
„Și iată că li s-a arătat Moise și Ilie, stând de vorbă cu El (cu Isus). Petru a luat 
cuvântul, și a zis lui Isus: „Doamne, este bine să fim aici; dacă vrei, am să fac 
aici trei colibi: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie.”

Pe cînd vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și 
din nor s-a auzit un glas, care zicea: „Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi 
găsesc plăcerea Mea: de El să ascultați!” Cînd au auzit, ucenicii au căzut cu 
fețele la pământ, și s-au înspăimântat foarte tare.   (Matei 17:3-6)
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Comunicări
n In săptămâna trecută în România 

a trecut la Domnul, David Corlan în 
vîrstă de 35 de ani, (în fotografie, la 
botezul său în Timișoara în 2003), 
nepotul sorei Niculina Bulboacă. 
Sincere condoleanțe și Domnul să 

mângăie familia îndoliată din România 
și din America. Slăvit să fie Domnul 
nostru Isus Hristos pentru locul pe care 
ni l-a pregătit într-o țară mai bună și 
fără necazuri.

n În duminica trecută ne-am 
bucurat să salutăm între noi, după o 
lungă absență din cauza pandemiei 
COVID-19, pe:

- sora Grija Ioana;
- sora Maria Marandiuc.

n Duminica trecută am salutat ca 
musafiri la noi la Betel pe:

- Rebeca Pop, din Florda;
- Beny Ilciuc, de la biserica Betania, 

și S. Carlina, împreună cu copiii;
- familia Dumitrașcu Marinică și 

Cornelia, din Akron, Ohio.

n Slutăm cu bucurie în mijlocul 
nostru pe cei care în weekendul acesta 
au fost la repetiția de fanfară de ieri, 
toată ziua, și au rămas și astăzi cu noi la 
închinăciune. O jertfă bună pentru slava 
Domnului Isus. 

Felicităm pe fratele Gheorghe și 
sora Letiția Țârlea la trecerea cu 
succes a examenului de cetățenie 
în America. Slavă Domnului pentru 
îndurarea pe care și-a arătat-o față 
de această familie scumpă.   

n Luni 5 Iulie Biserica organizează 
un picnic la locul nostru obișnuit pe 
Euclid și River Road. Mulțumim sorei 
Magda Capotă pentru inițiativa în 
această lucrare. Avem 
nevoie de voluntari care 
să ajute la transportul 
mîncării și a BBQ grill.

Pe cât posibil cei 
c a r e p l ă n u i e s c s ă 
participe (sperăm că toți 
vor veni) să se anunțe la 
sora Magdalena Capotă și îndemnăm 
pe toți să vină la picnic cu jocuri și 
bucurie și dorința de părtășie.

n Felicităm pe fratele Gheorghe și 
sora Letiția Țârlea la trecerea cu succes 

a examenului de cetățenie în America. 
Slavă Domnului pentru îndurarea pe 
care și-a arătat-o față de această familie 
scumpă.   Felicitări

n Cu ajutorul Domnului și prin 
harul Lui, următorul botez la noi este 
programat pe data de 18 iulie, în a treia 
duminică din luna iulie. Biserica este 
chemată la rugăciune și pentru această 
cauză.

n Am primit vestea, la încheierea 
acestui Buletin Duminical că fratele 
Ioan Mircu, unul din diaconii aleși ai 
bisericii noastre, a trecut la Domnul. În 
ultimii ani locuia în Atlanta, la fiică și 
ginere, Angela și Mircea Dulceanu.



 

De la masa pastorală

Puterea, Ungerea, Pecetluirea, și Arvuna noastră
„Și Cel ce ne întărește împreună cu voi, în Hristos, și care ne-a uns, este 
Dumnezeu. El ne-a și pecetluit, și ne-a pus în inimă arvuna Duhului.” (II 

Corinteni 1:21-22)
În câteva cuvinte, apostolul Pavel ne aduce  aminte de câteva învățături 

de seamă în legătură cu viața noastră de credință. Dumnezeu ne „întărește” în 
Hristos. Aceasta este o viață de statornicie, stabilitate, de putere. La Coloseni 
2:6-7 e scris: „Astfel dar, după cum ați primit pe Hristos Isus, Domnul, așa să 
și umblați în El, fiind înrădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință…” Toate 
învățăturile care urmează pornesc de la aceasta înrădăcinare și zidire în 
Hristos. Nici ungerea, nici pecetluirea, nici arvuna nu sunt de la noi, ci de la 
Dumnezeu. El e viața noastră.

Există în acest pasaj un cuvânt mic, pe care nu-l băgăm în seamă, dar 
care are o valoare mare în viața de credință: cuvântul împreună! Aici apostolul 
Pavel ne spune că suntem legați unii de alții și că nu putem trăi izolați, și că 
suntem legați cu toții deEl, în părtășia legământului în sângele Domnului Isus.

Dumnezeu ne întărește rădăcina, fiind împreună… Ne dă ungerea, și 
alegerea divină pentru lucrarea sfântă, fiind și lucrând împreună… Ne dă 
pecetluirea sublimă, adică ne arată că El este proprietarul comorilor Sale, și al 
fiecăruia dintre noi, fiind cu toți sfinții o familie împreună… Și ne dă Arvuna 
Duhului, spunându-ne „Voi sunteți preaibiții mei, și sigiliul cu care v-am 
însemnat vă arată că nu mai sunteți din lume, și nu mai trăiți după puterea 
veacului acestuia, ci după rânduiala Împărăției lui Dumnezeu. Sunteți născuți  
nu din sânge, nici din voia firii voastre, nici din voia altuia, ci sunteți născuți 
din Dumnezeu, cinstea cea mai înaltă în universul acesta. Slavă Lui!

Secretul creștinului autentic
 Puterea creștinismului constă în intimitatea trăirii Domnului Isus Hristos 

în viața ucenicilor Săi. Cineva a încercat răbdarea unui coleg de lucru despre 
care știa că este credincios, și i-a tras o palmă. Credinciosul, în loc să-i 
răspundă și el cu o palmă, l-a privit blând și i-a spus: „Mă rog pentru tine chiar 
dacă tu mă urăști.” Copleșit de puterea de stăpânire a colegului său, cel care i-a 
tras palma s-a hotărât să trăiască și el după purtarea cerută în Matei 5. Nu după 
mult timp însă a trebuit să mărturisească: „Nu pot. Am încercat, dar e prea 
greu să trăiesc o așa viață. Cui îi place să fie prigonit, flămând sau să găsească 
plăcere în întristări?”  Credinciosul i-a răspuns: „Dragul meu, fericirile din 
Matei 5 sunt imposibil de trăit pentru cel care nu-L are pe Domnul Isus ca 
Stăpân în viață. Dar dacă El e Regele vieții tale, atunci vei înțelege ce 
înseamnă: Ferice de cei ce plâng, de cei săraci, de cei blânzi, de cei prigoniți! 
Întâi primește-L pe El ca Domn, și vei avea moștenirea vieții veșnice.”

Domnul Isus Hristos ne-a poruncit să-L urmăm; iar urmașilor Săi le face 
făgăduința fără seamăn a prezenței Sale continue. Iată de ce nimeni nu poate 
distruge Biserica lui Hristos; El trăiește în inima credincioșilor Săi. Dar iată și 
de ce mulți nu vor să primească mântuirea; le cere golirea de ei înșiși, și 
umplerea cu Hristos.
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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,

C E N E S P U N E B I B L I A D E S P R E 
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; 

„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)

Am învățat să cânt… Credința,
Când toți luptau ca să mi-o ia,
Dar știu c-o voi cânta mai bine
Atunci, în veacul care vine,
Când pe Isus Îl voi vedea!

Am învățat să cânt… Speranța,
Când valurile m-au cuprins,
Și n-a mai fost decât o rază, —
Cuvântul Lui ce luminează,
În neguri ca un far nestins.

Am învățat să cânt… Răbdarea
Cu glasul răgușit de plâns,
Dar știu c-o voi cânta mai bine,
Când voi vedea ce slăvi divine,
Și snopi bogați de har mi-a strâns.

Am învățat… Îmbrățișarea
S-o cânt cu dor și vis curat,
Când despărțirile într-una
Mi-au rupt și sfârtecat cununa
Și pe cei dragi mi i-a luat.

Am învățat să cânt… Lumina
În veacu-acesta-ntunecat,
Și știu c-o voi cânta mai bine,
Fără de lacrimi și suspine,
La țărmul vieții luminat.

Am învățat și-nvăț… Iubirea
S-o cânt sub biciul blestemat,
Dar știu c-o voi cânta mai bine
Lângă Isus, în slăvi senine,
Când voi vedea ce har mi-a dat! (vp)

Am învățat…

N o i t o ț i p r i v i m c u f a ța 
descoperită, ca-ntr-o oglindă, 
slava Domnului… 2 Cor. 3:18


