
 S-a plecat și scria cu degetul pe pământ
„Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu pietre pe astfel de femei: Tu dar 

ce zici?” Spuneau lucrul acesta ca să-L ispitească și să-L poată învinui. Dar Isus 
S-a plecat în jos, și scria cu degetul pe pământ. Fiindcă ei nu încetau să-L 
întrebe, El S-a ridicat în sus, și le-a zis: „Cine dintre voi este fără păcat, să 
arunce cel dintâi cu piatra în ea.”  Apoi S-a plecat iarăși, și scria cu degetul pe 
pământ… (Ioan 8:5-8)
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Scurte 
Comunicări

q Am salutat în adunare pe sora 
Vasilica Corsiuk, care a putut să vină la 
biserică după un an de zile, fiind 
împiedicată de virusul COVID-19. 

q De asemenea ne-am bucurat că fr 
Dumitru Buhai a fost intre noi după ce 
a fost bolnav de Corona, și după ce a 
fost prins în stare gravă de o ciză 
cardiacă severă. In luna februarie 
fratele Buhai a împlinit 85 de ani și îi 
dorim binecuvântarea Domnului și pe 
mai departe cu bucurie, har și pace 
cerească. 

q Am salutat familia Nicu și 
Viorica Mureșan care au fost cu noi 
după o absență îndelungată și o 
călătorie în Hawaii.

q Să ne rugăm pentru sora Mariana 

Connstantin și familia ei, care a trecut 
printr-o grea încercare și așteaptă de la 
Dumnezeu o mângăiere de pace și 
liniște în seninătate.

q Marți 9 Martie a reînceput pe 
ZOOM studiu biblic al familiilor 
tinere, cu învățături preluate din 
Epistola către Efeseni. Cei ce vor să se 
alăture să vorbească cu fratele Marc 
Popovici.

q Ne-am luat Rămas bun de la 
fratele Mihail Bucatovich care s-a 
reîntors în Ucraina, și a ajuns deja la 
Tărăsăuți, în Bucovina de Nord, 
Ucraina.

q Astăzi, la sfârșitul adunării de 
dimineață, avem un „Bake Sale” 
organizat de cei care lucrează la Școala 
Duminicală cu copiii și la AWANA, 
pentru suportarea acestor lucrări cu 
copii în biserica noastră.

q Spunem Bun Venit din concediu 
familiilor Dan și Estera Bulboacă, și 
Sami și Nelli Negru.

Familia Truta anunță că pe data de 11 Martie, la ora 5:55 AM, Viorel 
Truța a plecat la Domnul. 
A fost bolnav grav în 
ultima vreme, dar știm că 
Domnul Isus a fost cu el. 
S-a născut pe data de 12 
d e c e m b r i e 1 9 3 5 l a 
București în familia Petru 
si Floarea Truța. L-a iubit 
pe Domnul Isus de mic 
copil până la sfârșit. Cu 
toții l-am iubit și noi, și îl 
vom iubi mereu.  

Astăzi de la orele 6:00 
după amiază vom avea un serviciu de priveghi aici la noi în casa de 
rugăciune Betel (de la 5:00 va fi un timp cu familia, visitation time)., iar 
mâine, luni 15 martie, de la orele 11, va fi slujba de înmormântare la casa 
funerară Simkins Funeral Home, 6251 Dempster, în Morton Grove. La 
orele 12, vom porni spre cimitir pentru îngropare..



 

Încercarea dragostei
…De obicei confundăm neplăcutul cu 

urâtul. Sărăcia e neplăcută, dar ea este încercarea 
dragostei creștine. Care fată n-ar fi ispitită să 
admire un băiat frumos care i-ar da inele și bijuterii, 
mașini și castele? Dar i-ar place oare să trăiască cu 
același tânăr într-o cocioabă săracă? A fost ușor pentru 
Iov să-L iubească pe Dumnezeu cu familia lui, cu cirezile lui, 
cu averea lui. Dar cum era această dragoste? A trebuit să vină o 
încercare ca să-i întărească credința.

Înainte ca să fiu dus la închisoare, starea mea socială și cea materială 
erau foarte comfortabile. Iar în clipele de examinare personală mă întrebam 
dacă într-adevăr Îl iubesc pe Dumnezeu cu adevărat sau iubeam mai mult 
darurile exterioare și interioare cu care mă dotase. 

După aceea, în celula izolării, flămând, tremurând de frig, fără pantofi 
în picioare, atunci am putut să văd dacă Îl iubesc pe Dumnezeu sau iubesc mai 
mult darurile Lui. Ce bucurie să descopăr că în situațiile acelea pe buze mi s-
au născut cântări de laudă! Credința fusese încercată. (Richard Wurmbrand)

„Făliți-vă cu Numele Lui cel sfânt!”
 (Psalmul 105:3).

Psalmul 105 e plin de armoniile sunetelor de trîmbițe și de voci în 
cântarea de biruință a unui popor în sărbătoare. Cântarea începe cu Aliluia, 
(„Lăudați pe Domnul”) și se termină cu Aliluia („Lăudați pe Domnul”). Acesta 
e motivul tematic al cântării și ne învață simplu că marginile vieții noastre sunt 
„Lăudați pe Domnul”. Noi suntem poporul Aliluilor. Cu Aliluia începem, cu 
Aliluia terminăm, și între început și sfîrșit, tot Aliluia cântăm. Iată partitura 
cântărilor noastre. Iată parametrii Împărăției lui Dumnezeu.

Făliți-vă, este o poruncă aici. Făliți-vă înseamnă mândriți-vă, lăudați-
vă! Desigur, nu este „îngâmfați-vă,” dar e foarte aproape de așa ceva. Tocmai 
de aceea expresia aceasta ni se pare ciudată, parcă nepotrivită. Mândria e 
vestejită de Dumnezeu; e un păcat. Aici e vorba de fală, ca motiv al laudelor 
noastre. Aceasta e o virtute: virtutea de a-L avea pe Dumnezeu singura pricină 
de laudă, de fală!

Copiii lui Dumnezeu trebuie să fie plini de entuziasm și bucurie. 
Numele Lui ne face să tresărim de emoții sfinte. Prea des și prea repede ne 
speriem de răcnetele de leu ale dușmanului care dă târcoale în jurul nostru. Ar 
trebui să-i râdem în pumni și să-i arătăm brațele Domnului, brațe tari care ne 
poartă și ne susțin, căci în El e tăria noastră. Numele Domnului e o fortăreață 
de neclintit. Ne adăpostim în El.

Dosoftei cânta în Psaltirea sa (folosind limbajul acela arhaic) astfel: „Să 
vă lăudaț’ cu svântul Lui nume, Să se veselească toț’ din lume!”  (v)
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Aici
Aici e Casa bucuriei,
Și a cântărilor cerești,
Aici e dealul mărturiei,
Și-a meselor sărbătorești.
Aici e apa care vine,
Din Stânca vieții-n șopot lin,
Să poată bea din ea oricine,
E dornic după har divin.
Aici e Poarta-mpărăției,
Deschisă celor obidiți,
Aici e masa părtășiei
Și vatra celor mântuiți.
Aici familia întreagă,
Unită într-un snop curat,
Se-adună-n pace și se roagă,

CE NE SPUNE BIBLIA DESPRE SFINȚENIE
Alexa Popovici

Cuvântul Domnului și experiența creștină ne arată că El, Mântuitorul, nu 
este numai modelul de imitat, ci prin faptul că El este în noi, locuiește în cel 
credincios (Efeseni 3:17, Ioan 14:23), unirea Lui cu cel credincios, întărește, dă 
o putere vie de a birui ispitele și a trăi o viață sfântă, ca să fim CA EL. Ap. Pavel 
spunea despre sine: „Hristos trăește în mine...” (Gal. 2:20). Sfințenia creștină nu 
poate exista în afară de Hristos, ci numai cu El și prin El.

În Noul Testament, membrii bisericilor erau numiți „sfinți.” (Fapt.9:13; 
Rom. 1:7; 12:13; 16:2; I Cor.6:2; 16:1; Efes. 1:15; 2:19; 3:18; 4:12; Col. 
1:4,12,26; 3:12; II Tes. 1:10, etc). Porunca este și pentru credincioșii de azi și 
din totdeauna: „Ci, după cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în 
toată purtarea voastră. Căci este scris: „Fiți sfinți, căci Eu sunt sfânt!” (I Petru 
1:15, 16. Levetic 11:44; 19:2; 20:7).

Trăsătura aceasta, a sfințeniei în viața de credincios au uitat-o mulți chiar 
dintre acei ce se numesc credincioși, și ei își continuă viața și spun că sunt 
creștini, ba unii cu traiul tăvălit în păcate, se urcă și la amvoane, caută să 
predice, dar nu mai au har. Ei nu se mai pot da pilde vrednice de urmat, așa cum 
Ap. Pavel spunea în multe locuri și ocazii: „vă rog, să călcați pe urmele mele.” 
(I Cor.4:16; 11:1; Efes. 5:1; Filip. 3:17; I Tes. 1:6; II Tes. 3:9, etc.). Aceasta 
trebuie să fie ținuta vestitorilor Evanghelie. Fericitul Augustin spunea: „Când 
trăirea ta va lumina ca fulgerul, graiul tău va fi întocmai ca tunetul!”

Apoi, viața sfântă este scopul mișcării baptiste. Nu uitați, mișcarea 
baptistă a fost și este mișcarea religioasă de reeditarea, de reînviere a 
creștinismului primar. Cine vrea sau îi place să trăiască întocmai ca lumea, n-are 
ce căuta printre noi. E adevărat că noi citim în literatura creștină despre oameni 
sfinți, dar care erau doar oameni „separați,” sau „puși de o parte,” ori „dedicați 
să îndeplinească lucrările sfinte,” Sensul de sfințenie ce se cere celor întorși la 
Dumnezeu, cărora jertfa Domnului Isus Hristos le-a spălat toate păcatele, este 
viața curată trăită în asemănarea vieții Domnului Isus Hristos. Acestora li se 
cere să aibă un caracter sfânt, curat. Societatea omenească în care credincioșii 
baptiști au început să predice e adevărat, că oamenii n-au fost păgâni, dar trăiau 
o viață păcătoasă, nu L-au primit pe Domnul Isus Hristos în ființa lor. Scopul 
predicilor noastre a fost aducerea oamenilor la pocăință și credință. (va urma) 

„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)

„Către cei ce au fost 
sfințiți în Hristos Isus, 
chemați să fie
sfinți...” 

(I Cor. 1:2).


