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Maria Magdalina, Maria, mama lui Iacov, și Salome s-au dus la mormânt 
dis de dimineață. Femeile ziceau una către alta: „Cine ne va prăvăli piatra de la 
ușa mormântului?”

Cu sufletele triste, încărcate de durere și desnădejde, femeile merg tăcute, 
conspirativ, în lumina neclară a zorilor. Deodată își aduc aminte: „Mergem 
degeaba. Mormântul e închis. Cine ne va prăvăli piatra?” Ca și cum n-au auzit 
nimic, merg mai departe mecanic, instinctiv. Dar gânduri macabre, sinistre, le 
trec prin minte. Și rămâne întrebarea:  „Cine ne va prăvăli piatra?”  „Piatra este 
foarte mare!”  „Ce ne facem?”

Când au ajuns acolo, piatra era dată la o parte. Ca ele suntem și noi 
adesea. Suntem prinși din toate părțile de îngrijorări și neputințe. Știm că avem 
în față lucruri prea grele pentru noi, și strigăm desnădăjduiți: „Cine ne va prăvăli 
piatra?” Femeile se îngrijorau degeaba: piatra era deja prăvălită, dată la o parte. 
Sărbătoarea învierii ar trebui să ne aducă și nouă o nouă perspectivă asupra 
vieții, un optimism îngeresc, un curaj al mărturiei Domnului Isus.



Marc Mircea Răduț, un slujitor al Domnului
31 octombrie 1950 - 3 aprilie 2021

Vineri, 16 aprilie, s-a ținut serviciul divin de 
înmormântare al fratelui Marc Mircea Răduț, plecat la 
Domnul la 3 aprilie 2021, în sâmbăta dinaintea zilei de 
Paște. S-a născut la 31 octombrie 1950 la Pâncota, lângă 
Arad, în familia lui Ionel și Silvia (Mihuț) Răduț, care au 
avut trei copii, Magdalena (Buce), Dorin, și el fiind 
mezinul. Familia lor a avut o moștenire spirituală înaltă, și 
au crescut auzind mesajul Evangheliei în casă și la biserică. 
Din fragedă copilărie, Mircea s-a caracterizat a fi plin de dragoste, un copil prietenos, 
plin de bunătate și gata să ajute pe alții, un suflet iubit de toți. Talentul lui muzical a 
început cântând împreună cu familia și apoi în adunarea bisericii locale, Biserica 
Baptistă din Pâncota. În anii adolescenței, L-a primit pe Domnul ca Mântuitor personal, 
și la vârsta de 21 de ani L-a urmat pe Domnul în apa botezului.

În Arad a lucrat la Eruk, Centrul de Calcul, și la Consiliul orășenesc Arad, fiind 
analist în calculatoare. În luna octombrie 1981, Mircea a evadat din sistemul comunist, 
fugind în libertate prin Ungaria., Iugoslavia și Austria, unde a rămas șapte luni până a 
emigrat în Statele Unite și a venit la Chicago. Aici a început o viață nouă și s-a unit ca 
membru în Biserica Baptistă Română de aici. A fost bine primit în adunare și la 14 
aprilie 1984 s-a căsătorit cu Mary Troupos. În același an Mircea și Mary a avut-o pe 
Mary Noelle Răduț. În 2011, Noelle s-a căsătorit cu Cristian Bud, și împreună au fost 
dăruiți cu o fiică scumpă, Heidi Josephine, care l-a făcut pe Mircea să fie un bunic 
fericit și i-a devenit o prietenă scumpă.

Anii s-au scurs repede, dar Mircea a reușit să împlinească multe prin harul lui 
Dumnezeu. A fost gata să jertfească pentru lucrarea Domnului în multe feluri, și aici în 
America și în România.  A fost unul din membrii fondatori ai Bisericii Baptiste Betel în 
anul 2013 și Dumnezeu i-a dat harul să slujească în umilință și cu credincioșie.

Fie ca viața lui să fie binecuvântată și viețile celor pe care i-a atins și ajutat în 
trăirea sa spre casa veșnică. Aici, în adunare, Mircea Răduț a slujit ca diacon, plin de  
credincioșie, entuziasm și dragoste. Ne vom aminti cu drag și vom mulțumi Domnului 
pentru el. De pe patul de boală scria cu dorul să vină la adunare: „Simt că Domnul e 
aproape de mine și mă ține de mână. Doresc să fiu curând cu cei dragi ai mei în Casa 
Domnului. Numele meu nu e important, ci doar că sunt un copil al Tatălui ceresc.” 

Lucrarea și încercarea credinței
În peșterile întunecoase se găsesc 

și lacuri care au pești, dar peștii aceia 
sunt orbi, nu văd nimic. Au ochi, dar 
nu văd. Explicația este că din cauza 
întunericului, nervul optic al peștilor 
n-a mai fost folosit, și cu timpul s-a 
atrofiat, și-a pierdut funcția prin 
nefolosire. Practic, nervul optic a 
dispărut, fiindcă n-a mai fost folosit.

Lucrul acesta poate fi aplicat și la 
viața spirituală. Apostolul Pavel îi 
scria lui Timotei: „Nu fi nepăsător de 
darul care este în tine, care ți-a fost 

dat prin proorocie, cu punerea 
mânilor de către ceata presbiterilor” 
(I Timotei 4:14). Un dar nefolosit e 
pericol să fie pierdut.

La fel, credința ca să nu se 
tocească, să nu-și piardă puterea, 
trebuie folosită . Problemele și 
încercările din viață sunt metodele lui 
Dumnezeu de a ne întări credința, de a 
o forța să fie folosită, ca să fie reală. 
Lucrul acesta e numit de apostolul 
Petru, „încercarea credinței”, care 
este mult mai scumpă decât aurul (I 
Petru 1:7). 



 

w Îndemnăm pe frați și surori să 
avem în rugăciunile Bisericii , 
mijlociri pentru cei ce sunt prinși de 
boală, fie că sunt aici aproape de noi 
sau sunt mai departe: Astfel, amintim 
pe: w Ion Hedean, care a fost internat 
în spital cu o infecție periculoasă (dar 
nu e virusul Covit; și acum este 
acasă); w sora Lilly Chișmore 
(internată de urgență la spital și 
operată la data de 4/8/2021, aflându-
se acum la un sanatoriu cu tratament 
special de convalescență); w fratele 
Ionel Ordeanu (a fost internat la St. 
Francis Hospital, și așteaptă să fie 
operat); w Bebe Ștefanide (văr cu s. 
Carmen Popovici; la spital în Detroit, 
fiind sedat și în dializă).

w Fr Jean și sora Viorica Opriș au 
plecat în Florida pentru două 
săptămâni, la fiică.

w Familia Adrian și Oana Siiciu 
s-a  întors din vacanță.

w Familia Vasile și Ani Tămășan 
s-a întors dintr-o misiune de 
evanghelizare la Akron și Cleveland, 
Ohio, și ne aduc vești bune de la 
bisericile vizitate.

w Azi (Duminica 4/18) va fi o 
scurtă consfătuire cu păstorii , 
diaconii, secretarul și casierul 
bisericii.

de Richard Wurmbrand

„De aceea și Dumnezeu L-a înălțat 
(pe Isus Hristos) nespus de mult, și I-a 
dat Numele care este mai presus de 
orice nume...” (Filipeni 2:9).

Unii poartă nume care arată destinul 
lor. Vladimir, în limba rusă, înseamnă 
„stăpânitorul lumii.” Istoria Rusiei a 
cunoscut doi oameni de seamă care au 
purtat numele acesta.

În anul 998 prințul Vladimir al 
Kievului a fost convertit la creștinism. 
Trebuia să aleagă între creștinismul 
catolic și cel ortodox. A trimis emisari în 
Europa ca să afle care religie e cea mai 
potrivită. Emisarii au fost încântați de 
muzica slujbei bizantine și l-au 
influențat și pe prințul Kievului să 
aleagă forma creștinismului ortodox. Ca 
rezultat, prințul Vladimir a poruncit ca 
toți supușii lui să fie botezați.

Cam nouă sute de ani mai târziu, un 
alt Vladimir s-a născut în Rusia. La 
vârsta de șaisprezece ani a devenit ateu, 
din cauza unui incident ridicol. Așa se 
întâmplă de multe ori că un păcat al 
unui credincios îl duce pe alt om, care s-
ar putea să fie un închinător sincer, să-l 
dușmănească pe Dumnezeu. Ca și mulți 
tineri, Vladimir Lenin a neglijat biserica 
în timpul adolescenței sale. Băiatul l-a 
auzit într-o zi pe tatăl său întrebând pe 
un preot ce să mai facă să-l aducă pe fiul 
lui la biserică. Preotul a răspuns: „Bate-l 
și bate-l până o să vină.” Indignat, Lenin 
a rupt crucifixul pe care-l avea la gât, 
hotărându-se să nu mai aibă nimic de-a 
face cu religia toată viața. De-acum o 
ura de moarte. Așa s-a născut revoluția 
lui Lenin, care a ucis milioane de 
credincioși. Poate lucrul acesta n-ar fi 
avut loc dacă preotul acela ar fi dat un 
răspuns mai înțelept și cu mai multă 
dragoste. Te cutremuri când te gândești 

că un simplu cuvînt bun poate să 
înalțe un suflet. Iar unul rău îl poate 
distruge.

Prințul Vladimir n-a putut să facă 
din tot poporul său ucenici ai lui 
Hristos. Nici Lenin n-a putut să-i facă 
pe toți atei. Oricum, nici unul din 
acești doi Vladimiri n-a fost cu 
adevărat Vladimir, stăpînitor al lumii. 
Numai Unul este Stăpînitorul, Isus 
Hristos. El va domni, și înaintea Lui 
se va pleca orice genunchi.



 		„Sufletul	nostru	
nădăjduiește	în	Domnul;	El	

este	Ajutorul	și	Scutul	nostru.”	
(Psalmul	33:20)
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Neprihăniților, 
bucurați-vă 
în Domnul

și veseliți-vă!

(Ps. 32:11a)

Moștenirea
Am primit o moștenire,
De la Marele-mpărat:
O comoară în mărire,
Lângă Tronu-i luminat.

Moștenirea căpătată,
Nu e din acest pământ,
Ci e sfântă, garantată,
Printr-un veșnic legământ.

Bogății nemăsurate,
Dincolo de orice vis,
În Isus ne sunt păstrate,
Pentru veci în Paradis.

Aici avem doar o parte
Din tezaurul nespus,
În noi Duhul Sfânt împarte
Darurile lui Isus.

Da, și-aici, printre suspine,
În al frământării ceas,
Toarnă proaspete, senine,
Mângăieri la orice pas.

Dumnezeu cu bunătate
Se apleacă pân’ la noi
Să ne scoată din păcate,
Să ne scape de nevoi.

O, de n-ai fi Tu cu harul,
Să ne smulgi din greu amar,
Cine ne-ar umple paharul
Cu al slăvilor nectar?

Cine ne-ar păstra într-una,
Când în lume toate pier?
Cine ne-ar mai da cununa
Strălucirilor din Cer?

Slăvă Ție, Doamne mare,
Pentru sfintele-Ți comori,

„De aceea, 
încingeți-vă 

coapsele minții 
voastre, fiți treji, și 

puneți-vă toată nădejdea în  harul 
care vă va fi adus la arătarea lui Isus 

Hristos.” ( I Petru 1:13)

„De aceea, încingeți-vă coapsele minții voastre, 
fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în  harul care 

vă va fi adus la arătarea lui Isus Hristos.” ( I 
Petru 1:13)Despre Istorie

Se spune că sunt cel puțin patru 
teorii, patru vederi, asupra istoriei.

Prima este teoria antică din lumea 
păgână, care privea istoria ca fiind 
ciclică, un cerc închis, ca o roată pusă 
pe masă. Astfel, toate evenimentele se 
rotesc continuu și ajung până la urmă 
tot acolo unde au mai fost.

A doua teorie ar fi cea modernă, 
adusă de iluminismul raționaliștilor, 
cum că lucrurile devin tot mai bune și 
mai luminoase, datorită descoperirilor 
științei și prin dezvoltarea gândirii și a 
rațiunii umane. Teoria aceasta vine și 
scoate religia din gândirea omului și o 
înlocuiește cu explicațiile ateismului 
mil i tant , în care exis ten ța lui 
Dumnezeu nu mai are loc în educație și 
nici în practica vieții.

A treia, este teoria post-modernă, 
în care ridicolul este socotit ca 
fenomen al rațiunii. Istoria, spun 
aceștia, este ca o poveste pe care o 
povestește un nebun, și tot rostul 
istoriei este fără nici un rost, înțelesul 
istoriei nu înseamnă nimic, și nu duce 
nicăieri. Istoria este un non-sens.

Dar mai este un fel de a privi 
istoria, punctul de vedere al creștinilor. 
Aici, învierea Domnului Isus aduce 
explicația enigmei și dă un înțeles și un 
scop la tot parcursul vremii, dă un 
înțeles la tot ce pare haos și nebunie. 
Învierea Domnului Isus aduce speranța 
vieții veșnice, iar dragostea lui 
Dumnezeu întărește credința noastră că 

El este Cel care conduce istoria spre 
țelul ei suprem. Învierea Lui ne 
îndreaptă spre învierea noastră, spre 
un cer nou și un pământ nou în care 
va locui neprihănirea! (2 Petru 3:13).

Când va veni la noi Mesia

Când va veni la noi Mesia,
Slăvitul mare Împărat,
Se va-mplini și profeția
Pe care Însuși El ne-a dat…

Că neamurile lumii toate
Vor fi atunci ‘naintea Lui,
Ca drept să fie judecate,
După dreptarul Cerului.

Și El va despărți la urmă
Pe oi de capre și berbeci;
Slăvită fi-va a Lui turmă
Și El Păstorul ei în veci.

La dreapta iată, se vor strânge
În Ziua mare de Apoi
Toți cei răscumpărați prin sânge,
Mulțimea sfinților eroi.

Și Împăratul ne va spune
În ceasu-acela glorios:
— Voi, ce purtați slăvitu-I Nume,
Veniți la slava lui Hristos!!

— O, minunat și scump Isuse,
Cel Răstgnit și Înviat! —
Cu glorii și cununi nespuse
Fii veșnic binecuvântat! (vp)


