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Hristos a Înviat !
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„Dar Dumnezeu L-a înviat din morți!” (Fapte 13:30). Dumnezeu are ultimul 
cuvânt și în mijlocul evenimentelor pe care le trăim acum. Ne rugăm ca El să-Și 
arate slava și puterea, astfel ca să spunem și noi la urmă, „Mare este 
Dumnezeu!” — „Deci, ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă 
Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră?” (Romani 8:31). Nu 
COVID-19 are biruința, ci Dumnezeu care luptă pentru noi…



Scurte Comunicări

Să ne rugăm ca Dumnezeu care este 
în controlul tuturor lucrurilor, să 
îndrepte gândurile conducătorilor din 
țara aceasta pentru a ne îngădui să ne 
închinăm în Casa de Rugăciune. Dar 
până atunci, să nu uităm că Biserica 
din primul veac creștin nu avea clădiri 
pe care să le numească „biserici” ci se 
adunau prin case. Iată câteva exemple:

- Spuneți sănătate și Bisericii care 
se adună în casa lor. Spuneți sănătate 
lui Epenet, prea iubitul meu, care a 
fost cel dintâi rod al Asiei pentru 
Hristos. (Romani 16:5)

- Gaiu, gazda mea și a întregii 
Biserici , vă trimete sănătate… 
(Romani 16:23).

- Bisericile din Asia vă trimit 
sănătate. Acuila și Priscila, împreună 
cu Biserica din casa lor, vă trimit 
multă sănătate în Domnul (I Cor. 
16:19)

- Spuneți sănătate fraților din 
Laodicea, și lui Nimfa, și Bisericii din 
casa lui. (Col. 4:15)

- …către sora Apfia și către Arhip, 
tovarășul nostru de luptă, și către 

Biserica din casa ta (Filimon v.2).
Acestea erau Bisericii vii, care se 

adunau în case, aveau servicii de 
închinare, fără să existe proprietăți 
bisericești. M-am bucurat că după 
interdicțiile acestea știu familii care s-
au adunat pe Zoom, ca să se roage 
împreună, iar perechile tinere au 
redeschis studiul biblic tot pe zoom în 
fiecare marți seara. Biserica din China 
a fost persecutată crunt și una din 
metodele comunis te a fos t să 
naționalizeze clădirile de biserici. „Le 
luăm clădirile și biserica va murit!” 
spuneau ei. După ușurarea restricțiilor 
biserica din China era de zece ori mai 
mare. Ei se adunau prin case.

E adevărat că ne-am obișnuit să 
mergem la „biserică,” adică la o 
adresă. Și am uitat că adresa nu e 
biserică. Noi, mădularele vii ale 
Trupului Domnului Isus, suntem 
Biserica Lui. Și parcă nu pentru noi 
spune Domnul Isus cuvintele din 
Matei 18:20, „Unde sunt doi sau trei 
adunați în Numele Meu, sunt și Eu în 
mijlocul lor…? Nu spune de 200 sau 
300, ci doi sau trei…

Iar restricțiile care ni s-au impus, 

NU CUMVA . . . ?



 

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 

n Programe provizorii 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

nici măcar nu sunt o persecuție, ci o 
metodă de protecție, pe care un bun 
simț ni-l cere să-l avem unii față de 
alții, inclus în porunca „iubiți-vă unii 
pe alții,” (aici: nu vă expuneți, ca să 
întindeți și mai mult boala altora), și să 
avem un duh blând și smerit, nu de 
rebeliune fals-eroică (I Petru 2:3).

Mai bine să observăm ce vrea 
Dumnezeu să ne învețe și prin aceste 
situații ciudate prin care trecem. Voi 
așterne doar câteva gânduri, și le scriu 
ca niște întrebări…

1. Nu cumva… adunarea a devenit 
ceva fără importanță pentru noi (și 
Dumnezeu ne-a luat-o pentru o 
vreme)? Să ne întoarcem la rădăcinile 
de viață ale credinței noastre în 

Dumnezeu. El e suprem și numai El 
poate să ne ajute. Găsim  scris să 
ucenicii stăruiau în… „învățătura 
apostolilor, în legătura frățească, în 
f r â n g e r e a p â i n i i , ș i î n 
rugăciuni” (Fapte 2:42).

2. Nu cumva… Dumnezeu a fost 
nemulțumit cu anumite stări din viața 
noastră, prin care am alunecat de la 
Calea care este Hristos, de la calea 
păcii, și ne-am ațintit privirea spre alte 
lucruri lumești și periculoase? Pocăința 
e întoarcerea înapoi la Dumnezeu. La 
Faptele Apostolilor 3:19, sunt cuvintele 
de aur: „Pocăiți-vă dar, și întoarceți-vă 
la Dumnezeu, pentru ca să vi se 
șteargă păcatele, ca să vină de la 
Domnul vremile de înviorare!”

3. Nu cumva… am uitat de 
chemarea noastră, chemarea să spunem 
altora despre mântuirea prin jertfa 
Domnului Isus? Biserica din Ierusalim 
n-a ieșit dintre zidurile cetății până n-a 
început prigoana, și atunci au mers cu 
Evanghelia și în Iudeia, și în Samaria și 
până la marginile pământului.

Trăim vremuri profetice. Doamne, 
trezește-Ți Biserica la o trăire curată, la 
o mărturie adevărată și la o așteptare cu 
dor aprins după venirea Ta în 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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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”.

Dacă-i ultima scrisoare
Când mai pot să scriu ceva,
Domne-ajută-mă cu pana
Să scriu de Iubirea Ta.

Dacă-i ultima cărare,
S-o mai calc pe-acest hotar,
Doamne, fă mereu să fie
Numai dragoste și har.

Dacă-i ultima privire
S-o mai am aicea jos,
Doamne, nu-n pământ să fie,
Ci spre Fața lui Hristos.

Dacă-s ultimele gânduri
Să le pot aici avea,
Doamne, fie pentru Tine
Slava, mulțumirea mea,

Dacă-s ultimele rânduri
Pe hârtie să le scriu,
Fie dorul meu, Isuse,
Lângă Tine-n veci să fiu.

Dacă-i ultima chemare
S-o aud aici cândva,
Doamne, glasul Tău să fie,
Când mă chemi la dreapta Ta.  (vp)

   Dacă-i ultima scrisoare

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. 

Mai
Cuvântul Dătător de Viață al lui 

Dumnezeu pentru Credință

V. 1 Ep. Evrei 7:1-14 
S. 2 Ep. Evrei 7:15-28 

D. 3. Ep. Evrei 8:1-13
L. 4. Ep. Evrei 9:1-22
M. 5. Ep. Evrei 9:23—10:18 
M. 6. Ep. Evrei 10:19-39 
   Ziua Națională de Rugăciune
J. 7. Ep. Evrei 11:1-22
V. 8. Ep. Evrei 11:23-40
S. 9. Ep. Evrei 12:1-11

D. 10. Ep. Evrei 12:12-29
L. 11. Ep. Evrei 13:1-25
M. 12. I Corinteni 9:1-27
M. 13. I Corinteni 10:1-13
J. 14. I Corinteni 10:14—11:1
V. 15. I Corinteni 16:1-24
S. 16. 2 Corinteni 1:1-11

D. 17. 2 Corinteni 2:5-17
L. 18. 2 Corinteni 3:1-18
M. 19. 2 Corinteni 4:1-15
M. 20. 2 Corinteni 4:16—5:10
   Înălțarea
J. 21. Fapte 1:1-26
V. 22. Psalmul 47
S. 23. 2 Corinteni 5:11-21

D. 24. 2 Corinteni 6:1—7:1
L. 25. 2 Corinteni 7:2-16
M. 26. 2 Corinteni 8:1-15
M. 27. 2 Corinteni 8:16-24
J. 28. 2 Corinteni 9:1-15
V. 29. 2 Corinteni 10:1-18
S. 30. Fapte 1:1-11
   Rusaliile
D. 31. 2 Corinteni 12:1-10 


