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 Isus i-a răspuns: „Adevărat, adevărat îți spun, că, dacă nu se naște ,cineva din 
apă și din Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu.”  (Ioan 3:5)



(fragment dintr-o predică ținută de 
Ionel Păsui)

„Căci Dumnezeu care a zis: Să 
lumineze lumina din întuneric,  ne-a 

luminat inimile, pentru ca să facem să 
strălucească lumina cunoștinței slavei 
lui Dumnezeu pe fața lui Isus Hristos” 

(II Corinteni 4:6).
„...Ca să strălucească lumina 

cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe 
fața lui Isus Hristos.” Nu vreau să 
vorbesc despre fețele noastre, ci 
despre fața Domnului Isus Hristos. 
Știm un lucru din propria experiență, 
că nimic nu poate să exprime care este 
starea sufletească a omului decât fața 
omului. Fața își face expresia așa cum 
e lăuntrul. Dacă suntem dispuși sau 
indispuși o spune fața noastră mai 
mult ca orice. Fața poate să exprime 
bucuria sau întristarea noastră. Fața 
poate să exprime nemulțumire, 
mâhnire, curaj sau hotărâre. Mai sunt 
și fețe care se pot preface, dar de cele 
mai multe ori cum e starea lăuntrului 
nostru așa apare fața noastră.

Portretul Domnului Isus Hristos 
noi nu-l avem. Și bine e că nu s-a 
păstrat. Dar apostolii ni-L descriu pe 
Domnul așa cum L-au văzut ei în 
anumite stări și împrejurări. Aș vrea să 
privim la câteva împrejurări din viața 
Domnului Isus Hristos ca să vedem 
expresia feței Lui.

Îmi aduc aminte din anii tinereții 
mele, când mergeam în misiune prin 

sate și ajungeam într-o familie. Se 
întâmpla că uneori trebuia să alerg în 
grabă de la o biserică la alta să predic, 
și scăpam prânzul. Era un frate care 
se uita la mine și îmi spunea: „Tu iar 
ești flămând. Eu după față te cunosc 
și văd că n-ai mâncat astăzi.” Mă lua 
seara după biserică la el acasă și 
făceam atunci și partea prânzului și 
partea cinei. El mă cunoștea după fața 
mea dacă am mâncat sau nu.

La Evanghelia după Luca e scris: 
„când s-a apropiat vremea ca să fie 
luat în cer, Isus Și-a îndreptat fața 
hotărât să meargă la Ierusalim” (Luca 
9:51). A mers înainte și ceilalți 
m e r g e a u t u l b u r a ț i d u p ă E l . 
Evangheliștii nu ne spun de ce a mers 
atunci la Ierusalim, dar fața Lui 
spunea ce trebuia să se petreacă, ce 
avea El de întâmpinat când Și-a întors 
fața spre Ierusalim.

Observăm aici la Domnul Isus 
Hristos determinare, hotărîre. El a 
știut să fie hotărît. Apostolii i-au spus: 
„Ce? Vrei să mergi la Ierusalim? Nu 
știi că umblau iudeii să te omoare, și 
Tu vrei să mergi la Ierusalim?” 
Oricine altul ar fi evitat Ierusalimul, 
știind că acolo sunt dușmanii Lui care 
fac planuri să-l piardă. Da, Domnul a 
știut precis ce-L așteaptă la Ierusalim. 
Dar Și-a întors fața spre Ierusalim. Și 
ceilalți au mers după El. Orice s-ar 
întâmpla să mergem după Domnul. El 
să meargă totdeauna înainte noastră.

FaȚa Domnului Isus Hristos

Ionel Păsui (1944-2021) 
Vineri dimineața, 14 mai, am primit un telefon de la fratele Daniel 

Purza, păstorul bisericii din Kitchener, care mi-a spus: „Fratele Ionel Păsui a 
plecat la Domnul în dimineața aceasta.” A fost un șoc puternic pentru mine. A 
plecat un vestitor al Evangheliei dintre noi, un om de caracter înalt, un prieten 
drag pe care-l aveam aproape de inima mea. Ne rugăm ca Domnul să mângăie 
familia îndurerată, pe sora Lidia Păsui și copiii lor împreună cu familiile 
acestora, Adina, John și Denny. Fie îndurarea Domnului peste cei cu inima 
frântă la această despărțire, și Numele marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor  
să fie binecuvântat și slăvit în veci, pentru viața fratelui Păsui.



 

Cu Biblia în mână, pe marginea știrilor . . . 

Cad bombe la Ierusalim… 
În săptămâna trecută au fost amintite două zile de 

sărbătoare pentru două națiuni, două popoare, aflate în 
tabere opuse și totuși forțate în contextul istoric să trăiască împreună.

În Israel s-a sărbătorit vineri 14 mai a 73-a aniversare a nașterii 
statului modern Israel. La 14 mai 1948 a  fost semnată Declarația de 
Independență a statului Israel. Sărbătoarea aceasta, Yom Ha’Ațmaut, a 
urmat după zilele de aducere aminte ale Holocaustului, în care 6 
milioane de evrei și-au pierdut viața. Un stat nou a fost renăscut din 
nevoia de a avea o țară, un loc de siguranță și de viață, în pământul 
străbun al făgăduințelor lui Dumnezeu

Renașterea statului Israel este unul din semnele cele mai grăitoare 
că Biblia este adevărată și că fiecare Cuvânt pe care l-a rostit 
Dumnezeu se împlinește. Istorie este o carte deschisă în fața ochilor 
noștri, în care citim lucrările minunate ale lui Dumnezeu și împlinirea 
făgăduințelor Lui.

Dar tot săptămâna aceasta a mai fost o sărbătoare, celebrată tot  în 
petecul acela de pământ al țării Israel. Musulmanii au avut de miercuri 
seara (12 mai) până joi seara (13 mai) săbătoarea lor de bucurie numită 
Eid al-Adha, cuvânt care tradus ar fi simplu „festival” sau 
„săbătoare”. Eid marchează sfârșitul postului de Ramadan, postul de o 
lună de zile, luna cea mai celebrată în Koran. Sărbătoarea are o 
semnificație religioasă. Explicând-o, trebuie să folosim limbajul din 
Koran, care spune despre intervenția lui Alah pe muntele Moria când i-
a arătat lui Ibrahim un berbece înlocuitor, ca să nu-l jertfească pe fiul 
său Ismail. Lucrurile sunt atât de sucite și false; realitatea o găsim în 
pasajul din Geneza 22, unde Dumnezeu (nu Alah)  a văzut credința și 
ascultarea lui Avraam care aducea ca jertfă pe Isaac (nu pe Ismail).

Oricum, am putea spune că fiecare poate să creadă ce vrea. 
Observăm însă că săptămâna trecută, săptămâna sărbătorilor de 
bucurie, a fost una din cele mai pline de ură, teroare și moarte. 
Teoriștii Hamas, care guvernează teritoriul Gaza, au lansat peste 2000 
(două mii) de rachete înspre Ierusalim și Tel Aviv (blocate de protecția 
„domului de fier”), iar Israelul, mult superior militar, a retaliat cu 
rachete ucigătoare înspre fâșia Gaza, teritoriu palestinian. 
Și iată cum din nou citim în evenimentele zilelor noastre Mâna lui 

Dumnezeu care scrie istoria înspre evenimentul culminant al venirii 
Lui a doua oară. Da, Maranatha, Domnul nostru vine! Văzând știrile, 
apare mai pronunțată pentru noi chemarea să ne rugăm pentru pacea 
Ierusalimului. Și având încredințarea  sigură că El vine, că este chiar la 
uși, să ne pregătim pentru întâmpinarea Lui, cu bucurie, în sfințenie,   
proslăvindu-I Numele.  Te așteptăm, Isuse!



„Cântați lui 
Dumnezeu, lăudați Numele 
Lui! Faceți drum Celui ce 

înaintează prin câmpii. 
Domnul este Numele Lui: 

bucurați-vă înaintea Lui!” (Ps. 68:4)
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„Căci prin har ați fost 
mântuiți, prin credință. Și 
aceasta nu vine de la voi, 
ci este darul lui 
Dumnezeu!” (Efes. 2:8)

Există o școală la orice răscruce,
La care de mână Hristos ne conduce:
E școala răbdării în care-nvățăm
Cu El să trăim, și ca El să răbdăm…

Și nu sunt cuvinte să poată să spună,
Ce greu e să capeți aici nota bună,
Dar știm că la urmă, când am absolvit
În noi chipul Domnului S-a-ntipărit!

Răbdarea aduce în noi biruință,
Aduce nădejdea de har și credință,
Ne-atinge cu dragostea Duhului Sfânt:
Și-așa ne îmbracă-n al slavei veșmânt.

Necazul ne doare…, deloc nu ne place…
Dar Domnul răbdării prin el ne dă pace;
Necazul acela urât, nedorit,
E-o floare-n sămânța ce-abia a-ncolțit.

În școala răbdării, nu-i timp de vacanță,
Nu-i fără frecvență, nici de la distanță.
E-o școală intensă, se-nvață din greu,
Pân-am ajuns cum ne vrea Dumnezeu.

Te ustură rana, te doare prea tare?
Și simți cum lovește schilava-ncercare?
Trântit la pământ, mai că-ți vine să zbieri,
Dar Domnu-i cu tine, și-ți dă mângăieri.

Blândețea lui Isus e-o lecție mare,
Să știi că-n răbdare e-un timp de-așteptare;
Și-n școala aceasta citim în ceaslov,
Mereu să privim la răbdarea lui Iov.

În școala răbdării speranța-i fereastră
Deschide-o spre soare, spre zarea albastră.
Prin valea-ncercării ne trece Isus
Nu ca să pierim, ci s-ajungem mai sus.

Și-acolo pe culme, când nu ne mai doare,
Nici crucea pe umăr, nici rana-n picioare,
Acolo batjocura rea, cu dispreț,
Devine un cântec sublim și măreț.

O, Doamne, învață-ne s-avem răbdare
Să fim pregătiți pentru-a Ta Sărbătoare;
Îndreaptă-ne inima oricum ai vrea,
Spre harul iubirii din inima Ta !    (vp)

Aș vrea…
  
Aș vrea să-Ți cânt, Isuse, cum n-am cântat vreodată,
Cântarea de iubire, cu tril de vis brodată,
Dar vocea mi se-nneacă, și harfa nu mai cântă,
De parcă-i prea frumoasă, iubirea Ta prea sfântă...

Aș vrea să pun în versuri iubirea Ta sublimă,
Dar nu găsesc cuvinte, n-am potrivita rimă,
S-arate ce splendoare, ce glorii infinite,
Ne dai ca moștenire, comori nemărginite.

Aș vrea să spun în versuri, cum n-am spus niciodată,
Ce har și ce lumină e-n jertfa Ta curată.
Dar nu găsesc cuvinte, și glasul mi se-nneacă,
Atunci când toată slava în vorbe vreau să-ncapă.

Cum pot cuprinde oare Oceanul de iubire,
În vorbe și silabe, din pământeasca fire?
Căci toată strălucirea Iubirii Tale sfinte,
O simt, dar n-o pot spune, în slabele-mi cuvinte.

Aș vrea să scriu în carte, cum n-am scris niciodată,
Ce har mi-ai dat, Isuse, la crucea-nsângerată. 
Dar iată că priboiul își rupe diamantul,
Și Stânca se sfărâmă, și cade jos talantul.

O, iartă-mă, Isuse, că n-oi putea vreodată,
Să cânt cu măiestrie Iubirea-Ți minunată…
Te rog să torni și-n mine, iubirea Ta, Părinte,
Prin Duhul Tău de slavă, să Te iubesc fierbinte!  (vp)

Pe drum…
Astăzi tinerii noștri sunt la 

Houston, în Texas, (la 
biserica Bethezda) unde au 
adunarea lor de tineret, cu 
studii biblice, servicii de 
închinăciune și predici 
inspirative pentru o viață de 
evlavie și slujire.

Să ne rugăm pentru tinerii 
noștri să crească în credință, 
și să fie destoinici în lucrarea 
Domnului Isus, să fie plini 
de Duhul lui Dumnezeu și să 
se păstreze curați, ferindu-se 
de duhul lumii.

Nu vă spăimântați…
Evanghelistul Marcu scrie 

despre femei că s-au 
îngrijorat, și s-au 
înspăimântat când au văzut 
pe îngerul Domnului la 
mormântul gol. Găsim și în 
starea femeilor o Evanghelie. 

E și pentru noi cuvântul 
îngerului „Nu vă 
spăimântați!” Femeile au 
fost prinse de cutremur, deci 
avem cu cine semăna cînd 
stăm și noi uimiți în fața 
harului minunat al lui 
Dumnezeu sau în fața 
problemelor noastre. 
„Hristos a înviat!” e vestea 
care ne ridică din neputințe 
la gloria strălucitoare a 
plinătății de viață în 
Dumnezeu.


