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O carte poștală veche: Întreaga familie la adunare.
În Psalmul 122 e chemarea, „Haidem la Casa Domnului!”…  Găsim scris 

la 2 Samuel 6:17, că „după ce au adus chivotul Domnului, l-au pus la locul lui în 
mijlocul cortului pe care-l ridicase David pentru chivot; și David a adus înaintea 
Domnului arderi de tot și jertfe de mulțămire.” Și semințiile Domnului, familiile 
unite sub autoritatea lui David, se suiau împreună la casa Domnului după legea 
lui Israel (v. 4). Deci, a veni împreună cu toată familia la casa Domnului era o 
lege în Israel, și a rămas o rânduială pe care trebuie s-o urmăm și noi. De ce 
veneau la Casa Domnului? Ca să laude Numele Domnului (v.4b). Și într-adevăr, 
este „frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, este plăcut și se cuvine să-L 
lăudăm” (Ps. 147:1).



◊◊ La Proverbe 25:25, e scris că o 
veste bună venită de departe este ca 
apa proaspătă pentru un om obosit. 
Așa am primit o veste de la Tacoma, 
statul Washington. Vorbind cu fratele 
Sandu Pavel, păstorul bisericii 
Golgota din Tacoma, am aflat că 
duminica trecută ei au avut un botez 
cu opt persoane. Aceasta este o 
biruință a Domnului și încă o dovadă 
că Duhul lui Dumnezeu lucrează chiar 
și în stările acestea de pandemie prin 
care trecem și biserica se întărește prin 
harul lui Dumnezeu. 
◊◊ Ne bucurăm că 

sora Florica Popa, mama 
sorei Delia Ordeanu, s-a 
întors din România unde 
a fost prinsă de valul 
pandemiei și restricțiile 
impuse, astfel că a stat câteva luni în 
p lus decâ t programase . S lavă 
Domnului că este în mijlocul nostru.
◊◊ Duminica trecută au fost și sunt 

cu noi și astăzi fratele și sora Vasile și 

Maria Țiplea din Oradea, musafirii 
familiei Aron și Nelly Duca. Fratele 
Țiplea ne-a adus salutări din România 
și un scurt mesaj de încurajare.
◊◊ În California, a trecut la Domnul 

sora Corina Pancescu, membră în 
biserica Bethel din Anaheim, activă și 
iubită între surorile din Asociație. 
◊◊ Să ne rugăm pentru sora Dorica 

Scobercea, din Houston, ca Domnul 
să-i dea o vindecare deplină.
◊◊ De asemenea, sora Angela 

Popovici, din Atlanta, va avea operație 
miercurea viitoare. Să ne rugăm 
Domnului și pentru ea.

Scurte Comunicări

14 februarie — Ziua sf. Valentin
De fapt așa-zisa sărbătoare a sfântului Valentin are trei sau 

patru surse istorice. Biserica catolică are în cronicile ei trei martiri 
creștini cu numele de Valentin (de fapt Valentinus). Primul, în 
secolul III, a fost un preot care l-a înfruntat pe împăratul Claudiu 
când acesta a oprit căsătoriile tinerilor fiindcă trebuiau să meargă la 
armată, și el le oficia căsătoria în secret. Împăratul a aflat, și l-a decapitat. Un 
alt Valentinus, îi ajuta pe unii creștini să scape din închisare, plătind paznicii să 
nu vadă evadările. Când a fost prins, a fost și el executat. Al treilea Valentinus 
e cel care, fiind la închisoare, s-a îndrăgostit de fiica paznicului și îi scria 
scrisori de dragoste, iscălindu-se „Valentinul tău...” — felicitări care s-au 
păstrat în obicei până în ziua de azi. Ce este adevăr, și ce este tradiție sau 
legendă, nimeni nu poate fi sigur, dar aici și în alte țări s-a păstrat o zi în 
calendar când îndrăgostiții își trimit felicitări și flori. Despre sfântul Valentin 
(poate chiar o combinație a celor trei de mai sus), se știe tot din aceleași surse, 
că era un om blând, curajos, un om al credinței în Hristos, și care îndemna pe 
oameni să nu se urască, ci să se iubească unii pe alții. Și aș spune, bune calități 
pe care să le avem și noi…



 

Cu Biblia în mână . . . 

         Adevăratul  Post
În calendarul liturgic (în mod special al bisericii catolice), 

miercurea viitoare (17 februarie) este numită Miercurea Cenușii 
(Ash Wednesday), socotind 46 de zile până la Paște, la ziua învierii (anul 
acesta pe data de 4 aprilie, cat. / 2 mai, ort.). De fapt în calendarul creștin ar 
trebui să fie 40 de zile din așa zisul Post Mare, după zilele de post ale 
Domnului Isus în pustie (Matei 4:2). Totuși se socotesc 46 de zile, nu 40, 
fiindcă duminicile au fost excluse din numărătoare, ele fiind socotite zile de 
sărbătoare, nu de post. Lucrul acesta se spune că este în tradiție încă din 
primele veacuri creștine. Noi nu avem sărbătoarea aceasta sau Postul Mare, 
care de fapt nici nu e post, ci doar un fel de control cu restricții al mâncărilor 
care pot fi consumate.

Fără a avea un spiirit critic care nu zidește, socotim textul de la 
Coloseni 2:16, unde apostolul Pavel scrie: „Nimeni dar să nu vă judece cu 
privire la mâncare sau băutură, sau cu privire la o zi de sărbătoare, cu privire 
la o lună nouă, sau cu privire la o zi de Sabat.” Și e bine să luăm aminte la ce 
spunea el galatenilor, ca să nu păzim „zile, luni, vremi și ani” (Gal. 4:10-11), 
ca să nu uităm pe Cel sărbătorit, pe Domnul Isus Hristos. De ce nu ținem 
sărbătoarea aceasta? Din multele motive, spunem că nu e apostolică, nici nu se 
află în Sfânta Scriptură. (se pare că tradiția acestei sărbători a început în 
secolul X în Spania), și are în ea doar forme care înlocuiesc miezul 
Evangheliei. Totuși e bine să luăm aminte la câteva lucruri, care să ne fie de 
folos pentru creșterea noastră în credință:

1. Ne pregătim? Ne apropiem de sărbătoarea comemorativă a învierii 
Domnului Isus, și e bine să ne amintim de suferințele Lui ispășitoare pentru 
păcatele noastre, într-un spirit de pocăință, modestie și reverență. Să folosim 
această ocazie, pentru o cercetare adâncă și reală a felului nostru de viață.

2. Cum trăim? În Ziua Cenușii preotul face cu degetul lui muiat în 
cenușa finicilor din anul trecut, un semn al crucii pe fruntea enoriașilor, ca 
semn al pocăinței. Noi nu urmăm obiceiul acesta exterior, dar să fim atenți la 
viața noastră interioară, ca să ne trăim cu adevărat numele de pocăiți, iar crucea 
să ne-o purtăm în fiecare zi și nu numai în perioada aceasta de timp.

3. De ce nu postim? Să știm că postul este important pentru viața de 
evlavie a celor credincioși. Este scris că oamenii din Ninive atunci când s-au 
pocăit, au vestit un post și s-au îmbrăcat cu saci, hainele durerii (Iona 3:5). Iar 
Domnul Isus, deși i-a apărat pe ucenici când aceștia n-au postit, le-a spus 
despre lupta spirituală împotriva duhurilor necurate, că „acest soi de draci nu 
iese afară decât cu rugăciune și cu post.” (Matei 17:21). Postul și rugăciunea 
sunt arme de luptă împotriva firii pământești. Știm că biserica din primul veac 
a foloosit postul (Fapte 13:2; 14:23), iar Domnul Isus spune: „Când postiți...” 
(Matei 6:16), deci, avem nevoie și avem datoria să postim.

Doamne, ajută-ne să fim călăuziți de Duhul Tău, Duhul Adevărului!



„Cântați lui 
Dumnezeu, lăudați Numele 
Lui! Faceți drum Celui ce 

înaintează prin câmpii. 
Domnul este Numele Lui: 

bucurați-vă înaintea Lui!” (Ps. 68:4)
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„Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui 
Dumnezeu!” (Efes. 2:8)

Există o școală la orice răscruce,
La care de mână Hristos ne conduce:
E școala răbdării în care-nvățăm
Cu El să trăim, și ca El să răbdăm…

Și nu sunt cuvinte să poată să spună,
Ce greu e să capeți aici nota bună,
Dar știm că la urmă, când am absolvit
În noi chipul Domnului S-a-ntipărit!

Răbdarea aduce în noi biruință,
Aduce nădejdea de har și credință,
Ne-atinge cu dragostea Duhului Sfânt:
Și-așa ne îmbracă-n al slavei veșmânt.

Necazul ne doare…, deloc nu ne place…
Dar Domnul răbdării prin el ne dă pace;
Necazul acela urât, nedorit,
E-o floare-n sămânța ce-abia a-ncolțit.

În școala răbdării, nu-i timp de vacanță,
Nu-i fără frecvență, nici de la distanță.
E-o școală intensă, se-nvață din greu,
Pân-am ajuns cum ne vrea Dumnezeu.

Te ustură rana, te doare prea tare?
Și simți cum lovește schilava-ncercare?
Trântit la pământ, mai că-ți vine să zbieri,
Dar Domnu-i cu tine, și-ți dă mângăieri.

Blândețea lui Isus e-o lecție mare,
Să știi că-n răbdare e-un timp de-așteptare;
Și-n școala aceasta citim în ceaslov,
Mereu să privim la răbdarea lui Iov.

În școala răbdării speranța-i fereastră
Deschide-o spre soare, spre zarea albastră.
Prin valea-ncercării ne trece Isus
Nu ca să pierim, ci s-ajungem mai sus.

Și-acolo pe culme, când nu ne mai doare,
Nici crucea pe umăr, nici rana-n picioare,
Acolo batjocura rea, cu dispreț,
Devine un cântec sublim și măreț.

O, Doamne, învață-ne s-avem răbdare
Să fim pregătiți pentru-a Ta Sărbătoare;
Îndreaptă-ne inima oricum ai vrea,
Spre harul iubirii din inima Ta !    (vp)

Anunțuri de la AWANA 
1. Awana Bible Competition: 

Vineri, 19 februarie la ora 7:00 va fi la 
noi concursul biblic al celor de la 
AWANA. Părinții sunt îndemnați să 
vină și săse bucure de râvna copiilor 
care s-au pregătit pentru acest concurs. 
Misionarul Ken Krup va conduce 
concursul biblic.

2. Concursuș „Grand-Prix”: 
sâmbătă 20 februarie, de la 1:00-4:00 
după masa. Juriul de premiere va fi 
format din Dani Voica, Dacian Roșca 
și Lucian Rășinar.

Când am pornit pe calea strâmtă,
Pășeam pe spini și bolovani,
Știam că ne luăm la trântă
Cu diavolul, cu oastea cruntă
De mincinoși și de dușmani.

Atunci am ales suferința,
Și crucea-n lumea de necaz,
Căci în Hristos avem credința
Prin El trăim noi biruința
El e Eroul cel viteaz.

El ne-a ales pentru coroană,
Și stăm cu El pe drumul greu,
El spulberă dușmanii-n goană,
Și chiar când trecem prin prigoană,
Biruitor e Dumnezeu.

Am învățat că ajutorul 
În lupta crâncenă de jos,
E Savaot, Izbăvitorul,
Al sfinților e viitorul,
Și Steagul nostru e Hristos.

În vremea rea de „pandemie”,
Chiar Domnul ne va apăra. 
Și-n veacul rău de infamie,
Pe-ntreg pământul să se știe:
Tot Dumnezeu va triumfa.

Căci Ajutorul nostru vine
De  sus, din Cer, și nu de jos.
Cântăm cu inimile pline
De-ncredere că El ne ține:
Tăria noastre e Hristos!  (vp)


