
Bucurați-vă! Hristos a Înviat!
„Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie, și au alergat să dea de 
veste ucenicilor Lui. Dar iată că le-a întâmpinat Isus, și le-a zis: „Bucurați-vă!” Ele s-au 
apropiat să-i cuprindă picioarele, și I s-au închinat. Atunci Isus le-a zis: „Nu vă temeți; 

duceți-vă de spuneți fraților Mei să meargă în Galilea: acolo Mă vor vedea.” (Matei 
28:8-10)

Evanghelistul Matei ne spune că la sfârșitul zilei sabatului, când încă nu era lumină 
deplină, mijeau zorile, două femei au venit la mormânt, Maria Magdalena și cealaltă 
Marie. Plecaseră de cu noapte de acasă ca să ajungă la mormânt devreme, și să mai 
ungă cu miresme trupul mort al Domnului. La mormânt au avut surpriza să vadă un 
înger care să le spună vestea învierii. Sărmanele femei! Le-a cuprins frica. La așa ceva 
nu se așteptaseră. Nu mai vorbiseră cu un înger. Și ce cuvinte au auzit! „Nu este aici. A 
înviat!” Nici așa ceva nu mai auziseră. Adică, Hristos nu era acolo? Cum adică a înviat? 
Și atunci ce urmează să mai facă ele?

„Ele au plecat repede de la mormânt, cu frică și cu mare bucurie…” Așa suntem și 
noi. Ni se amestecă frica și bucuria, teama cu veselia. Nu știm ce să facem, să plângem 
sau să râdem? Și le întâmpină Domnul, și le spune, „Bucurați-vă!” Așa ne zice și nouă 
azi Domnul: Lăsați frica, dați la o parte teama. Nu vă mai bateți capul cu ce nu 
pricepeți. Bucurați-vă!
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Vă spunem tuturor un Bun Venit la 
Casa Domnului în ziua aceasta de 
mare bucurie și glorie pe care o trăim 
în Numele Domnului Isus Hristos, Cel 
care este Sărbătoarea noastră. cântarea 
noastră, slava noastră.

v Ne bucurăm că fr. Mircea și 
s. Mary Răduț ne-au făcut 
surpriza vinerea trecută să-i 
vedem că intră în adunare, după 
șederea de peste iarnă în Florida.

v Duminica trecută am salutat 
între noi pe fratele Gheorghe Drăgan și 
soția, care se bucură acum de domiciliu 
permanent în Chicago, dar lucrează ca 
director la Altfm-Arad  în transmiterea 
de programe creștine în România.

v Exprimăm condoleanțe sorei 
Rodica Strizu la trecerea în veșnicie la 
Domnul a tătălui dânsei, fratele Cichi 
Iosif, în vârstă de 89 de ani. Fratele 
Cichi era membru în Biserica Baptistă 
Betel din Timișoara, de origine din Tg. 
Mureș și mai târziu din Dobra, jud. 
Hunedoara, un om binecuvântat de 
Domnul cu o viață lungă și plină de 
har, ca snopul strâns la vremea lui.

v Bolnavii noștri: Să-i avem în 
rugăciune pe cei care nu pot să fie cu 
noi astăzi în casa Domnului din cauza 
sănătății: Maria Brânceanu, Gili și 
Nuți Gașpar, Ioan Arcan, Mariana 
Ilisie, Dan și Viorica Mitroi, Pavel 
Nicolae; fr. păstor Mihai Sârb, din 
Phoenix, Arizona, este în spital din 

cauza bolii de inimă.

v Baptist Press anunță că 
guvernatorul statului Kentucky, 
Matt Bevin, a semnat două legi 
săptămâna trecută prin care 
școlile publice din statul Kentucky 
au libertatea să aibe clase de curs 

Biblic iar elevii au dreptul să vină la 
școală cu Biblia. Senatorul Danny 
Carrroll (republican, din Paducah), 
comentând asupra acestor legi, a 
remarcat faptul că deja în multe locuri 
cursurile elective de cunoaștere a 
Bibliei sunt foarte populare în rândul 
studenților.

v Convenția Baptistă de Sud își va 
avea congresul anul acesta între 13-14 
iunie la Phoenix, Arizona, având tema 
„Rugați-vă! Pentru o vreme ca aceasta.” 
Tema e luată din textul de la Estera 
4:14 și Luca 11:1. În zilele dinaintea 
congresului va fi Conferința Pastorală, 
două zile de studii aprofundate în 

Din programul de Sărbătoarea 
Învierii Domnului Isus

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, Ziua Învierii, Paștele. 
Începem ziua  de sărbătoare cu o 
masă de părtășie de la 8:30 
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Cuvânt și de predici expoziționale. 
Anul acesta tema Conferinței Pastorale 
este „Mai presus de orice Nume” (Filipeni 
2:9). din Evanghelie. Vor participa 
Steve Gaines (actualul președinte al 
Convenției), și foștii președinți, Fred 
Luter, Johnny Hunt. Accentul la 
congresul și conferința pastorală din 
Phoenix e pus pe nevoile și întărirea 
bisericilor cu număr mai mic de 
membri. Convenția Baptistă de Sud 
are 47.000 de biserici dintre care 90 la 
sută au în medie circa 250 de membri 
la închinăciunea duminicală. Totodată 
se subliniază că bisericile baptiste 
trebuie să fie biserici rugative și 
misionare.

v Revista „Creștinul Azi” din luna 
martie publică un articol scris de 
Marcus Dumitru, misionarul român 
din Peru, care lucrează la baza de 
misiune Pucallpa, pe care l-au vizitat și 
tinerii de la noi. Articolul e scris cu 

Steve Gaines           Johnny Hunt            J.D. Greear              Fred Luter

ocazia vizitei făcute de familia Dumitru 
Marcus, Adina și fiul Ephram în 
România la începutul anului.

v În Florida, a trecut la Domnul 
mama sorei Agatia Muscan, în vârstă 
de 85 de ani. Familia Ted și Agatia 
Muscan este legată de biserica noastră 
prin legături de prietenie strânsă.

v Avem salutări de la familia Mia 
și Costel Oglice, și de la credincioșii din 
Irak, pe care i-au vizitat și în mijlocul 
cărora au ținut studii biblice. Domnul i-
a păzit cu mâna Lui tare.

v În ur ma masacrului din 
duminica trecută împotriva a două 
biserici creștine de rit coptic din Egipt 
(în orașele Tanta și Alexandria), 
episcopia coptică a anunțat că în 
bisericile din eparhie nu se vor ține 

slujbele sărbătorești obișnuite în ziua de 
Paște, ci vor fi ținute doar rugăciunile 
liturgice, în comemorarea celor 45 de 
creștini uciși în ziua de F lorii. 
Răspunderea pentru crimele săvârșite 
și-a luat-o cu mândrie de rușine așa 
zisul califat musulman internațional 
ISIS. 

v Alianța Baptistă Mondială va 
avea conferința anuală a comitetului 
executiv între 2-7 iulie în orașul 
Bangkok, Tailanda.

Sâmbătă, 29 aprilie, suntem invitați 
la o serbare de cadouri și o masă de 
bucurie în cinstea viitorilor noștri 
mire și mireasă, tinerii Marc Popovici 
și Cristina Bogdan, care vor avea nunta 
pe 3 iunie. Serbarea aceasta de 
cadouri va avea loc la adresa bisericii 
începând de la 5:30 după amiază. 
Până atunci, la intrare, în holul 
bisericii, este o listă de înregistrare, și 
vă rugăm să vă înscrieți ca astfel 
organizatorii să poată face socoteala 
bucatelor la masă.



„De	aceea,	
frați	sfinți,	
care	aveți	
parte	de	

chemarea	cerească,	ațintiți-
vă	privirile	la	Apostolul	și	

Marele	Preot	al	mărturisirii	
noastre,	adică	ISUS!”	

(Evrei	3:1)
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Hristos din morți a Înviat

E zi de sfântă sărbătoare,
Să cânte Cerul luminat; —
Cu slavă mare și splendoare,
Hristos din morți a înviat!

Din hăurile-ntunecoase,
Trezit din lanțu-nfiorat
Spre veșniciile frumoase,
Hristoa din morți a înviat!

Au vrut să-l țină prins în moarte,
Pe Domnul Vieții, ferecat,
Dar a fost scris în Sfânta Carte,
Hristos din morți a înviat!

Și, ce-s pecețile romane?
Sau giulgiul rece-nfășurat?
Sau ruginitele piroane?
Hristos din morți a înviat!

Când au crezut răstignitorii
Că L-au distrus pe Împărat,
Ca un luceafăr, vestind zorii,
Hristos din morți a înviat!

Și va veni o Zi în care
Dintr-un hățiș întunecat
Ne vom trezi la Sărbătoare:
Hristos din morți a înviat!  (vp)

Pace Vouă !
„În seara aceleiaș i zile, cea 

dintâi a săptămânii, pe când ușile 
locului unde erau adunați ucenicii 
erau încuiate, de frica Iudeilor, a 
venit Isus, a stătut în mijlocul lor, 
și le-a zis: „Pace vouă!”  (Ioan 20:19)

Ucenicii erau împreună…, și lucrul acesta 
poate  să  ne  mire.  După  ce  L-au  părăsit  pe 
Domnul  în  clipele  cele  mai  grele,  după  ce 
Simon  Petru  L-a  trădat  de  trei  ori  în  curtea 
marelui preot Caiafa, după ce la cruce îl găsim 
numai pe Ioan,  fiul  lui  Zebedei,  iată  că  s-au 
adunat  cu  toți  împreună.  Iuda  lipsește,  dar 
parcă am spune că nu mai are ce să caute între 
ei.  Iuda  vânzătorul  era  atât  de  înstrăinat  de 
Învățătorul încât este scris că s-a dus „la locul 
lui” (Fapte 1:25), și locul lui nu mai era între 
apostoli.

În mijlocul ucenicilor cuprinși de teamă, de 
nedumerire, de întrebări  fără răspuns, iată că 
apare  Domnul  între  ei  și  le  spune  cuvintele 
harului, „Pace vouă!” Ce minunat că Domnul 
Isus Hristos, Înviat dintre cei morți, are atâta 
gingășie în cuvintele Sale. Nu are cuvinte de 
dojană,  de mustrare,  de a le băga de vină  în 
legătură cu ce făcuseră ei. Dimpotrivă, e plin 
de  blândețe  și  bucurie  că  sunt  iarăși  toți 
împreună, și El în mijlocul lor.

„Pace vouă” este desigur o salutare, dar pe 
buzele Domnului aceste cuvinte sunt mai mult 
decât  un  „Bună  seara”  sau  „Ce mai  faceți?” 
Aici e Pacea Lui pe care o dă ucenicilor. E o 
nouă  speranță  celor  care  credeau  că  nu  mai 
este nici o speranță. E un nou început pe care îl 
oferă Domnul tuturora.  Ce minunat e Domnul 
când vine și la noi, și ne spune „Pave vouă!” 


