
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 20:27). 

Ce glorioasă e învierea Domnului Isus! În ea este sărbătoarea mântuirii 
noastre, în ea este lumina și nădejdea slavei celor credincioși ai Domnului, în ea 
e puterea de viață a celor născuți din nou. Mărturisim învierea Lui la botez, o 
proclamăm la Cina Domnului, o trăim de fiecare dată când ne strângem 
împreună ca să ne spunem cuvintele Lui mărețe, „Pace vouă!”

În Duminica Tomii, când ne uităm mai mult la Toma, să nu uităm să-L 
vedem și pe Domnul în toată splendoarea iubirii Lui. El vine să Se arate unui 
apostol frământat de necredință. El, Care are toată puterea pe pământ și în Cer, 
vine să-i spună unui sărman de Toma care a lipsit de la adunarea ucenicilor, că 
există speranță și pentru el, că e primit în harul credinței. „Nu fii necredincios, ci 
credincios!”

Și la noi vine Domnul și ne spune că minunea Învierii e mult mai mare 
decât ce poate explica mintea noastră. S-o primim prin credință! 
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Nu Fii Necredincios !



Astăzi este Duminica Tomii, 
sărbătorită astfel în Apusul Europei, și 
de fapti Sărbătoarea Învierii în 
Răsărit. Le trăim pe amândouă într-o 
zi, fiindcă suntem și din Răsărit și din 
Apus. Dar într-un fel tainic, 
sărbătorile acestea sunt una, le trăim 
în pieptul nostru în extazul Bisericii 
care cântă Hristos a Înviat, și în 
același timp în cutremurarea 
pământului la cuvintele apostolului 
Toma declarându-și credința, 
„Domnul meu și Dumnezeul meu!”

E viu, e viu!
Mormântul Lui e gol.

E viu, e viu!
A-nviat Domnul meu!

v Mulțumim suroriloer care ne-
au oferit masa de dimineață în 
duminica trecută, ziua de Paște. A fost 
o masă bogată, bună selectă, și o 
părtășie caldă, frumoasă. Domnul să le 
răsplătească din plin jertfa.

În duminica trecută am salutat între 
noi ca oaspeți:

- Vasile Goja, din Dej, România;
- familia Simon din România, 

părinții prietenului Mihai Simon din 
Chicago.

- familia John și Stela Cotârlă, din 
Detroit,

- Maria și Puiu Ardelean, soră cu s. 
Felicia Piroș, de la noi.

v Joia trecută am primit vestea că 
fratele Aurel Sas din Cleveland, tatăl 
sorei Diana Popovici, a fost internat de 
urgență din cauza unei crize de 
pancreas unde i s-a găsit o tumoare 
care blochează și funcția ficatului. Ieri 
urma să i se facă o biopsie înainte de a 
se hotărî ce procedeu medical va urma. 

Timmy ș i Diana au plecat la 
Cleveland. Să ne rugăm pentru 
întreaga familie. 

v Am primit salutări cu ocazia 
sărbătorii de Paște de la:

- fratele Costel și sora Mia Oglice 
care sunt acum în câmpul de misiune 
în Pacific.

- Ioan Brad din Texas;
- dr. Titi Cocian, din Atlant;
- Viorel Clintoc, din Akron;
- Ioan Rediș;
- Daniel Zafiris;
- Ion Damian, Arad, și mulți alții.

v Miercuri am fost vizitați de sora 
Natalia Mocan de la 
Biserica Penticostală 
din Ungheni, 
Republica Moldova. 
Sora Mocan este 
soția păstorului 
bisericii din loc și are 
la inimă lucrarea cu 
copii handicapați și cu săracii din 
împrejurimile orașului Ungheni.

v Câteva zile de naștere în luna 
aprilie: Luci Pop, Tina Popovici, 
Maria Cimpoieș, Ica Burcă, Melania 
Popovici, James Popovici, Felicia 
Negru, Dana Smahon, Hortensia 
Mitrofan, Silvia Străin, Ronela 
Ordeanu, Allen Ordeanu, Ted Bonca, 
Dorel Bulboacă, Cornel Bahnean, 
Dani Voica, Aurel Burcă.

v Ieri a avut loc în sala de părtășie 
a bisericii o serbare de bucurie cu 
ocazia zilei de naștere, la un hotar 
important al sorei Ica Burcă. La Mulți 
Ani binecuvântați de Domnul!

Scurte Comunicări



 

Serafimii strigau unul către altul, și ziceau: «Sfânt, sfânt, sfânt este 
Domnul oștirilor!» (Isaia 6:3). 

Lumea nu-și dă seama de atributul acesta al sfințeniei lui Dumnezeu, 
și a ajuns să și-L imagineze pe Dumnezeu cu un moșneguț cumsecade, sau cu 
un prieten de joacă de pe stradă. Și Dumnezeu nu este nici moșneag care să 
fie tras pe sfoară, nici un prieten cu care să jucăm țurca, și nici „omul de la 
etajul de sus”, cum e numit adeseori aici în literatura și filmele de azi.

El este Dumnezeu cel Atotputernic! Când vorbim despre El, sau când 
ne gândim la El, ar trebui să avem atitudinea și modul gândirii într-o stare de 
proșternare. Trebuie să știm că stăm în fața Celui care este sfânt, sfânt, sfânt! 
El este Iehova, Cel prin care toate au luat ființă și sunt în existență! El este 
El-Șadai, Atotputernicul! Ca să avem legătură cu Dumnezeu trebuie să avem 
o atitudine potrivită cu sfințenia Sa.

Psalmistul spunea: „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale...” 
Când mă trezesc dimineața și văd lumina zilei, știu cât de mare este 
Dumnezeu! Când respir aerul pe care El mi-l dă, știu că am un Dumnezeu 
măreț. Când privesc luna și stelele, știu Cine le-a așezat pe bolta cerului, și 
știu că El este Dumnezeul meu minunat! Când iau aripile zorilor și mă așez la 
marginea mării, și acolo, și pretutindeni pe pământ, văd sfințenia, slava, 
înțelepciunea, puterea lui Dumnezeu! 

Miezul credinței creștine este viața Domnului Isus Hristos. Apostolul Pavel 
scria Corintenilor: că Evanghelia este aceasta: Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, a fost îngropat, și a înviat după Scripturi! Deci 
propovăduirea noastră este viața și crucificarea Domnului Isus, învierea Lui 
a treia zi, după Scripturi, și puterea învierii Lui în viața celor ce cred în El.

Odată, gânditorul francez August Comte i-a spus lui Thomas Carlyle că 
are de gând să formeze o nouă religie care să înlocuiască religia creștină. 
„Foarte frumos,” i-a răspuns Carlyle. „N-ai decât să te lași răstignit, să 
înviezi a treia zi, și să dovedești lumii că ești viu în toată istoria. Atunci 
religia ta ar avea o șansă să supraviețuiască.”

Din scrisoarea de salutare a fratelui 
Pitt Popovici, spicuim câteva 
paragrafe:

„Dumnezeul oricărui har să vă 
dea har din plin pentru trăire și 
slujire. Mă bucur că trecând pe 
„bulevardul” anului 100 mai bine de 
jumătate, încă mai pot scrie. Tatăl 
meu e bun cu mine că mi-a păstrat 
memoria și amintirile. Eu nu pot să-I 
mulțumesc îndeajuns pentru tot ce 
este El pentru mine.

Fiindcă ne apropiem de 
sărbătorirea Paștelor, aș vrea ca El să 
vă dea cu adevărat sfinte bucurii de 
glorioasa jertfă prin care ne-a 
săvârșit o minunată iertare și ne-a 
făcut moștenitori ai slavei Sale. Azi 
mintea mea îngustă nu poate cuprinde 
măreția acestui fapt, dar îl cred și mă 
bucur de el, și aș vrea ca și voi să vă 
bucurați din plin și să trăiți în 
realitatea Învierii…  Fie ca 
Sărbătoarea Învierii Domnului Isus 

Lucuri dovedite prin Înviere
După o predică ținută nu demult, 

un tânăr s-a apropiat de mine și mi-a 
spus: „Frate, n-am înțeles bine cum ați 
explicat, că Domnul Isus a înviat din 
morți ca dovadă că Tatăl a primit jertfa 
Lui și ne-a socotit neprihăniți…”

Câteva gânduri în privința aceasta: 
Cuvântul afirmă că Tatăl este Cel care 
L-a înviat din morți pe Domnul. La 
Efeseni 1:19-21, apostolul arată puterea 
nemărginită, a lui Dumnezeu Tatăl „pe 
care a desfășurat-o în Hristos prin 
faptul că L-a înviat din morți…”

Apoi, Învierea Domnului Isus 
validează tot ce a afirmat Domnul 
despre Sine, și în primul rând, că El 
este Fiul lui Dumnezeu. Pentru iudei 
lucrul acesta era o hulă, și așa au spus 
în fața lui Pilat motivul pentru 
răstignire: „El trebuie să moară, 
pentrucă S-a făcut pe Sine Fiul lui 
Dumnezeu” (Ioan 19:7). Dar tocmai 
lucrul acesta e dovedit de învierea 
Domnului, și e dovedit cu putere de 
Însuși Tatăl ceresc.

Un alt lucru dovedit de Învierea 
Domnului este neprihănirea noastră. 
La Romani 4:25, apostolul Pavel scrie 
despre Domnul nostru Isus Hristos, că 
„a fost dat din pricina fărădelegilor 
noastre, și a înviat din pricină că am fost 
socotiți neprihăniți.”

Învierea Domnului Isus din morți 
este o „dovadă netăgăduită” din partea 
lui Dumnezeu pentru noi (Fapte 17:31).

Învierea lui Isus este începutul 
noului „proiect” al lui Dumnezeu, 
nu să smulgă oameni de pe pământ 
și să-i ducă în Cer, ci să colonizeze 
pământul cu viața care este în Cer. Și 
nu este aceasta oare ce spunem noi 
în rugăciunea Tatăl Nostru?

(N.T. Wright)



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)
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  Întrebări biblice —  Citate din Vechiul Testament în Noul Testament?
  1. „Nu vei îngădui ca Sfântul Tău să vadă putrezirea.”
  2. „Din pricina voastră este hulit Numele Meu între neamuri”
  3. „Nu cumva vasul de lut va zice celui l-a făcut: Pentru ce m-ai făcut așa?”
  4. „Să nu legi gura boului care treieră grâul”.
  5. „Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine.”
       Răspunsuri din săptămâna trecută: Maria Magdalina, Simon Petru, ap. Pavel, 
                                                               regele David, apostolii Petru și Ioan.

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută:

1. Maria
2. Simon Petru
3. Apostolul Pavel
4. David
5. Petru și Ioan

Lupta vieții, suferința pentru-a Domnului 
Sfânt Nume
Este cinstea cea mai mare, darul cel mai 
scump în lume.
Nu-i pierdută viața care se jertfește pe altar,
Dumnezeu are-o răsplată pentru orișice amar.

Credincios rămâi cu cinste, flacără-ți fie 
avântul,
Alipește-te de Domnul, El Își ține legământul.
Pe pământ ești doar venetic, călător spre al 
liman
Ai o Țară sus în ceruri, într-un veșnic 
Canaan.

Am vrut să-adun o viață-ntreagă,
Înțelepciunea în desagă;
Misterul vieții să-l cuprind,
Să-l port în mine clocotind,
   Dar tot ce-mi trebuia era,
   Un Salvator cu jertfa Sa:   
   Destul că-L am pe Isus.

„Ia seama bine la citire!” 

În ultima sa epistolă, scrisă din 
închisoare doar câteva luni înainte de 
a fi decapitat, apostolul Pavel îi scria 
lui Timotei: „Când vei veni... adu-mi 
și cărțile!” (2 Tim. 4:13). Desigur,  
citea sulurile de piele ale Scripturilor; 
și tot el îl îndemna pe Timotei: „Ia 
seama bine la citire!” (1 Tim. 4:13). 
Deci, „Fii atent ce citești!”, dar și, 
„Nu neglija citirea!” 

G e o r g e O r w e l l s c r i e î n 
imaginația lui că în societatea 
viitoare, totalitară, dictatorul va 
porunci ca toate cărțile să fie arse. 
Dar Huxley spune ceva și mai trist: În 
viitoarea societate cărțile nu vor fi 
arse, din simplul motiv că „și-așa nu 
le va citi nimeni”. Din păcate, un 
dușman al cititului e televizorul, care 
nu încurajează gândirea, ci excită 
sentimentele. Astfel societatea devine 
semi-analfabetă. Copiii noștri trebuie 
să știe să citească bine și românește și 
englezește. 

Puritanii, când și-au făcut 
bagajele ca să plece spre Lumea 
Nouă, au renunțat la multe lucruri, 
dar n-au renunțat la cărțile lor, la 

Un singur Domn avem pe lume,
Un singur Dumnezeu slujim,
Și binecuvântatu-I Nume,
Noi Îl iubim și-l proslăvim.

Credința sfântă e doar una,
Credința în Hristos Isus.
În El e slava și cununa,
Pecetea Lui în noi Și-a pus.

Doar un botez e legământul,
Și semnul harului bogat.
Avem de la Hristos Cuvântul:
Să-l împlinim cum ni s-a dat.

Credința mărturisitoare,
În Învierea lui Hristos,
Ne dă pe veci eliberare
Și lanțul morții cade jos.

Dacă mărturisim cu gura,
Că Domnul nostru e Isus,
Ne-mbracă El în armătura
Luminii Oștilor de sus.

Și-atunci tot iadul și pământul
De ne-ar lovi cotropitor…,
Cu noi e Dumnezeu Preasfântul,
Și El e=n veci biruitor!  (vp)

Botez cu șase suflete la Bârlad în duminica 
trecută. La amvon, predică fratele Daniel 

Zafiris.

v Fratele Mihai Babii e grav bolnav; este 
la spitalul Northwestern (la nord de 
downtown), dar urmează să fie lăsat acasă. Noi 
ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-l întărească 
spre vindecare, dar s-ar putea să fie pe poteca 
grea a suferințelor de capăt. Domnul să aibă 
îndurare și să-Și împlinească voia Sa cea 
desăvârșită în toate. S-o avem și pe sora Rodica 
Babii în rugăciune, și familia întreagă.

v Astăzi este cu noi la închiăciune fratele 
Ghiță Drăgan care va face o comunicare 
bisericii și va introduce între noi pe sora Daiana 
Miclea, directoare de programe la stația de 
radio ALT-FM România. 

v Alți musafiri pe care îi salutăm între 
noi sunt: fratele și sora Cristian și Diamandia 
Savu. Aceștia sunt misionari în Turcia, și ne 
vizitează astăzi pentru a ne comunica înaintarea 
Evangheliei în unul din cele mai periculoase 
locuri din lume,


