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O carte poștală veche: Rugăciunea înainte de începerea mesei
La înmulțirea pâinilor, avem una din ocaziile care ne arată obiceiul frumos pe 

care l-a statornicit Mântuitorul cu ucenicii Săi și pentru toți credincioșii. La 
Matei 14:19, este scris: „Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele 
cinci pâini și cei doi pești, Și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt 
pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor.”

O altă ocazie este atunci când apostolul Pavel, fiind pe corabie în mijlocul 
furtunii, este scris la Fapte 27:35, că a mulțumit lui Dumnezeu, înaintea tuturor, 
și apoi a început să mănânce împreună cu ceilalți 276 de pasageri.



Plângeți cu cei ce plâng…

În 
săptămâna 
trecută am 
anunțat 
durerea 
trecerii la 
Domnul în 
veșnicie a 
sorei Corina 
Pancescu, dar nu aveam o fotografie 
a dânsei. Fratele Daniel Bânzei 
(care transmite salutări bisericii și 
mulțumiri pentru rugăciunile 
înălțate pentru vindecarea sa și a 
sorei Dana), ne-a trimis această 
fotografie ca să ne aducem aminte 
de sora Corina, aici, împreună cu 
soțul.

◊◊ Azi ne despărțim de fratele Victor 
și Lidia Moșman, care au hotărât să se 
mute la San Antonio, în Texas,  
împreună cu familiile copiilor. Le 
dorim însoțirea bună a Domnului și 
călăuzirea Lui în toate căile vieții. 
Întâi au plecat de la noi fratele Silviu 
și s. Lucia și copiii lor, de asemenea 
fratele Neagu Cornel și s. Flavia și 
copiii lor, și acum iată că ne despărțim 
și de părinți. Luni și ani de zile ne-am 
rugat pentru sănătatea fratelui Victor, 
și Domnul a fost bun și ne-a ascultat 
rugăciunile. Și chiar la depărtarea care 
se va așterne între noi, le mărturisim 
dragostea noastră (cu o umbră de 
întristare) și rugăciunile noastre prin 
care le dorim la despărțire 
binecuvântarea Tatălui ceresc.

Exprimăm condoleanțe familiilor 
Capotă, Mureșan și Brad. Am primit 
vestea aceasta din partea sorei 

Viorica 
Mureșan: O 
tragedie 
fulgerătoare 
a avut loc în 
familia 
noastră din 

România. Singurul fiu al fratelui 
nostru de corp Teodor Capotă (77), 
Cristian Capotă în vârstă de 51 de 
ani a murit subit, lăsând în urmă doi 
fii, Andrei, 15 ani, și Mădălin, 11 
ani. Din cauza restricțiilor 
pandemiei, niciunul din membrii 
familiei n-a putut pleca în România 
la înmormântare. În clipele acestea 
de durere, apreciem rugăciunile și 
suportul financiar față de cei doi 
copii rămași. (Viorica Mureșan 
Capota).

Teodor Pop
1947-2021

O veste tristă a 
străpuns inimile 
noastre și le-a 
umplut cu durere 
mare. Marți, 16 
februarie, la vârsta 
de aproape 74 de 
ani, Dumnezeu a luat dintre noi pe 
fratele Teodor Pop. 

Ted Pop s-a născut la 20 august 
1947 în comuna Supuru de Jos, 
județul Satu Mare. S-a căsătorit cu s. 
Emilia la 18 octombrie 1969 și au 
avut ca fiu pe Călin Pop. În 1980 Ted 
a venit în America, iar în luna Mai 
1982 au venit și s. Emilia cu fiul 
Călin. Aici a primit pe Domnul Isus 
ca Mântuitor și L-a mărturisit în apa 
botezului la 9 decembrie 1984. 

Fratele Călin ne-a scris de pe 
drum, venind din Florida spre 
Chicago, cuvinte frumoase despre 
tatăl dânsului: A avut o inimă mare si 

a muncit din greu, a fost gata să sară 
întotdeauna să ajute pe alții și a 
sacrificat tot pentru noi. A fost 
iubitor și darnic. Familia și 
nepoatele Cristina și Rebeca au fost 
totul pentru el, și era așa fericit când 
le vedea.

Serviciul de înmormântare va 
avea loc mâine, luni, 22 februarie, la 
ora prânzului, 12:00 PM, la Simkins 
Funeral Home, 6251 Dempster 



 

Cu Biblia în mână . . . 

Mare este Secerișul…
Matei 9:37

Think summer, zic americanii când le este prea frig. Ce frumoase sunt 
zilele de vară cu pădurile înverzite și florile pline de parfum, cu lanurile în 
valuri de spice, și dealurile cu viile în floare. Și gândindu-ne la vară, parcă e 
mai ușoară iarna… Aud pe cineva că-mi spune: Mai este până atunci, frate, 
mai curge multă apă pe Dunăre până la vară. Și în Chicago, mai sunt încă 
vreo patru luni până să fie cald… Cam așa cumva gândeau și ucenicii. 
Domnul Isus când le-a spus: „Nu ziceți voi că mai sunt patru luni până la 
seceriș?” Să treacă martie, aprilie, apoi luna mai, și abia prin iunie să zicem că 
va fi mai bine… Și Domnul Isus le-a adus ucenicilor viitorul în față, la timpul 
prezent: Iată Eu vă spun: Ridicați-vă ochii și priviți holdele — sunt coapte! 
Sunt albe deja, sunt gata pentru seceriș chiar acum. El vedea ce ucenicii nu 
reușeau să vadă. Aici e secretul mărturiei unui credincios al Domnului

Doamne, Tu vezi un seceriș chiar și în timpul iernii, chiar într-o vreme de 
pandemie ucigătoare. Fă să vină o revărsare de har, o trezire a Bisericii la 
chemarea pe care ne-ai făcut-o de a avea cu adevărat o solie cerească de pace 
și viață, pentru o lume care se zbate în murdăria păcatelor și în pierzare. Dă-ne 
curaj, dă-ne credință, dă-ne lacrimi pentru o lume care moare…  Doamne, Te 
rugăm să ne faci harnici și vrednici lucrători la secerișul Tău!

Astăzi ne despărțim de fratele 
Victor și s. Lidia Moșman, care au 
hotărât să se mute la San Antonio, în 
Texas,  împreună cu familiile copiilor 
lor. Le dorim însoțirea bună a 
Domnului și călăuzirea Lui în toate 

căile vieții. Ca întotdeauna, ni se 
strânge inima și la această despărțire: 
întâi au plecat de la noi fratele Silviu și 
s. Lucia și copiii lor; de asemenea, 
fratele Neagu Cornel și s. Flavia și 
copiii lor; și acum iată că ne despărțim 
și de părinții de care ne-am legat 
inimile cu atâta drag. Luni și ani de zile 
ne-am rugat pentru sănătatea fratelui 
Victor, și Domnul a fost bun și ne-a 
ascultat rugăciunile.

Chiar la despărțire și cu depărtarea 
care se va așterne între noi, îi rugăm să 
ia lacrimile rugăciunilor noastre, și le 
mărturisim dragostea noastră (cu o 
umbră de întristare) și dorințele noastre 
de bine oriunde vor merge cu 
binecuvântarea Tatălui ceresc.

Fratele Nicu Clonda a suferit o hemoragie acută și a fost internat 
ieri la spitalul Condell în Libertyville, pentru îngrijire specială.

Sora Angela Popovici din Atlanta a fost operată miercurea trecută, 
17 februarie, și după câteva zile de refacere la spital, acum este acasă, 
slavă Domnului.



„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)

Vineri seara, 19 februarie, a avut loc la noi la 
Betel, concursul de cunoaștere a Bibliei, organizat 
de AWANA. Ca examinator a venit misionarul Ken 
Krup, și au participat 19 copii. (Alte imagini sunt 
puse împreună într-o pagină separată adăugată la 
Buletinul Duminical). Felicitări cpiilor, părinților și 
instructorilor care s-au îngrijit de această lucrare.

Dacă te voi uita, 
Ierusalime,

să-și uite dreapta mea 
destoinicia ei!

Să mi se lipească limba 
de cerul gurii,

dacă nu-mi voi aduce 
aminte de tine,

dacă nu voi face din 
Ierusalim culmea 

bucuriei mele.
 (Ps. 137:5-6)

Am fost pe la un unchi al meu, Isaiah, înainte să plec și să părăsesc cortul 
meu de țigan. Doream așa de mult să-l conving să se facă creștin, dar știu că 
nu e recomandabil lucrarea aceasta s-o facă un copil când vorbește cu cineva 
mult mai bătrân. Când eram gata să renunț și să plec, el a observat că 
pantalonii mei erau rupți la genunchi, și-mi spune:

—  Băiete, ai o gaură la pantaloni la genunchiul stâng.
— Da, unchiule, am o gaură și la genunchiul drept.
— Se vede, băiete, se vede. Dar cum ți-ai ros genunchii așa tare?
— Am stat pe genunchi și m-am rugat pentru unchiu’ Isaiah, până s-au 

găurit pantalonii la genunchi.
El s-a uitat lung la mine, a aplecat capul, și mi-a spus:
— Atunci cred că e vremea să mă rog și eu pentru mine, și să mă pocăiesc.
Și unchiul meu s-a pocăit.

(evanghelistul Gipsy Smith, 1860-1947)


