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Tânărul Samuel
și preotul Eli

Dumnezeu vorbește unui copil
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.

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.
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

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

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, închinânduse împreună cu noi prin Internet în
fiecare duminică.
La fel, frățietatea noastră a fost

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

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)

Rugați-vă neîncetat

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
I Tesaloniceni 5:17
curată, dintr-un
Încheiam de scris Buletinul când am
cuget bun
primit mesajul acesta de la familia Mircea și
și dintr-o credință neprefăcută…”
Daniela Cure, din Detroit.
(I Timotei 1:5).
…Am trimis vestea despre încercarea prin
care a trecut sora Carmen grupului meu de
rugăciune (suntem 10 femei pe care Domnul a La poarta cu zăvor
hotărât să ne strângă într-un buchet) și zilnic
vă aducem pe amândoi înantea Domnului…
Când poarta visului măiastră
Domnul să grăbească recuperarea sorei
Stă ferecată cu zăvor, —
Carmen. O îmbrățișăm cu drag…
Spre Cer deschide o fereastră,
Cu o zi înainte de a primi mesajul
Căci dincolo de zare-albastră
dumneavoastră a plecat la Domnul mama
E bunul tău Mântuitor.
soacră a lui Dan, feciorul nostru.
Diagnosticată cu cancer, în câteva săptămâni a Când zilele sunt tot mai rele,
făcut metastaze în șapte locuri, apoi a paralizat
Și parcă toți te-au părăsit,
total în partea stângă a corpului, după două zile
o hemoragie la creier, și după alte două zile, s- Nu dispera în clipe grele —
Stăpân peste șirag de stele
a stins. Totul a durat cinci săptămâni. Nora
E Cel care te-a mântuit.
noastra a avut tot în săptămâna aceea vizite la
doctori, cu nou-născuta Grace. Am fost foarte
Când vezi cum lumea se dezmiardă
ocupată, fiindcă între ele am avut și eu sesiuni
de terapie a piciorului operat. Nepoțica de trei În pofte și destrăbălări,
ani, Abigail a fost la noi în perioada asta, așa că Lumina ta să nu se piardă,
și Mircea a pus și el „umărul” la îngrijirea ei.
Cântă și pe ultima coardă,
Mulțumim Domnului că lucrurile s-au mai
Iubirea sfintelor cărări.
liniștit. Astăzi însă, în urma vizitei la cardiolog,
având în vedere că cele doua orificii ale
Când simți batjocura nedreaptă,
ventriculelor inimioarei lui Grace nu s-au
Când disperarea te-a pătruns,
inchis, ci din contră, s-au mărit, va trebui să fie Mai stai, o suflete, așteaptă,
operată. Așa că ne așteptăm la „open
Mai urcă răbdător o treaptă,
heart surgery” în vreo lună de zile… poate
Căci harul îți va fi de-ajuns.
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).

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)
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