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Cândva și cărțile poștale erau altfel, și inspirau familiile la strângerea 
împreună lângă Cuvântul lui Dumnezeu. În luna februarie vom avea în fiecare 
duminică pe prima pagină a Buletinului nostru câte o imagine de carte poștală 
veche de felul acesta, pentru inspirația și îndemnul de a ne apropia de Dumnezeu.

Proorocul Maleahi încheie Vechiul Testament cu cuvintele, „El va 
întoarce inima părinților spre copii, și inima copiilor spre părinții lor, ca nu 
cumva, la venirea Mea, să lovesc țara cu blestem.”  Iar despre Ioan Botezătorul 
este scris la începutul Noului Testament, că el „Va merge înaintea lui Dumnezeu, 
în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii, și pe cei 
neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească 
Domnului un norod bine pregătit pentru El.” Acestea sunt semne ale Împărăției 
lui Dumnezeu. Doamne, dă binecuvântarea Ta peste familiile noastre!



◊◊ Spunem Bun Venit acasă 
familiei Hegyeș, care au fost în 
Houston, Texas, unde s-a mutat 
familia fiului Raul Hegyeș.
◊◊ Dintre cei bolnavi pentru care 

ne rugăm: Fratele Cornel Jurma din 
Atlanta, se simte mai bine și a ieșit din 
spital. Sora Angela Popovici, care a 
avut o criză acută din pricina 
tumorilor și o hemoragie masivă, 
urmează să fie operată pe data de 17 
februarie. Să ne rugăm pentru cei ce 
trec prin cuptorul suferințelor.
◊◊ La 2 februarie a fost chemat la 

Domnul fratele Nelu Aliman din Arad, 
în vârstă de 61 de ani, lucrător în 
câmpul Evangheliei în Biserica 
Maranata și în comunitatea baptistă 
Arad, și de asemenea, talentat și iubit 
dirijor de cor și fanfară. A avut o bună 
pregătire teologică, dar a fost pasionat 
și de muzică, înființând multe coruri în 
județul Arad.
◊◊ Vineri a fost în Phoenix, 

Arizona înmormântarea fratelui 
Timotei Varvara, care a fost în biserica 
noastră unul din diaconi până în 1995 
când s-a mutat în Arizona. Acolo a 
fost membru în biserica New Life.

◊◊ Din cuvintele lui Ion Plugarul 
(Spurgeon): Când vin suferinţele, nu 
este de nici un folos să cârteşti 
împotriva lui Dumnezeu în inima ta; 
aceasta ar însemna să loveşti singur 
cu piciorul într-o țeapă și să ţi-l 
răneşti fără rost. Să învățăm de la 
copacii care se îndoaie în bătaia 
vântului, şi aşa ar trebui să facem şi 
noi. De câte ori behăie și zbiară oaia 
pe câmp, de atâtea ori pierde o gură 
de nutreţ; şi de câte ori ne plângem, 
de atâtea ori pierdem o 
binecuvântare. A cârti este un obicei 
prost şi nu aduce nimănui nici un 
folos, însă răbdarea are o mână de 
aur. Nu te grăbi. Așteaptă puțin și în 
curând relele vor trece. După ploaie 
vine şi soare. Ciorile negre au și ele 
aripi. Iarna se schimbă în primăvară 
şi noaptea în zi.

◊◊ Memorial Service: Radu  Feder. 
Benson Funeral Home, 3224 W 
Montrose Ave, Chicago, IL 60618:  • 
Wake (priveghi): English service: 5-6 
pm; Romanian, 6-7 pm.
◊◊ Memorial Service for Sandy 

Popovici: Romanian Baptist Church 
of Metropolitan Chicago, Wake 
service today at 6:00 pm.

Scurte Comunicări

Sandy Popovici (1917 - 2021)
Miercuri seara, 3 februarie, la orele 9:20, a trecut la 

Domnul sora Sandy Popovici în vârstă de 103 ani. S-a născut 
la 22 iunie 1917 în West Pittsburgh, Pennsylvania, și la 
vârsta de 4 ani, s-a întors împreună cu părinții în România. 
La 12 ani L-a acceptat pe Domnul Isus ca Mântuitorul ei 
personal urmându-L în apa botezului în râul Mureș, actul 
botezului fiind împlinit de fratele Atanasie Pascu. A fost 
binecuvântată cu doi copii, Miron Negrău și Luminița Popovici. L-a iubit pe 
Domnul toată viața. Versetul ei preferat a fost Apocalipsa 2:10, „Fii credincios 
până la moarte și îți voi da cununa vieții”. După o viață lungă și binecuvântată 
de Dumnezeu, a ajuns la încununare. Domnul să fie lăudat pentru toate. 

(consemnează Luminița Popovici și Miron Negrău)



 

Cu Biblia în mână . . . 

         Hainele Albe ca Zăpada
Uniforma Cerului este albul imaculat al hainelor curate, 

spălate și albite în sângele Mielului. 
Am putea vorbi de hainele îngerilor care țineau cele șapte potire de aur 

cu urgiile lui Dumnezeu peste pământ. „Şi din Templu au ieşit cei şapte îngeri 
care ţineau cele şapte urgii. Erau îmbrăcaţi în in curat, strălucitor şi erau 
încinşi împrejurul pieptului cu brâie de aur.” (Apoc. 15:6). Tabloul este 
fascinant și totodată înspăimântător. Îngerii aceștia au ieșit din „Templul 
cortului mărturiei,” și au primit potirele de aur pline cu mânia lui Dumnezeu. 
Veneau din strălucirea prezenței lui Dumnezeu și aveau hainele albe, de in 
curat. Hainele albe sunt uniforma Cerului, strălucirea lor e semnul gloriei lui 
Dumnezeu.

Am putea vorbi de îngerul care s-a coborât din cer și a răsturnat piatra 
de la uşa mormântului la învierea Domnului Isus. Și el era îmbrăcat în haine 
albe, strălucitoare. Evanghelistul Matei scrie: „Înfăţişarea lui era ca fulgerul şi 
îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.” (28:3) Din el se răspândea o lumină 
puternică fiindcă venise din preajma lui Dumnezeu, „care loocuiește într-o 
lumină de care nu poți să te apropii” (I Timotei 6:16).

Am putea vorbi de îngerul care i s-a arătat lui Daniel pe malul fluviului 
Tigru: „Am ridicat ochii, m-am uitat, și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în 
haine de in, și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz” (Daniel 10:5), și 
care i-a spus lui Daniel cuvintele binecuvântate și pline de har, că e „om 
preaiubit și scump”.

Am putea vorbi de veșmintele marelui preot, care slujea înaintea lui 
Dumnezeu, și era îmbrăcat în haine albe de in curat.

Așa era îmbrăcat în slavă și Domnul Isus când l-au văzut cei trei ucenici 
pe munte, „El S-a schimbat la față înaintea lor; fața Lui a strălucit ca soarele, 
și hainele I s-au făcut albe ca lumina” (Matei 17:2). Și tot așa l-a văzut Ioan de 
pe Patmos. „Era îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare şi încins la piept 
cu un brâu de aur.” (Apoc. 1:13).

Dar, minunea uimitoare pe care o vedem și care copleșește mintea 
noastră, este că în mulțimea aceea pe care a văzut-o Ioan (Apocalipsa 7), pe 
care nu putea s-o numere nimeni, „din orice neam, din orice seminție, din orice 
norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și 
înaintea Mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini…” ne 
putem descoperi și pe noi înșine, nu în hainele murdare ale păcatului, ci în 
hainele de in, curate ca zăpada. „Aceștia vin din necazul cel mare; ei și-au 
spălat hainele, și le-au albit în sângele Mielului.” (Apoc. 7:14).

Ai și tu hainele curate, albite în sângele Mielului? „Ferice de cei ce își 
spală hainele, ca să aibă drept la pomul vieții, și să intre pe porți în cetate!” 
(Apoc. 22:14). Glorie Mielului care ne îmbracă în hainele Cerului! (v)



„Cântați lui 
Dumnezeu, lăudați Numele 
Lui! Faceți drum Celui ce 

înaintează prin câmpii. 
Domnul este Numele Lui: 

bucurați-vă înaintea Lui!” (Ps. 68:4)
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„Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui 
Dumnezeu!” (Efes. 2:8)

Există o școală la orice răscruce,
La care de mână Hristos ne conduce:
E școala răbdării în care-nvățăm
Cu El să trăim, și ca El să răbdăm…

Și nu sunt cuvinte să poată să spună,
Ce greu e să capeți aici nota bună,
Dar știm că la urmă, când am absolvit
În noi chipul Domnului S-a-ntipărit!

Răbdarea aduce în noi biruință,
Aduce nădejdea de har și credință,
Ne-atinge cu dragostea Duhului Sfânt:
Și-așa ne îmbracă-n al slavei veșmânt.

Necazul ne doare…, deloc nu ne place…
Dar Domnul răbdării prin el ne dă pace;
Necazul acela urât, nedorit,
E-o floare-n sămânța ce-abia a-ncolțit.

În școala răbdării, nu-i timp de vacanță,
Nu-i fără frecvență, nici de la distanță.
E-o școală intensă, se-nvață din greu,
Pân-am ajuns cum ne vrea Dumnezeu.

Te ustură rana, te doare prea tare?
Și simți cum lovește schilava-ncercare?
Trântit la pământ, mai că-ți vine să zbieri,
Dar Domnu-i cu tine, și-ți dă mângăieri.

Blândețea lui Isus e-o lecție mare,
Să știi că-n răbdare e-un timp de-așteptare;
Și-n școala aceasta citim în ceaslov,
Mereu să privim la răbdarea lui Iov.

În școala răbdării speranța-i fereastră
Deschide-o spre soare, spre zarea albastră.
Prin valea-ncercării ne trece Isus
Nu ca să pierim, ci s-ajungem mai sus.

Și-acolo pe culme, când nu ne mai doare,
Nici crucea pe umăr, nici rana-n picioare,
Acolo batjocura rea, cu dispreț,
Devine un cântec sublim și măreț.

O, Doamne, învață-ne s-avem răbdare
Să fim pregătiți pentru-a Ta Sărbătoare;
Îndreaptă-ne inima oricum ai vrea,
Spre harul iubirii din inima Ta !    (vp)

Anunțuri de la AWANA 
1. Awana Bible Quizzing competition: 

Friday February 19th at 7pm.  Misionarul 
Ken Krup va conduce concursul biblic.

2.) Awana Grand Prix car race 
workshop, Saturday February 20th, 
1-4pm. Dani Voica, Dacian Roșca și 
Lucian Rășinar vor lucra cu copiii pentru 
proiectul acesta!


