am avut și eu sesiuni 
de terapie a piciorului operat. Nepoțica de trei 
ani, Abigail a fost la noi în perioada asta, așa că 
și Mircea a pus și el „umărul” la îngrijirea ei. 

Mulțumim Domnului că lucrurile s-au mai 
liniștit. Astăzi însă, în urma vizitei la cardiolog, 
având în vedere că cele doua orificii ale 
ventriculelor inimioarei lui Grace nu s-au 
inchis, ci din contră, s-au mărit, va trebui să fie 
operată. Așa că ne așteptăm la „open 
heart surgery” în vreo lună de zile… poate 
două. E tare drăgălașă și a început să 
gângurească. Nădăjduim în mila Domnului și 
asteptăm...

Vă dorim biruinți cu Domnul. 
SĂNĂTATE !

 — Daniela si Mircea Cure 
(că noi doi, una suntem). 

Rugați-vă neîncetat

I Tesaloniceni 5:17
Încheiam de scris Buletinul când am 

primit mesajul acesta de la familia Mircea și 
Daniela Cure, din Detroit. 


