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4 Iulie 1776. Ziua când coloniile americane și-au declarat independența de 
coroana Angliei și un număr de cetățeni au semnat Declarația de Independență. 
Mulți din cei care au semnat Declarația, au făcut-o cu riscul și prețul vieții lor. 
Clopotul din Philadelphia a răsunat ca toți să știe că s-a format o țară care vrea să 
fie liberă, independentă și suverană, sub autoritatea lui Dumnezeu, și are săpate 
în inima acei țări cuvintele din Levitic 25:10, folosite pentru anul al 50-lea, anul 
de îndurare: „Să vestiți libertatea (slobozenia) în țară pentru toți locuitorii ei!” 
Oricât ar fi de crâncenă lupta diavolului împotriva acestei țări, rămâne în istorie 
temelia de credință a înaintașilor ei fondatori, și temelia lor tare în Cuvântul lui 
Dumnezeu. Astfel, privim încrezători în viitor și știm că sunt adevărate și veșnice 
cuvintele Psalmului 33:12, „Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este 
Domnul!” Doamne, lasă binecuvântarea Ta peste America! God bless America!

God Bless America !



t În weekendul trecut fanfara Soli 
Deo Gloria a întreprins o misiune la 
Philadelphia, Pennsylvania, o călătorie 
în care biserica de acolo a fost 
binecuvântată. Fratele Mihai Hrișka 
ne-a mulțumit că am îngăduit tinerilor 
să meagă și la ei.

t Studiul Biblic pe ZOOM. În lunile 
iulie și august, cei care sunt înscriși la 
acest studiu biblic vor studia Psalmul 
23. Vor fi șase sesiuni începând de 
săptămâna viitoare:

Marți, 6 iulie la 8:00 pe Zoom.
Lista participanților este deschisă.
De partea tehnică se ocupă Marc 

Popovici. Coordonarea pe Zoom o vor 
face Petre Ordeanu și Dan Bulboacă.

t Sora Oana Siciu a plecat joia 
trecută în România.

t Bun Venit fratelui și sorei 
Rădulescu Mihai și Caty care s-au 
întors din călătoria făcută în România

t În duminica trecută ne-am 
bucurat de vizita lui Bogdan Dragomir 
și Jasmine, împreună cu alți membrii ai 
familiei Curteanu.

t Ne-am bucurat de Stephanie 

Crismariu, nepoata fratelui Ghe. și 
sorei Letiția Țârlea, care a cântat la 
pian, în locul instrumentiștilor plecați 
la Philadelphia.

t Să avem în rugăciune starea 
sănătății fratelui Ionel Ordeanu, grav 
bolnav la spital.

t Picnic: Mâine, 5 iulie vom avea 
un picnic în locul obișnuit, Euclid 
Street cu River Road, de la ora 10:00. 
După doi ani de restricții, ne bucurăm 
să avem iarăși o ieșire la iarbă verde. 
Surorile vor avea un meniu bogat 
pentru toți: mititei la grătar și alte 
bunătăți culinare. Veniți la picnicul 
bisericii. Chemați și pe alții.

t Tabăra de Vară Betel: Între 2-6 
august organizăm o tabără de vară 
pentru copii și tineret, cu tema “Dare 
to be a Daniel” — Îndrăznește să fii 
un Daniel ! Îndrăzneș te să f i i 
credincios chiar dacă rămâi singur… 
Îndrăznește să arăți scopul tău în 
viață… Îndrăznește să spui altora ce 
crezi, mărturisind pe Domnul Isus fără 
teamă…  Alte informații și detalii, la 
b e t e l c h u r c h . o r g . V â r s t a d e 
participare: 3 ani - 18 ani. Vă rugăm 
să spuneți și altora care sunt interesați 
despre acest eveniment la noi.

Comunicări

Fanfara care a participat la serbarea din Philadelphia, 26-28 iunie 2021.



  

Petru Arcan
 17 Mai 1933 - 24 Iunie 2021

Petru Arcan s-a născut în 17 Mai 1933 în orașul 
Moldova Nouă din părinții Constantin și Anastasia Arcan. 
Dumnezeu a binecuvântat această familie cu opt copii: Ioan, 
Ilie, Ana, Petru, Ileana, Maria, Constantin și Gheorghe, în 
viață rămânând doar șapte, Petru fiind al patrulea. Familia a 
fost greu încercată prin îmbolnăvirea tatălui încă din tinerețe. 
Cu toate acestea și în ciuda greutăților și lipsurilor materiale, 
părinții i-au crescut cu frică de Dumnezeu. 

Din ciclul 2 la școala primară, Petru a plecat la 
Oravița si apoi, pentru studiile liceale la Timișoara. A început să lucreze la Laboratorul 
Sanepidului din Caransebeș ca asistent medical de laborator. În aceasta calitate a fost 
trimis în Delta Dunării pentru a contribui la eradicarea malariei. Această perioadă din 
viața lui a fost foarte grea și periculoasă dar Dumnezeu a fost cu el zi de zi, întărindu-l. 

În Ianuarie 1955 l-a primit pe Domnul Isus ca Mântuitor personal și a fost botezat 
de fratele Pitt Popovici. 

În anul 1958 a fost admis la Facultatea de Biologie Secția Cercetări, de unde 
absolvit în 1963. După absolvire a lucrat trei ani ca profesor. Din anul 1966 a fost admis 
prin concurs ca cercetător științific la Institutul de Igienă și Sănătate Publică din 
Timișoara. Aici Petru Arcan a înființat laboratorul de Imunologie și Transplant Renal, și 
pentru trei ani a lucrat la teza lui de doctorat. Din nefericire, Petru n-a primit titlul de 
Doctor în Științe pentru că nu era membru de partid, avea rude în strainatate și era baptist. 

În anul 1965 s-a căsătorit cu Maria Circu iar în 1966 au fost binecuvântați cu o 
fiică, Gabriela. După multe încercări de a veni în Statele Unite, în final a reușit să 
emigreze în anul 1991 pentru că obținuse un servici la laboratorul armatei Statelor Unite 
la Valley Forge, Pennsylvania. Acolo ar fi trebuit să cerceteze virusul provocat de West 
Niles, tema tezei sale de doctorat, pe care Românii au reapins-o. Pentru că baza militara 
se închisese cu două săptămâni înainte ca Petru și familia lui să ajungă în Statele Unite, ei 
au venit la Chicago, unde Petru avea rude. 

Pe plan spiritual Petru a fost membru în biserica Betel din Timișoara păstorită de 
fratele Dugulescu iar în Statele Unite Petru a fost membru în biserica baptistă de pe Irving 
Park păstorită de fratele Alexa Popovici și în continuare, până la sfârșit, în biserica Betel 
Chicago păstorită de fratele Valentin Popovici.  Pentru că locuiau departe, ca să ajungă la 
programul de seară, Petru prefera să rămână între adunări la casa Domnului alături de un 
grup de frați și surori în părtășie. Petru se bucura foarte mult de fanfară și cor și le-ar fi 
ascultat tot timpul dacă ar fi putut. 

Îi plăcea să facă bine, mai ales în România, ajutând pe cei care aveau probleme 
medicale. În America a făcut misiune cu mașina 21 de ani: niciodată nu a spus nu cuiva 
care avea nevoie de transport la biserică sau în altă parte.

Petru își amintea cu plăcere de excursiile făcute cu biserica în Grecia, Turcia, 
Israel și Australia. Dar cel mai mult i-a plăcut, conform cu cuvântul Domnului, să 
respecte și să asculte în special pe păstorii care îl hrăneau spiritual și îl împărtășeau cu 
trupul și sângele Domnului. I-a plăcut să muncească și fizic pentru Domnul și a fost cu 
drag la muncile voluntare din biserică.

Petru își amintea cu drag de verișorii lui pentru că, fiind aproprați în vârstă, erau 
tot timpul împreună, în special cu Nicu Arcan și doctorul Petrica Arcan. De Ana Giuca se 



 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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(Doamne…) „Adu-Ți aminte de făgăduința 
dată robului Tău, în care m-ai făcut să-mi 
pun nădejdea! Aceasta este mângăierea 
mea în necazul meu: că făgăduința Ta îmi 
dă iarăși viață.”   (Ps. 119:49-50)

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)

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

“So I say to you, ask, and it will be given to you; seek, and you will find; 
knock, and it will be opened to you.”
—Luke 11:9
Nineteenth-century pastor and evangelist George Mueller cared for thousands 
of orphans in England and was known to be great man of faith. He decided to 
pray for five personal friends who did not yet know the Lord, and it wasn’t 
until five years later that the first of them came to faith.
After five years, two more became Christians. And after 25 years, the fourth 
came to Christ. Until he died, Mueller prayed for the last person who had not 
yet believed. And that friend finally came to know the Lord after his death. In 
total, George Mueller prayed for his five friends for more than 50 years.
Sometimes we pray for something that really seems like the will of God, but 
the Lord doesn’t give it to us when we ask. When nothing happens, we think 
that God has abandoned us. We want to know what went wrong.
But Jesus would say, “Keep at it. Keep praying, keep seeking, and keep 
knocking. Don’t give up. Apply yourself. Be persistent.”
Jesus told the story of a man who knocked on his neighbor's door late at night 
until he finally got a response. He said, “Though he will not rise and give to 
him because he is his friend, yet because of his persistence he will rise and 
give him as many as he needs. So I say to you, ask, and it will be given to you; 
seek, and you will find; knock, and it will be opened to you” (Luke 11:8–9 
NKJV).

bucura foarte mult când se vedeau la biserică și îi spunea „verișoara mea bună”. De 
asemenea i-a iubit pe verișorii Ilie Arcan, Costică Arcan, Maria Craiovean, Dorica 
Scobercea, și Rodica Mangiurea. Petru Arcan a iubit-o foarte mult pe soția Mia și pe fiica 
Gabriela, care i-a ajutat și sprijinit în mod special în ultimele șapte luni, iar în ultima 
săptămână a fost indispensabilă. La fel si nepotul Adi Hudema care de trei ori l-a luat în 
brațe ca să-l ducă la spital, și a fost gata la orice oră din zi sau noapte să fie de folos. De 
un an de zile toate cele trei surori locuiesc în același bloc. Cele două cumnate Elena 
Hudema și Ana Jurchela au fost si ele de mare ajutor în această perioadă dificilă. 
Dumnezeu să le răsplătească bunătatea. 

Chiar și în suferință, Petru a dorit Casa Domnului până în ultima clipă. Ce fericit 
a fost când duminica trecută a auzit de acasă pe Internet cum se rugau pentru el frații și 
surorile din adunare, și a exclamat „auziți că se roagă pentru mine!”. Dar luni, i-a spus 
cumnatei Ana că mai are trei zile până pleacă „acasă” și așa a și fost: La data de 24 Iunie 
la 6:35 dimineața, Petru Arcan a murit la spital. Dumnezeu în bunătatea Lui l-a înștiințat 
în prealabil. În ultima seară din viață, cu ultimele puteri, s-a pus pe genunchi și s-a rugat 
și, cănd n-a mai putut vorbi, a mai spus doar atât: „Vino, Doamne Isuse!”. Acum el s-a 
dus la locul pregătit, întâlnindu-se cu cei dragi ai lui. 

La revedere dragă ‘ticu, Pietricică, Petrică. Ne vom revedea…
(articol memorial citit de sora Olivia Garconiță, nepoata fratelui Petrică Arcan, 

la serviciul de înmormântare de marți 29 iunie 2021)

Poate Domnul te mai cheamă astăzi înc-odată,
Vrea să-ți dea în har salvarea, pacea minunată,
Nu-i respinge îndurarea, vrea să fi salvat,
El pe Cruce, la Golgota, te-a răscumpărat!

Poate ceasul cel din urmă gata e să bată,
Și vei fi chemat deodată sus la judecată.
Vino, frate, azi la Isus, cât mai este har,
Poate-i ultima chemare-n ultimul hotar…

Nu te-ascunde în mulțimea ce aleargă-n lume,
Amețită de satana cu plăceri și glume.

Te ademenesc într-una..., nu te du cu ei.
Îți oferă doar minciuna..., ca și tu s-o bei.

Cine știe câte zile ne sunt numărate?
Cine știe câte ore, ceasul încă bate?
Nu vrei azi să primești darul harului nespus,
Mântuirea prin credință în Domnul Isus?

Poate ultima chemare astăzi mai răsună,
Dumnezeu cu îndurare, îți întinde-o mână.
Vino la Isus îndată, nu mai amâna.
Răbdător El te așteaptă; dă-i inima ta.  (vp)

Poate-i ultimul hotar…

Și de clipa ce urmează, când  te hotărești
Va depinde veșnicia, 

La Golgota veșnicia 
Primești harul și 
Dumnezeu plin de iubire vrea să-ți dea pe veci
Nu vrei azi să primești darul, harul de nespus,
Mântuirea prin credință în Domnul Isus?

https://inbound.harvest.org/e2t/tc/VX1yBT3kZWGVW62_r9h6Wq_8bW3LfLlX4tqXYdN13dgqD3p_9LV1-WJV7CgRTYW20q5x_8WBxVbW8zs_6K3FJwPLW5typs73xxhp2W4RnN4l7dYh_BW1QNgT-4Hp8YWW7KYXVh567wg9W5RXqWJ5SvXSBW4Z23Pv8mWQXfVjnsQG5xkGzdW1MGm5N5WKqFzVnsGfM2LT7DqN59KYXn85b-bW8g4s4n2R4J9lW40j04y3gSnK4W1-RLhm7_mSVZW6zshy47wWpSHW5Mtx_g7Kt-HWW1XNnGg3PFdjQW7j06pr2r-WYrW3dqk3T4gPxDcW6XXRfS5LH9dpW69tpbN8Pb6-pW3jLMZL1pBB2tW7KdfMJ47FBG_W6v2BR38_GxB_W7hWkF08HKl6dW4yDyW41MgrQGN6Zs6yfpZb2w3mtL1

