
„Iată, sămănătorul a ieșit să samene”
(1) O parte din sămînță a căzut lîngă drum, și au venit păsările și au 

mâncat-o. (2) O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde nu avea pământ 
mult: a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit 
soarele, s-a pălit; și, pentrucă n-avea rădăcini, s-a uscat. (3) O altă parte a căzut 
între spini: spinii au crescut, și au înecat-o. (4) O altă parte a căzut în pământ 
bun, și a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul șaizeci, și altul treizeci.

Cine are urechi de auzit, să audă.  (Matei 13:5-9).
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Miercurea trecută, 17 martie 
2021, s-a desfășurat la activitățile 
copiilor de la Școala Duminicală, 
mult așteptatul Indy-500 la Betel.

Câștigătorii au fost premiați.

The winners:
1. Design (kids only): 

1st place: William Popovici;
2nd place: Andrea Rasinar;
3rd place: Eva Popovici.

2. Design (kid + parent):
1st place: Julia Popovici;
2nd place: Tommy Bulboaca;
3rd place: Michaela Crismariu.

3. Speed (fastest car):
1st place: Sarah Smahon;
2nd place: Paul Rosca; 
3rd place: Lucas Bonca.

 
Mulțumim în mod special celor 
care au adus o contribuție la 
pregătirea și desfășurarea acestor 
acivități cu copiii, în mod special: 
Freddy Hegyeș, Mihaela 
Popovici, Danny Voica, și Jim 
Ray (specialist AWANA venit la 
noi să supravegheze concursul). 

Ne rugăm ca Domnul Isus să 
binecuvinteze toate familiile și pe 
toți cei care se implică în lucrarea 
cu copiii!

Fotografiile alăturate:
Sus: juriul de premiere 

împreună cu Jim Ray, de la sediul 
AWANA, studiază rezultatele.

La mijloc: copiii la rugăciune, 
înainte de activitățile pe care le-
au avut miercuri seara;

Jos: premianții se bucură de 
trofeele primite și nerăbdători să 
le arate părinților.



 

r În Romînia, Gherghei Dan, din 
Zalău, nepot de soră al fratelui Jean 
Opriș, în vârstă de 58 de ani, a suferit 
un stroke, un accident cerebral 
vascular și a paralizat în partea stângă. 
Să ne rugăm pentru o refacere rapidă și 
completă.

r S-a întors din Florida, familia 
Timmy și Diana Popovici. Familiile 
Sami  Negru șă Dan Bulboacă s-au 
întors din Hawaii. Iar familia Sylvan 
Popovici s-a întors din concediul avut 
în Arizona. Fratele Nicu și sora Viorica 
Mureșan s-au întors din Hawaii. Iar 
Clement și Tina Popovici sunt în 
Florida în vizită la rude. La fel, 
familiile Dan Ilia, Andre Ordeanu, 
Allen Ordeanu și Aurel Burcă. 

r Din cauza unei defecțiuni la 
transformatorul de curent (la stâlpul de 
pe stradă), compania ComEd ne-a 
furnizat în ultima vreme curent electric 
de intensitate mică, și nu am putut 
transmite prin Internet programele 
duminicale, iar de câteva ori n-a mers 
nici căldura în casa de rugăciune decât 
la un nivel scăzut. Deși lucrurile 
acestea sunt dincolo de puterea 
noastră, ne cerem scuze celor care au 
avut de suferit din aceste cauze.

r Duminica trecută seara am avut 
în casa de rugăciune un priveghi de 
mângăiere și evanghelizare cu ocazia 
trecerii la Domnul a fratelui Viorel 
Truța. Exprimăm și pe această cale 
condoleanțe familiei de aproape, soției 
s. Elena Truța și fiilor ei, Tiberiu și 
Octavian  (căsătorit cu Magheln  și 
două fiice, Madeline și Morgal), cât și 
celor de departe, fratelui de corp, Petru 
Truța din Atlanta, și sorei sale din 
H a i f a , I s r a e l . S e r v i c i u l d e 
înmormântare s-a ținut lunea trecută la 
casa Funerară Simkins și de îngropare 
la cimitirul Ridgewood, în Des Plaines.

r Fratele și sora Dolfi și Mariana 
Mocek, din Cehia (orașul Zatec), 
transmit salutări bisericii noastre. Cei 
care am fost în România cu fanfara, 
ne-am împrietenit cu familia Mocek, 
originari din Sf.-Elena, România, și am 
fost chiar în 
Cehia la Zatec. 
Fratele Mocek 
ne anunță că 
într-o perioadă 
de trei luni au 
p l e c a t î n 
v e ș n i c i e l a 
Domnul ambii 
părinți (mama, 
la 12 decembrie 
anul trecut; și 
tatăl, la 28 februarie a.c.) aduși și 
îngropați în România. Familia Dolfi 
urmărește programele și Buletinele 
noastre duminicale pe Internet și ne 
simțim astfel aproape unii de alții.

Cugetări
Dumnezeu Preasfânt, are nevoie de 

o unealtă sfântă, prin care să-Și poată 
oglindi viața Lui sfântă.

Trebuie să ne asemănăm cu Hristos 
în viața noastră lăuntrică, dacă vrem 
să-I semănăm în lucrarea din afară.

Jugul ascultării este ușor, când eul 
nostru este pe cruce.

Cât întuneric îngădui în inima ta, 
atât loc își păstrează diavolul  în tine, 
și atâta numește el, cu drept cuvânt, 
proprietatea lui.

A fi „în Hristos,” înseamnă să fi un 
om care nu se mai vede deloc și despre 
care nu se mai aude nimic, căci este 
ascuns în Isus și este mort pentru tot ce 
nu este de la Hristos.

Numai cine este răstignit față de 
lume, poate să biruiască lumea.

Înveți să cunoști lucrarea Duhului 
Sfânt numai atunci când în smerenie 
primești înștiințările Lui și nu-i stai în 
cale cu părerile tale.



 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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E Duhul Slavei de Lumină

E Duhul slavei de lumină,
Vestind că Domnul va veni!
Dar, vai, uleiul se termină,
În veghea orelor târzii…

E Duhul Sfânt Învățătorul
Care ne-nvață să iubim,
Așa cum ne-a iubit Păstorul,
Cu dor după Ierusalim.

E Duhul Sfânt al rugăciunii,
Ce dă răspunsul potrivit,
Și știm că-n vuietul furtunii,
Pe nimeni El n-a părăsit.

E Duhul Sfânt al nemuririi,
Cel Sfânt,  e Dumnezeu cu noi,
El ține torța cârmuirii,
Și nu ne-ntoarcem înapoi.

E Duhul - Mărturisitorul,
Cu jar de foc mistuitor,
E Dumnezeu Mângăietorul, 
Al sfinților Apărător.

E Duhul Sfânt care ne poartă
Biruitori prin văi de chin
Și-n lumea strâmbă și deșartă
Ne dă cântări de cer senin.

E Duhul Sfânt - Însoțitorul,
Cel ce lucrează azi în noi…
Cu El, curând lua-vom zborul
În slava Zilei de Apoi!  (vp)

Moștenirea
Am primit o moștenire,
De la Marele-mpărat:
O comoară în mărire,
Lângă Tronu-i luminat.

Moștenirea căpătată,
Nu e din acest pământ,
Ci e sfântă, garantată,
Printr-un veșnic legământ.

Bogății nemăsurate,
Dincolo de orice vis,
În Isus ne sunt păstrate,
Pentru veci în Paradis.

Aici avem doar o parte
Din tezaurul nespus,
În noi Duhul Sfânt împarte
Darurile lui Isus.

Da, și-aici, printre suspine,
În al frământării ceas,
Toarnă proaspete, senine,
Mângăieri la orice pas.

Dumnezeu cu bunătate
Se apleacă pân’ la noi
Să ne scoată din păcate,
Să ne scape de nevoi.

O, de n-ai fi Tu cu harul,
Să ne smulgi din greu amar,
Cine ne-ar umple paharul
Cu al slăvilor nectar?

Cine ne-ar păstra într-una,
Când în lume toate pier?
Cine ne-ar mai da cununa
Strălucirilor din Cer?

Slăvă Ție, Doamne mare,
Pentru sfintele-Ți comori,
Că ne-ai scos de la pierzare,
Să ne faci moștenitori! (vp)

„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)

Despre Sfințenie   (>2)
Sfințenia este condiția de a-L vedea pe 

Dumnezeu. În Epistola către Evrei e scris: 
„Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără care 
nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (12:14). Iar 
Domnul Isus a spus: „Ferice de cei cu inima 
curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu.” (Matei 
5:8). 

Noul Testament ne învață, că omul păcătos 
când se întoarce la Dumnezeu prin pocăință și 
credință, este sfințit ființial, adică este pus de o 
parte, separat de lume și este curățit, purificat, 
de tot ce este rău și păcat; dar acolo nu este 
finalul, ci el urmează să mai viețuiască pe lume, 
în societatea omenească, așa că el urmează să se 
sfințească pozițional, ca poziție în societatea 
omenească, în traiul său de fiecare zi.

In citatul de la Evrei, aflăm că omul trebue 
să caute sfințirea și asta include prezentul și 
viitorul. Sfințirea ființială a curățit trecutul, iar 
persoana respectivă trebuie să-și sfințească 
prezentul și viitorul, până la mutarea sa în cer. 
Iar această sfințire pozițională se poate face prin 
separarea cu grijă de societatea rea, de orice 
este stricat și păcătos, și căutarea unui trai care 
să placă Domnului. Scopul traiului creștin este 
tocmai ca să ajungem să-L vedem pe 
Dumnezeu. Iar chemarea noastră este să 
răspândim cunoștința de Dumnezeu. Prin 
sfințenia vieții noastre suntem „lumina lumii,” 
așa cum ne-a numit Domnul Isus. Nici nu ne 
dăm seama ce mulți ne privesc. Să ne dea El 
putere să-i atragem la Mântuitorul…

de Alexa Popovici

Unii dintre noi fac aceasta cu graiul și cu traiul, 
iar alții o fac numai cu traiul. Ei nu pot vorbi și 
spune altora despre Dumnezeu, fie că au 
vocabular redus, fie că au o timiditate înăscută în 
ei, dar ei trăiesc o viață curată, se feresc de 
păcate, sunt gata mai bine să sufere pierderi, 
decăt să comită vreun păcat. Aceștia vestesc doar 
cu traiul lor și Evanghelia, și voia lui Dumnezeu. 
Prin părtășia lor cu Dumnezeu în timpul vieții, ei 
afirmă o mărturie și arată o confirmare a 
Evangheliei că prin Domnul Isus Hristos, 
oamenii de pe lume, pământenii, vorbesc în 
rugăciuni cu Dumnezeu și primesc de la El 
binecuvîntările Lui. Noi trebuie să ne dăm bine 
seama, că prin sfințenia vieții noastre sîntem 
„lumina lumii,” așa cum i-a numit Domnul Isus, 
pe credincioșii Săi. Noi nu ne dăm seama cîți din 
lume ne privesc, se uită la noi, și cum îi 
înfluențează traiul nostri spre bine sau spre rău.
De aceea, noi trebuie să ne cunoaștem imaginea 
traiului nostru, să ne cunoaștem pe noi înșine. In 
cadrul tuturor preocupărilor noastre, noi trebuie 
să fim sfinți, să ne sfințim viața în mod continuu. 
Nu uitați, alții se uită la noi, așa că trebuie să ne 
uităm și noi la noi, să ne cunoaștem imaginea. O 
dată ap. Pavel a scris fraților din Corint: „Pe voi 
înșivă încercați-vă, dacă sînteți în credință.” O 
astfel de acțiune personală este tocmai, ca noi să 
avem imaginea traiului nostru, să ne cunoaștem 
pe noi înșine. Noi trăim în mijlocul societății, în 
jurul nostru sunt alții, și toți aceștia se uită la noi, 
să vadă cum trăim, cum este viața noastră, că ei 
știu că sîntem pocăiți, că Îl urmăm pe Domnul 
I s u s , c ă s î n t e m c r e d i n c i o ș i c r e ș t i n i 
noutestamentali. Dar oare sîntem noi plini de 
puterea de a-i atrage pe alții la Domnul, avem 
noi ținta trăirii noastre să-L arătăm altora pe 
Dumnezeu? Este limbajul nostru, vorbele 
noastre răsărite din lăuntrul nostru spiritual, 
exprimăm noi în graiul nostru sfințenia 
Domnului îmbinată cu sfințenia noastră? Este 
caracterul nostru sfânt în formatul sfânt al celor 
care trăiesc în Dumnezeu?


