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Hristos a Înviat !

— Ișa… (femeie), de ce plângi? Pe 
cine cauți?

— Adon (domnule), răspunse Maria, 
crezând că este grădinarul. Dacă L-ai 
luat, spune-mi unde L-ai pus, și mă voi 
duce să-l iau…

— Miryiam… (Marie)
Ea s-a întors, și recunoscându-L pe 

Isus, I-a zis cu un fior adânc de emoție 
și surpriză:

— Rabuni! (adică: „Învățătorul 
meu!”, în evreiește).

 (după Ev. Ioan 20:14-16)

Câtă frumusețe e prinsă în istorisirea 
cestei întâlniri a Domnului Isus cu 
Maria Magdalena în dimineața învierii, 
la mormântul gol. Desigur, ca și în 
cazul grupului celorlalte femei amintite 
la Matei 28:9, când acestea „s-au 
apropiat să-i cuprindă picioarele, și I s-
au închinat”, Maria I s-a închinat 
Domnului când L-a recunoscut, vrând 
să-i cuprindă picioarele. Evanghelistul 

Ioan a fost în aceeași poziție de închinare pe Patmos, când L-a văzut pe Domnul, 
și ne descrie cum era capul și părul și ochii Domnului… și apoi picioarele Lui ca 
arama aprinsă, arsă în cuptor. De fapt ne și spune: „Când L-am văzut, am căzut 
la picioarele Lui ca mort…” Așa îi găsim pe ucenici și la înălțarea Domnului la 
Cer: „După ce I s-au închinat, ei s-au întors în Ierusalim cu o mare 
bucurie…” (Luca 24:52). 

Da, El este vrednic să primească închinarea noastră. Numai El merită să-I 
aducem închinarea și lauda, după cum cântă proslăvirea Lui milioanele de îngeri 
și sfinți: „Vrednic este Mielul care a fost jungheat să primească puterea, 
bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda!” (Apoc. 5:12).
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Fie ca harul bogat al Domnului 
nostru Isus Hristos să se reverse și 
astăzi din plin peste adunarea noastră. 
Sărbătorim puterea Învierii Lui și 
așteptăm arătarea slavei Lui, Cel Viu 
în vecii vecilor!   

q Oaspeți în duminica trecută la 
noi:

Ne-am bucurat de vizita mai multor 
musafiri ai Casei Domnului:

- fratele John și s. Stela Corârlă din 
Detroit;

- fratele Marinică și s. Cornelia 
Dumitrașcu, din Ohio, în drum spre 
Hot Springs, Arkansas, s-au oprit la 
noi;

- familia Moceanu cu copilașul lor 
David;

- prietenul Mihai Simon, împreună 
cu copiii, Nathan și Julia Simon;

- familia Mila Andrei și Gabi;
- prietena Petria, în vizită din 

România, și alții.

q Mulțumim din inimă societății 
surorilor care au pregătit tradiționala 
masă la răsărit de soare în ziua de 
Paște Ne-am bucurat de o masă 
frumoasă, bogată și gustoasă. A fost 
bine să fim împreună și să ne bucurăm 
unii de alții în harul Domnului Isus.

q „Ani Adonai Rofecca!” „Eu 
sunt Domnul care te vindecă!” (Iehova 
Roffe)

Luni, 22 aprilie, fratele Nelu Hiriț a 
fost operat la umărul stâng care fusese 
fracturat și dislocat în Vinerea Mare. 
Este acum acasă în recuperare. Slavă 
Domnului.

Marți, 23 aprilie, fratele Alin Negru 
a fost operat la Detroit; părinții fr. Ilie 

și s. Felicia Negru au fost acolo. 
Operația, deși foarte sensibilă și 
prelungită, a decurs cu bine și dăm 
slavă Domnului acum și pentru 
procesul de vindecare. Ne rugăm și 
pentru sora Beatrice Negru și pentru 
întreaga familie, să fie în harul 
Domnului Isus.

q Deces: Un mare bărbat al 
Împărăției lui Dumnezeu a fost chemat 
acasă. Rev. Dr. Denton Lotz, care a 
deținut funcția de secretar general al 
Alianței Mondiale Baptiste, a trecut la 

Domnul la 23 aprilie în 
vârstă de 80 de ani, în 
F o r e s t d a l e , 
M a s s a c h u s e t t s . 
Lucrarea în câmpul de 
misiune și-a început-o 
î n c ă d i n t i m p u l 
studenției în North 
C a r o l i n a , a p o i l a 

Harvard Divinity School, și după 
serviciul militar la Universitatea din 
Hamburg, Germania. Împeună cu soția 
Janice a lucrat ca misionar din partea 
convenției American Baptist Churches 
ș i c a p r o f e s o r l a S e m i n a r u l 

foto: Denton Lotz la amvonul Bisericii 
Basarab (Golgota), din București.

Miercurea viitoare, 1 Mai, la 7:00 seara, vom avea în adunare cu ajutorul Tatălui ceresc 
programul special AWANA cu oferirea premiilor pentru cei sârguincioși și harnici.



 

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. 

Internațional din Rüschlikon, Elveția, 
unde a fondat Institutul de  Vară pentru 
studenții din Europa Răsăriteană. Ca 
secretar general al Alianței Mondiale 
Baptiste a organizat 16 congrese 
m o n d i a l e . D r. D a v i d C o f f e y, 
președinte al Alianție între 2005-2010, 
scrie despre Denton Lotz: „El lasă 
niște urme adânci în istoria  baptiștilor 
din lume... A fost un teolog misionar, 
un predicator inspirat, un evanghelist 
înflăcărat…”

În 1997, deținând funcția de 
Secretar General al Alianței Mondiale 
Baptiste, s-a implicat în demersurile 
oficiale pentru rezolvarea cazului de la 
R u g i n o a s a , c â n d u n g r u p d e 
credincioși baptiști au suferit pentru 
credință, fiind bătuți de grupuri de 
huligani plătiți. Denton Lotz a pledat 
pentru ei în audiențele avute la 
președintele Ceaușescu și la primul 
ministru al României. După pensionare 
și retragerea sa din lucrare în 2007, 
D e n t o n L o t z a c o n t i n u a t s ă 
călătorească și să predice, pe lângă 
slujba de pastor senior al bisericii 
Tremont Temple Baptist Church din 
Boston, Massachusetts, USA.  A fost 
un prieten al frățietății noastre din 
România

q Congresul Baptist va fi ținut 
la Cluj: Consiliul Uniunii din 16 
a p r i l i e 2 0 1 9 a h o t ă r â t c a 
organizarea  ce lu i de-a l 37- lea 
Congres al Cultului Creștin Baptist din 
România să se desfăşoare în zilele 
de 24-25 mai 2019 la Cluj-Napoca, în 
lăcaşul de închinare al Bisericii 
Baptiste Nr.1 din Str. Ospătăriei nr.10 
(Mănăștur). Tema congresului va 
fi: „Uniți în Hristos pentru misiune”

q Terorism anti-creștin în Sri 
Lanka. Creștinii din Sri Lanka au fost 
victimele unor atentate teroriste în 
duminica trecută, de Paște. În urma 
atentatelor au fost ucise peste 300 

persoane și peste 500 au fost rănite în 
cele opt explozii care au fost detonate 
de teroriști în biserici și hoteluri 
aglomerate cu ocazia sărbătorii 
Învierii. Sri Lanka are 1,2 milioane de 
creștini din totalul de 21 de milioane 
de locuitori. Teroriștii musulmani au 
recunoscut ca f i ind ini ț ia tor i i 
atentatelor, și au ales sărbătoarea 
Învierii Domnului Isus ca batjocură 
față de Mântuitorul nostru..

În fotografia de mai sus: interiorul  
bisericii St. Sebastian din Negombo, 
Sri Lanka, devastat de un criminal 
sinucigaș musulman în duminica 
trecută, de Paște, 21 aprilie 2019. 

q Prigoană crâncenă în Nigeria. 
Între 1 februarie și 16 martie au fost 
uciși în diferite raiduri teroriste 280 de 

creștini în Nigeria. Atacurile împotriva 
creștinilor din Nigeria de Nord nu sunt 
e v e n i m e n t e i z o l a t e , C o n f o r m 
rapoartelor Open Doors cu privire la 
persecuția religioasă, în decursul 
anului trecut, Nigeria a ocupat locul al 
treilea la „cea mai terorizată țară” 
fiind depășită la acest capitol doar de 
Irak și Afganistan. (foto: groapa 
comună pentru îngroparea creștinilor 
masacrați).
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„Să ne 
uităm țintă 

la 
Căpetenia 

și 
Desăvârșir

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

suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 

Copiii noștri în duminica trecută
Familia noastră, bucuria noastră, rugăciunea noastră…


