
„Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost 
pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască, și să mă împiedice să mă 
îngâmf.  De trei ori am rugat pe Domnul să mi-l ia. Și El mi-a zis: „Harul Meu îți este de 
ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvîrșită.” Deci mă voi lăuda mult 
mai bucuros cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine.” (2 
Cor. 16:7-9)

Harul Domnului Isus ne ajută să trecem prin orice încercări, să depășim orice 
piedici, să cucerim fortărețele dușmanului, să ieșim mai mult decât biruitori prin toate 
lucrurile.

Indiferent cine se ridică împotriva noastră, oricât de mari sunt piedicile și cursele 
pe care le pune dușmanul în calea noastră, și chiar indiferent de câte ori ne împiedecăm 
și cădem, harul Domnului are putere să ne aducă la limanul dorit al slavei Sale („căci 
noi ne ridicăm și rămânem în picioare” Ps. 20:8).

Harul nu are termen de expirație, și nici pericol de contaminare.  
Harul aduce mântuirea: Efeseni 2:8-9
Harul ne dă indicații asupra drumului vieții: Psalmul 18:28 și 32:8.
Harul ne ajută să purtăm poverile: Ps. 145:18, Isaia 55:4
Harul ne împlinește toate cerințele de viață: Filipeni 4:19.
Harul este Domnul Isus Hristos mijlocind la dreapta Tatălui pentru noi, și e Duhul 

lui Dumnezeu în acțiune, în viața nouă în noi, călătorind  lângă noi.
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Scurte Comunicări

Frânturi din viața sorei Tenzi Popovici

Marți, 18 iulie la orele 6:00 PM sora Tenzi Popovici, 
soția fratelui Pitt Popovici, a plecat în veșnicie, acasă la 
Domnul. Socotim potrivit să dăm câteva crâmpeie din 
viața dânsei (extrase din cele scrise de fr. Pitt), ca imbold 
la credință, statornicie și dragoste, pentru noi toți.

Sora Hortensia Popovici s-a născut la 8 Aprilie 1925 la Salonta, județul Bihor, în 
familia Gheorghe și Floare Cristea, familie în care au fost cinci copii: Anișoara, Ghiță, 
Ionel, Traian, și Hortensia, cunoscută ca Tenzi. Școala elementară a făcut-o în 
Salonta. În 1940, odată cu cedarea Ardealului, familia Cristea s-a refugiat în Arad, 
împreună cu familia Nuțu Popovici, și s-au făcut membrii la biserica baptistă Arad-
Pârneava. Hortensia a făcut liceul la Ghiba-Birta în Arad. După ce s. Tenzi L-a primit 
pe Domnul ca Mântuitor, a fost botezată de Alexa Popovici, păstorul bisericii 
Pârneava pe atunci.

În 24 Octombrie 1945, s-a căsătorit cu Petru Popovici, cunoscut ca Pitt, care 
devenise păstorul bisericii. La serviciul divin de cununie au luat parte: fratele 
Marinică Dumitrașcu, păstor la Ploiești; fratele Ioan Truța, păstor la biserica Arad-
Șega;  și fratele Alexa Popovici, fratele mirelui și păstor la Arad-Speranța. Noua 
familie a avut trei fete: Iedidia, Angela, și Rusaliana. Fiind soție de păstor a devenit 
primitoare de oaspeți, toți păstorii și familiile lor când treceau prin Arad găseau 
găzduire în casa Popovici. 

În 1953 familia s-a mutat la Timișoara. Fiindcă în 1960 fratele Pitt a fost destituit 
din slujba de păstor de autoritățile comuniste și n-a 
putut primi slujbă pentru că era considerat împotriva 
regimului, sora Tenzi a căutat și a luat o slujbă la firma 
“Fonaghi” ca și controloare de calitate. La fabrică lucra 
în trei schimburi, și când era în schimbul de noapte, 
venea acasa de la slujbă la ora șase se culca două ore, și 
la ora 9:00 era prezentă la ora de rugăciune la biserică. 
Nu i-a fost ușor creșterea a trei fetițe și lucrarea în 
biserică.

În 1967 familia Petru Popovici, fiindcă el era cetățean născut în Statele Unite, a 
plecat în America, la Chicago. La Chicago, sora Tenzi a găsit o slujbă tot ca și 
controloară de calitate și a susținut familia din bănuțul ei. În 1971 mutându-se în Los 
Angeles, sora Tenzi s-a mutat și cu slujba în acel oraș, la aceeași firmă. Cum fratele 
Popovici primea cereri de sponsorare ale multor refugiați din Romania, care erau în 
lagăre, și accepta să-i sponsorizeze, sora Tenzi trebuia să facă față și slujbei și 
refugiațitor cu găzduire și hrană. După pensionarea ei de la slujbă, familia s-a mutat la 
Sacramento în 1988, unde au locuit până în 1996. Iar în acel an fiindcă sora Tenzi se 
îmbolnăvise, s-au mutat la fiica lor Angela la Atlanta, unde a trăit până în ziua morții 
18 iulie 2017.

Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu!
(Matei 5:8)



Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât o mie în altă parte…
(Psalmul 84:10)

La	 data	 de	 10	 iulie	 la	 10:00	 pm	 în	 familia	 Daniel	 și	 Melinda	
Corsiuc	 s-a	 născut	 un	 băiat,	 căruia	 părinții	 i-au	 dat	 numele	 Luca	
Joseph	Corsiuc	(8	lbs-7	oz,	și	21	inches).	Felicităm	și	pe	părinți	și	pe	
bunici,	Vasile	și	Vasilica	Corsiuc.

Printre	musaKirii	care	au	fost	cu	noi	duminica	trecută	a	 fost	și	
sora	 Ruth	 Komanapalli,	 venită	 din	 India	 la	 nunta	 din	 duminica	
viitoare	de	la	noi.

Duminica	 viitoare	 biserica	 Logos	 va	 sărbători	 35	 de	 ani	 de	 la	
înKiințare,	Felicitări	și	slăvit	să	Kie	Domnul	pentru	mărturia	bună.

Familia	 Viorel	 și	Mariana	 Tăședan	 au	 sărbătorit	 47	 de	 ani	 de	
căsnicie;	iar	Clement	și	Tina	Popovici	22	de	căsnicie.

Ne	bucurăm	că	 familia	Calestrov	s-a	 întors	din	concediul	avut	
în	Massachussetts,	 de	 unde	 s-au	 întors	 împreună	 cu	 părinții,	 Ion	 și	
Maria	Nichita.

Ne-am	bucurat	să	Kim	împreună	la	adunare	cu	fratele	John	și	s.	
Stela	 Cotârlă	 din	 Detroit,	 și	 familia	 Jason	 Blazs	 din	 Charlotte,	 NC.	
Aceștia	au	fost	cu	noi	cu	ocazia	sărbătorii	zilei	de	naștere	a	nepoate	
lor,	Seven	Duca,	care	a	împlinit	doi	ani.

Sora	Grija	Ioana	a	plecat	în	România	pentru	o	vacanță	de	câteva	
săptămâni.	Îi	dorim	paza	și	ocrotirea	Tatălui	ceresc.

Fratele	 Belciu	 și	 s.	 Iconia	 Busuioc,	 din	 Australia,	 ne-au	
comunicat	că	vor	Ki	cu	noi	în	duminica	de	27	august.	

Duminica	 viitoare	 vom	 avea	 la	 serviciul	 de	 dimineață	
ceremonia	 de	 căsătorie	 a	 fratelui	 Iulian	 Sav	 cu	 sora	 Sarah	 Debora	
Komanapalli.

Să	ne	rugăm	pentru	lucrările	VBS	care	vor	începe	pe	31	iulie.

Revista Creștinul Azi anunță că în urma abilitării 
academice din partea Ministerului Învățământului 
a patru profesori, s-a înființat Școala Doctorală a 
Facultății de Teologie Baptistă, Cei patru sunt: 
Otniel Bunaciu, Adrian Sârbu, Emil Bartoș, și 
Vasile Talpoș (care lipsește din fotografie). 
Felicitări.



„De aceea, frați 
sfinți, care aveți 

parte de 
chemarea 

cerească, ațintiți-vă privirile la 
Apostolul și Marele Preot al 

mărturisirii noastre, adică ISUS!” 
(Evrei DEF)

Trăiți frumos!

Din cronicile-ngălbenite,
din vechile letopisețe,
Se-aude încă vocea tare
și înecată în tristețe,
Chiar dacă-n jurul vostru crește
Păcatul, ura răzvrătirea,
Voi să rămâneți în credință
Să nu vă pierdeți moștenirea.
Voi v-ați născut în rând cu zimbrii,
Și cu vitejii din poveste,
Cu vulturii din înălțime,
Zburați mai sus de creste

 toată lumea mare
s-ar vinde pentru  
Voi fii mei rămâneți
 și nu vă vindeți glasul  din in

Eroii își ridică glasul
din nevăzutele arene,
Ne strigă moșii și părinții,
din ale cerului poiene troiene
Nu renunțați la lupta mare,
La 

Să nu vă lepădați credința!

Ne salutăm cu Pace, și pacea o dorim,
Vestim Regatul Păcii și Pacea o trăim,
Căci prima salutare a Domnului Isus,
A fost un Pace Vouă. o Pace de nespus.

Și astfel salutarea s-a dus peste milenii,
Ca un buchet de salbe, de flori și mirodenii,
Spunând că-mpărăția slăvitului Hristos,
Aduce viață nouă în cel mai păcătos.

Ne saluăm cu Pace pe drum și-n adunare,
E ca o simfonie, cu harfe și chimvale,
O salutare sfântă a Regelui slăvit
Ca semn de dinastie a celui mântuit.

Străbunii în credință se salutau cu Pace,
Chiar dacă n-aveau purpur’ în hainele sărace,
Chiar dacă în prigoane erau goniți, pribegi, 
Aveau investitura de-a fi cu toții regi.

O spunem cu credință, o spunem cu-ndrăzneală,
Hristos e Pacea noastră, o Pace magistrală,
O Pace-adevărată, chiar în Ierusalim,
Și-mpărăția Păcii, noi astfel o vestim!

Căci nu va fi în lume, în univers vreodată,
Fără Hristos slăvitul o pace-adevărată.   
De-aceea spunem Pace, și-o spunem tuturor.
El este Împăratul, al Păcii Domnitor.

Ne salutăm cu Pace, și-o spunem totdeauna:
Hristos e Pacea noastră, în El avem cununa.
Când spunem Pace Vouă, rostim Numele-I sfânt,
Isus Hristos e Domnul, e Rege pe pământ!  (vp)
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DOMNUL
Am putea spune că există trei feluri 

distincte de înțelegere a expresiei de 
„Domn” în Biblie. Întâi, este cel 
cotidian, ca și cum i-ai spune cuiva 
„domnul Ionescu”. Cel mult ar putea fi 
un calificativ de noblețe, „domnia sa”. 
Dar acesta nu este un înțeles pe care-l 
poate avea cineva care citește prima oară 
Biblia.

Al doilea înțeles este acela de stăpân, 
dar în mod special „stăpân de sclavi.” 
Apostolul Pavel se descrie pe sine ca 
fiind rob, slujitor, un „doulos” care are 
un stăpân, un „chirios”. La I Corinteni 
7:23, e scris: „Voi ați fost cumpărați cu 
un preț. Nu vă faceți dar robi 
oamenilor”. Robii au stăpâni. Am fost 
„cumpărați” prin răscumpărare. Deci 
atunci când Îl numim Domn pe Isus 
Hristos arătăm că suntem posesiunea 
Lui.

Al treilea mod de a înțelege cuvântul 
„Domn” e cel mai frumos, și e folosirea 
majestică, regală, imperială dată 
numelui. Domnul Isus Hristos înseamnă 
Regele Isus, Împăratul Isus. Și desigur, 
înțelesul acesta a supărat pe Cezarii de la 
Roma. Creștinii din primele veacuri n-au 
acceptat să aibe alt „domn”, alt rege, 
decât pe Isus Hristos.

Este El Domn cu adevărat în viața 
noastră? Este El Regle, singurul Rege 
care e Stăpânul vieții. Spune-I ca și 
Toma „Domnul meu și Dumnezeul 
meu!”. 


