
Ne-a adus la viață împreună cu Hristos
Adeseori atunci când ne concentrăm asupra unui lucru important, uităm de 

altele la fel de importante. Privind la evenimentul colosal al învierii Domnului 
Isus din morți, apostolul Pavel ne aduce aminte că învierea Domnului este 
valabilă și pentru noi. Ce lucru extraordinar! „Dar Dumnezeu, care este bogat în 
îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în 
greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos (prin har sunteți mântuiți). El 
ne-a înviat împreună…” (Efeseni 2:4-6).

Când Domnul Isus a rupt lanțurile morții, biruința Lui a devenit și biruința 
noastră, a celor ce cred în Numele Lui și care prin jertfa Lui ispășitoare au ieșit 
din împărăția întunericului și a blestemului, și trăiesc în biruința învierii Lui, în 
împărăția de slavă și lumină a dragostei Lui.

Ucenicii Domnului Isus L-au cunoscut bine pe Mântuitorul înainte de 
răstignire, dar după înviere au cunoscut în El adevărata viață. Dimineața învierii 
aduce lumina zilei și peste noi. Evanghelistul Matei  scrie, „La sfârșitul zilei 
sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii…” Aici e profetic 
scrisă și ziua veșniciei. Abia „începea să se lumineze”, era încă întuneric dar în 
zorii aceia era făgăduința luminii. Totul avea să se schimbe. În întunericul nopții 
a apărut o speranță, va veni o dimineața, va fi lumină, va fi splendoare.

Da, vine dimineața, și totul se va schimba! Toate vor fi noi și frumoase, 
uimitor de frumoase, fiindcă El a înviat și e viu în vecii vecilor!
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Vă salutăm cu drag în Casa 
Domnulu i ș i dor im ca lumina 
strălucitoare a Prezenței Duhului Sfânt 
să vă umple inimile cu bucuria 
mântuirii și lauda slavei lui Dumnezeu.

Astăzi, o mare parte din tinerii noștri 
sunt plecați la Biserica Penticostală 
Golgotha, unde are loc nunta fratelui 
Remus Moroșan cu sora Rebekah 
Varga. La nuntă va fi și fratele Dumitru 
Moț, păstorul Bisericii Penticostale Elim 
din Timișoara. Legăturile de prietenie și 
frăție care s-au legat între tineri prin 
activitatea fanfarei îi aduc împreună 
mai ales la astfel de ocazii. Dorim și noi 
lui Remus și Becky, belșug de fericire, 
har ceresc și binecuvântări nespuse în 
căminul pe care îl formează spre slava 
Domnului.

Sâmbăta viitoare, 7 Mai, va fi aici la 
noi la Betel ceremonia cununiei 
religioase a fratelui Robert Ardelean cu 
sora Deana Zivku. Nunta va începe la 
orele 9:00 dimineața. La nunta aceasta 
va veni și fratele Sorin Covaci din 
Detroit. La  fiecare nuntă ne aducem 
aminte de Cuvântul Domnului care ne 
spune, ca într-o rapsodie epică, despre 
Mireasa care e Biserica și Mirele care 
este Hristos Domnul. Ce glorioasă 
asemănare! 

Din duminica trecută:
În duminica trecută am salutat cu 

bucurie între noi pe fr. Mihai și s. Caty 
Rădulescu, veniți din Hawaii, și în 
drum spre o nouă reședință în Florida.

Fratele Dan Bogdan s-a întors din 
România și ne-a adus salutări de la 
biserica din Bocșa.

Am salutat între noi pe tânărul Vasili 
Hrișca, din Philadelphia, Pennsylvania, 
care este și președintele organizației de 
tineret din Asociație. Dorim să se simtă 
bine în rândul tinerilor noștri în timpul 
șederii lui în Chicago. 

Sora Caty Podea s-a întors din 
vacanța făcută în Cancun, Mexic, 
împreună cu Alex și Mariana Darida.

Hristos a Înviat !

Astăzi în România și în alte părți 
care au calendarul răsăritean, sunt 
Paș te le, sărbă toarea Învieri i 
Domnului Isus. Astfel, ne unim și 
noi la bucuria sărbătorească a lor și 
a întregii creații, la biruința 
Domnului Isus Hristos asupra 
morții, când puterea păcatului prin 
boldul morții a fost zdrobit, și 
moartea a fost înghițită de biruință.

Ce har să fim purtați în carul 
Lui de biruință, în alaiul victoriei 
marelui Împărat, la sărbătoarea 
sărbătorilor !

Hristos a Înviat!
Cei ce se credeau stăpânii lumii 

și-au văzut neputința și micimea 
lor, când pecețile au căzut rupte, 
sigiliile sfărâmate, piatra răsturnată 
ca o surcea, și din tenebrele 
înfricoșătoare ale morții a ieșit 
Biruitorul, Hristos cel Înviat!

Fratele Ghe. Bahnean a fost ultima 
duminică la noi înainte de întoarcerea 
sa la Phoenix, Arizona. A fost bine și 
frumos să fim iarăși împreună.

A fost cu noi fratele Florentin 
Clipa, din Suceava, și a predicat 
Cuvântul la serviciul divin de seară.

Au fost cu noi tinerii Svetlana și 
Alex Hrișca, din Pennsylvania, soră și 
frate cu Aleona Smahon.

A fost cu noi la adunare sora Alina 
Andreicuț și fetița Miriam, pentru 
care ne aducem aminte că am avut 
prima binecuvântare în biserica Betel 
acum trei ani.

Mulțumim Domnului și surorilor 
din biserică pentru masa bogată și 
pentru părtășia frumoasă pe care am 
avut-o în duminica trecută la sfârșitul 
adunării de seară (și care credeam că 
va fi o surpriză, dar până la urmă n-a 
fost chiar o surpriză), când am 
celebrat împreună vârsta de 70 de ani 
ai fratelui Petre și sorei Ronela 
Ordeanu. Cu această ocazie au fost 
onorate și alte surori care și-au a



Mărturisire
În poiana fermecată
Cu miresme de salcâm
M-am oprit și eu odată,
Lâng-al Cerului tărâm.

Și în zorii dimineții,
Când eram doar un copil,
De Hristos, Stăpânul vieții,
M-am apropiat tiptil.

Mi-era teamă că-mi va spune
Că n-am încă ani destui,
Că n-am încă straie bune
Pentru-mpărăția Lui.

În lumina străvezie,
La picioare I-am căzut;
El atunci cu duioșie
Mi-a dat cel mai cald sărut.

— „O, copile, nu te teme
Să-mi dai inimioara ta;
Cu cât mi-o dai mai devreme,
Mai mult har vei căpăta.

Am venit chiar pentru tine,
Am lăsat un Cer de vis
Să-ți iau sacul cu suspine
Și să-ți dau un Paradis…”

Zarea ‘naltă cristalină
Nu sclipea mai luminos
Ca făclia de lumină
Din privirea lui Hristos.

Printre lacrimi de iubire,
I-am mărturisit și eu
Ce extaz, ce fericire,
Clocotea-n sufletul meu.

Era norul de lumină,
Care-atunci m-a-mpresurat,
Soare coborât în tină,
Cu scântei de neuitat…

De acolo, din dumbravă,
Toată viața L-am slujit,
Ridicând din slavă-n slavă,
Chipul Celui Preaiubit.

…În poiana fermecată,
Cu miros de iasomii,
Vino, Doamne, înc-odată
Să mă iei în veșnicii !   (vp)
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Cântări comune
Rugăciune și cuvânt de bun venit
Cântare comună
Fanfara: Marea vieții
Poezie: sora Lili Ilciuc
Text: Michael Ordeanu
Fanfara: Numai harul
Duet: Mea & Andre Ordeanu
Poezie: sora Mia Costin
Trio: Popovici kids
Fanfara: Domnul slavei
Cântare comună
Anunțurile și colecta
Predica
Încheiere și benedicție

(cântările comune, conduse de fratele 
Sami Negru)

sărbătorit zile de naștere în luna aprilie: 
Tina Popovici, Maria Cimpoeș, Felicia 
Negru, Dana Smahon, Hortenzia 
Mitrofan, Silvia Străin (care a sărbătorit 
ziua de naștere chiar în duminica 
trecută), Melania Popovici, Mariana 
Constantin. Dintre frați, amintim pe 
Teodor Bonca, Aurel Burcă, Dani 
Voica, Allen Ordeanu, și Gheorghe 
Cață. Harul ceresc să fie revărsat din 
plin peste aceștia și peste familiile lor. 
La masă au fost pe lângă bucate alese, 
cuvinte de urare, amintiri frumoase, 
cântări de laudă Domnului Isus. În 
toate, slăvit să fie Numele Domnului.

Bolnavii noștri
Să ne rugăm pentru sora Nițu Ana 

care urmează să aibe o operație grea 
pentru vindecarea mușchilor motori ai 
plămânilor.

Sora Viorica Abrudean a fost operată 
miercuri la ochiul drept de rectificare a 
retinei.

Fratele Dani Voica a fost operat la 
genunchiul drept lunea trecută.

Fratele Dan Mitroi a fost internat de 
urgență marți în urma unei comoții 
cerebrale la spitalul St. Mary din 
M i l w a u k e e , Wi s c o n s i n . D u p ă 
tratamentul imediat pe care l-a primit, 
fratele Mitroi se află mai bine și fără 
urmări neuronale profunde.

Să ne rugăm pentru sora Dorica 
Scobercea (din Houston TX), despre 
care știm că urmează în continuare 
tratamentul de stopare a bolii maligne 
de care suferă.

Să ne rugăm pentru sora Tatiana 
Dulceanu (din Atlanta, GA), căreia 
doctorii i-au dat de asemenea un 
diagnostic neplăcut de tumoare 
malignă.

Fratele Viorel Abrudean a vorbit cu 
familia Panaitescu din Portland, și ne 

îndeamnă să-l avem în rugăciune pe 
fratele Octavian Panaitescu. Aceștia au 
fost o vreme îndelungată între noi și 
inima lor le este legată de lucrarea 
bisericii noastre. Fratele Octavian este 
acum la o vârstă înaintată și e bolnav. 

Să avem în rugăciune zilnică și pe 
ceilalți frați și surori care suferă de boli, 
ca îndurarea Domnului să fie peste ei, 
și să le dea vindecare. 

O veste bună
În săptămâna viitoare va veni în 

mijlocul nostru fratele Ghiță Moț, care 
locuiește în Ketegyhaza, Ungaria, și 
face slujirea de dirijor de coruri și 
fanfare în România. E bine cunoscut 
între noi și prin vizita la noi acum doi 
ani, și prin legăturile pe care le are cu 
fanfara noastră din turneele trecute, și 
de anul acesta când va fi cu noi în Italia 
și Austria. Și apoi mai e legătura cu toți 
curticenii, o legătură din cele mai tari 
de frăție și dragoste de pământul natal. 
Ne bucurăm de harul acesta să fim iar 
împreună, și dăm slavă Domnului.

Înălțarea Domnului
Joi, 5 Mai anul acesta, este în 

calendarul creștin pe care îl urmăm, 
Înălțarea, la 40 de zile după Înviere, ziua 
când Domnul S-a ridicat la Cer unde 
șade la dreapta Tatălui ca Mijlocitor al 
nostru, și de unde va reveni ca Rege 
slăvit așa cum a promis.

^


