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O carte poștală veche, din vremea când cărțile poștale erau altfel, și inspirau pe 
oameni să vină la adunare, să se închine lui Dumnezeu. 

Psalmul 27:4,5 — Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte: Aș 
vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea 
Domnului, și să mă minunez de Templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui 
în ziua necazului…



◊◊◊ În duminica trecută ne-am 
despărțit de fratele Victor și sora Lidia 
Moșman care s-au mutat în Texas în 
orașul San Antonio. După cuvintele de 
despărțire dânșii au cântat o cântare 
frumoasă, deși mai puțin cunoscută, 
„Ziua așteptată va sosi, când Isus 
Hristos va reveni, S-adune pe acei ce 
pe pământ, Pe Domnul L-au iubit, Și 
au împlinit Cuvântul sfânt…” Iar la 
refren ne-am unit cu toții în cântare:

„Ne-om vedea acolo sus,
Unde Împărat este Isus,
Unde vom slăvi pe Domnul

ce ne-a mântuit,
De moate și păcat ne-a izbăvit.”

◊◊◊ Fratele Viorel Truța a fost 
internat de urgență în stare gravă și 
urmează un tratament special sub 
atenția medicilor. Să nu-l uităm în 
rugăciunile noastre, dar de asemenea 
să avem în mijlocirile noastre la 
Domnul pe sora Elena Truța care 
după ultima operație nu poate umbla 
decât foarte greu. Să ne rugăm pentru 
fratele Popescu Veniamin care 
urmează în săptămâna viitoare să fie 
supus unei operații delicate. Și, să nu 
uităm de atâția frați și surori pe care 

nu i-am văzut demult din cauza 
pandemiei. Domnul e Medicul 
minunat și tot ce face El este minunat.
◊◊◊ Duminica trecută seara s-a 

ținut la Casa Funerară Simkins din 
Morton Grove, serviciul de priveghi la 
despărțirea de fratele Ted Pop. Au 
cântat: corul bisericii, sora Claudia 
Flores, și grupul fraților Smahon; iar 
la cuvânt au fost sora Magdalena 
Capotă și fratele Petre Ordeanu. Luni, 
la serviciul de îngropăciune, Cuvântul 
a fost vestit de fratele Murg, directorul 
Școlii Logos, sora Magdalena Capotă, 
și fratele Daniel Chiu, păstorul 
bisericii Logos, iar lauda Domnului au 
fost în cântări aduse de sora Grace 
Lela și Claudia Flores, iar în final un 
grup de tineri de la Școala Logos. 
Fratele Călin Pop a vorbit în numele 
familiei, mulțumind pentru dragostea 
cu care a fost înconjurat la noi fratele 
Ted Pop… Ca un cuvânt al durerii 
noastre, ne rugăm ca Domnul să 
umple locul gol din adunare și din 
inimile noastre, lăsat de plecarea 
fratelui Ted dintre noi, și să ne 
lumineze inimile tuturor ca să trăim în 
sfințenia Domnului Isus, dând cinste 
harului care ne-a mântuit.

Scurte Comunicări

Grupul instrumental din duminica trecută



 

Cu Biblia în mână . . . 

Da, întotdauna !

„Mulțumiți întotdeauna 
lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate 
lucrurile, în Numele Domnului nostru Isus 
Hristos!”   (Efeseni 5:20).

Trebuie să fim mulțumitori lui 
Dumnezeu pentru tot ce primim de la El. 
Și nu, ocazional, ci întotdeauna!

Dacă întâlnesc un cerșetor care 
mereu se plânge și nu e nicioddată 
mulțumit cu ce capătă, parcă nu-mi vine 
să-i mai dau ceva. Evanghelistul Moody 
scria despre un poet care a scris: 
Nemulțumirea de pe față, e foarte greu de 
acceptat; Asprimea vântului de iarnă e 
m a i ușo r d e s u p o r t a t . D a r v a i , 
nemulțumirea se observă așa des chiar și 
la credincioși. Noi primim binecuvântări 
de la Dumnezeu în fiecare zi, și totuși cât 
de puține mulțumiri Îi aducem!

Cel credincios, adică un sfânt al 
Domnului Isus, dacă e nemulțumitor, 
poartă în el o contradicție. A fi rău și a fi 
nemulțumit sunt carecteristici gemene, 
merg împreună. Dar noi trebuie să avem 
o bunătate deosebită, care ne dă farmec și 
merge împreună cu mulțumirea. „Este 
vreunul cu inima bună? Să cânte cântări 
de laudă!” (Iacov 5:13). Iată ce așteaptă 
Dumnezeu de la noi. Este chiar scopul 
pentru care am fost creați. Când s-a luat 
hotărârea în ceruri să fie creată ființa 
umană, și ea să fie fericită, da, fericită în 
Hristos, tocmai pentru acest scop am fost 
creați: ca să-I aducem laudă pe pământ 
acum, și în ceruri toată veșnicia. Ce-L 
determină pe Dumnezeu să ne dea toate 
binecuvântările? La Isaia 63:8 este scris: 
„Negreșit, ei sunt poporul Meu, niște copii 
cari nu vor fi necredincioși! Și astfel El s-a 
făcut Mântuitorul lor”.

Spunem uneori că mulțumirea este o 
virtute rară, dar n-ar trebui să fie așa. Noi 
suntem poporul lui Dumnezeu, poporul 
cântărilor de mulțumire întotdeauna!

Citirea zilnică — Martie 2021

1. Num. 20-22 + Marcu 7: 1-3 
2. Num. 23-25 + Marcu 7: 14-37 
3. Num. 26-28 + Marcu 8 
4. Num. 29-31 + Marcu 9: 1-29 
5. Num. 32-34 + Marcu 9: 30-50 
6. Num. 35-36 + Marcu 10: 1-31 

7. Deut. 1-3 + Marcu 10: 32-52 
8. Deut 4-6 + Marcu 11: 1-18 
9. Deut. 7-9 + Marcu 11: 19-33 
10. Deut. 10-12 + Marcu 12: 1-27 
11. Deut. 13-15 + Marcu 12: 28-44 
12. Deut. 16-18 + Marcu 13: 1-20 
13. Deut. 19-21 + Marcu 13; 21-37 

(14 Martie, schimbăm ora)
14. Deut. 22-24 + Marcu 14: 1-26 
15. Deut. 25-27 + Marcu 14: 27-53 
16. Deut. 28-29 + Marcu 14: 54-72 
17. Deut. 30-31 + Marcu 15: 1-25 
18. Deut. 32-35 + Marcu 15: 26-47 
19. Iosua 1-3 + Marcu 16
20. Iosua 4-6 + Luca 1: 1-20 

21. Iosua 7-9 + Luca 1: 21-38 
22. Iosua 10-12 + Luca 1: 39-56 
23. Iosua 13-15 + Luca 1: 57-80 
24. Iosua 16-18 + Luca 2: 1-24 
25. Iosua 19-21 + Luca 2: 25-52 
26. Iosua 22-24 + Luca 3 
27. Judecători 1-3 + Luca 4: 1-30 

(28 Martie, Duminica Floriilor)
28. Judecători 4-6 + Luca 4: 31-44 
29. Judecători 7-8 + Luca 5: 1-16 
30. Judecători 9-10 + Luca 5: 17-39 
31. Judecători 11-12 + Luca 6: 1-26 



„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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„Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui 
Dumnezeu!” (Efes. 2:8)

Preaiubiților, scrisoarea — v-am trimis-o mai ales,
Ca să știți că drumul crucii nu-i o cale de succes,
Nu e-nțelepciunea lumii, ci e Crucea lui Hristos,
Deci, priviți la Cer în zare, nu la paiele de jos.

Vă mai spun, nu iubiți lumea, nici nu vă lipiți de ea,
Căci vă trage cu ispita, în mocirla cea mai rea.
Chiar momeala din vitrină, vă atrage să gustați,
O dulceață de otravă, de care nu mai scăpați.

Dragostea nu-i doar ce-ți place, nu e… ce-ai ales că vrei,
Dragostea adevărată, de la Dumnezeu o iei.
Poți alege calea lumii, dar ea duce la mormânt,
Tu alege calea-ngustă, și trăiește-atunci ca sfânt.

Cine s-a lipit de lume, și trăiește în păcat,
Ajunge robit de patimi, și cu moartea s'a-nnodat.
Într-acolo, la pierzare, duce al gheenei drum, —
Plata pentru făr'delege nu s-a schimbat nicidecum.

Tot ce este azi în lume: pofta firii pământești,
Pofta ochilor, mândria, toate-n lume le găsești,
Clocotind flămânde patimi, din al iadului cazan,
Nu sunt de la Tatăl Slavei, ci-s fiertura lui satan.

Preaiubiților, în lume, veți avea de suferit,
Așa ne avertizează Domnul nostru Preaiubit,
Dar puterea biruinței, în credință s-a ascuns.
Voi s-aveți în suflet pace, harul Său ne e-n’deajuns.

Nu priviți 'napoi la toate câte-n lume le-ați lăsat,
Ci uitați-vă la Domnul care Cerul vi l-a dat,
Mult mai mare e câștigul dobândit de voi prin har
Când ați părăsit blestemul și-al păcatelor hotar.

Bucurați-vă în Domnul, bucurați-vă mereu,
În Hristos avem viața, biruința-n Dumnezeu.
Lumea, pofta, lăcomia,  în cenușă se prefac,
Dar cine rămâne-n Domnul, acela rămâne-n veac. (vp)

O scrisoare… uitată

!!! Prim"vara e anotimpul 
când Dumnezeu parc" spune: „Hai, 
mai încearc" odat"!” (Robert 
Orben)

!!! În problemele de 
con#tiin$", legea majorit"$ii n-are 
nici o valoare.  (M. Gandhi).

!!! Cea mai scump" resurs" 
natural" a unei $"ri sunt copiii pe 
care-i cre#te. (Danny Kaye).

!!! În vremuri ca acestea e 
bine s" #tim c" întotdeauna au fost 
vremuri ca acestea.  (Paul Harvey)

!!! Întotdeauna m-am opus 
milionarilor, dar… ar fi periculos 
s"-mi ofere cineva un cadou de un 
milion.  (Mark Twain)

!!! O corabie e în siguran$" cât 
timp r"mâne în port; dar nu acolo e 
rostul cor"biilor . (John A. Shedd)

!!! Cam la vremea când un om 
î#i d" seama c" p"rin$ii lui au avut 
dreptate, de obicei are deja un fiu 
care crede despre el la fel, c" nu 
#tie nimic. (Charles Wadsworth)

!!!Toate lucrurile pe care le-am 
v"zut m" înva$" s" m" încred în 
Dumnezeu în leg"tur" cu toate 
lucrurile pe care nu le-am v"zut. 
(Ralph Waldo Emerson)

!!! Îngrijorarea e dobânda pe 
care o pl"tim pentru necazul pe 
care înc" nu-l avem.  (W. R. Inge)

!!! Lucrul cel mai frumos când 
faci parte dintr-o echip", e c" ai 
întotdeauna pe cineva care este de 
partea ta. (Margareta Carty)

!!! Acela este omul cel mai 
fericit, fie bogat, fie s"rac, cel ce #i-
a g"sit fericirea în familia sa 
(Goethe)

!!!  Numai cu vorba, nu se face 
ciorba…

Mila este insigna unui suflet nobil (Shakespeare)

Poart"te cu un copil ca #i cum ar fi deja persoana care vrei 
s" ajung" (Haim Ginott).

Nimeni na fost dat afar" din servici pentru c" a ascultat 
prea mult (Calvin Coolidge).

Dac" ai avea posibilitatea s"$i tr"ie#ti din nou via$a... tear 
costa mai scump acum (O revist").

Tr"s"tura principal" a unui geniu nu e perfec$iunea, ci 
originalitatea, deschiderea u#ilor spre noi frontiere (Arthur 
Koestler).

Dac" oamenii sar concentra mai mult asupra problemelor 
majore ale vie$ii, to$i #iar cump"ra undi$e de pescuit (Doug 
Larson).

Cînd ajungi la cap"tul funiei, f" un nod #i leag"n"te! (Leo 
Buscaglia).

Ignoran$a nu te ucide, dar te face s" transpiri mai tare 
(proverbhaitian).

Cine are r"bdare, cap"t" ce vrea (Benjamin Franklin).

Via$a e ca o carte bun". Cu cît cite#ti mai mult o în$elegi 
mai bine (Harold S. Kushner).

Trebuie s" accept"m dezam"girile care sînt finite, pentru 
ca s" nu pierdem speran$a care e infinit" (Martin Luther 
King).

E mai u#or s" întorci sunetul unui clopot înapoi în clopot, 
decît s" dezmin$i o bîrfeal" r"spîndit" în popor (Shana 
Alexander).


