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„Sunați cu trâmbița în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare!” 
(Ioel 2:15).

Proorocul Ioel a chemat poporul la pocăință. În capitolul 1:14, el chema tot 
poporul la ușa cortului, semnul adunării de sărbătoare. Adunarea avea ca scop să 
strige toți către Domnul. Era o  chemare la pocăință: „Vestiți un post, chemați o 
adunare de sărbătoare; strângeți pe bătrâni, pe toți locuitorii țării, în Casa 
Domnului, Dumnezeului vostru, și strigați către Domnul.”

Pe vremea lui Ezechia, s-a vestit un alt apel să se adune cu toții și să ceară 
ajutor de la Domnul. Împăratul a trimis soli care să cheme poporul să serbeze 
Paștele împreună. Solii erau numiți „alergători” fiindcă trebuiau să alerge cu 
vestea. Dar citim un adevăr trist, aproape identic cu zilele noastre: „Alergătorii 
au mers astfel din cetate în cetate prin țara lui Efraim și Manase, până la 
Zabulon. Dar ei râdeau și își băteau joc de ei.” (2 Cronici 30:10).

Pe noi Domnul ne cheamă să sunăm din trâmbiță și să chemăm pe oameni la 
pocăință, și noi înșine să fim pocăiți, ca să fie o adunare de sărbătoare. 



t Fratele Mihai și sora Caty 
Rădulescu urmează să plece în 
România pentru o vizită la sora fratelui 

Mihai, și în drum spre România s-au 
oprit un timp și pe la noi. Ne bucurăm 
de vizita lor și ne rugăm Domnului să-i 
păzească în călătorie.

t Miercuri am avut o vizită 
surpriză: Au fost la noi fr. Titi și sora 
Stela Cocian. Fratele Cocian păstorește 
acum biserica din Colton, California. 
Cu ocazia vizitei la noi, fratele George 
Ardelean a ținut studiul biblic mai 
scurt, dând ocazia fratelui Cocian să 
vestească Evanghelia. A fost bine să 
fim împreună.

t Veș t i de durere care ne 
întristează inimile: Miercurea trecută, 
într-un accident de mașină, Jennifer 
(19 ani) și Josh (17 ani), din familia 
Deac care este administrator al 
bisericii penticostale Betania, au fost 
într-un accident grav auto. Josh a murit 
la spital, și Jenny a ieșit din comă ieri.

t Î n Roman ia a mur i t de 
COVID-19, sora de corp a fratelui 
Vasile Corsiuk, Mari Ristici în vîrstă 
de 74 de ani Sincere condoleanțe!

t Miercuri, 21 aprilie, a murit la 
Detroit Bebe Aristovulus Ștefanide, 
unchiul sorei Carmen Popovici și s. 
Aida Dinu. Ne rugăm pentru familia 
răspândită în America și România, să 
primească mângăierea Domnului Isus. 

t Duminica trecută a avut loc o 
consfătuire a comitetului executiv al 

Bisericii la care s-a hotărît, în 
principiu, să reîncepem serviciile 
divine de după amiază din luna Iunie. 
Membrii și vizitatorii Bisericii care 
știu sau bănuiesc că au Corona, sau 
au temperatură ridicată, peste cea 
normală, sunt rugați să rămână acasă, 
și dorim ca toți să fim sănătoși.

t Sora Hortensia Mitrofan  a 
împlinit frumoasa vîrstă de 82 de ani 
săptămîna aceasta. Îi dorim mulți ani 
binecuvântați de Domnul.

t Miercuri 21 Aprilir fratele 
Aurel Burcă a împlinit vârsta de 75 
de ani și a oferi tuturor ciorchini de 
struguri. Îi dorim mulți ani fericiți și 
î i mul țumim pen t ru luc ra rea 
f rumoasă p e ca r e o f ace î n 
distribuirea alimentelor donate de 
Whole Foods.

t Urmă t oa rea în t run i re a 
surorilor va fi sâmbăta viitoare 1 Mai 
la biserică la ora 10 dimineața.

Fam George și Laura Ardelean au 
împlinit 41 de ani de căsnicie, Happy 
Aniversary!

t Sâmbăta trecută, 17 apr., a avut 
loc în Arizona cununia religioasă a 
fratelui Adel Sav cu sora Bianca 
Filip, fiica fratelui Mircea Filip, 
păstor la biserica New Life din 
Phoenix, Arizona. Nunta s-a ținut la 
biserica penticostală Happy Valley, 
unde este mirele membru, și a fost o 
participare numeroasă.

Comunicări



 

AWANA. Imginile de mai sus sunt de la activitățile AWANA de săptămâna 
trecută. Anunțăm că miercuri, 5 mai, în loc de studiu biblic, vom avea serbarea 
de acordare a diplomelor în cadrul programului de memorizare a versetori 
biblice, împreună cu un program de cântări ale copiilor. 
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 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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Neprihăniților, 
bucurați-vă 
în Domnul

și veseliți-vă!

(Ps. 32:11a)

Moștenirea
Am primit o moștenire,
De la Marele-mpărat:
O comoară în mărire,
Lângă Tronu-i luminat.

Moștenirea căpătată,
Nu e din acest pământ,
Ci e sfântă, garantată,
Printr-un veșnic legământ.

Bogății nemăsurate,
Dincolo de orice vis,
În Isus ne sunt păstrate,
Pentru veci în Paradis.

Aici avem doar o parte
Din tezaurul nespus,
În noi Duhul Sfânt împarte
Darurile lui Isus.

Da, și-aici, printre suspine,
În al frământării ceas,
Toarnă proaspete, senine,
Mângăieri la orice pas.

Dumnezeu cu bunătate
Se apleacă pân’ la noi
Să ne scoată din păcate,
Să ne scape de nevoi.

O, de n-ai fi Tu cu harul,
Să ne smulgi din greu amar,
Cine ne-ar umple paharul
Cu al slăvilor nectar?

Cine ne-ar păstra într-una,
Când în lume toate pier?
Cine ne-ar mai da cununa
Strălucirilor din Cer?

Slăvă Ție, Doamne mare,
Pentru sfintele-Ți comori,

„De aceea, 
încingeți-vă 

coapsele minții 
voastre, fiți treji, și 

puneți-vă toată nădejdea în  harul 
care vă va fi adus la arătarea lui Isus 

Hristos.” ( I Petru 1:13)

„De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, 
fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în  harul care 

vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.” ( I 
Petru 1:13)Vremurile grele

Trăim azi vremurile grele,
De ceață, neguri, fără stele;
Când Duhul Sfânt ne-avertizează,
Să fim atenți, cu mintea trează.

Căci oamenii, umflați de sine,
Ajung stricați, fără rușine,
Trufași, nebuni după avere.
Și plini de pofte lucifere;

Clevetitori, fără credință,
Obraznici, fără conștiință,
O lume moartă în păcate,
Și putredă de răutate.

Sunt toți de-un neam cu-acel Caiafa —
Că de la el le curge leafa:
Minciunile lui gogonate,
Pe străzi și-n ziare sunt vărsate.

Azi diavolul fără cruțare,
Din răsputeri și-n gura mare,
Pe cei aleși chiar vrea să-nșele
Cu vraja semnelor lui rele.

Pictează strâmbul în reviste,
Articole materialiste,
Și la televizor, jurnale,
Cu filme tot mai imorale...

În ciorba lumii pune lintea,
Ca să sucească la toți mintea,
Să fie roșie otrava,
Și plină de minciună tava...

…Dar Sfânta Domnului Scriptură,
E dintr-o altă țesătură:
E Adevăr și nu înșeală,
E limpede, fără greșeală.

Și Duhul lămurit ne spune
Că, deși zilele nu-s bune,
Cei care merg pe calea dreaptă
Pe Domnul Isus Îl așteaptă. 

Și, din putere în putere,
Ei merg spre ziua de-nviere,
Iar Dumnezeu cu bucurie
Le dă slăvita-mpărăție.

Aceștia sunt moștenitorii
Ce urcă scările de glorii,
Și dintr-o lume-așa grozavă
Ajung cu îngerii în slavă.

Iar Duhul Sfânt mereu ne-nvață,
Că-n Isus e Adevărata Viață,
E Calea cea nouă și vie
Care ne duce-n veșnicie.

Dacă rămânem în lumină,
Ca să n-ajungem în ruină;
Dacă veghem în rugăciune,
Din jar să n-ajungem cărbune.

Să nu ne tot uităm în lume,
Căci Domnul ne-a dat un alt nume;
Și dacă-n jos ținem privirea
Prinde reumatism iubirea.

Să nu ne-asemănăm cu lumea,
Că-n ea domnește mortăciunea,
Și lumea, pofta ei va trece
Ca primăvara vântul rece.

Mărește-ne, Doamne, credința,
S-avem prin Tine biruința:
Acel ce voia Ta-mplinește,
Cu Tine-n veci de veci trăiește!  (vp)

Cununa noastră-i pregătită,
Cu slavă veșnică-mpletită.


