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În locul nostru…
„Totuș, El suferințele noastre le-a purtat, și durerile noastre le-a luat asupra Lui, și noi
am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu, și smerit” (Isaia 53:4). „El a purtat păcatele
noastre în trupul Său, pe lemn, pentruca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru
neprihănire; prin rănile Lui ați fost vindecați.” (I Petru 2:24).
Domnul Isus Hristos a luat asupra Lui și în trupul Lui suferințele noastre…
durerile noastre… păcatele noastre… moartea noastră!
Domnul Isus a fost Marele Înlocuitor al nostru. A luat și suferințele noastre
asupra Lui, și păcatele noastre, și pedeapsa noastră. Prin credință primim
această substituire magnifică a Domnului în locul nostru.
O, ce măreață e lucrarea harului lui Dumnezeu! Locul nostru era pe cruce,
la moarte. Și El a venit și ne-a luat locul acela al blestemului, pentru ca noi să
fim binecuvântații Tatălui ceresc. El a luat păcatele noastre și ne-a dat
neprihănirea Lui. El a luat moartea noastră, ca noi să primim viața Lui. Aceasta
e bunătatea lui Dumnezeu care ne îndeamnă zilnic la pocăință!

pentru bucuria celor doi care au
încheiat legământul căsniciei.
n Azi salutăm în mijlocul nostru pe
fratele Vasiliu Florin, doctorand la
Universitatea „Alexandru Ion Cuza”
din Iași, și păstor al Bisericii Baptiste
„Sfânta Treime” din Iași. Fratele
Vasiliu va fi cu noi la sericiul de seară.
Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să ne
dea în ziua de azi un spirit de har, de
cercetare și evlavie, ca să ne bucurăm
împreună.
n Fratele Ion Damian ne scrie din
Arad: „Cu ajutorul Domnului,
așteptăm 5 păstori și un lider de tineret
de la Cernăuți în vizită la Arad: Vasile
Partica, Pavel Grișca, Sandu Deac, Ion
Gireadă, Valer Tofan, și Igor Șpak. Am
organizat vizita în 18 biserici locale din
Comunitatea Baptista Arad, cât și la
Liceul Baptist, și o întâlnire de lucru cu
păstorii din județ. Ne rugăm ca
Domnul să binecuvanteze colaborarea
noastră misionară cu bisericile din
Ucraina.”
n Familia Calestrov este plecată în
concediu la Cancun, Mexico,
împreună cu mai multe familii din
Pennsylvania, rude ale sorei Tatiana,
sărbătorind în riviera tropicală ziua
fiului cel mare, Gabriel, în ziua a 4-a,
luna a 4-a, împlinind 4 ani!
n În sâmbăta de 25 martie a avut
loc în sanctuarul bisericii noastre
căsătoria religioasă
a fratelui Ilie Haureș
cu sora Ioana
Lavinia Bîrle, care
deși nu sunt
membrii în biserica
noastre frecventează
des serviciile noastre
de închinăciune. A
fo s t mu l t p o p o r
venit de la mai multe biserici
penticostale și de la Criștini după
Evanghelie. Au fost musafiri veniți din
Bruxelles (Belgia), și din Suceava. Neam bucurat să oferim locul nostru

n Fratele Nelu Rediș ne scrie:
„Dacă în urmă cu o lună, eram
bucuroși că Otilia a putut să facă
operatie de protezare și la al doilea
picior, vă scriu din Stuttgart unde
suntem din nou cu Otilia. A trebuit să
revenim urgent marți pentru că i s-a
deschis operația, s-a infectat, și ieri a
operat-o din nou, i-a scos proteza și
așteptăm rezultatul analizelor. Dacă
vor fi bune, după ce se vindecă rana,
peste două săptămâni vor face o nouă
operație ca sa-i pună altă proteză.
Recuperarea va dura apoi încă cel
puțin patru săptămâni. Otilia se simte
bine până acum, și cu ajutorul
Domnului și rugăciunilor ce se
îndreaptă către El, sperăm să se
vindece rana cât mai repede. Vă
mulțumesc anticipat că ne veți aminti
și pe noi în rugăciunile voastre și a le
bisericii și vom putea trece biruitori și
peste această încercare. Vă îmbrățișăm
cu dor și drag (Nelu și Otilia Rediș).
n În duminica trecută am
sărbătorit la o masă de dragoste după
serviciul de seară, pe Mariana și Viorel
Tăședan cu zilele de naștere (Viorel, la
1 ianuarie, și Mariana la 26 februarie),
și pe sora Vasilica Ermalai (în bucuria
păcii lui Dumnezeu), cât și pe alții cu
zilele de naștere apropiate în luna
martie, Daniela Bulboacă, Delia
Ordeanu, Magdalena Capotă, Maria
Pavel, Dorina Bejan, Nelu și Aurora
Hiriț, Ana Zah, Viorica Opriș, George
Ardelean, Nick Clonda, Cristi Bud.
Tuturora la dorim binecuvântările
Domnului, acele bucurii nespuse
împletite cu desfătările veșnice din
dreapta Lui (Psalmul 16:11).
n Bolnavii noștri: Sora Dorica
Scobercea se află mai bine în
c o nva l e s c e n ț ă p re l u n g i t ă d u p ă
tratamentul medical prin care a trecut.
Fratele Levi Marian, păstorul bisericii
din New York, a fost operat de
tumoare malignă la stomac; ne rugăm

pentru sănătatea lui și putere de lucru
prin Duhul Sfânt. Să amintim în
rugăciune și pe ceilalți bolnavi ai
noștri, Teodor Capotă (la Buicurești),
Dan și Viorica Mitroi (Wisconsin), Gili
și Nuți Gașpar, Maria Brânceanu,
Viorica Ghera. Fratele Pavel Nicolae a
trecut printr-un alt șir de teste
medicale în săptămâna trecută, și se
află mai bine. „Am fost străin și M-ați
primit; am fost gol și M-ați îmbrăcat;
am fost bolnav și ați venit să Mă
vedeți…” (Matei 25:36).
n Trecând în luna aprilie, ne
apropiem de sărbătoarea Învierii din
morți a Domnului nostru Isus Hristos.
Să facem din luna aceasta luna
misiunii, luna proslăvirii Domnului,
luna bucuriei în legătura frățească! Iată
programul serviciilor divine de
sărbători în luna aceasta:
12-14 aprilie, seri de meditație la
suferințele Mântuitorului (de la
7:00 - 8:00 seara)
14 aprilie, Vinerea Mare, Cina
Domnului, de la 7:00 seara
16 aprilie, Paștele. Începem ziua
de sărbătoare cu o masă de
părtășie de la 8:30 dimineața.
23 aprilie, Duminica Tomii, —
Cercetare, Curaj, Credință...

Copiii au avut înainte de vacanța din
săptămâna trecută, un concurs de mini-mașini
(făcute de ei și de părinți), la care au participat
cu emoții și părinții lor. După pregătiri
înfrigurate și în urale asurzitoare, iată (sus)
premianții care au plecat acasă cu trofee.

O imagine mai puțin obișnuită: Femei în
portul național al Indiei la studiul biblic
intensiv al misiunii Precept Ministries, predat
de Costel și Mia Oglice în ultima lor
călătorie în India.

„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci, în orice lucru,
aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu,
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui
Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi
inimile şi gândurile în Hristos Isus” (Filipeni
4:6-7). Apostolul Pavel ne îndeamnă să ne
oprim din îngrijorările care ne năpădesc, și
să mergem la Dumnezeu cu rugăciunile
noastre și să-I mulțumim pentru răspuns.
Dar apostolul Pavel nu spune nimic despre
primirea eliberării de îngrijorările dinainte
sau de minunile pe care le face El. În
schimb, spune doar că primim un dar…
pacea lui Dumnezeu! Dumnezeu răspunde
tuturor cererilor și rugăciunilor noastre cu
darul prețios al păcii Sale: „Pacea lui
Dumnezeu vă va păzi inimile și gândurile în Hristos
Isus” (Filipeni 4:7). Cu alte cuvinte,
răspunsul este mult mai prețios decât îl
așteptăm noi, este Pacea Lui miraculoasă,
cerească! (David Ray Wilkerson)

„De aceea,
frați sﬁnți,
care aveți
parte de
chemarea
cerească, ațintiți-vă privirile
la Apostolul și Marele Preot
al mărturisirii noastre, adică
ISUS!”

Hmara era ucrainian. Tatăl său fusese un
ţăran înstărit, „crimă" pentru care a trebuit să
fie deportat în Siberia împreună cu întreaga
familie. Acolo a crescut Hmara. Cu inima
plină de amărăciune, el a devenit o fiinţă
retrasă iar, la un moment dat, a început să
fure. Așa a ajuns în închisoare. Aici însă a
întâlnit creştini care sufereau de dragul unui
Stăpân despre care vorbeau atât de magnific.
Uluit de purtarea lor, Hmara a istorisit unuia
dintre ei cum devenise hoţ şi a spus în
încheiere: „Eu sunt un om pierdut.”
Zâmbind, creştinul l-a întrebat:
— Care este valoarea unei bancnote de 10
ruble când proprietarul a pierdut-o? Nu
valorează ea tot 10 ruble? Un diamant
încrustat într-un inel îşi diminuează cumva
valoarea dacă proprietarul său îl pierde? Tot
aşa un om pierdut îşi păstrează întreaga sa
valoare de fiinţă omenească, preţul său de
creatură splendidă, operă a mâinii lui
Dumnezeu. Păcătoşii au o valoare
inestimabilă în ochii lui Dumnezeu. De aceea
El L-a dat pe Însuşi Fiul Său pentru
mântuirea lor.”
Evanghelia are putere: Hmara și-a predat
viața Domnului Isus. (Richard Wurmbrand)

Cât avem în noi suflare,
Ceas de ceas, și zi de zi,
Să simțim o revărsare,
Din a Duhului suflare,
Tot mai mult a ne sfinți.

Cât avem în noi suflare
Cât avem în noi suflare,
Pân’ la ziua de apoi,
Pân’ la marea Sărbătoare,
Vrem în sfânta adunare,
Hrist' să fie Domn la noi.

Cât avem în noi suflare,
Câte zile mai avem,
În unire și-n lucrare,
Să fim plini de-nflăcărare,
Pentru Regele Suprem.
Cât avem în noi suflare,
Și spre Cer călătorim,
Lui Hristos să-i dăm onoare,
Și-n deplină consacrare
Pentru Domnul să trăim!
Cât avem în noi suflare,
Până Domnul va veni,
Să trăim în așteptare, —
Și-ntr-o zi, cu slavă mare,
Soarele se va ivi. (VP)
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