
Evanghelia după Ioan 20:24-28
„Toma, zis Geamăn, unul din cei doisprezece, nu era cu ei când a venit Isus. 
Ceilalți ucenici i-au zis deci:

—  „Am văzut pe Domnul!” 
Dar el le-a răspuns:
— „Dacă nu voi vedea în mînile Lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune 

degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mîna mea în coasta Lui, nu 
voi crede.” 

După opt zile, ucenicii lui Isus erau iarăși în casă; și era și Toma împreună 
cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Isus, a stătut în mijloc, și le-a zis:

— „Pace vouă!” 
Apoi a zis lui Toma:

— „Adu-ți degetul încoace, și uită-te la mînile Mele; și adu-ți mîna, și pune-
o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.”

Drept răspuns, Toma I-a zis:
— „Domnul meu și Dumnezeul meu!”
— „Tomo” i-a zis Isus, „pentrucă M-ai văzut, ai crezut. Ferice de ceice n'au 

văzut, și au crezut.”
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q Serviciul de înmormântare al 
fratelui Mircea Răduț va fi vineri, 16 
aprilie, între orele 12:00 (prânz) - 2:00 
(limita de locuri numai 50 de 
persoane), după care vom merge la 
groapă în imediata apropiere la Irving 
Park Cemetery. Adresa casei funerare 
este: Rago Brothers Funeral Home, 
7751 Irving Park Road, Chicago, IL 
60634. Phone (773) 736-2693. Cu 
această ocazie spunem un bun venit 
între noi rudelor și prietenilor veniți de 
aproape și de departe, rugându-ne 
Domnului ca El să Se atingă de inimile 
întristate și să șteargă lacrimile celor 
rămași în urma fratelui Mircea Răduț, 
amintind în special pe soția s. Mary 
Răduț, fiica Noel și pe Christy și 
Heidy, Ana și Cornel Bud, cât și pe 
ceilalți veniți din alte orașe.

q S-au întors din vacanță cu forțe 
noi, gata de lucru: Aurel și Ica Burcă 
veniți din Florida; Marius și Ofelia 
Bonca, veniți din vacanță din Hawaii.

q Ne-am bucurat să avem din nou 
în mijlocul nostru după o absență 
îndelungată din cauza pandemiei care 
bântuie, și i-am salutat cu drag între 
noi: familia Petre și Mia Arcan, familia 
Ioan Hedean, Ana Jurchela, Lidia Mic, 
și alții.

q Mulțumim fraților Filip și 
Andrei Smahon  pentru lucrarea 
excelentă de remodelare a holului 
biseriicii și pentru efortul de a fi fost 
gata pentru sărbătoarea Paștelor. Bunul 
Dumnezeu să le răsplătească din 
bogăția binecuvântărilor Lui.

q Mulțumim societății surorilor și 
în mod special sorei Magdalena 
Capotă, pentru gustarea cu cafea, ceai  
și dulciuri, din duminica trecută, de 

Scurte Comunicări care ne-am bucurat înainte de 
începerea serviciului de închinăciune.

q Mulțumim sorei Eunice Ilia, 
Tina Popovici, Estera Bulboacă, și alte 
surori care s-au ocupat cu pregătirea 
copiilor pentru serbarea de  Paște. 

q Să ne rugăm pentru cei ce 
suferă, pentru cei bonavi, pentru cei 
slăbiți de molima care bântuie. Să-i 
amintim în rugăciuni pe aceștia:

- sora Lili Chișmore suferă de 
cancer și a fost internată de urgență joi 
8 Aprilie, după o fractură;

- sora Gaby Burcă a fost 
diagnosticată cu cancer la gât.

- fratele Ionel Ordeanu se află 
internat la St Francis Hospital;

q Miercuri 7 Aprilie la serviciul 
divin de seară am avut ca oaspeți țn 
Casa Domnului pe fratele și sora Petre 
și Irina Lorincz, care au venit cu un 
musafir predicator din Detroit, Iosif 
F r a n k , p r e z b i t e r l a B i s e r i c a 
Penticostală din Middlebelt, Michigan. 
Fratele Frank a predicat Cuvântul 
Domnului.

q Marți, 6 Aprilie, a trecut la 
Domnul fratele Nicolae Marinca 
(unchiul fratelui George Ardelean). 
Nicolae Marinca s-a născut pe 4 Iunie 
1939 și a locuit la Timișoara până a 
emigrat în America la Chicago în 
1989. A frecventat biserica ș i 
frățietatea noastră când eram pe Irving 
Park Road, și la scurt timp L-a primit 
pe Domnul Isus ca Mântuitor, find 
botezat de fratele Alexa Popovici.  În 
ultimii ani a avut semne tot mai 
accentuate de Alzheimer's disease și pe 
data de 6 aprilie a plecat la Domnul. 
Exprimăm condoleanțe familiei și 
rugăciunea noastră Domnului ca El să 
mângăie pe ce îndurerați.



 

Câteva Mere de Aur dintr-
un Coșuleț de Argint

Proverbe 25:11

Necredința e murdară și stricată
Credința e ca roua de curată

Umilința vine de la Dumnezeu
Mândria vine de la cel rău.

Dragostea vine dintr-o inimă curată,
Bârfa vine dintr-o minte-ntunecată.

Cântecul vine dintr-o inimă liniștită,
Supărarea vine dintr-o inimă-mpietrită.

Credinciosul aleargă după Hristos,
Așa trebuie să facă și cel păcătos.

Mulți vin la credință degrabă,
Dar puțini o urmează viața-ntreagă.

Cine-și mărturisește păcatul,
Ar fi bine să nu mai facă altul.

Unii zic că-s pocăiți,
Dar de fapt sunt „porecliți”.

Unii zic că n-au păcate,
Dar de fapt le au pe toate.

Unii nu se pocăiesc
Pentru că mereu bârfesc.

Credința fără faptă
este moartă,

Faptele fără credință,
nu au biruință.

Nu-mi da, Doamne, mare nume,
Ci dă-mi multă-nțelepciune

Dă-mi o inimă curată
De păcate măturată.

Culese de fratele Vasile Corsiuk

CEL VIU
„Cel viu! Am fost mort și iată că sunt 
viu în vecii vecilor.” Apoc. 1:18.

Aici e siguranța că Domnul 
nostru Isus Hristos TRĂIEȘTE,  
ESTE VIU.

Da, El este viu, deși a fost mort 
și așezat în mormânt. Crucea de pe 
Golgota și întreg șiragul de suferințe, 
ducătoare la moarte și-au făcut 
lucrarea, iar El a fost ucis, coborât de 
pe cruce și pus în mormântul nou, 
proprietatea lui Iosif din Arimatea, El 
a înviat. Moarte, unde îți este boldul, 
iadule, unde este biruința ta?

El este viu și este în căutarea de 
suflete pierdute și fără pace, care au 
asupra lor povara grea a păcatelor 
lor. El îi cunoaște pe cei fără pace, pe 
cei cu mustrările de conștiință, pe 
sărmanii păcătoși ce suspină și 
lăcrimează. El le cunoaște coșmarul, 
murdăria stării de păcătoșenie. O, El 
este viu și vrea să le dea pacea. 
Tocmai pentru asemenea persoane ce 
se zbat și se frământă a venit El. El te 
vrea fericit, cu bucurie în suflet, 
curat și fără pată. 

Ce veste minunată! Domnul Isus 
ne eliberează de povara păcatelor. 
Aceasta este o veste mult mai bună 
decât dacă ai moșteni o avere mare. 
Totul este trecător, dar mântuirea 
rămâne pentru veci. El ia asupra Sa 
toată povara păcatelor tale, iar pe 
tine te face fericit și izbăvit.

Gândiți-vă că astfel începi o 
viață nouă. Soarele va răsări și va 
lumina cu o frumusețe astrală, ca 
niciodată înainte. Lăuntrul se va 
umple de pace și de bucurie sfântă, 
de cântarea mântuirii: „Sunt un 
păcătos dar salvat,” sau o altă 
cântare: „O schimbare în viața mea 
s-a făcut, întrând Isus în inimă.” 
Crede în El și vei fi mântuit!

  (de Alexa Popovici)



 		„Sufletul	
nostru	

nădăjduiește	în	
Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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De Anul Nou
Pentru Anul care vine
Dumnezeu știe mai bine
Cât suspin și ce necazuri
Vin cu valuri și talazuri,
Cât amar și câtă miere,
Cine stă și cine piere…
Dar în toate Domnul vine,
Să ne dea printre suspine,
Bucurii și sănătate,
Har ceresc și libertate,
Ne dă sfânta Lui povață,
Cu elanuri noi de viață,
Vine să ne dea iubirea,
Să ne vadă mulțumirea,
Să ne-mbrace-n sfinte haine
Ca-n divinele Lui taine;
Să ne dea o garanție,
Că scăpăm de pandemie;
Să ne spună înc-odată,
Vestea Lui cea minunată,
Că suntem a Lui comoară,
Care nicicând n-o să piară,
Că Isus în veci ne ține
Și la rău ca și la bine,
Și ne dă în Adunare
A Sa binecuvântare,
Ca s-avem inima plină
De cântări și de lumină! (vp)

Mâna Lui 

apere 
 în matase,
fir  
 har și bine
Toarnă El printre suspine,

Din duminica trecută. Sus: Copiii de la Școala Duminicală la un egg-hunt 
împrejurul casei de rugăciune. La mijloc: Programul de închinăciune a inclus și 
pe copii care au avut poezii, versete biblice și cântări, înviorând sărbătorește 
adunarea. Jos: fanfara a avut prima parte a programului de Paște.


