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Sărbătorim din nou biruința Domnului nostru Isus Hristos asupra 
morții, și transmitem tuturor salutarea bucuriei, Hristos A Înviat!

Cu un freamăt de emoție în inimi, la acest Paște, Dumnezeu ne dă 
din nou clipe de har, stări de cer, și bucurii depline în Domnul. Ne 
tresaltă inima când știm că El, Cel care a fost străpuns pentru păcatele 
noastre, nu numai că simte și cunoaște întregul mister al durerii 
omenești, dar a ieșit biruitor asupra morții, și vrea să înceapă încă de 
acum Universul cel nou în toți cei care credem în El.

Poetul nostru Alexandru Vlăhuță a exprimat frumos entuziasmul 
dezrobirii pe care o face Domnul prin învierea Sa: 

„Voi toți ce-ați plâns în întuneric, și nimeni nu v-a mângăiat!
Din lunga voastră-ngenunchiere, sculați... Hristos a înviat!”

In unitatea de slavă a Biericii, a Trupului hristic, în alaiul sărbătoresc 
al pribegilor care au ajuns prin har să fie „pietrele nestemate ale cununii 
împărătești" ale Regelui slavei, cuprinși în tremurul așteptărilor sfinte și 
cu privirile îndreptate spre Dumnezeu care ne poartă în carul Său de 
biruință în Hristos, să ne spunem unii altora, cu o îmbrățișare a 
dragostei, salutarea îngerului de la mormântul gol al Domnului Isus, 
salutare care a devenit semnalul de triumf și bucurie al Bisericii în 
așteptarea venirii Lui pe norii cerului: HRISTOS A ÎNVIAT! Slăvit să-I fie 
Numele in veci!

Hristos a Înviat !



Scurte Comunicări

Din albumul nostru de fotografii mai vechi

Conduc
ătoriibis
ericilor 
baptiste 
și 
delegații 
la 
Congres
ul 

r Sărbătoarea de lumină și 
slavă în cinstea Domnului.

- Dimineața, fanfara împodobește 
cu cântări de laudă Numele 
Domnului.

- Tot dimineața, copiii vin să 
aducă poezii și cântări la picioarele 
Domnului.

- Seara, corul are o suită de 
cântări înălțătoare de preamărire a 
Domnului Isus.

r Musafirii noștri din duminica 
trecută și de azi:

- Fratele Emanuel 
Ghiceanu, păstor la 
Rovinari, județul Olt. 
În timpul șederii în 
America fratele 
Ghiceanu stă la 
familia Emil și 
Augustina Bilba.

- Fratele Marinică și sora Cornelia 
Dumitrașcu, din Ohio, ne vizitează 
de sărbători și le spunem cu bucurie 
și căldură, Bun  Venit Acasă!

- Mihaela Hegstrom (născută 
Săndescu), și fiul David Hegrstrom 
au fost cu noi în duminica trecută și 
sora Mihaela a venit cu o poezie 
proaspăt creată.

- Emanuel Dragomir din Windsor, 
Canada a fost cu noi 

- Familia largă Smahon a fost la 
Atlanta la o nuntă ținută în familie, și 
ceremonia a fost la Biserica 
Baptistă Gwinett, păstorită de fratele 
Matei Istudor..

- Familia Andrei Calestrov s-a 
întors din concediul petrecut în 
Mexico.

- Elena Mișcin, din Republica 
Moldova, prietenă a familiei 

Calestrov, ne-a vizitat în duminica 
trecută.

r Bolnavii noștri:
- Fratele Nelu Hiriț urmează să 

fie operat  mâine la umărul dislocat. 
Operația e programată pentru 
mâine dimineață. Să fim permanent 
în  rugăciune pentru freatele Hiriț. 

- Sora Mariana Ilisie a ieșit din 
spital după tratamentul de urgență 
care i-a fost aplicat.

- Fratele Ionel Străinu este mai 
bine și a venit chiar la adunare în 
Vinerea Mare.

- Marți, 23 aprilie, fratele Alin 
Negru, de la Detroit, urmează să fie 
supus unei operații la coloana 
vertebrală, o operație delicată. Să-l 
avem în rugăciune.

r Deces în România. Dumitru 
Răscol, tatăl fratelui David Răscol 
de la noi, a încetat din viață în 
vârstă de 78 de ani la Craiova. 
Fratele Răscol își prelungise vizita 
în România, ca să fie cu tatăl 
dânsului.

r La Revedere. Cu o strângere 
de inimă, anunțăm că fratele Viorel 

și sora Ica Abrudeanu, au hotărât 
să se mute în Texas, unde să fie 
împreună cu familiile copiilor lor. Îi 
îmbrățișăm cu mult drag și le dorim 
binecuvântările sfinte ale Tatălui 
nostru ceresc.



 

Din bezna de-ntuneric, din lumea cu războaie,
Din trudă și rușine, din groază și gunoaie,
Ne ridicăm privirea spre Cerul luminat,
Spre fața strălucită a Celui înviat.  

În El ne e speranța, în El e biruința,
În El avem viața, în El avem credința.
Căci El S-a dat pe Sine ca preț pentru păcat,
Și-n sângele salvării El ne-a răscumpărat. 

Odată cu-nvierea, și-a slavei revărsare,
Hristos ne-a dat și nouă nădejdea-nfloritoare;
Când a ieșit din noapte cu torța vieții noi,
Ne-a dat și nouă harul și viața de apoi.

De-aceea privim țintă spre zarea dimineții,
Căci în Hristos e harul, izvorul sfnt al vieții:
Nu, nu-i biruitoare a morții lance grea,
Nici sabia mârșavă a oldului din ea. 

Noi credem în puterea Celui ce va să vină.
Căci dragostea învinge, noi credem în lumină,
Întăritura morții în praf s-a sfîrâmat;
Hristos este Eroul, Hristos a înviat!

Știm bine că dincolo de luptă și durere,
E un tărâm al păcii, și-al vieții ce nu piere,
De unde știm aceasta, în ce ne-am ancorat?
Pe-un adevăr istori: Hristos a Înviat!

Aici e suferință, acolo-i sărbătoare,
Aici e uscăciune, acolo curg izvoare,
Aici sunt răni deschise, acolo e balsam,
Aici trăim ocara, acol' suntem de neam.

Acesta-i viitorul acelora ce cântă
Cântarea biruinței pe calea grea și strâmtă,
Pentru Hristos e slava, parfumul scump de nard,
Și-n suflete credința, al gloriei stindard. 



„Să ne uităm țintă la 
Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte a 

suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 

lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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Căci mai mult face o zi în curțile 
Tale decât o mie în altă parte; eu 
vreau mai bine să stau în pragul 

Casei Dumnezeului meu, decât să 
locuiesc în corturile răutății!

Psalmul 84:10
Hristos cu noi!

Bucuria și biruința bisericii nu 
stă în succesele pe care le avem, 
ca și cum succesele acestea ar fi 
ținta vieții noastre. Apostolii 
Domnului au murit ca martiri și 
lumea i-a considerat ca niște 
oameni falimentați, și totuși ei au 
fost cei care au intrat în slavă ca 
biruitori.  Secretul vieții 
credincioșilor Domnului stă în cât 
de aproape suntem alipiți de 
Domnul…

După înviere, Domnul n-a stat 
mult timp ascuns de ucenicii Săi, 
deși erau acum în două 
dimensiuni diferite de existență. 
S-a arătat femeilor care au venit la 
mormânt, S-a arătat ucenicilor, a 
vrut să fie împreună cu ei, să-i 
întărească, să le aprindă credința. 

Domnului Isus I-a plăcut să 
fie împreună cu ucenicii. Îi place 
și azi adunarea sfinților. Pentru El 
și astăzi e „plăcut și dulce” când 
locuiesc frații împreună.

Hristos a Înviat

Din beznă și-ntuneric, din lumea cu războaie,
Din trudă și rușine, din groază și gunoaie, —
Ne ridicăm privirea spre Cerul luminat,
Spre Fața strălucită a Celui Înviat.  

Odată cu-nvierea și-a morții sfâșiere,
Hristos ne-a dat și nouă speranța de-nviere;
Când a ieșit din noapte cu torța vieții noi,
Ne-a dat și nouă darul vieții de apoi.

De-aceea privim țintă spre zarea dimineții,
Căci în Hristos e harul, izvorul sfânt al vieții:
Nu! Nu-i biruitoare a morții lance grea,
Nici sabia mârșavă a boldului din ea. 

Noi credem în puterea Celui ce va' să vină.
Căci dragostea învinge, noi credem în lumină;
Întăritura morții în praf s-a sfărâmat;
Când din mormântul rece, Hristos a înviat!

Și-au tremurat dușmanii, imperiile toate,
S-au desfăcut în țăndări, cu jilțuri detronate,
Satana în rușine și-a pus capu-n pământ,
Când Regele vieții ieșit-a din mormânt. 

Știm bine că dincolo de luptă și durere,
E un Tărâm al Păcii, și-al vieții ce nu piere!
De unde știm aceasta? Pe ce ne-am ancorat?
Pe-un adevăr istoric: Hristos a Înviat!

Aici e suferință, — acolo-i sărbătoare,
Aici e uscăciune, — acolo curg izvoare,
Aici sunt răni deschise, — acolo nu-i suspin,
Aici trăim ocara, — acolo-i har deplin.

În El e viitorul iubiților ce cântă
Cântarea biruinței pe calea grea și strâmtă:
Avem toți o credință, Un Singur Împărat,
Hristos e-al nostru Rege, Hristos cel înviat! (vp)


