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Adu-ți aminte… Ieri poporul american s-a oprit o clipă să-și aducă aminte  
ce s-a întâmplat acum 20 de ani, și ororile zilei în care America a fost atacată de 
terorismul internațional ne-au provocat din nou un sentiment de revoltă, de 
durere, de patriotism, de meditație… Dar, nu vi se pare că lipsește ceva din 
conștiința poporului acesta, în mijlocul căruia trăim? Așa mi se pare mie. Cu tot 
respectul față de țara aceasta, în care am trăit peste 54 de ani deja, și mi-a dat 
atâtea ocazii de a-L sluji pe Domnul meu Isus Hrisos, aș spune că lipsește acel 
fior al pocăinței care să ne aducă pe toți la picioarele jertfei Domnului Isus. Cei 
care ați trăit zilele acelea de plâns, vă aduceți aminte, nu de ziua de 11, ci de ziua 
de 12 septembrie? Ce pocăință! Ce rugăciuni! Ce unitate! „Opriți-vă, și să știți 
Eu sunt Dumnezeu. Eu stăpânesc peste neamuri, Eu stăpânesc pe pământ!” 
(Psalmul 48:10). Ne oprim, ne aducem aminte… dar Îl recunoaștem pe 
Dumnezeu ca Stăpân, ne întoarcem la El cu pocăință?

O zi de aducere aminte…



rr Fratele Costel și s. Mia 
Oglice s-au întors din misiunea în 
Republica Moldova, unde au avut la 
Biserica Baptistă „Buna Vestire” din 
C h i ș i n ă u , 
p ă s t o r i t ă d e 
f r a t e l e Va s i l e 
Filat, un studiu 
b i b l i c a l 
capitolului 34 din 
cartea Ezechiel. 
La întoarcerea lor 
ne-au comunicat din nou dorința lor să 
ne rugăm pentru cei din Afganistan, și 
în special pentru fratele Majeed, pentru 
care au apelat și la Ministerul de 
Externe al României, pentru scoaterea 
lui din Afganistan cât și a altor familii 
de credincioși creștini care sunt în 
pericol acolo.

rr S-a întors din România 
familia Bredău, și duminica trecută 
fratele Laviniu Bredău ne-a adus 
salutări de la bisericile pe care le-a 
viz i ta t în țară în Bihor ș i în 
Maramureș. 

rr Am fost vizitați în duminica 
trecută de fratele 
P a v e l H r i ș k a , 
păstor la Tărăsăuți 
ș i e p i s c o p a l 
bisericilor baptiste 
r o m â n e ș t i d i n 
regiunea Bucovinei 
d i n U k r a i n a . 
Fratele Hrișka a 
v e s t i t c u v â n t u l 
Domnului. ∆∆∆ Ne-au vizitat de 
asemenea cu ocazia binecuvântării din 
familia Filip și Aleona Smahon mai 
multe familii: Din Philadelphia, PA și 
din San Francisco, CA: Alexei și Elena 
Hrișca, David Irina Zafrani, și Andrea 
Gheorghieș. ∆∆∆ Am fost de asemenea 
vizitați de tânărul Josh Pop, din 
Houston, TX, frate de corp cu sora 

Mea Ordeanu.
rr Ne-am luat La Revedere de la 

fratele Jean și s. Viorica Opriș, care au 
fost ultima duminică împreună cu noi 
înainte de mutarea lor în Florida, unde 
au dorința să fie împreună cu familia 
fiicei Mihaela și Cristian Pielea să se 
b u c u r e d e 
nepoți. Fratele 
Jean Opriș a 
salutat biserica 
la despăr ț ire, 
spunând: „ În 
romanul vieții 
noastre suntem 
o b l i g a ț i s ă 
încheiem acest capitol de peste 30 de 
ani cât am fost împreună… Domnul să 
vă binecuvinteze.”

rr Miercurea trecută ne-am 
înfruptat din Cuvântul Domnului vestit 
de fratele Daniel Mariș, rectorul 
Institutului Teologic Baptist din 
București. Să continuăm să ne rugăm 
pentru Seminarul din București

rr Tinerii se adună în fiecare 
vineri de la 7:30 pentru studiu biblic. 
Acum sunt la proorcul Ioel. Între 7:00 
și 7:30 tinerii au un timp de părtășie cu 
o mică gustare și ceai. Pe 24 
septembrie vor avea repetiție de cor, 
pentru duminică de 26 septembrie. la 
serviciul de seară.

rr Anunț special: În duminica 
de 26 septembrie vom avea și al doilea 
serviciu divin duminical, de la 
5:00-6:30, în care va cânta corul 
tineretului cu participarea tinerilor în 
lauda și preamărirea Domnului.

rr Să nu uităm să ne rugăm 
pentru cei prinși de boală sau în 
neputințele bătrâneții. Dumnezeu să 
lucreze la vindecarea celor bolnavi din 
mijlocul bisericii Sale.

rr Fratele Dani Voica ne anunță 
că a primit pentru vânzare Biblii 



 

Mihai Ciucă
24 aprilie 1962 - 4 iulie 2021

„Piere cel neprihănit, și nimănui nu-i pasă, se duc 
oamenii de bine, și nimeni nu ia aminte…” (Isaia 57:1).
  Mihai Ciucă, un om înțelept, talentat în mânuirea 
condeiului, un credincios al Domnului Isus, un om de 
viziune și caracter, un stâlp în biserica din Brăila, a plecat 
la Domnul. Cei care l-am cunoscut și am avut harul să ne 
fie prieten, pierzându-l din părtășie, am rămas mai săraci, 

mai triști, mai singuri. Slăvit să fie Domnul pentru viața fratelui Mihai Ciucă!

Corul bisericii Betel în duminica trecută, cântă „El dă har mai mare când crește durerea…”

bilingue, în două limbi (engleză și 
română) la costul de $45 bucata. 
Îndemnăm în special pe tineri să 
folosească Biblia aceasta pentru a 
înțelege mai clar expresiile românești.

rr Studiul Biblic pe ZOOM 
reîncepe mâine 12 septembrie de la 
5:00 pm, cu studiul Epistolei lui 
IACOV. Cei care vor să găzduiască pe 
cei de la studiul acesta din când în 
când la casele lor, adresațivă lui Marc 
și Cristina Popovici.

rr Sora Angela Popovic i 
mulțumește celor care ne-am rugat 
pentru vindecarea ei. Doctorii i-au dat 
rezultatele ultimelor analize, fără 
cancer! Slavă Domnului că și fratele 
Costel Cristea e mai bine, și a ieșit din 
spital.

rr La binecuvântarea copilașului 
Matthew Filip Smahon, născut în 
familia Filip și Aleona Smahon, au 
venit multe rude și prieteni de departe 
și de aproape, din Pennsylvania, din 
California, din Ukraina, și alte părți. 
Ne-am bucurat să fim împreună și să 
lăudăm pe Domnul pentru bunătatea și 
îndurarea Lui. În imaginile alăturate, 

sunt câteva momente din bucuria 
bisericii la această binecuvântare.

 împreună cu toată familia Smahon.



„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)
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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?

Citim în cartea sfântă că Domnului Îi place
O inimă înfrântă, ca-n ea să toarne pace.
El vine cu-ndurare la cel cu duh zdrobit,
Și mângăie pe fiul, sleit și ostenit. 

Dar când cărarea trece prin văi de tulburare,
Când la Acor se stinge și ultima cântare… —
De ce Ți-ar place, Doamne, un duh zdrobit și frânt,
Când Tu ne chemi la luptă, cu zel, cu nou avânt?

Tu dai alese daruri și binecuvântare,
Celor iubiți de Tine, pentru încoronare;
Paharul li se umple cu cel mai bun nectar,
Iar eu strâng doar cenușă, scăieți cu gust amar?

Când mă privesc vecinii, mă văd doar o ruină,
Un hârb de oală spartă, un smuls din rădăcină;
Mai spune câte unul, cu glas de fariseu:
„S-a încrezut în Domnul, să-l scape Dumnezeu.”

…Acum la adunare, când gândurile zboară,
Visez mulțimea-n Templu, cândva, odinioară,
Cu fumul de tămâie, suindu-se la Cer,
Din valea unde toate, se năruie și pier,…

Da, știu că multe-n viață, deși par o dilemă,
Din rău se schimbă-n bine, în Voia Ta supremă,
Că nu lași niciodată pe cel ce Te-a slujit,
Să cadă-n deznădejdea uscatului Cherit.

De-aceea, slavă Ție, O Doamne, sfinte Rege,
Chiar și când mintea noastră, nu Te poate-nțelege;
Dar Te iubim, Isuse…, și știm că ne iubești,
Și-n dragoste nu-i frică, ci numai slăvi cerești! (vp)

Un hârb de oală spartă ?

„Iată că te-am săpat pe mâinile 
Mele, și zidurile tale sunt 

totdeauna înaintea ochilor Mei…”
(Isaia 49:16)

Bilanțul trist al 
terorismului

În urma exploziilor 
avioanelor pilotate de 
sinucigașii care îi urau pe 
creștini și pe americani, 
pierderile de vieți umane 
au fost acestea:

2.196 de civili uciși în 
cele două blocuri-turnuri 
din New York.

418 persoane ucise 
dintre pompieri, cei de 
prim-ajutor, sanitari și 
militari care s-au aruncat 
pe scări în blocurile care se 
dărâmau ca să salveze pe 
alții.

Pe lângă aceste victime, 
mai adăugați numărul 
pasagerilor care călătoreau 
în avioanele folosite ca 
mijloace de impact și 
explozie… mai adăugați pe 
cei care au răpit avioanele 
și le-au pilotat în turnurile 
Gemini… mai adăugați pe 
cei urmăriți, prinși și 
executați în țările unde 
domnește terorismul.
   Ce hidoasă e ura!


