
„Hristos a Înviat !”
Folosim obiceiul frumos să ne salutăm unii pe alții între Duminica Învierii și Joia 

Înălțării cu frumoasa salutare, „Hristos a Înviat!” Și ne răspundem unii altora cu 
„Adevărat a înviat!”.  Iată salutarea aceasta și în alte limbi:

La Greci este: Hristos anesti! Aleithos anesti!
Latinii spuneau: Christus resurexit! Resurexit vere!

În limba italiană:  Cristo è risorto! È veramente risorto!
În franceză: Le Christ est ressuscité! En vérité Il est ressuscité!

În spaniola catalană: Crist ha ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!
În limba rusă: Hristos voskrese! Voistinu voskrese!

În limba germană: Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
În engleză: Christ is risen! Indeed, He is risen!

Dar salutul acesta nu-l spunem dintr-o obișnuință formală sau ca o urare rece, 
tradițională, ci ca o mărturisire de credință, Sunt cuvintele îngerului către femeile 
venite la mormânt. Nu e un simplu „Bună Dimineața” ci este o declarație victorioasă a 
învierii Domnului Isus, o mărturisire a convingerii noastre că prin învierea Lui și noi 
vom învia. Da, este o salutare, dar în acelaș timp este o mărturie a experienței personale 
că într-adevăr Hristos a înviat, Domnul nostru e viu și nu mai moare. El ne-a născut la o 
viață nouă, și avem încredințarea că prin învierea Lui și noi vom învia.
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Vizita fratelui Brad Hayes. Salutăm azi 
în mijlocul nostru pe fr. Brad Hayes, 
directorul misiunii „Mâini Deschise pentru 
România”, care ne va da câteva informații 
despre lucrarea misiunii pe care o conduce 
în România în special în rândul tinerilor și 
copiilor. În prezent echipa de lucru a 
misiunii are 40 de membrii, și o parte din ei 
vor merge în vara aceasta din nou în 
România.

Musafiri. Ne-am bucurat în duminica trecută la părtășie cu Alin și Beatrice Negru, 
din Detroit; Emanuel Zaica și logodnica Victoria; Jaqueline Duca și logodnicul Tye; 
familia Sporea, Laurențiu, Emily, Jonathan și soția, din Kentucky; și alții.

Corneliu Grama
1940-2016

Alaltăieri, vineri seara, și ieri dimineață în casa de 
rugăciune a bisericii Betel au avut loc serviciile de priveghi 
pentru fratele Corneliu Grama. La această despărțire atât de 
fulgerătoare, ne punem toată nădejdea în cuvintele Domnului 
Isus, „Eu sunt Învierea și Viața; cine crede în Mine, chiar dacă 
ar fi murit, va trăi” (Ioan 11:25). Exprimăm încă odată 
condoleanțe familiei, și dorim pentru sora Carolina Grama, 
rămasă între noi ca văduvă, mângăierile de har și nădejde în 
făgăduințele lui Dumnezeu. Binecuvântarea cerească să îi 
umple inima de așteptarea revederii pe celălalt liman al vieții 

lângă Domnul Isus și împreună cu toți cei răscumpărați în sângele Mielului.

Felicităm familia Ilciuc. 
Sora Jenny Ilciuc, (soția lui 

Ben) a născut la 26 martie 
orele 11:28 am, o fetiță, 

Olivia Tess Ilciuc (8.4 lbs 
și 21.5”. Îi felicităm și pe 

părinți și pe fericiții bunici. 
Slăvit să fie Domnul.

Astăzi la serviciuil divin de seară 
vom avea o prelungire, adică după 
ora 6:30, când fratele Pamfil și s. 
Ileana Răduț vor prezenta celor ce 
doresc să rămână, câteva crâmpeie 
din lucrarea orfelinatului pe care l-
au vizitat în Kenya, unde lucrează 
fiul lor Benny și nora Jessica. 



Din necrologul citit de fiul Beny Grama la priveghiul de vineri seara, dăm câteva 
paragrafe despre viața fratelui nostru plecat la Domnul. 

Fratele Corneliu Grama s-a născut în 3 May, 1940 în comuna Sopteriu, Bistrița-
Năsăud, România într o familie de 9 copii. A avut o soră, Dinuța, care a murit la doi ani, 
iar unul din frații lui, Petrică, a murit acum doi ani. A frecventat biserica din comuna 
Urmeniș, unde a întâlnit-o pe Carolina când erau copii, când cântau împreună în 
orchestră, Corneliu la vioară, și Carolina la mandolină. La vârsta de 16 ani s-a mutat 
întâi la Reghin, unde a lucrat la fabrica de instrumente muzicale, și apoi la Târgu 
Mureș.

Corneliu Grama L-a primit pe Domnul Isus în inimă la vârsta de 18 ani și a împlinit 
porunca botezului într-o comună apropiată, în Milaș. Apoi s-a stabilit la Brașov. Atunci 
a început să corespondeze cu Carolina. S-au căsătorit la 8 
Septembrie 1963 în comuna Urmeniș. Anul trecut au 
sărbătorit 52 de ani de căsătorie. Cornel și Carolina au 8 
copii: Beniamin, Daniel, Lidia, Marinela, Cornel, Claudia, 
Ilarian și Cristian; și 12 nepoți: Brendan, Sebastian, Cianna, 
Madison, Chandler, Ethan, Caden, Jasen, Ana, Clay, 
Michayla și Abby. A fost membru la Biserica Baptista Nr. 1 
din Brașov 20 de ani, unde a făcut parte din comitet, și unde 
a ajutat la construirea bisericii noi, lucrând la încălzirea 
centrală. A ajutat multe biserici din România construindu-le 
încălzirile centrale, la Arad, Caransebeș, două biserici în 
Brașov, București și în alte părți. Corneliu și Carolina au 
venit în vizită în Statele Unite în 2004 ca să ajute cu 
familiilor copiilor lor. și s-a hotărât să se stabilească în 
America, pentru că 5 din 8 copii ai lor erau stabiliți deja în 
Statele Unite.

În Octombrie 2012 a fost operat de cancer la ficat, cu 
șanse mai mici de 1% ca să mai trăiască. Dar Dumenezeu a 
avut alte planuri, și i-a mai dat încă trei ani și jumătate de 
viață, timp în care a mai văzut născându-se câțiva nepoți și s-
a bucurat foarte mult de toți. A fost un om care a muncit din 
greu toată viața. Îi plăcea să muncească, ba chiar spunea că 
pentru el munca este ca joaca pentru copii. A fost un om 
care a ajutat foarte mult pe oricine era în nevoie; și-a dat 
pâna și costumul de pe el odată unuia care n-avea haină.

Suntem încredințați că el este sus în casa cerească la 
Domnul și știm că ne vom revedea în Cer, după făgăduința 
pe care ne-o dă Cuvântul Domnului, „Ferice de acum încolo 
de morții, care mor în Domnul!” — „Da”, zice Duhul; „Ei se 
vor odihni de ostenelile lor, c ă ci faptele lor îi 
urmează!”  (Apocalipsa 14:13)

Citirea Bibliei în 
luna Aprilie:

1. I Samuel 21-24
2. I Samuel 25-28
3. I Samuel 29-31
4. II Samuel 1-4
5. II Samuel 5-8
6. II Samuel 9-12
7. II Samuel 13-15
8. II Samuel 16-18
9. II Samuel 19-21
10. II Samuel 22-24
11. Psalmi 1-3
12. Psalmi 4-6
13. Psalmi 7-9
14. Psalmi 10-12
15. Psalmi 13-15
16. Psalmi 16-18
17. Psalmi 19-21
18. Psalmi 22-24
19. Psalmi 25-27
20. Psalmi 28-30
21. Psalmi 31-33
22. Psalmi 34-36
23. Psalmi 37-39
24. Psalmi 40-42
25. Psalmi 43-45
26. Psalmi 46-48
27. Psalmi 49-51
28. Psalmi 52-54
29. Psalmi 55-57
30. Psalmi 58-60
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Simon Petru, pocăitul !

„Petru și-a adus aminte de vorba 
pe care i-o spusese Isus... și a ieșit 
afară și a plâns cu amar” (Matei 
26:75) — „Simone, fiul lui Iona, Mă 
iubești?” (Ioan 21:17). — „După ce 
a vorbit astfel, i-a zis: „Vino după 
Mine!” (Ioan 21:19).

Ce urcuș greu a avut apostolul 
Petru de urcat! De la groapa 
lepădării de Domnul Isus în curtea 
Marelui Preot Caiafa, la plânsul 
amar al pocăinței, la întâlnirea 
tainică avută cu Domnul Isus cel 
înviat, la întrebarea pătrunzătoare a 
Domnului, „Mă iubești?”, și apoi la 
chemarea „Vino după Mine!” când a 
ajuns în sfârșit la apogeul restaurări 
sale. Dar toate au început cu 
plânsul amar al pocăinței.

Apostolul Petru a trebuit să 
renunțe întâi la Petru cel vechi, la 
mândria firii lui pătimașe, ca să 
primească harul toiagului de urmaș 
al Domnului Isus. Întâi, jos cu 
formalismul, jos cu orgoliul și 
aroganța, jos cu fățărnicia 
cuvintelor minciunii! Și atunci 
poteca se transformă deodată în 
cărarea harului, a iubirii, a 
smereniei, a devotamentului față 

de Domnul Isus. Cu adevărat, mare 
har este darul pocăinței!

Simon Petru, cel căruia i-a fost 
frică în fața unei femei să spună că 
era ucenicul Domnului Isus, devine 
predicatorul care mărturisește plin 
de curaj învierea Domnului. „Voi L-
ați răstignit, dar Dumnezeu L-a 
înviat din morți” (Fapte 4:10). Petru 
s-a întâlnit cu Domnul și a devenit 
altul, un martor al învierii, unul care 
a putut striga, „Hristos a Înviat!”

Cântare comună x2
Rugăcuine
Text: Sr. Bogdan
Cor Bărbătesc
Text - still looking
Cor Bărbătesc
Solo trompetă: Ioni Dinu
Cor Bărbătesc
Cântare: Familia Voica
Cor Bărbătesc
Cântare comună
Anunțuri, colecta
Predica
Cântare comună
Rugăcuine

Sent from my iPhone


