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Hristos a Înviat !
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Scurte Comunicări

n Deja a trecut o lună de zile în 
care nu ne-am adunat împreună la 
închinăciune… Personal, mă simt de-a 
dreptul lipsit de legătura frățească, 
spiirituală, sănătoasă, de parcă am fi 
legați în închisoare și mi se deformează 
toată activitatea vieții. Duminica nu 
mai e duminică, zilele săptămânii sunt 
fără ordine și încâlcite. Oricât le-am 
structura noi, ce să facem dimineața, 
cum să fie programul zilnic, la ce oră 
să ne culcăm, etc, parcă pierdem nu 
doar șirul zilelor, dar și socoteala, 
rutina vieții, pare ceva absurd.

n „Evanghelia lui Dumnezeu... 
Ea privește pe Fiul Său, născut din 
sămânța lui David, în ce privește 
trupul, iar în ce privește duhul 
sfințeniei dovedit cu putere că este Fiul 
lui Dumnezeu, prin învierea morților, 
adică pe Isus Hristos, Domnul 
nostru” (Romani 1:4). În cuvintele 
acestea, apostolul Pavel fundamentează 
actul învierii, ca fiind cel mai 
important act doveditor al divinității 
Domnului Isus. Astfel, potrivit cu 
învățătura apostolului Pavel, în 
Domnul Isus s-a îmbinat sfințenia cu 
puterea dumnezeiască a învierii.

n Un credincios a spus, că la 
sărbătoarea Învierii, toți oamenii ar 
trebui să aibe zâmbetul pe față, să se 
bucure, că moartea a fost biruită, și 
învierea Lui este chezășia învierii 
noastre. Da, noi vom învia, pentrucă El 
a înviat, El a fost „primul rod al 
învierii.” De aceea, creștinismul 
adevărat este o „odă a bucuriei,” cu 
sentimentul biruinței, cu speranța că 
totul din lume, din viață, este aranjat 
pentru trăirea fericită, fără capăt. 
Gândurile negre apar, suferințele ne 
dor, și nu le putem alunga. Dar viața în 

Hristos este un triumf, o biruință 
deplină asupra tuturor experiențelor 
negative, asupra tuturor încercărilor de 
slăbire a credinței. Cântarea noastră 
spune: „Noi suntem biruitori... Prin al 
lui Isus sânge, noi suntem biruitori!”

n Pentru cititorul Noului 
Testament apare clar că în glorioasa 
dimineață a învierii Maria Magdalena 
și la fel și apostolii Domnului, la prima 
vestire a faptului că Domnul a înviat, 
n-au avut o bucurie spontană, ci au 
căutat să se convingă de acest fapt. Pe 
Maria din Magdala, o vedem că 
plânge, are întrebări și e gata să le 
pună oricărui întîlnit. Faptul acesta ne 
arată nouă, că ea nu s-a mulțumit cu 
locurile sfinte, ci Îl vroia pe El, pe 
Mântuitorul. Ea era în Ierusalim, era 
lângă mormântul Domnului, și azi 
creștinii vor să meargă la Sf. Mormânt; 
pentru ei mormântul are o importanță 
mare. Pentru Maria interesul major era 
să-L întâlnească pe Domnul Isus. 
Nimic altceva nu putea satisface 
interesul ei, căci nici oamenii și nici 
locurile geografice nu-L pot înlocui pe 
El. Azi, oamenii nu-L caută pe El, ci 
caută mormântul Lui, turiști care caută 
un mormânt, dar nu-L caută pe Cel 
care a înviat și a ieșit din mormânt ca 
Domn al vieții și stîpânitor al lumii. 

n Maria din Magdala nu s-a 
mulțumit că i s-a arătat un înger și că a 
vorbit cu el. Pe ea n-a mulțumit-o 
convorbirea cu îngerul trimis la 
mormânt. Ea vroia să-L întîlnească pe 
Domnul Isus. Îngerul a avut valoarea 
lui, dar nu L-a putut înlocui pe 
Domnul Isus. Aici avem o învățătură 
de seamă pentru noi: să nu ne 
mulțumim nici chiar cu îngerii, căci ei 
nu-L pot înlocui pe Mântuitorul.

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



 

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 

Despre dărnicie… 
Câteva persoane m-au întrebat cum să dea banii la biserică 
în timpul acesta de restricție și carantină. Le-am spus că 

există o metodă pe care tinerii din adunare o folosesc, adică 
„donații prin Internet”, dar eu nu mă pricep să explic așa ceva. 

Și i-am îndemnat să aștepte până la prima adunare împreună. „Dar plățile la 
datoriile curente ale bisericii nu așteaptă până atunci. Din ce se plătesc?” Le-
am spus să nu-și facă nici o grijă în privința aceasta.

În secolul XIX în Țara Galilor trăia unul din predicatorii cei mai mari pe 
care i-a avut Anglia, Christmas Evans. Mulțimile veneau de pretutindeni să-l 
asculte, și era admirat pentru talentul său oratoric și pentru curajul profetic pe 
care îl aducea în mesaj. Dar colectele din care trăia erau foarte mici, și Evans 
era foarte sărac, uneori chiar că nu avea ce să mănânce. 

După una din predicile sale mișcătoare, o femeie înstărită a venit la el și i-a 
spus:

— Am înțeles, Reverend Evans, că în ultimele trei luni nu ți s-a plătit 
salarul. Dar nu-ți fie teamă, la învierea morților vei primi salarul întreg. Azi ai 
predicat foarte bine...

Evans s-a uitat la ea și i-a spus:
— Doamnă, știu că voi primi salarul la înviere; n-am nici o îndoială în 

privința aceasta. Dar ce fac eu cu calul meu, fiindcă biata mârțoagă trebuie să 
mănânce și ea ceva? Și la drept vorbind…, pentru calul meu nici măcar nu e 
vorba de înviere că să tragă nădejde că va căpăta atunci niște ovăz... 

După aceste cuvinte spuse cu un zâmbet, Evans a continuat:
— Mă întreb, oare ce răsplată vor avea la înviere unii bogătași care și-au 

pus nădejdea în bogățiile lor, și nu le pasă de alții? Ar trebui să plângă din 
cauza nenorocirilor care vor veni peste ei, cum spune Sfânta Scriptură.” 

Totuși întâmplarea are un sfârșit frumos: Eans a primit salarul (înainte de 
înviere!), și calul a avut ovăz. 

n Programe în luna aceasta: 
- Miercuri, la 7:00 seara. YouTube, la „Betel Chapel” 
- Duminică, 8:30am Radio WEEF-1430AM (și pe Internat la pagina bisericii)
- Duminica, la 10:00 dimineața. YouTube, la „Betel Chapel” 
- Buletine Duminicale, doar pe Internet la pagina bisericii, betelchurch.org

După ce va trece carantina…
- Vom avea surpriza să vedem sanctuarul bisericii noastre vopsit proaspăt, 

curat, frumos, ca și cum am veni într-un loc nou.
- Copiii vor avea un concurs de versete biblice pe care le-au învățat în 

timpul acesta de izolare.
- Să ne pregătim de nuntă. Mirele și mireasa, Emanuel Dragomir și Estera 

Smahon tot învârtesc calendarul căutând data cea mai bună.
- În prima duminică împreună, vom avea un program special cu mărturii 

și cântări de laudă Domnului.
- Credeți că cei din fanfară au uitat să cânte? Ia să-i auziți…
- Și să vedeți ce programe lungi o să avem… (e o glumă!)



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

curată, dintr-un 
cuget bun

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

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30 - temporar oprite
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

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”.

Mai vino între noi, Isuse, 
Așa cum mai demult veneai, 
Ca să-Ți aduni din nou poporul, 
Și viața nouă să ne dai. 

Am pus și noi la ușă lacăt, 
Cu duhul trist și tulburat; 
Căci ne-a lovit cumplit dușmanul, 
Cu virusul înveninat. 

Am obosit, dar nu de muncă,
Am obosit cu toți… de stat,
Nu ne mai strângem împreună 
De teama molimei din sat.

E trist locașul de-nchinare,
Deși vopsitul l-am făcut,
E gol, nu-i lume, nici cântare,
Cutie fără conținut.

Oprește, Doamne, - Tu urgia,
Căci medicii n-au nici un leac.
Doar un cuvânt al Tău ajunge,
La molimă să-i pui capac.

Mai treci prin ușile-ncuiate, 
Nu Te opri lângă zăvor... 
Mai vino între noi, Isuse, 
Și spune: „Pace tuturor!”  (V.P.) 

   Mai vino între noi, Isuse

Va fi un 
seceriș 
bogat! 

Cuvântul „pârgă” este 
probabil  neînțeles de mulți. 

Dicționarul explică pârga astfel: „cele 
dintâi roade dintr-o recoltă”. Folosind 
cuvântul de „pârgă”, adică roada 
dintâi, primul snop, Biblia spune că 
Domnul Isus a fost cel dintâi rod al 
învierii, și că așa cum a înviat Domnul 
Isus vom învia și noi (I Cor. 15:20). 

Ce slăvit adevăr! Recolta nu e 
doar un singur snop. Undeva în câmp, 
acolo unde a bătut soarele mai tare 
spicele de grâu s-au copt mai repede, 
și gospodarul a tăiat de acolo un snop 
și l-a închinat lui Dumnezeu. Dar, 
cândva toată holda va fi plină de snopi, 
secerătorii vor lucra și vor face cruci 
din snopii culeși, și atunci se va vedea 
slava recoltei. Așa cum a fost primul 
snop, pârga, așa va fi întreaga holdă la 
seceriș. 

Cum a înviat Domnul Isus din 
morți, așa ne va învia Dumnezeu și pe 
noi, la o slavă nevisată, cu trupuri noi 
îmbrăcate în glorie, în nemurire, în 
neputrezire. Iar apostolul Pavel spune 
că întreaga fire așteaptă descoperirea 
fiilor lui Dumnezeu, „răscumpărarea 
trupului nostru” 

„Pentru că Eu trăiesc, și voi 
veți trăi!” (Ioan 14:19). Slavă 
Domnului pentru această făgăduință 
minunată! 

Vizitând Anglia un predicator credincios, Thurston Masters, 
a vrut să vadă casa lui John Wesley, care acum este muzeu. 
Iată ce scrie: „Când am intrat în camera de rugăciune a lui 
John Wesley, mi s-a părut că umblu pe paginile istoriei. Mi 
se părea că Wesley era acolo, și că la orice moment era gata 
să deschidă ușa și să vină între noi. Lângă geam e scaunul 
vechi pe care obișnuia să stea el și să citească Biblia. 
Dincoace, pe covor se văd niște pete roase, desigur, locul 
unde avea genunchii la rugăciune. Pe masă e Biblia lui 
veche, ca și cum ar fi lăsat-o acolo pentru câteva minute. 
Mi s-a părut că era acolo o aromă a lui Dumnezeu, pe care 
200 de ani n-au putut s-o șteargă...” 
În casele noastre, în familiile noastre, trebuie să se simtă o 
mireasmă de binecuvântare și har, o aromă a lui Dumnezeu, 
ca parfumul cel mai plăcut al vieții noi în Hristos Domnul. 


