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HRISTOS A "NVIAT ! 
%Dar acum Hristos a 'nviat din mor[i, p`rga celor adormi[i!^ (I Cor. 15:20). 
 "n Israel, 'nainte ca s] se fi str`ns recolta de pe c`mp, era adus la 
templu un snop deja copt. Era primul snop din hold], numit %p`rga 
seceri\ului^ (Lev. 23:10-12). Snopul acela era leg]nat de preot 'naintea 
Domnului. Leg]narea din fa[a altarului simboliza via[a, mi\carea Duhului 
\i bucuria prin credin[] a seceri\ului care urma. Snopul era unul singur, 
era doar p`rga, dar era semnul c] Dumnezeu va umple c`mpul de snopi. 
 Frumuse[ea acestei s]rb]tori e \i 'n faptul c] leg]narea snopului urma 
s] fie f]cut] an de an %a doua zi dup] Sabat^ (Lev. 23:11b), adic] 'n prima 
zi a s]pt]m`nii, chiar 'n duminica 'n care a 'nviat Domnul Isus Hristos din 
mor[i. Iat] de ce apostolul Pavel, observ`nd coinciden[a extraordinar], 
zice: %Hristos a 'nviat din mor[i, p`rga celor adormi[i!^ 
 Noi, credincio\ii Lui, suntem ceilal[i snopi ai seceri\ului: %Dup] cum 
to[i mor 'n Adam, to[i vor 'nvia 'n Hristos! (I Cor. 15:22). Moartea a fost 
distrus]! Moartea a murit! Fiindc] Domnul Isus este viu, \i noi vom tr]i! 
Vom avea via[a pe care o are El. "n aceast] zi a 'nvierii Domnului Isus, s] 
privim la Domnul: El este P`rga. Urmeaz] seceri\ul! Sl]vit s] fie Domnul! 



Comunic]ri 
 •S`mb]ta viitoare, 11 aprilie, 10:00-12:00am surorile au la 
biseric] timpul de studiu biblic \i p]rt]\ie. 
 •Fratele George Ardelean urmeaz] s] aibe 'n s]pt]m`na viitoare o 
nou] opera[ie la corzile vocale. S] ne rug]m pentru reu\ita acestei 
interven[ii chirurgicale. 
 •Sora Maria Br`nceanu a fost bolnav] dar acum este mai bine \i acas]. 
"ndemn]m surorile s] o cheme pentru un cuv`nt de 'ncurajare.. 
 •Sora Grama Carolina se afl] mai bine, dar tot 'n convalescen[] la 
%Avanti^ pe Touhy Avenue. Poate fi vizitat] 
 •Ne bucur]m c] am fost vizita[i 'n s]pt]m`na trecut] de: 
  - Marius Lighezan, nepotul sorei Lidia Bogdan; 
  - Alex \i Melania Popovici, din Denver;  
  - Alin \i Beatrice Negru, din Detroit;  
  - Cornel \i Otilia Ple\iu, \i fiica lor, Adelina Ple\iu, medic 'n reziden[] 
    la San Diego, California; 
  - familia Darius \i Stefana Ardelean, 'mpreun] cu mama d`nsei. 

Nu dispera! 
"n 'nvierea Domnului Isus este speran[a \i siguran[a vie[ii noastre, a celor 
credincio\i, chiar dincolo de cea mai 'ntunecat] pierdere. 
 Am citit despre un credincios care a suferit un accident groaznic, 'n care a 
fost necesar s] i se amputeze ambele picioare \i m`na st`ng], iar de la m`na 
dreapt] i-au mai r]mas doar dou] degete. Era un ciot de om care trebuia 
purtat de colo colo, trebuia 'ngrijit, sp]lat, hr]nit, ca un copil. Dar avea o 
inteligen[] deosebit] \i o voin[] rar]. 
  La 'nceput a crezut c] via[a lui nu mai avea nici un rost, c] n-avea motiv 
s] mai tr]iasc]. Dar cineva i-a spus s]-\i aduc] aminte c] mai are dou] degete 
\i l-a 'ndemnat s] scrie. Cu greu, a 'nceput s] scrie litere mari pe h`rtie ca s] 
se 'nve[e iar]\i s] fac] alfabetul cu cele dou] degete ale lui. Ce s] scrie? |i-a 
adus aminte ce mult se bucura atunci c`nd primea c`te o scrisoare. S-a 
hot]r`t s] scrie scrisori. Va 'ncuraja pe al[ii, le va spune despre greut][ile din 
via[] prin care Dumnezeu vrea s] ne 'ntoarc] din calea p]catului, le va scrie 
despre puterea pe care Dumnezeu ne-o d] ca s] trecem prin orice necaz, \i 
cum schimb] El cea mai mare tragedie 'n bucuria cea mai str]luicit]. 
 Dar, cui s]-i scrie? Cine ar fi cei mai nenoroci[i care au nevoie de 
'ncurajare? S-a hot]r`t s] scrie de[inu[ilor dintr-o 'nchisoare. Desigur c] 
acolo poate sunt oameni f]r] speran[], care au nevoie de 'ncurajarea lui. |i s-
a apucat s] scrie. 
 Scria dou] scrisori pe s]pt]m`n]. Efortul era dureros pentru degetele lui. 
Dar scria cu bucurie \i '\i 'nchipuia c] cineva la 'nchisoare poate 'i cite\te 
scrisorile. 
 Dar, de ce nu-i r]spunde nimeni? Poate c] scrisorile lui ajung la co\ul de 
gunoi. Poate nimeni nu le cite\te. Descurajarea i-a cuprins inima. 
 Dup] mult timp a primit o scrisoare de la ofi[erul de gard] al 'nchisorii. 
Era o scrisoare scurt]: %V] rug]m s] ne scrie[i pe h`rtie mai bun], fiindc] 
scrisorile dumneavoastr] circul] din celul] 'n celul], \i dup] un timp h`rtia 
se rupe!^ 



MinuneaMinuneaMinuneaMinunea    
 
"n cronicile ve\niciei 
S-a scris minunea de ne\ters, 
Minunea dragostei divine, 
Cea mai m]rea[]-n univers: 
A fost o cruce pe Golgota, 
|i pe altar jertfit un Miel, 
Ca pre[ etern de isp]\ire 
Pentru cei ce se-ncred 'n El. 
 
E scris pe pagini de lumin] 
"n c]r[ile care r]m`n, 
C]-a fost un ceas al "nvierii 
C`nd Fiul Tat]lui St]p`n, 
S-a ridicat din groapa mor[ii, 
Din 'nchisoarea de granit, 
|i sus, pe Tronul de m]rire, 
S-a a\ezat Cel r]stignit. 
 
Dar iat] 'nc] o minune, 
"nscris]-n marele zapis, 
S] fie tr`mbi[at] ve\nic 
Sub bol[ile din Paradis; 
Minunea c] \i nou] Domnul, 
C`nd din morm`nt s-a ridicat, 
Ne-a dat f]clia nemuririi: 
Cu El, \i noi am 'nviat!  (V.P.) 

"ncurc]tura 
calendarelor 

 |i anul acesta 'n vest se 
s]rb]tore\te Pa\tele ast]zi, iar 'n 
r]s]rit ziua "nvierii e s]rb]torit] 
duminica viitoare. Unii [in mor[i\ la 
calendarul gregorian, \i al[ii la cel 
iulian (de fapt, universal acceptat). 
Oricum, noi de o vreme [inem 
Pa\tele cu cei din vest, aici unde 
tr]im. 
 Doar o not] simpl] de observa[ie 
pentru noi. E bine s] nu uit]m c] la 
Pa\te, adic] la S]rb]toarea "nvierii 
Domnului Isus, noi nu s]rb]torim o 
zi, ci evenimentul care a avut loc 'n 
acea zi! Nu s]rb]torim ziua 'nvierii 
ci "l s]rb]torim pe Domnul "nvierii! 
 De fapt, 'n fiecare duminic] 
adunarea credincio\ilor veste\te, 
%Hristos a "nviat! El este aici, cu 
noi!^ Apostolul Pavel 'i mustra pe 
cei din Galatia: %Voi p]zi[i zile, luni, 
vremi \i ani... M] tem s] nu m] fi 
ostenit degeaba pentru voi!^ 
(Galateni 4:10). Iar corintenilor le 
spunea: %Cine face deosebire 'ntre 
zile, pentru Domnul o face; cine nu 
face deosebire 'ntre zile, pentru 
Domnul n-o face!^ (I Cor. 14:6). 
  Nu exist] nici o baz] teologic] 
'n divizarea cre\tin]t][ii asupra 
datei Pa\telui. E mare p]cat c] din 
cauza unor ne'n[elegeri dintre un 
pap] \i un patriarh nu pot to[i 
credincio\ii de pe p]m`nt s] serbeze 
'mpreun] 'ntr-o singur] zi, ziua cea 
mare a Bisericii.  
 Dac] ajut] la ceva (!?), ca o 
resemnare: 'n anul 2017 vom 
s]rb]tori Pa\tele 'n aceea\i 
duminic]. Dar ca o not] mai trist]: 
dup] anul 2017 nu vom mai fi 
'mpreun] 'n aceea\i duminic] de 
Pa\te p`n] 'n anul 2025. Dar p`n] 
atunci poate vine Domnul, \i se 
termin] cu ne'n[elegerile acestea... 
\i cu multe altele. 

Marie, de ce pl`ngi? 



Dar 'ngerul a luat 
cuv`ntul \i a zis 
femeilor: %Nu v] 
teme[i, c]ci \tiu 

c] voi c]uta[i pe Isus care a fost 
r]stignit. Nu este aici, a 'nviat, 

dup] cum zisese!^ (Matei 28:5-6) 

Programul de sear] 
Hristos a "nviat! 

 
C`nt]ri Comune 
Rug]ciune de Invocare 
Grup Instrumental Fanfara 
 – Laud] "mp]ratului 
C`ntare Comun] 
Cor 
C`ntare Comun] 
Grup Instrumental Fanfar] 
 – Ca Femeia Din Samar_ 
Anun[uri/ Colecta 
 – C`ntare Comun] 
Citirea Textului 
Predic] – Fr. Peter Ordeanu 
Rug]ciunea de "ncheiere 

R]d]cina 
umilin[ei 
 
Andrew Murray scrie 

despre o calitate pe care 
trebuie s-o aibe fiecare credincios al 
Domnului: umilin[a. Un credincios 
m`ndru este o anomalie spiritual]. 
Domnul Isus ne d] o pild] de 
smerenie: %"nv][a[i de la Mine c]ci 
sunt bl`nd \i smerit cu inima^  
 Nici un copac nu cre\te dec`t 
prin r]d]cina din care s-a n]scut. 
M`ndria trebuie s-o smulgem, c]ci 
s-a n]scut 'n satana. Dar umilin[a 
este din M`ntuitorul nostru. 
 Dac] privim la primul Adam, 
vedem puterea p]catului \i a mor[ii. 
 Dac] privim la Al Doilea Adam, 
la Hristos Domnul, vedem puterea 
lui Dumnezeu de 'nnoire. Domnul 
Isus tr]ie\te 'n noi o via[] de 
umilin[] real], adev]rat]. |i, dac] 
umilin[a e r]d]cina pomului, atunci 
caracteristicile ei, trebuie s] se vad] 
'n fiecare ramur], 'n fiecare frunz], 
'n fiecare fruct.  


