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Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru țara în care trăim și ne rugăm pentru 
binecuvântarea poporului în mijlocul căruia am ajuns. Ne amintim cu 
recunoștință jertfa dată de soldații acestei țări pentru libertate, iar pentru cei ce 
sunt acum sub arme, ne rugăm să fie păziți de Mâna lui Dumnezeu 
Atotputernicul. Fiindcă am gustat traiul în lanțurile tiraniei…, fiindcă știm ce 
înseamnă pâinea pe cartelă, și destituirile, exmatriculările și arestările pentru 
credință…, și fiindcă vedem norul negru al luptei satanice împotriva Bisericii 
lui Hristos, ne rugăm și cerem lui Dumnezeu să mai îngăduie timp de pace și 
bună-învoire  în America, și pretutindeni pe pământ, ca astfel Evanghelia să se 
răspândească și mulți oameni să fie mântuiți prin credința în Domnul Isus 
Hristos și să ajungă la cunoștința adevărului.  

„God Bless America!”

30 Mai 2021



Scurte Comunicări

până la adânci bătrânețe.
Chiar în duminica trecută, 23 Mai 

2021, fratele Nicu Mureșan a împlinit 
68 de ani. Îi dorim La mulți Ani! cu 
sănătate și cu multe binecuvântări de la 
Domnul.

Felicităm pe sora Letiția Tarlea care 
a trecut cu bine examenul de cetățenie 
americană. Prin harul Domnului, să se 
bucure de beneficiile cetățeniei 
americane. De asemenea, felicităm 
familia Tarlea care au împlinit 41 de 
ani dela căsnicie. Harul Domnului Isus 
să vă fie revărsat din belșug și pe mai 
departe.

Am salutat ca veniți din vacanță 
famiile Sorin și Fidelia Cimpoieș, 
Clement și Tina Popovici, Alina și 
Danny Voica, cu care a fost și Peter cu 
Ronella Ordeanu. Cu puteri noi, spor la 
lucru și cu entuziasm, înainte!

Fratele Vasile Tamașan  și familia, 
și-au luat Rămas bun dela Biserică 
deoarece Fr Neiconi l-a chemat să fie 
pastor asistent la biserica din Des 
Plaines. Deși regretăm că pleacă din 
mijlocul nostru o familie harnică și 
devotată Evangheliei, le dorim har și 
succes în lucrare.

În duminica trecută am salutat între 
noi pe fratele Viaceslav Damian din 
Republica Moldova care ne-a vizitat 
împreună cu fiica dânsului Valentina, 
care locuiește în Chicago. Familia 
Damian din Republica Moldova a 
ascultat totdeauna programele de radio 
și a dorit să ne întâlnească personal.

Mulțumim familiei Zaica pentru 
frumoasa lucrare cu rondourile de flori 
din fața casei de rugăciune și 
ornamentarea  spațiilor din jurul 
bisericii.

În familia Emanuel și Victoria 
Zaica, Dumnezeu a adus un nou 
copilaș. Victoria Zaica a născut un 
băiat căruia părinții i-au pus numele 
Parker Zaica. Le dorim părinților și 
bunicilor  bucuria Domnului, Cel care 
ne iubește și înmulțește poporul. 

Fratele Mihai și sora Cathy 
Rădulescu sunt în Româia, unde sora 
fratelui Mhai, Pistol Floarea, a decedat, 
și de asemenea fiul ei, Ovidiu Achim 
Reghețeanu, la Timișoara. Bunul 
Dumnezeu să le dea și mângăieri de 
pace și călătorie bună sub paza Lui 
ocrotitoare.

Astăzi, 30 Mai, după serviciul divin 
vom avea o consfătuire frățească cu 
toată biserica. Serviciul divin se va 
termina mai devreme ca de obicei, și 
rugăm pe toți membrii bisericii să 
rămână la această scurtă consfătuire, 
pentru a lua câteva hotărâri foarte 
importante pentru bunul mers al 
bisericii Betel..

Felicitări fratelui Viorel și sorei 
Mariana Taședan la împlinirea a 45 de 
ani de când au venit în America, și la 
51 de ani de căsătorie. Dumnezeu să le 
dea multe binecuvântări și sănătate 



 

Din călătoriile misionare în care se 
află, soții Costel și Mia Oglice ne-au 
transmis câteva din cererile lor ca să ne 
unim cu ei în rugăciune pentru mai 
multe cauze urgente. Am ales din ele 
trei pentru astăzi: cazuri din România, 
Myanmar și Cambodgia. Putem și noi 
avea o parte la misiunea lor nu numai 
cu bani, ci și unindu-ne cu ei în 
rugăciune. 

Ruga ț i -vă 
pentru echipele 
c a r e 
o r g a n i z e a z ă 
tabere pentru 
tineri, familii, 
orfani, văduve, etc.., în România. 
Părinții care își însoțesc copiii 
participă, de asemenea, la tabere. 
Copiii insistă pe lângă părinți să-i ducă 
în tabere. În România avem mai multe 
echipe care pregătesc lideri și își fac 
planuri pentru taberele din această 
vară. Rugați-vă pentru echipele de 
pregătire, liderii, protecția, sănătatea, 
puterea, mântuirea copiilor, tinerilor și 
a părinților care vor veni la aceste 
tabere.

R u g a ț i - v ă p e n t r u 
Myanmar (Burma). Pe 17 
mai, o bombă a explodat 
lângă casa directorului 
nostru Saw H. Există lupte 
în statul CHIN, unde 90% 
din populație este creștină. 
Peste o mie de credincioși 
creștini au fugit în junglă 
pentru a scăpa de atacurile 

aeriene. Militarii folosesc tancuri 
pentru a distruge totul. În orașul 
TAMU (nord), potrivit unui pastor, 
militarii au percheziționat biserica 
pentru că cineva a dezinformat armata 
că el oferă instruire militară tinerilor. 
Pastorul și familia lui au fugit în junglă 
cu ceva timp în urmă. Internetul este 
foarte instabil, deoarece Armata 
primește asistență din partea Chinei 
pentru a controla comunicarea.

Astăzi am aflat că Armata a răpit 
un pastor și lider de studiu biblic și i-a 
dărâmat biserica. Familia a trimis un 
mesaj să ne rugăm să nu fie omorât. 
Armata cere sume mari de bani în 
schimbul eliberării unui pastor.  
Rugați-vă pentru toate aceste situații și 
protecția creștinilor. 

R u g a ț i - vă p e n t r u J O S H U A 
PETER, fiul pastorului RHATA 
coordonator Precept din Cambodgia.. 
Peter are 17 ani și a avut un accident. A 
a v u t o c o m o ț i e 
cerebrală si unele 
organe interne sunt 
afectate. El este în 
s p i t a l p e n t r u 
i n t e r v e n ț i e 
chirurgicală. Mulți au pierdut slujbele 
în carantina impusă  din cauza 
pandemiei, și este foamete. Oamenii 
seamănă OREZ pe mici parcele pentru 
a supraviețui. Rugați-vă pentru poporul 
credincios care slujește Domnului în 
vremuri grele.

Între 28-29 mai sora Mia Oglice va 
avea o conferință cu fetele și surorile, 
și cu pregătirea liderelor, cu studiul 
“Doamne, ajută-mă să Te aleg” (din 
tema, Cum să avem o inimă dedicată, o 
inimă nouă, predată în întregime 
Domnului. 



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I 

era pusă înainte a suferit crucea, a 
disprețuit rușinea, și șade la dreapta 

scaunului de domnie al lui Dumnezeu” 
(Evrei 12:2)
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Gânduri la Ziua Eroilor
v Nimeni nu merită să trăiască 

privilegiile libertății dacă nu are grije să le 
păstreze. (general Douglas MacArthur)

v Să trăim ca oameni liberi, dar să nu 
uităm că libertatea nu vine gratuit.

v Steagul nostru nu fâlfâie fiindcă suflă 
vântul, ci fiindcă ajunge la el ultima suflare 
a soldatului care a murit ca să-l apere.

v E nepotrivit și zadarnic să plângem pe 
cei care au murit pentru țară. Mai degrabă 
să mulțumim lui Dumnezeu că aceștia au 
trăit. (General George S. Patton)

v Moștenirea eroilor este amintirea 
numelor lor și exemplul sacrificiului lor. 
(Benjamin Disraeli)

v Țara  va rămâne pământul celor liberi, 
cât timp este casa celor bravi și gata de 
jertfă. (Elmer David)

v Curajul eroilor este aproape o 
contradicție în sine: înseamnă o dragoste 
aprinsă de viață, a celor care sunt gata să 
moară pentru ea. (G. K. Chesterton)

v America fără soldații ei, ar fi ca 
Dumnezeu fără îngerii Lui (Claudia 
Pemberton)

v Câtă vreme încă mai păstrăm 
amintirea prietenilor noștri dragi care au 
plecat, pot spune că viața este frumoasă. 
(Helen Keller)

v Fără amintirea trecutului, nu există 
istorie; fără o pomenire a trecutului, nu 
există viitor. (Elie Wisel)

v Singurul meu regret este că nu am 
decât o singură viață s-o jertfesc pentru țară. 
(Nathan Hale).

v Libertatea este întotdeauna în pericol 
să se piardă de la o generația la alta. Dacă 
n-o apărăm, dacă n-o transmitem celor care 
vin după noi, vom ajunge să spunem 
copiilor noștri și copiilor lor, că a fost 
cândva în Statele Unite o vreme când 
oamenii trăiau în libertate. (Ronald Reagan)

v Cine seamănă virtutea, culege 
cinstirea.  (Leonardo da Vinci)

Cuvântul spus
Cuvântul spus e un izvor de apă
Din care mulți setoși vin și se-adapă.
Deci fii cu mare grijă cum vorbești,
Să fie har în vorba ce-o rostești,
Nu ghimpi ce-nțeapă.

O apă limpede, curată, sfântă,
Înviorează inima cea frântă,
Și vindecă atâtea răni ce dor,
Aduce har ceresc, izbăvitor,
Binecuvântă…

Cuvântul tău să fie pâine coaptă,
Fie că-l spui sau cânți, sau într-o șoaptă,
Să-aducă celui trist și-nfometat
Speranța unui vis frumos, curat,
Și-o cale dreaptă.

Să dai unui flămând o-nghițitură,
Dintr-o felie caldă de Scriptură,
Și-atunci cuvântul tău să-i dea puteri,
Să fie un balsam de mângăieri,
O-ntăritură!

Cuvântul tău să fie Vestea Bună,
Cuvânt de Evanghelie străbună,
Ca să-L împodobească pe Hristos,
Strălucitor, măreț și glorios, 
Ca o cunună!   (vp)


