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2017 - Planul lui Dumnezeu pentru lume
Aprilie
Să creştem în maturitate spirituală
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– Descopera adevărul Cuvântului lui Dumnezeu – Psalmul 119:1-20 (Ps. 119:11)
– Cine este D-l ISUS pentru tine? –Intrarea Domnului în Ierusalim – Mat. 21:1-17 (Mat. 21:9)
– ISUS Cristos: Biruitorul asupra morţii Învierea Domnului – Mat. 28:1-20 (Mat. 28:19-20)
– Acceptă mustrarea Cuvântului lui Dumnezeu – Psalmul 119:1-20 (Ps. 119:11)
– Umblă călăuzit de Cuvântul lui Dumnezeu – Psalmul 119:44-68 (Ps. 119:47-48)

◊ Anunţuri:

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi

Florica, Dăduică Ioan şi Floarea,
Fătu Nicolae şi Stana, Gergeli Ioan
şi Sofia, Sbângu Ioan şi Aurica,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bâgu Maria, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Camen
Maria, Caranfil Valentina, Ciutac
Petria, Dragomir Emilia, Focşeneanu Valerica, Furculeşteanu
Floarea, Gheaţă Maria, Gheorghiu
Maria, Ilea Lucica, Iordache Steluţa,
Jean Ileana, Lisenco Evelina,
Lisenco Victoria, Mihăilescu Aneta,
Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Pătrană Florieta, Stănescu
C. Mariana, Şulean Magdalena,
Tărnăuceanu Tanţa, Untaru Elena,
Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru
Vasile, Arghir Adrian, Bălan Gino,
Camen C-tin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Filipescu Iosif,
Gherman Ghe., Gherman Nicu,
Marcu Ioan, Pascale Ioan, Răchită
Marinel, Simion Ion, Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori:
Baltac Elena, Capotă Ana, Frăţiloiu
Margareta, Graur Olga, Leţa Maria,
Paraschiv Ana, Păcuraru Emilia,
Petrescu Maria, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Jurcă Constantin.

 01.04. Sâmbată - orele 9:30 Întâlnirea
Seniorilor - Betania
 - 05.04. Miercuri - Ora Surorilor. Întâlnirea
lunară a Surorilor de la ora 17:00
 - 08.04. Sâmbată - orele 09:00 - Ziua Generală
a curăţeniei de Primăvară
 - 09.04. Dumincă - orele 18:00 - 20:00 Seara
de închinare a tinerilor
 23.04 -Dumincă orele 9:30-12:00 Serviciu de
Botez Noutestamental ( invitat: pastorul Vasile
Taloş - BCB Buna Vestire, Bucureşti )
 28.04. - 30.04. - Servicii speciale de
Evanghelizare în localitatea Osmancea.
 30.04. Duminică dimineaţa orele 9:30 - 12:00
( invitat pastorul Adrian Baltă – din BCB Sfânta
Treime, Deva )
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Aprilie;
Alexiu Vasilica
Aparaschive Elena
Băcioiu Ion
Banu Adrian
Bogdan Gheorghe
Camen Gabriela
Crihan Daiana
Dinu Elena

18
26
24
30
02
06
07
04

Dragoman Alina
Gogoi Tănăsache
Lisenco Victoria
Popa Lidia
Purice Daniel
Sbângu Ioan
Stanciu Maria
Todirică Jana
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“Tu asculţi rugăciunea, de aceea toţi oamenii
vor veni la Tine. Mă copleşesc nelegiuirile, dar Tu
vei ierta fărădelegile noastre. Ferice de cel pe
care-l alegi Tu şi pe care-l primeşti înaintea Ta, ca
să locuiască în curţile Tale! Ne vom sătura de
binecuvântarea Casei Tale, de sfinţenia Templului
Tău. În bunătatea Ta, Tu ne asculţi prin minuni,
Dumnezeul mântuirii noastre, nădejdea tuturor
marginilor îndepărtate ale pământului şi mării!”
Ps. 65: 2-5

Anul VI, Nr. 71, 01 APRILIE 2017
Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.
I Ioan 4:7

Impactul Învierii

“Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.”
(1Cor.15:20)
În săptămâna mare a fost un Iuda care s-a unit cu Pilat şi Irod şi a fost
o Via Dolorosa şi un Deal al Căpăţânii cu o cruce în vârf pe care a fost
răstignit Domnul Isus. A fost şi un mormânt de împrumut unde Fiul lui
Dumnezeu a stat timp de trei zile şi trei nopţi dar a fost şi o Înviere glorioasă
care a desăvârşit opera de salvare a omului din păcat şi din moarte. Nu mai
există nici o incertitudine cu privire la adevărul învierii Domnului Isus din
morţi. Nici măcar ateii nu mai au vreun contra argument. Christos a Înviat!
Asta se ştie în cer şi pe pământ şi acest adevăr rămâne veşnic în picioare.
Învierea a schimbat istoria şi societatea, familia şi individul. Privim în
continuare la impactul învierii aşa cum ni-l prezintă Cuvântul. Ea, Învierea:
1. Cristalizează şi consolidează crezul. Două lucruri majore se
lămuresc 100% la Înviere şi anume: a.) Dumnezeu există şi b.) Biblia este
adevărată. Existenţa lui Dumnezeu este revelată la superlativ deoarece El
L-a înviat pe Domnul Isus din morţi. Aşa proclamă Scriptura: ”Dumnezeu La înviat…” / ”Dumnezeu a înviat pe acest Isus.” (F.Ap.2:24,32), iar urmaşii
Lui mărturisesc la fel: “am mărturisit despre Dumnezeu că El a înviat pe
Hristos” (1Cor.15:15). Dacă mai ai întrebări asupra existenţei lui Dumnezeu
priveşte la Înviere; nu există nici o forţă care să explice evenimentul acesta
decât puterea Lui. Dar ca să poţi înţelege aceasta trebuie să fie reală şi
următoarea afirmaţie: “Duhul Celui ce a înviat pe Isus dintre cei morţi
locuieşte în voi” (Rom.8:1). Dar Învierea face lumină şi în ce priveşte
Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă El există, atunci şi ceea ce spune El
(Cuvântul Său) este adevărat. Umrăriţi felul în care argumentează Apostolul
Pavel acest lucru: “Hristos a murit pentru păcatele noastre, după Scripturi;
că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după Scripturi;”(1Cor.15:3-4).

Meditând sincer la Învierea Domnului Isus ar trebui ca în mintea şi sufletul
tău să fie clar că Dumnezeu există şi Cuvântul Său este adevărat şi vrednic
de crezare.
2. Confirmă aşteptarea. Învierea Mântuitorului are de-a face nu numai
cu viaţa aceasta, ci şi cu veşnicia noastră. În Joia Mare Domnul Isus îi face
atenţi pe ucenicii care erau tare tulburaţi şi le spune: ”Mă duc să vă
pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi duce şi vă voi pregăti un loc, Mă voi
întoarce şi vă voi lua cu Mine.” (Ioan 14:2-3). Acum ştim şi că S-a înălţat la
Cer şi tot ce dorim să se întâmple este să se împlinească şi ultima parte din
procesul mântuirii: aceea de a fi cu El în glorie. Când Apostolul Pavel
explică evenimentul Învierii, el exclamă în final: “Dar acum, Hristos a înviat
din morţi, pârga celor adormiţi.” (1Cor.15:20). Pârga înseamnă ”primul rod”
dintr-o livadă care urmează să aibă culesul. Este semnul că şi celelalte
fructe se vor coace. Este anunţul că urmează şi ”recolta.” Domnul Isus Cel
Viu este ”prototipul” care tocmai a fost testat şi care anunţă ”producţia de
serie” pentru trupuri cosmice, slăvite ca al Lui! Ţi se taie respiraţia la gândul
cum se vor întâmpla aceste lucruri: “Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu
glasul unui arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi
întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi
răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi
astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1Tes.4:16-17).
Dacă mai ai îndoieli în inima ta cu privire la învierea ta şi la întâlnirea
cu El, fii foarte atent la mesajul clar al Scripturii: “Cel ce a înviat pe Hristos
Isus din morţi, va învia şi trupurile voastre muritoare, din pricina Duhului Său,
care locuieşte în voi.” (Rom.8:1). Este sigur că vom învia deoarece aceiaşi
putere va acţiona şi asupra noastră la momentul stabilit de Dumnezeu.
Copiii Lui vor învia pentru viaţă. Va fi însă şi un alt fel de a învia: cel pentru
judecată şi osândă. Astăzi eşti provocat să-ţi faci socotelile şi să-ţi pui viaţa
în ordine. Timpul este mai scurt decât crezi tu.
Unde vei fi tu atunci? Îmi pasă de tine şi te iubesc, de aceea te rog,
împacă-te cu Dumnezeu şi dă voie Celui Viu să trăiască în tine şi să se
manifeste prin viaţa ta spre folosul şi mântuirea multora.
Pastor Sârbu Mihai
RUGĂCIUNE
”Dar ştiu că Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica la urmă pe pământ. …
Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia.”
(Iov 19:25,27)

SERVICIILE DIVINE CU OCAZIA ÎNVIERII DOMNULUI ISUS:
- 13.04. Joia Mare - Serviciu Divin - orele 18:00-20:00 ( Corul Betania )
- 14.04. Vinerea Mare -Serviciu Divin şi Cina Domnului - orele 18:00
- 16.04. Duminică dimineaţa - orele 9:30-12:00 ( Corul Adoramus )
Duminică seara -orele 18:00-20:00 ( Orchestra )
- 17.04. Luni dimineaţa - orele 10:00-12:00 ( Copiii )

Cruce şi înviere
De n-ar fi fost un deal al Căpăţânii
Şi crucea în hotarul nevăzut,
Cu ziua-ntâi în capul săptămânii,
Străin mi-ar fi cuvântul "La-nceput".
De n-ar fi stat în Vinerea cea mare
Pe crucea dintre cruci, Pascalul Miel,
Egiptul cu verdeţurile amare,
M-ar fi robit pe veci de veci în el.
De n-ar fi fost Emausu-înserării
Şi pâinea frântă-n taină de Străin,
N-aş fi văzut lumina învierii,
Nici drumul meu înspre Ierusalim.

Petru Dugulescu

Informaţii din mediu creştin
1. Duminica în care să ne rugăm unii pentru alţii
Am decis în AER (Alianţa Evanghelică din România) ca şi anul acesta să
avem o duminică în care să ne rugăm unii pentru alţii. Astfel, în 23 aprilie,
invităm toate Bisericile Creştine Baptiste să se roage pentru Bisericile
Creştine după Evanghelie şi pentru Bisericile Creştine Penticostale.
Dumnezeu ne-a arătat că lucrând împreună trimişi de Acelaşi Stăpân, cu
aceeaşi Evanghelie, în puterea Aceluiaşi Duh, putem să Îl prezentăm mai
bine şi mai clar pe Singurul nostru Mântuitor: Domnul Isus Cristos!
Viorel Iuga, preşedinte Uniunea Baptistă din România

2. Marţi 28 martie, 2017, Camera Deputaţilor din Parlamentul României a
amânat votul în plen pentru modificarea Art. 48, aliniatul 1 din Constituţia
României. În aceste condiţii vă cerem să mijlociţi în rugăciune înaintea lui
Dumnezeu pentruca parlamentarii să nu mai tergiverseze adoptarea legii şi
să-şi onoreze jurământul făcut cu mâna pe Biblie atunci când au preluat
mandatul. Dumnezeu a promis ca în Hristos Domnul să binecuvinteze toate
familiile pământului care se întemeiază pe legământul de căsătorie încheiat
între un bărbat şi o femeie.
În mod cu totul special, vă chemăm să ne rugăm ca bunul Dumnezeu să
binecuvinteze toate familiile cetăţenilor României indiferent de naţionalitate
şi pe toţi parlamentarii care-l vor onora pe Dumnezeu prin votul lor.
În numele Coaliţiei pentru Familie, fratele Paul Negruţ

“Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui
Profetii împlinite :
Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el, căci acesta este sângele Meu, sângele
legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor. Mat. 26:27-28

