
„Hristos a Înviat !”
Un articol din Chicago Tribune scris de John Kass și publicat vinerea trecută a 

avut curajul să se încheie cu o frumoasă mărturie astfel:
„Credința sau necredința ta îți aparține, și nu e locul meu să spun ce cred 

despre aceasta. Dar trebuie să spun ce înseamnă duminica aceasta pentru 
creștini. Paștele e sărbătorit acum în Apus. Noi, creștinii ortodocși îl sărbătorim 
în luna mai, fiindcă urmăm calendarul iudaic. Calendarele diferă, dar înțelesul e 
acelaș pentru peste 2 miliarde de creștini pe pământ. Și după ce am spus multe în 
acest articol, de fapt am vrut să ajung aici, și să spun: Duminica Paștelui este ziua 
când creștinii celebrează Învierea Domnului nostru Isus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, care a venit pe pământ să ne răscumpere din păcat, Care a fost 
răstignit și care a înviat din morți, și care dă viață veșnică celor care cred în El. 
Iată ce înseamnă Paștele. Nu înseamnă nimic altceva. Nu înseamnă iepurași, sau 
bomboane de ciocolată, nici ouă colorate. Este ziua cea mai sfântă în calendarul 
creștin. Și dacă în duminica aceasta sărbătorești Paștele, eu îți doresc ție 
(cititorule) și familiei tale un Paște Fericit și Binecuvântat.”

Având în vedere că Chicago Tribune este un cotidian secular, într-o vreme ca 
aceasta când pluralismul societății s-a schimbat într-o atitudine anticreștină 
pretutindeni în viața publică socială a Americii, am spune Felicitări unei mărturii 
curajoase și deschise chiar în mass-media americană.

Să nu uităm ce înseamnă Paștele! Dar chiar mai mult, Paștele e o sărbătoare 
spirituală personală. Femeile s-au dus la mormânt, Petru și Ioan au alergat să se 
convingă personal, ucenicii au trăit Învierea Domnului Isus avându-L pe El, Cel 
înviat, între ei. „Isus Cel Înviat e astăzi printre noi,” e cântarea noastră. Să fie 
aceasta o realitate cu noi cu fiecare, ca să răspundem la salutarea Hristos a Înviat, 
cu toții, din inimă, cu convingere, cu orice risc, și plini de bucurie,

„Adevărat c-a Înviat !”
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Prima oară la noi în adunare: 
Prietena Daniela Păduraru, a venit 
în vizită la Chicago unde s-a 
întâlnit cu sora Neli Duca, colega 
de școală, cu care nu s-a văzut de 
40 de ani. La surpriza aceasta s-a 
adăugat și aceea că duminica 
trecută dna Păduraru a fost la noi 
în adunare, prima oară într-o 
biserică baptistă . Dumnezeu 
lucrează în chip misterios, și dorește 
să ne atragă la Sine și să ne aducă 
la harul mântuirii.

La fel, prima oară în adunare la noi 
a fost s. Raluca Bujor, care a cântat 
la pian la serviciul de închinăciune 
de seară duminica trecută. Sora 
Bujor face parte în grupul muzical 

de la First Baptist Church din 
Wheaton.

Miercuri, 23 martie, am avut  vizita 
cântăreților din grupul „Hristic” din 
România, de la Biserica Penticostală 
„Poarta Cerului,” din Timișoara. Ei 
a u î m p o d o b i t s e v i c i u l d e 
închinăciune cu cântări și informații 
despre misiunea pe care o fac în 
special în România în Dobrogea, și 
în străinătate în Venezuela. La 
plecare biserica le-a încredințat un 
ajutor.

Duminica t re cu tă , Duminica 
Floriilor, la cântările înălțătoare cu 
care au fost împodobite programele 
bisericii de către corul și soliștii 
noștri, s-au adăugat și cântările 
cântate de doi cântăreți musafiri: 
fratele Daniel Prunaru, din Texas, și 
fratele Costel Busuioc, venit pentru 
câ teva lun i în Amer i ca , în 
California. Cu adevărat Dumnezeu 
locuiește în mijlocul laudelor lui 
Israel.

Pentru duminica de 10 aprilie, am 
fost anunțați de fratele Daniel Chiu, 
vor fi cu noi Mircea și Lidia 
Oprean, din Texas. Dânșii conduc 
organizația „Becky’s Hope Ministries”; 
sâmbătă 9 aprilie vor avea o masă la 
biserica Logos, cu o colectă de 
fonduri pentru proiectele pe care le 
au pentru misiune. Becky, fiica lor a 
trecut la Domnul la 2 ianuarie 2015 
la vârsta de 27 de ani.

În Arizona, au trecut la Domnul 
recent fr. Octavian Jurcă (93 de ani) 
și soția Elena Jurcă (80 de ani). Ei 
au auzit Cuvântul Evangheliei la 
noi și au primi botezul când ne 
adunam pe Irving Park.

S-a născut o fetiță. Joi, 17 martie, 
sora Marta Lawrence ( fos tă 
Bahnean) a născut o fetiță căreia i-

Vineri 25 martie seara la 
întoarcerea de la adunare, fiind 
încă pe drum de la serviciul divin 
de Vinerea Mare, am primit 
mesajul trist la telefon: „Inima 
tatălui nostru a încetat să mai bată. 
Acum este la Domnul Isus” Era ora 
9:40. Fratele nostru Corneliu 
Grama a p lecat acasă l a 
Domnul. Astăzi sărbă torim 
Paștele, Ziua Învierii, dar suntem 
cercetați de durerea despărțirii de 
un frate scump, cu vorbă de har, 
smerit și plin de Duhul Domnului.  
Exprimăm sincere condoleanțe 
sorei Carolina și întregii familii. 
Dumnezeu să dea mângăiere și 
întăr ire inimi lor într i s tate. 
(Amănunte în l egă tură cu 
priveghiul și înmormântarea le 
vom avea astăzi la adunare). 



Iată, vine 
Împăratul!

Geme prigonit Sionul, — 
strigă, plânge rugător,

Își întinde din țărână mâinile 
dup-ajutor;

Nimeni însă nu-i răspunde… 
Doamne mare, unde ești?

Nu-i destul că râd dușmanii? 
Chiar și Tu ne părăsești?

Unde-i brațul Tău puternic să 
ne scape din suspin?

Unde-i mâna Ta cea bună să 
ia cupa cu venin?

Unde-s anii dinainte, când 
dădeai al Tău răspuns

Dintre heruvimii slavei, dintr-
un nor de nepătruns?

Unde e făgăduința că vor fi 
iar vremi de har,

Când se stinge tot amarul, 
când durerile dispar?

Că vom fi într-o unire, că 
vom fi toți un popor,

Și-n mijlocul nostru Rege, 
numai Tu, Stăpânitor? 

au pus numele Charis Victoria 
Lawrence. Îi felicităm cu bucurie și 
dorim familiei binecuvântările 
cerești. De asemenea salutăm în 
mijlocul nostru pe fratele Gheorghe 
ș i sora Maria Bahnean, din 
Arizona, veniți la acest eveniment 
în familie, ca bunici fericiți și 
binecuvântați de Domnul.

Familia Andrei Calestrov a plecat 
p e n t r u d o uă săp tăm â n i î n 
Massachussets, pentru a fi de 
sărbătoarea Paștelor cu familia 
Nikita și rudele de acolo. 

Vineri seara a fost cu noi la 
adunare fratele Severin Croitor, 
frate de corp cu sora Hortensia 
Mitrofan, și misionar în Israel prin 
misiunea Operation Mobilization.

Fratele Radu Ilisie a fost operat 
miercuri la genunchi și se află în 
convalescență acasă. Ne rugăm ca 
Domnul să-i dea însănătoșire și noi 
puteri pentru slujirea Numelui Său 
sfânt.

Australia: a trip of  a lifetime!
Ce aș putea spune în două fraze 

despre o minune a creației lui 
Dumnezeu ca Australia? Este un 
continent bizar, cu munți stâncoși, 
păduri tropicale, deșert, animale și 
plante rare, plaje interminabile 
scăldate de apele oceanului, și teritorii 
vaste cu canguri, ca într-o poveste de 
basm scrisă de Petre Ispirescu. Am 
vizitat multe locuri, printre care 
„Marea Barieră de Corali”, una din 
cele șapte minuni ale lumii, „Cei 12 
apostoli” la vest de Melbourne, care 
sunt niște relicve de stânci imense în 
ocean . Am v i z i t a t Sydney -u l , 
considerat de mulți ca cel mai frumos 
oraș din lume. Rezervele mari ale 
Australiei în diamante și aur, au dat 
posibilitatea acestei țări în a nu avea 
limite financiare în construirea acestui 
oraș. Orașul este o peninsulă, cu 

zgârie-nori de sticlă, care sfidează orice 
formă geometrică, și cu macarale la 
fiecare al patrulea bloc, care îți spun că 
splendorea pe care o vezi nu este încă 
terminată; Opera House, Darling 
Harbour, Paddington Market, Botanic 
Garden în Sydney, Manly Beach, 
Bondi Beach, etc, sunt locuri ce întrec 
splendoarea celei mai profunde 
imaginații. La Melbourne am vizitat 
munții din împrejurimi, cu păduri 

superbe de eucalipți, cu cea mai mare 
varietate de păsări sălbatice (în special 
papagalii multicolori), grădini botanice 
de nuferi, dealuri acoperite de turme  
de oi, vaci, cai, livezi de tot felul, 
lacuri. Bine înteles, am vizitat și 
Australian Open Stadium, o adevărată 
Meca a tenisului mondial (Meca, unde 
cât pe-aci să fie atinsă și de fiica 
noastră Denise).

Duminicile le-am petrecut în casa 
Domnului, la Biserica Baptistă 
păstorită de fr. Teofil Ciortuz (văr cu 
ginerele nostru Andi Tișler) și la 
Biserica Penticostală Philadelphia, 
unde vărul nostru Vasile Drăgan a fost 
păstor. Ambele biserici ne-au primit 
extrem de bine și mi-au cerut să am un 
cuvânt din partea Domnului pentru 
frații de acolo. Salutul lor se afla în 
Psalmul 139:23-24.

Întors acasă, am avut ocazia ca 
miercuri 23 martie să fiu la Lake 
County Jail în Waukegan, unde 
Dumnezeu a binecuvântat lucrarea cu 
trei deținuți care și-au predat viața 
Domnului. Pentru toate, slăvit să fie 
Numele Domnului!

Nicu Mureșan
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Program, seara

   Cântare comună
   Rugăciune
   Fanfara: “Gloria Golgotei”
   Psalmul 16: Silvan Popovici
   Grup: Bianca, Cindy, Grace 
   Cântare comună
   Fanfara: „Te Slăvesc, Isuse”
   Mărturie:  George Ardelean
   Solo: Viorica Zaica
   Fanfara: „Cine Altul Decât Isus”
   Anunțuri
   Cântare comună/Colecta
   Predica

Cântări comune, Andy Ordeanu

Din stânga sus: Costel Busuioc; Daniel 
Prunaru; grup de fete cântă la Florii; 
Pavel Negrei; grupul de la misiunea 
„Hristic” din Timișoara.


