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A fost sărbătoare la Ierusalim
„A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus 

în Ierusalim, au luat ramuri de finic și I-au ieșit în întâmpinare, strigând: Osana! 
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”

Osana! Osana înseamnă „Doamne ajută-ne, mântuiește-ne!” El este 
mântuitorul. Scopul venirii Sale pe pământ a fost să-Și dea viața pentru vina 
poporului Său, să fie Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Are haina 
muiată în sânge. Are biruința asupra păcatului și a morții!

Binecuvântatul Domnului! El este Unsul lui Dumnezeu, Mesia. El este 
Cel ce vine! El este bucuria și nădejdea și lumina întregului pământ. „Iată pe 
munții picioarele solului care vestește pacea!”

Împăratul lui Israel! „Domnul este un Dumnezeu mare, este un Împărat 
mare!” Noi suntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. 
Lumea piere, dar poporul lui Dumnezeu merge din putere în putere. Din 
Ierusalimul arat ca un ogor, și din mormanul de pietre al lumii de mormânte, 
Dumnezeu își ridică oștirea Lui. El este Împăratul împăraților și Domnul 
domnilor!
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Scurte Comunicări

Verset de aur: „Pentru că Eu v-am 
dat o pildă, ca și voi să faceți cum am 
făcut Eu...” (Ioan 13:15).

n Suntem prinși într-o molimă de 
proporții mondiale, și cu toate că 
recunoaștem autonomia bisericii față 
de alte autorități dinafară, avem și 
îndatorirea să ne supunem față de legile 
țării. Astfel întreaga lună Aprilie pentru 
noi este o lună de absență de la Casa 
Domnului și toate activitățile sunt 
suspendate. Dar avem acasă îndatorirea 
să fim în familie lângă Cuvântul lui 
Dumnezeu, să ne chemăm la telefon 
unii pe alții, să ne sprijinim cu cuvinte 
de har și dragoste, sau chiar să ne 
trimitem alimente unii altora.

n Printre temele de rugăciune pe 
care să le folosim sunt și acestea: 
bolnavii din poporul Domnului; cei 
înaintați în vârstă și cu trupul slăbit în 
aceste timpuri grele; pentru cei care 
încă nu s-au predat Domnului să 
primească darul credinței în Domnul 
Isus pentru mântuire; pentru tineretul 
din biserica noastră, ca să rămână curat 
și neîntinat de lume. Și în toate 
încercările să cerem Domnului să 
oprească valul acesta de viruși 
ucigători din lume. De asemenea să ne 
rugăm și pentru noi, „Fă să răsară peste 
noi lumina Feței Tale, 
Doamne!” (Psalmul 40).

n Fiinndcă nu avem servicii de 
închinăciune și nici măcar nu ne putem 
vizita unii pe alții, nu vom avea Cina 

Domnului în luna aceasta. Dar e un 
timp potrivit să reflectăm la suferințele 
Domnului Isus Hristos, și astfel să ne 
aducem aminte de numele nostru 
dintâi, acela de „pocăiți” și să cerem 
lui Dumnezeu să lase vântul de 
încercare să aducă și vântul de 
pocăință peste noi.

n Uităm adesea o poruncă a 
Domnului Isus: „…Să se lepede de 
sine însuși, să-și ia crucea și să Mă 
urmeze...” Ați avut ocazia să fiți 
corectați de păstorii bisericii într-o 
privință oarecare? Ce ați făcut atunci: 
a) V-ați supărat pe ei pentru că au 
îndrăznit așa ceva? b) Ați întors 
spatele și v-ați mutat unde să nu fiți 
deranjați? c) Sau, ați mulțumit lui 
Dumnezeu că are oameni care 
veghează asupra trăirii și vorbirii pe 
care ați avut-o? Fără lepădarea de sine, 
nu poate nimeni trăi după voia 
Domnului, pe calea pe care a mers El.

n Îndemnul sanitar la ordinea zilei 
este să ne spălăm pe mâni cât mai des. 
Psalmistul spunea în Psalmul 26:6, 
„Îmi spăl mânile în nevinovăție, și așa 
înconjur altarul Tău, Doamne!” 
Doamne, vrem să ridicăm mâini curate 
înspre Tine.

n Programe speciale în luna 
aceasta: You-Tube, la „Betel Chapel” 
- Miercuri, la 7:00 seara
- Duminica, la 10:00 dimineața
- Duminică, 8:30am Radio WEEF 
1430AM

Virusul-corona și ștergarul slujirii



 

Despre Bârfă
de Ioan Gură de Aur (347  407)

Și aici e o problemă. Cînd cineva vrea săi strice reputația cuiva, spune: 
„Cineva mia spus despre el asta. Ferească Dumnezeu să spun eu așa ceva de el, dar îți 
spun ce zic alții.” Atunci de ce mai spui, dacă nu crezi în ce spui? De ce împrăști ce 
spui că nu e adevărat, ca și cum ar fi? Transmiți otravă. Spui că nu crezi ce ai auzit, și 
încă "i ceri lui Dumnezeu să nu te tragă la răspundere pentru ce spui, fiindcă știi că nu 
e adevărat. Dai vina pe alții care țiau dat otrava, și apoi faci și tu ca ei. Mai bine taci, 
ca săți scapi conștiința de teama pedepsei.

Nu știu de unde a venit această boală asupra oamenilor. Am devenit purtătorii 
bolii care ne macină mintea, pînă nu mai rămîne nimic în ea decît „ce spun alții.” 
Ascultați sfatul înțeleptului care a spus proverbul: „Ai auzit o vorbă? Țineo în tine că 
nu te îngrașă!”

După vorbele altora noi sîntem deja gata să acuzăm. Dacă nam face nici un alt 
rău în viață, acesta e suficient ca să ne distrugă și să ne ducă la iad, fiindcă ne leagă 
de alte zece mii de păcate. Să fim cu grijă, fiindcă există un „sfat al celor răi”, există 
„un scaun al celor batjocoritori” (Ps. 1:1).

„Dar, vei zice tu, nam spus eu asta, ci altul mi-a spus-o!”  Ba tu ai spus-o! Că 
dacă n-ai răspîndi vorba, s-ar opri la tine și n-ar mai auzi-o altul; dar așa te faci tu 
vinovat de păcat. Ar trebui să umbrim greșelile altora, să le acoperim cu dragoste, și 
nu să le trecem în paradă sub masca unui zel de evlavie falsă. Nici măcar nu ști să 

Cununi pentru sfinți
1. Cununa bucuriei. „Căci cine este în adevăr nădejdea, sau bucuria, sau 

cununa noastră? Nu sunteți voi, înaintea Domnului nostru Isus Hristos, la 
venirea Lui? Da voi sunteți slava și bucuria noastră!” (I Tesaloniceni 2:19-20).  
Cununa aceasta reprezintă simbolic pe cei pe care i-am câștigat la mântuire prin 
viața noastră, prin mărturia cuvântului nostru. Fiecare din noi avem o mulțumire 
de adus cuiva fiindcă ne-a îndreptat pașii pe calea mântuirii. Și toate mulțumirile 
acestea până la urmă se adună în fața Mântuitorului care ne-a adus spălarea de 
păcate.

2. Cununa slavei. „Și când se va arăta Păstorul cel mare, veți căpăta 
cununa care nu se poate vesteji, a slavei” (I Petru 5:4). Apostolul Petru scria 
aceste cuvinte presbiterilor, adică păstorilor care păstoresc turma lui Dumnezeu. 
Ce cuvinte alese folosește el: păstoriți de bună voie, adică plini de bucurie, nu 
pentru câștig mârșav, cu lepădare de sine, cu o dragoste jertfitoare, fiind pildă 
față de turmă, cu patos înflăcărat.

3. Cununa neprihănirii. „De acum mă așteaptă cununa neprihănirii, pe 
care mi-o va da în „ziua aceea” Domnul, Judecătorul cel drept; și nu numai mie, 
ci și tuturor celorce vor fi iubit venirea Lui” (II Tim. 4:8). Așteptarea Domnului 
ne face să fim gata pentru venirea Lui, să ne păstrăm curați pentru El, să 
rămânem în sfințenia în care ne-a îmbrăcat El. De aceea, cununa aceasta se 
numește a neprihănirii.

4. Cununa vieții. „ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit 
bun, va primi cununa vieții, pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L 
iubesc” (Iacov1:12). Cununa aceasta ne va da capacitatea să simțim din plin 
prezența lui Dumnezeu în veșnicie și frumusețea vieții veșnice. Cununa aceasta 
o vor avea cei care din dragostea lor pentru Domnul au răbdat ispita, au biruit 
greutățile, nu și-au prețuit chiar viața lor pe pământ în schimbul vieții cu 
Domnul Isus. Același lucru îl spune Domnul în Apocalipsa 2:10.

5. Cununa nevestejită. „Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, se supun 
la tot felul de înfrânări. Și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se 
poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate 
vesteji!” (I Cor. 9:25). Stăpânirea firii, înfrânarea de la pofte, renunțarea la 
dorințele care ne-ar îndepărta de Domnul, ne aduce cununa aceasta de cinste pe 
care ne-o dă Domnul, în stăpânirea domeniilor de glorie ale veșniciei. Aici ai 
stăpânit un trup legat de firea trecătoare; dincolo vei avea stăpânirea cetăților 
Împărăției veșnice.

6. Cununa de aur. „Și pe capete aveau cununi de aur...” (Apoc. 4:4). 
Aceasta e cununa martirilor: are tot ce este mai scump în întreaga veșnicie, e 
păstrată celor ce au dat tot ce aveau mai scump în viața aceasta vremelinică.

Să alergăm spre țintă, pentru premiul chemării cerești!

„Virusul corona” are numele dat după imaginea microscopică în formă de coroană, un 
virus periculos, mortal și nesigur în mutațiile genetice. Ne uităm însă la cununile pe care 

le are Domnul Isus pentru noi: cununi de viață, de bucurie, de siguranță, de slavă!



„Ținta poruncii 
este dragostea, care 
vine dintr-o inimă 

curată, dintr-un 
cuget bun

și dintr-o credință neprefăcută…”  
(I Timotei 1:5).
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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

ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

„Sămănați potrivit cu 
neprihănirea și veți secera potrivit 

cu îndurarea. Desțeleniți-vă un 
ogor nou! Este vremea să căutați 

pe Domnul, ca să vină și să vă 
ploaie mântuire.” (Osea 10:12)

Mai bine…

Mai bine… să fiu fără nume,
Un anonim pierdut în lume,
Să n-am nici faimă, nici renume…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine.

Mai bine… fără sănătate,
Și apăsat de nedreptate,
Să știu că le-am pierdut pe toate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… foame, sărăcie,
Și cu nimic în farfurie,
Să n-am avere, bogăție…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… zile de durere,
Să nu mai am nicio putere,
Să gust numai pelin și fiere…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… visuri spulberate,
Mai bine roșcove uscate,
Și persecuții-nsângerate…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!

Mai bine… alungat afară,
Purtând o cruce grea, amară,
Străin în lume, fără țară…
   Dar să Te am Păstor pe Tine,
   Isuse Doamne, lângă mine!   (vp)

Cei doi țăruși.

„Mărturisind că sunt străini și călători 
pe pământ...” (Evrei 11:13).

Pe vremea când arăturile se făceau 
cu plugurile trase de cai sau boi, țăranul 
știa un lucru: animalul de jug nu poate 
trage o brazdă dreaptă dacă e lăsat 
singur. Iar el nu poate să-l cârmuiască 
doar uitându-se în vânt. Atunci punea în 
pământ la o distanță oarecare unul de 
altul doi țăruși. Nu unul, ci doi. Un țăruș 
mai aproape, altul mai departe. Uitându-
se la cei doi țăruși ca să coincidă, să se 
suprapună în vederea sa, țăranul reușea 
să tragă o brazdă dreaptă.

Aici poate fi o lecție frumoasă 
pentru noi în viața de credință. Există un 
țăruș bătut aproape: viața de familie, 
misiunea față de rudele noastre, față de 
cunoscuți. Ne trebuie și un țăruș 
îndepărtat: misiunea pe care trebuie s-o 
avem până la marginile pământului. 
Doar cu un țăruș brazda e ca funia-n sac. 
Amândoi însă, ne țin în linie dreaptă.

Un țăruș apropiat: timpul de acum, 
un scop imediat, un proiect pentru azi. 
Dar și un țăruș îndepărtat: ce proiect ai 
pentru anul acesta ca ucenic al 
Domnului? Ț inta îndepărtată î ț i 
corectează vederea de aproape, altfel 
suferim de miopie. Și invers, lucrând 
„aici” ajungem „acolo”.

Aprilie
Citirea zilnică a Bibliei
Tema: Cuvântul Dătător de Viață al 
lui Dumnezeu ne dă . . .

SPERANȚĂ

M. 1 - Isaia 40:1-31
J. 2 - Isaia 51:1-23
V. 3 - Isaia 52:1-12
S. 4 - Isaia 52:13- 53:12

D. 5 - Matei 21:1-22 -Floriile
L. 6 - Matei 21:23-46
M. 7 - Matei 26:1-35
M. 8 - Matei 26:36-75
J. 9 - Matei 27:1-26
V. 10 - Matei 27:27-56 - V. Mare
S. 11 - Matei 27:57-66

D. 12 - Matei 28:1-20 - Învierea
L. 13 - I Corinteni 15:1-11
M. 14 - I Corinteni 15:12-34
M. 15 - I Corinteni 15:35-58
J. 16 - Ioan 20:19-31
V. 17 - Ioan 21:1-14
S. 18 - Ioan 21:15-25

D. 19 - Evrei 1:1-14
L. 20 - Evrei 2:1-18
M. 21 - Evrei 3:1-19
M. 22 - Evrei 4:1-13
J. 23 - Evrei 4:14-5:10
V. 24 - Evrei 5:11-6:12
S. 25 - Evrei 6:13-20

D. 26 - Romani 3:19-31 
L. 27 - Romani 4:1-25
M. 28 - Romani 5:1-21 
M. 29 - Romani 6:1-23
J. 30 - Romani 15:1-13

Ne e dor, Isuse…, dor de adunare,
Dor de părtășie, dor de sărbătoare,
Dor de-mbrățișarea zorilor de zi,
De făgăduința că vei reveni!

Nu lăsa în vremea de grea suferință,
Să vină sămânța rea de necredință,
Sau de nepăsare, sau de vreun păcat,
Să uităm iubirea care ne-a legat.

Nu ne lăsa, Doamne, s-adunăm gunoaie,
Sau minciuni de zgură, sau vârtej de paie,
Ia-ne Tu privirea de la ce-i pământ,
Umple-ne cu Cerul și cu harul sfânt.

Nu lăsa, Isuse, ca-n așa vâltoare,
Inima s-o-nchidem ca-ntr-o închisoare,
Și în izolare…, în loc să iubim,
Să uităm porunca - sfinți ai Tăi să fim.

Candela iubirii ardă cu putere,
În noi să se vadă Duhul de-nviere,
Să nu strângem ură, chiar pentru dușmani,
Dar nici o iubire pentru saci cu bani.

Lasă părtășia să ne fie dragă,
Și Cuvântul vieții pe toți să ne-atragă,
Apără-ne, Doamne, viața de cel rău,
Să fim toți o Turmă, un popor al Tău,

Și prin orice-am trece, crește-ne iubirea,
Leagă-ne mai tare…, și zdrobește firea.
Umple-ne cu Duhul Tău slăvit și sfânt!
Te-așteptăm, Isuse! Vino mai curând!  (vp)

    . . . Dor de adunare


