
Vrednic este Mielul 
 
Am v]zut un 'nger, 'n v]zduh striga: 
%Cine este vrednic, este cineva? 
S] deschid] Cartea cu pece[i de fier, 
|i s] lumineze calea c]tre Cer?^ 
   
%Cine este vrednic, cine-ar 'ndr]zni 
S] deschid] Cartea, cea din ve\nicii, 
Cartea cea de tain], actul cel mai sf`nt, 
Semnul st]p`nirii acestui p]m`nt?^ 
 
Nu se g]sea nimeni, nici aicea jos, 
Dar nici peste bolta cerului frumos; 
S] nu fie nimeni? Oare nimeni chiar? 
|i-am c]zut 'n hohot 'ntr-un pl`ns amar. 
 
Atunci l`ng] mine jos s-a cobor`t 
Un b]tr`n, \i-mi zice, %Nu fii am]r`t, 
Nu mai pl`nge-at`ta, c]ci e de prisos, 
Uit]-te la Domnul, la Isus Hristos!^ 
 
%Vezi acolo-n slav], 'n picioare st`nd, 
Pe Leul din Iuda, pe Cel ve\nic sf`nt?^ 
Ca s]-L v]d mai bine, m-am apropiat: 
"ns] era Mielul..., \i p]rea junghiat ! 
 
Ceru-ntreg cu sfin[ii, universul tot, 
Prosl]veau pe Sf`ntul, Domnul Savaot: 
%Vrednic este Mielul care-a fost junghiat! 
Vrednic s] domneasc], Cel ce-a 'nviat!^  
 
El e Singur Calea, c]tre Dumnezeu, 
El e Adev]rul prins 'n curcubeu, 
El e Via[a noastr] f]r] de sf`r\it 
El e Bucuria, Mirele iubit. 
 
El, R]scump]rarea, — 'n s`ngele Lui! 
El, Neprih]nirea, — alt] cale nu-i! 
El, Lumina lumii, — \i-al iubirii grai! 
El, Deschiz]torul Por[ilor de rai! 
 
...Voi, 'mpov]ra[ii tristelor poteci, 
Haide[i la serbarea sl]vilor de veci: 
%Vrednic este Mielul care-a fost junghiat! 
Vrednic s] domneasc], Cel ce-a 'nviat!^ (V.P.) 

Dac] exist] un bine pe care-l pot 
face azi, da[i-mi voie s]-l fac 
imediat, fiindc] nu mai trec 
niciodat] pe drumul acestei zile! 

Phillips Brooks 
 
%Dumneata spui c] e\ti fericit cu 
Hristos! Arat]-mi cum s] fiu 
fericit] f]r] Hristos!^ - mi-a spus o 
femeie din America Latin] la 
sf`r\itul unei evangheliz]ri. I-am 
r]spuns: %Scuz]-m], te rog, dar nu 
\tiu cum ai putea fi fericit] f]r] 
Hristos. Poate fi un tren f]r] 
\inele de fier, sau poate ochiul s] 
fie fericit f]r] lumin], sau pl]m`nul 
f]r] aer, sau inima f]r] dragoste?^ 

E. Stanley Jones 
 
"ntr-un petec de gr]din] arunci o 
s]m`n[], \i te bucuri de floarea 
care iese, \i eu s] r]m`n rece la 
'nflorirea sufleteasc] a elevilor 
mei? 

Titu Maiorescu 
 
Minciuna este buruiana care 
cre\te pretutindeni. Poate de 
aceea unii o cultiv] cu pl]cere. 

Vasile Conta 
 
Nu unde respir, ci unde iubesc, 
acolo e casa mea! 

Robert Southwell 
 
"nc] 'n lume nu s-a n]scut om p`n] 
ast]zi ca acela c]ruia s] nu-i 
trebuiasc] voroav] cu sfat. 

Miron Costin (1633-1691) 
 
 
Voie\ti s] cuno\ti lucrurile? 
Prive\te-le de aproape. Vrei s]-[i 
plac]? Prive\te-le de departe. 

I.L. Caragiale 

31 Martie 2013 

 S]rb]torim cu bucurie Praznicul de har al biruin[ei Domnului nostru Isus 
Hristos asupra mor[ii. S]rb]torim minunea "nvierii Lui din mor[i ca p`rg] a 
tuturor celor adormi[i 'n glia p]m`ntului. S]rb]torim anticipat revenirea Lui 
'n glorie \i str`ngerea noastr] laolalt], c`nd, prin puterea pe care o are de a-|i 
suspune toate lucrurile, El va schimba trupul st]rii noastre smerite \i-l va 
face asemenea trupului slavei Sale. 
 Sunt multe s]rb]tori 'n calendar, dar ca s]rb]toarea "nvierii Domnului Isus 
din mor[i nu e nici una, fiindc] n-a fost niciodat] o lupt] mai stra\nic] \i o 
biruin[] mai glorioas] ca suferin[ele isp]\itoare ale Domnului pe crucea de pe 
Golgota \i ca 'nvierea Sa din morm`ntul lui Iosif din Arimatea. Domnul Isus 
S-a l]sat r]stignit 'n locul nostru pe cruce, 'n durerile cele mai sf`\ietoare, ca 
prin r]nile Lui \i prin stropii de s`nge din trupul S]u sf`rtecat noi s] fim 
t]m]dui[i, s] avem r]scump]rarea, iertarea p]catelor. Dar morm`ntul nu L-a 
putut [ine legat sub lespezile mor[ii. 
 Domnul Isus a murit pentru noi, \i a 'nviat pentru noi! El este "mp]ratul 
vie[ii care S-a ridicat biruitor \i ne spune: %Am fost mort, \i iat] c] sunt viu...!^ 
Apostolii \i femeile \i martorii din vremurile 'ndep]rtate ne salut]: %Hristos 
a 'nviat!^ Iar noi r]spundem 'ntr-un glas, plini de bucurie, 'mpreun] cu to[i 
credincio\ii Domnului, cu 'ntreaga rom`nime: %Adev]rat c-a 'nviat!^ 
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HRISTOS A "NVIAT CU 
ADEV}RAT! 
  
 Cuv`ntul lui Dumnezeu afirm] 
evenimentul 'nvierii Domnului Isus, 
ca un fapt care adevere\te profe[iile 
din Vechiul Testament. Se repet] 
mereu expresia, %dup] Scripturi^. 
"nvierea a luat prin surprindere pe 
ucenici \i pe du\mani, dar nu pe 
Dumnezeu, n-a fost ceva pus la cale 
atunci 'n conjunctura st]rilor din 
Ierusalim, ci e un moment central 'n 
desf]\urarea m`ntuirii \i 'ndeplinit 
din ve\nicie. 
 Ucenicii L-au v]zut pe Domnul 
'nviat, au stat de vorb] cu El, au 
m`ncat cu Domnul. Iar 'n Galileia, o 
mul[ime de peste 500 de 
ucenici L-au v]zut \i L-au 
ascultat vestind lucrurile de 
slav] \i minune ale 
"mp]r][iei lui Dumnezeu. 
Ucenic i i  L-au v]zut 
'n]l[`ndu-Se la cer, iar atunci 
c`nd au 'nceput s] predice 'n 
puterea Duhului Sf`nt, ei au 
fost martori ai "nvierii. Nimic 
nu le-a zdruncinat convingerea c] 
M`ntuitorul e viu, \i c] Evanghelia pe 
care o predicau are o temelie 
adev]rat], tare. 
 Cu toate acestea, batjocoritorii 
credin[ei, au inventat tot felul de 
teorii cu care au 'ncercat s] suceasc] 
mintea oamenilor. Imediat dup] ce 
vestea 'nvierii a trecut ca fulgerul prin 
tot Ierusalimul, preo[ii au venit cu 
minciuna n]stru\nic], 'nv[`ndu-i pe 
solda[i s] spun]: %Ucenicii Lui au 
venit noaptea, pe c`nd dormeam noi, \i 
L-au furat” (Matei 28:13). 
 Aceasta e cea mai veche minciun] 
'n leg]tur] cu "nvierea Domnului. Dar 
e at`t de transparent] 'nc`t ucenicii 
nici nu s-au sinchisit de ea. 

 Dup] cum scrie evanghelistul 
Matei, solda[ii s-au dus la marele 
preot, ca s] fie proteja[i, fiindc] legea 
roman], pentru neglijen[] 'n post, era 
foarte aspr] \i guvernatorul i-ar fi 
condamnat la moarte. 
 Dar, cum ar fi reu\it ucenicii aceia 
plini de fric], s] se apropie \i s] treac] 
de garda care p]zea morm`ntul? 
 Ucenicii erau pe nic]ieri de fric] 
s] nu p][easc] \i ei la fel ca Domnul, 
\i de ru\ine c] erau to[i ni\te tr]d]tori 
s-au risipit. |i nici m]car nu erau 
oameni de arme (apostolul Petru a 
vrut \i el odat] s] fie viteaz cu sabia, 
\i a reu\it s] taie o ureche, mare 
soldat!!). Majoritatea ucenicilor, cei 
din Galileia, erau pescari. De unul 
singur \tim c] era zelot 'nainte de a fi 

chemat de Domnul, patriot 
revolu[ionar. |i to[i se 
risipiser] prin Ierusalim.  
     Nimeni n-a crezut 
explica[ia preo[ilor, nici chiar 
ei 'n\i\i, fiindc] mai t`rziu 
c`nd Petru \i Ioan au fost 
chema[i 'n fa[a Sinedriului, 
apostolii au avut 'ndr]zneala 
s] vorbeasc] despre Domnul 

Isus 'nviat dintre cei mor[i. |i nici 
unul dintre preo[i n-a avut curajul s] 
se ridice s] le spun] c] ucenicii I-au 
furat trupul din morm`nt. To[i \tiau 
c] 'nvierea avusese loc. 
 E trist c] preo[ii au fost a\a orbi[i 
de ur], 'nc`t, de\i erau convin\i de 
'nviere, 'n loc s] cread] 'n Domnul, s-
au 'nver\unat \i mai tare 'mpotriva 
Lui. 
 Dar Hristos a 'nviat cu adev]rat! 
Preo[ii nu c]utau dovezi s] se 
conving], ci c]utau cum s] opreasc] 
vestea 'nvierii, ca s] nu se 
r]sp`ndeasc].   
 Tu ce vei face? Vei crede 'n 
Domnul sau vei r]m`ne nep]s]tor fa[] 
de o m`ntuire at`t de mare? 

1 Aprilie  
Deutr. 18:1-20:20 
Luca 9:28-50 
Psalmul 73:1-28 
Proverbe 12:10 
 
2 Aprilie 
Deutr. 21:1-22:30 
Luca 9:51-10:12 
Psalmul 74:1-23 
Proverbe 12:11 
 
3 Aprilie 
Deutr. 23:1-25:19 
Luca 10:13-37 
Psalmul 75:1-10 
Proverbe 12:12-14 
 
4 Aprilie 
Deutr. 26:1-27:26 
Luca 10:38-11:13 
Psalmul 76:1-12 
Proverbe 12:15-17 
 
5 Aprilie 
Deutr. 28:1-68 
Luca 11:14-36 
Psalmul 77:1-20 
Proverbe 12:18 
 
6 Aprilie 
Deutr. 29:1-30:20 
Luca 11:37-12:7 
Psalmul 78:1-31 
Proverbe 12:19-20 
 
7 Aprilie 
Deutr. 31:1-32:27 
Luca 12:8-34 
Psalmul 78:32-55 
Proverbe 12:21-23 
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%Cuv`ntul T]u este o candel] 

pentru picioarele mele, \i o 

lumin] pe cărarea mea.^  

(Psalmul 119:105) 

 Œ "n duminica trecut] ne-am bucurat  s] 
avem cu noi la adunare oaspe[i dragi care ne-
au adus salu]ri de la bisericile 'nfr][ite:  
 - sora Maria Nikita, din Greenfield , Mass, 
mama sorei Tatiana Calestrov. 
 - sora Geta Pop, din Houston, TX., mama 
sorei Mea Ordeanu. 
 - sora Mariana Mihenko, din Cern]u[i, 
Ucraina, (care a c`ntat cu acordeonul \i vocea 
c`teva c`nt]ri frumoase).  
 
 Œ Fratele p]stor Nelu Zaharia, din Arad, 
ne scrie: %Apreciez c] numele bisericii este 
Betel, a\a cum este \i biserica 'n care slujesc, 
tot Betel. Aceasta m] ajut] s] v] provoc ca 
bisericile 'n care slujim s] fie 'nfr][ite, s] ne 
vizit]m \i s] ne rug]m unii pentrun al[ii. V] 
sus[inem 'n rug]ciune \i v] asigur]m de 
dragostea noastr].^ 
 
 Œ Mul[umim surorilor care ast]zi au adus 
bucate gustoase la masa de Pa\te, dinaintea 
serviciului divin. Dorim s] avem 'n viitor 
agape de felul acesta 'n fiecare lun], a\a cum 
erau la 'nceputurile bisericii, pentru a ne 
cunoa\te mai bine \i pentru o p]rt]\ie mai 
cald] 'n dragostea Domnului Isus. 

Valoare mare, dat] pe nimic 
 "n luna aprilie 1667 poetul John Milton a 
semnat un contract cu un anume, Samuel 
Simmons, proprietarul unei case de pubica[ii 
din Londra, prin care Milton \i-a v`ndut cea 
mai mare crea[ie a sa \i, desigur, cea mai 
str]lucit] epopee a limbii engleze, %Paradisul 
Pierdut^, cu suma de 5 lire sterline. A urmat s] 
primeasc] 'nc] 5 lire la apari[ia edi[iei a doua 
'n 1669. Iar dup] moartea poetului, v]duva sa, 
Elizabeth, a v`ndut toate drepturile de autor 
ale so[ului ei cu 8 lire tot lui Simmons care a 
devenit proprietarul perpetuu al trilogiei lui 
Milton. E greu de crezut c] o capodoper] at`t 
de valoroas] a fost v`ndut] a\a ieftin. 
 Dar cu mult mai scump e sufletul omului. 
|i, ce mul[i '\i v`nd sufletul pe bani, pe 
nimicuri lume\ti, pe gunoaie! 
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Vrednic este Mielul 
 
Am v]zut un 'nger, 'n v]zduh striga: 
%Cine este vrednic, este cineva? 
S] deschid] Cartea cu pece[i de fier, 
|i s] lumineze calea c]tre Cer?^ 
   
%Cine este vrednic, cine-ar 'ndr]zni 
S] deschid] Cartea, cea din ve\nicii, 
Cartea cea de tain], actul cel mai sf`nt, 
Semnul st]p`nirii acestui p]m`nt?^ 
 
Nu se g]sea nimeni, nici aicea jos, 
Dar nici peste bolta cerului frumos; 
S] nu fie nimeni? Oare nimeni chiar? 
|i-am c]zut 'n hohot 'ntr-un pl`ns amar. 
 
Atunci l`ng] mine jos s-a cobor`t 
Un b]tr`n, \i-mi zice, %Nu fii am]r`t, 
Nu mai pl`nge-at`ta, c]ci e de prisos, 
Uit]-te la Domnul, la Isus Hristos!^ 
 
%Vezi acolo-n slav], 'n picioare st`nd, 
Pe Leul din Iuda, pe Cel ve\nic sf`nt?^ 
Ca s]-L v]d mai bine, m-am apropiat: 
"ns] era Mielul..., \i p]rea junghiat ! 
 
Ceru-ntreg cu sfin[ii, universul tot, 
Prosl]veau pe Sf`ntul, Domnul Savaot: 
%Vrednic este Mielul care-a fost junghiat! 
Vrednic s] domneasc], Cel ce-a 'nviat!^  
 
El e Singur Calea, c]tre Dumnezeu, 
El e Adev]rul prins 'n curcubeu, 
El e Via[a noastr] f]r] de sf`r\it 
El e Bucuria, Mirele iubit. 
 
El, R]scump]rarea, — 'n s`ngele Lui! 
El, Neprih]nirea, — alt] cale nu-i! 
El, Lumina lumii, — \i-al iubirii grai! 
El, Deschiz]torul Por[ilor de rai! 
 
...Voi, 'mpov]ra[ii tristelor poteci, 
Haide[i la serbarea sl]vilor de veci: 
%Vrednic este Mielul care-a fost junghiat! 
Vrednic s] domneasc], Cel ce-a 'nviat!^ (V.P.) 

Dac] exist] un bine pe care-l pot 
face azi, da[i-mi voie s]-l fac 
imediat, fiindc] nu mai trec 
niciodat] pe drumul acestei zile! 

Phillips Brooks 
 
%Dumneata spui c] e\ti fericit cu 
Hristos! Arat]-mi cum s] fiu 
fericit] f]r] Hristos!^ - mi-a spus o 
femeie din America Latin] la 
sf`r\itul unei evangheliz]ri. I-am 
r]spuns: %Scuz]-m], te rog, dar nu 
\tiu cum ai putea fi fericit] f]r] 
Hristos. Poate fi un tren f]r] 
\inele de fier, sau poate ochiul s] 
fie fericit f]r] lumin], sau pl]m`nul 
f]r] aer, sau inima f]r] dragoste?^ 

E. Stanley Jones 
 
"ntr-un petec de gr]din] arunci o 
s]m`n[], \i te bucuri de floarea 
care iese, \i eu s] r]m`n rece la 
'nflorirea sufleteasc] a elevilor 
mei? 

Titu Maiorescu 
 
Minciuna este buruiana care 
cre\te pretutindeni. Poate de 
aceea unii o cultiv] cu pl]cere. 

Vasile Conta 
 
Nu unde respir, ci unde iubesc, 
acolo e casa mea! 

Robert Southwell 
 
"nc] 'n lume nu s-a n]scut om p`n] 
ast]zi ca acela c]ruia s] nu-i 
trebuiasc] voroav] cu sfat. 

Miron Costin (1633-1691) 
 
 
Voie\ti s] cuno\ti lucrurile? 
Prive\te-le de aproape. Vrei s]-[i 
plac]? Prive\te-le de departe. 

I.L. Caragiale 
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 S]rb]torim cu bucurie Praznicul de har al biruin[ei Domnului nostru Isus 
Hristos asupra mor[ii. S]rb]torim minunea "nvierii Lui din mor[i ca p`rg] a 
tuturor celor adormi[i 'n glia p]m`ntului. S]rb]torim anticipat revenirea Lui 
'n glorie \i str`ngerea noastr] laolalt], c`nd, prin puterea pe care o are de a-|i 
suspune toate lucrurile, El va schimba trupul st]rii noastre smerite \i-l va 
face asemenea trupului slavei Sale. 
 Sunt multe s]rb]tori 'n calendar, dar ca s]rb]toarea "nvierii Domnului Isus 
din mor[i nu e nici una, fiindc] n-a fost niciodat] o lupt] mai stra\nic] \i o 
biruin[] mai glorioas] ca suferin[ele isp]\itoare ale Domnului pe crucea de pe 
Golgota \i ca 'nvierea Sa din morm`ntul lui Iosif din Arimatea. Domnul Isus 
S-a l]sat r]stignit 'n locul nostru pe cruce, 'n durerile cele mai sf`\ietoare, ca 
prin r]nile Lui \i prin stropii de s`nge din trupul S]u sf`rtecat noi s] fim 
t]m]dui[i, s] avem r]scump]rarea, iertarea p]catelor. Dar morm`ntul nu L-a 
putut [ine legat sub lespezile mor[ii. 
 Domnul Isus a murit pentru noi, \i a 'nviat pentru noi! El este "mp]ratul 
vie[ii care S-a ridicat biruitor \i ne spune: %Am fost mort, \i iat] c] sunt viu...!^ 
Apostolii \i femeile \i martorii din vremurile 'ndep]rtate ne salut]: %Hristos 
a 'nviat!^ Iar noi r]spundem 'ntr-un glas, plini de bucurie, 'mpreun] cu to[i 
credincio\ii Domnului, cu 'ntreaga rom`nime: %Adev]rat c-a 'nviat!^ 
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