
„Era și Toma împreună cu ei”
„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 mânile Mele; și 
adu-ți mâna, și pune-o în coasta Mea; și nu fi necredincios, ci credincios.” (Ioan 

20:26-27).
E semnificativ faptul că ucenicii erau adunați împreună tot în ziua dintâi a 

săptămânii, ziua învieri Domnului Isus. La fel de important e faptul că Domnul 
a apărut în mijlocul lor, ca întâia dată, tot în ziua dintâi a săptămânii, pe 
neașteptate, ușile fiind închise, spunându-le „Pace vouă”. Și de atunci așa se 
întâmplă întotdeauna când sfinții Domnului se adună laolaltă. Iar Toma, care o 
săptămână întreagă s-a frământat la pierderea pe care a avut-o fiindcă n-a fost în 
adunarea ucenicilor în rândul trecut, era și el acum cu ceilalți zece.

După cum relatează evanghelistul Ioan întâmplarea, e ca și cum Domnul a 
apărut în mijlocul ucenicilor ca să se arate în mod special lui Toma. Venise 
pentru el. A vrut să i se arate în mijlocul adunării. Ar fi avut ocazia să i se 
descopere și luni și marți și în oricare altă zi, dar a ținut să-l găsească pe Toma 
înapoi în adunarea ucenicilor. Acolo a vrut Domnul să-i alunge îndoiala, să-i 
răspundă la întrebări, iar Toma să spună cuvintele credinței: „Domnul meu și 
Dumnezeul meu!” O, Doamne, fă și din adunarea noastră un loc în care să-Ți 
placă să vii. Și aici, în adunare, mai fă minunea să deschizi ochii celor care Te 
caută ca Toma, ca și ei să creadă în Tine ca Domn și Dumnezeu.

Nu fi necredincios, ci credincios!
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Să fie binecuvântat Dumnezeu 
pentru ziua de azi, o zi de sărbătoare în 
cinstea Domnului, o zi de bucurie în 
poporul Lui ales, pregătit pentru slavă 
și cinste. Și nouă tuturora să ne fie 
binecuvântarea Domnului deplină cu 
fericire și bucurie, fiindcă am venit 
astăzi să fim împreună în Casa 
Domnului la închinăciune pentru lauda 
Numelui Său cel sfânt!

Bun Venit
Spunem un Bun Venit fratelui 

Dacian și sorei Luminița Toda care s-
au întors din călătoria și șederea 
prelungită în Germania.

Musafiri din duminica trecută
Ziua de Paște, sărbătoarea Învierii 

Domnului Isus din morți, a fost o zi de 
mare bucurie și prin faptul că ne-am 
întâlnit cu mulți frați și surori pe care 
nu i-am văzut demult și cu alții pe care 
i-am salutat prima oară în adunarea 
noastră. 

Dintre musafirii care ne-au vizitat, 
amintim pe aceștia:

v Ioan Rus și fiul Emanuel, veniți 
din Irlanda; fratele Ioan Rus este frate 
de corp cu s. Luci Pop;

v Fratele Alexandru Câmpeanu, 
din Timișoara, cumnat cu sora Viorica 
Ghera.

v Familia Ilie Cristian și Monica, 
împreună cu copiii Adrian și Cristina, 
veniți din New York, prieteni de familie 
cu Dobre Ștefan și Karin;

v Adriana Izvanariu;
v Ionel Ordeanu;
v Adrian Croitoru;
v Alin și Beatrice Negru, din 

Detroit;
v Denise Mureșan, familia Andy și 

Andrea Tișler, familia Alex Mureșan, 
astfel întreaga familie din neamul Nick 
și Viorica Mureșan (Felicitări!);

v Emanuel Abrudean și copiii; la 
masa de bucurie din dimineața de 

Paște fratele Viorel și s. Viorica 
Abrudeanu au avut rezervată o masă 
întreagă, veseli în mijlocul nepoților!

v Cristian Mocuța, fiul sorei 
Dorina Mocuța, împreună cu Eric și 
Patricia Daugherty (ginerele și fiica 
Mocuța) și copiii lor, Eliana și Gavin 
(am spune cu bucurie, aproape întreg 
neamul sorei Mocuța).

Condoleanțe sorei Ermalai
Vinerea t recută , când eram 

împreună la adunare (la 2:00 noaptea 
în România), sora Ermalai Vasilica a 
pierdut un frate de corp pe care-l iubea 
foarte mult, Ermalai Savu, de lângă 
Fetești, din cauza unui hematom la cap 
trasnformat apoi în cancer  inoperabil.  
Exprimăm sincere condoleațe sorei 
Vasilica Ermalai și ne rugăm Bunului 
Dumnezeu să-i dea putere în toate 
necazurile și încercările prin care trece. 

Mulțumire
Mulțumim Societății Surorilor și în 

special sorei Magdalena Capotă pentru 
eleganta și bogata masă din dimineața 
zilei de Paște, când am celebrat în 
bucurie și părtășie dulce Învierea 
Domnului nostru Isus Hristos. Suntem 
încredințați că Dumnezeu vede jertfa 
celor care au lucrat și care lucrează cu 
râvnă în casa Domnului, și El știe să 
răsplătească din belșugul bogățiilor Lui 
cu măsură clătinată.

În duminica trecută două persoane 
s-au hotărât să plătească datoria 
ipotecară a bisericii pe o lună de zile la 
bancă. Le mulțumim frumos în numele 
Domnului.

Bolnavii noștri
Fratele Pavel Nicolae, după ce a fost 

văzut de mai mulți doctori, urmează 
acum un tratament cu antibiotice 
împotriva infecției severe la căile 
respiratorii.

Să ne rugăm în continuare pentru 
Dorel Capotă care a ieșit din spital în 
București și are nevoie de un tratament 
de lungă durată.

Sora Maria Brânceanu este acasă și 
în recuperare după operația foarte grea 

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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prin care a trecut. S-o amintim în 
rugăciunile noastre.

Ne-am bucurat că sora Pușa Buhai 
a fost cu noi la adunare după 
intervenția chirurgicală.

Din corespondența primită cu ocazia 
sărbătorilor

/ Hr i s tos a înv iat ! „Căc i 
dragostea lui Hristos ne strânge, fiindcă 
socotim că dacă Unul singur a murit 
pentru toți, toți deci au murit. Și El a 
murit pentru ca cei ce trăiesc să nu mai 
trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel 
ce a murit și a înviat pentru ei.” Trăiți 
pentru Domnul, cu bucuria învierii în 
inimă! — Cu drag, Livius și Mariana 
Percy (Charlotte, NC)

/ A m î n c e p u t c ă l ă t o r i a 
sărbătorind aceșt Paște în Slovacia 
împreună cu liderii noștri în această 
țară. Din Slovacia vom merge în 
Cehia, apoi în Siberia și apoi urmează 
România și Ucraina. Cu ocazia acestor 
sărbători ne aducem aminte de jertfa 
Domnului nostru, oferită o dată pentru 
totdeauna ca noi să primim mântuire, 
iertare și viața veșnică. Bucuria Învierii 
ne dă nădejde și dorință de a sluji cu 
viața noastră și tot ceea ce suntem. 
Deoarece El a murit, noi avem viața 
veșnică. Să ducem această evanghelie a 
Învierii, vestea libertății și a bucuriei 
care toți au nevoie să audă. Săptămâna 
aceasta sunt multe evenimente 
organizate în grupele de refugiați 
afgani, arabi, sirieni, iranieni care vor 
auzi mesajul învierii. Rugați-vă ca 
mulți să audă, să înțeleagă și să 
pr imească pe Domnul Isus ca 
Mântuitor. Fie ca vestea bună a învierii 
Domnului, vestită în aceste săptămâni 
să aducă multă roadă pentru Împărăția 
Sa. — Cu dragoste, Mia și Costel 
Oglice  (din Slovacia)

/ Dorim ca bucuria Învierii 
Domnului Isus să vă fie și anul acesta 
prilej de Sărbătoare specială și în 
familie cât și în Biserică. Hristos a 
Înviat! — Nelu & Otilia Rediș (din 
Germania)

/ Bucuria Învierii să vă umple 
inimile și să vă facă să trăiți în fiecare zi 
doar pentru Cel care a călcat cu 
moartea pe moarte și a biruit-o. Hristos 
a Inviat! — Ghita Nădăban (Houston)

/ Dragii noștri, Și în acest an, 
2017, de Paște, ne amintim că, oricât 

de mult s-a schimbat lumea și orice am 
fi pierdut în cursul vieții, "Isus Hristos 
este Același ieri, azi și în veci." (Evrei 
13:8). Hristos a înviat! — Fam. pastor 
Daniel Mariș (București)

/ Dorim ca bucuria Invierii 
Domnului Isus să vă umple inima și în 
aceste zile de Sărbătoare. Ne rugăm să 
aveț i un Paște binecuvântat cu 
Domnul. Hristos a Înviat! — Ion & 
Marinela Damian (Arad)

/ Ne rugăm ca Domnul Isus Cel 
Înviat să vă binecuvinteze din plin. Vă 
îmbrățișăm cu toată dragostea. — Nicu 
și Ema Tătar (Hațeg)

/ Fr. Vasile și s. Cornelia Taloș 
din București ne trimit o urare de Paște 
cu o frumoasă salutare de predică în 
acrostih, după cum vedeți mai jos: 



„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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Demodat?

Știți care e moda nouă?
— Ciripit pe internet!
Vorbe goale și otravă,
Pleavă pentru tineret.

…Nu mai avem timp de lacrimi,
Pocăința-i la străbuni,
Biblia e carte veche,
N-avem timp de rugăciuni…

Mai găsești oare să creadă
Cineva în Dumnezeu,
Când o duce-așa de bine
Cel mai josnic derbedeu?

Fiul meu, ține Credința,
Nu fii de satan răpus:
E un singur drum spre Ceruri,
Calea dreaptă e Isus!

Vine-o zi a socotelii,
Chiar Isus va judeca;
Și atunci ce vei răspunde
Când ‘naintea Lui vei sta?

Îți va pune o-ntrebare,
Nu ce-i la televizor?
Ci dac-ai crezut în Domnul,
Și Ți-a fost Mântuitor?

Dragul meu, decât la modă,
Fii mai bine demodat,
Dar să-L ai pe Domnul Isus
Salvator și Împărat!  (vp)

Pace Vouă !
„În seara aceleiaș i zile, cea dintâi a 

săptămânii, pe când ușile locului unde erau 
aduna ț i 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 

Sâmb ă ta vi i toare, 29 
aprilie, sunteți invitați la 
ora 5:30 după masa, la 
serbarea de cadouri pentru 
Cristina Bogdan și Marc 

Popovici în vederea cununiei lor care va 
avea loc la 3 iunie.

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.Vinerea viitoare, 28 aprilie, dimineața la 

ora 10:00 surorile sunt invitate la un timp 
de părtășie și studiu biblic împreună cu 
sora Laura Ardelean. 

1. Citiți Biblia sistematic, cu atenție, cu 
evlavie, în fiecare zi.

2.  Fixați și păstrați un timp special de 
retragere personală pentru rugăciune și 
meditație asupra Cuvântului lui Dumnezeu.

3. Întocmiți o listă cu numele celor pentru 
care să mijlociți în rugăciune pentru diferite 
scopuri bine definite ca: vindecare, aducerea 
la mântuire, rezolvarea unor probleme în 
familie, pentru împlinirea unor planuri.


