
Învierea Domnului Isus din morți nu e mit, nu e basm, nu e 
fabricație omenească imaginativă. Învierea Domnului Isus Hristos este o 
realitate istorică, un adevăr înscris în calendarul planetei noastre, un fapt 
dovedit cu temeinicie de contemporanii Săi, crezut de apostoli, 
propovăduit de Biserică. Învierea Domnului e crezul de bază al Bisericii 
Lui, este Evanghelia care transformă viețile oamenilor.

Și azi Domnul Isus are puterea să schimbe viața celor ce vin la El 
cu pocăință și credință. Învierea Lui aduce la viață pe cei morți în păcate, 
îi naște din nou, îi face copii ai vieții. Cine cunoaște pe Fiul are viața 
veșnică! Când cântăm, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte 
călcând, facem o declarație a unei realități care a avut loc acum aproape 
două mii de ani, și facem o afirmație a puterii Domnului care ne-a înviat 
și pe noi din morți, garantându-ne pentru toată veșnicia viața Lui cea 
nouă și eternă.

Fie ca Sărbătoarea aceasta luminoasă și glorioasă să coboare peste 
noi și în inimile noastre cu sentimentul sfânt că El este aici lângă noi prin 
Duhul slavei Sale, și să ne însuflețească pe toți ca să-I aducem o 
închinare vrednică de Numele Lui, cu bucurie, pace, credință reală și 
dragoste adevărată. 
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HRISTOS A ÎNVIAT !   ADEVĂRAT A-NVIAT !



Astăzi sunt Paștele! 
Îl glorificăm pe Domnul 
Isus înviat din morți, Îi 
înălțăm Numele sfânt! 
Tresăltăm de bucurie în 
biruința Lui asupra 
morții! Prin moartea Sa a 
biruit moartea și a 
pregătit o fericire veșnică 
pentru toți cei ce cred în 
El și au asupra lor 
acoperământul de har al sângelui Său 
vărsat la cruce. Prin El și noi avem 
asigurarea că vom învia, întocmai ca 
El, la o viață veșnică și glorioasă..

v S-a născut Matias Alexander 
Bilba. Joi, 29 martie dimineață la orele 
8:08, sora Augustina Bilba a dat 
naștere celui de-al doile fiu al familiei: 
l u n g i m e 2 1 i n ; 
greutate: 7 lb și 
14.8 oz). Părinții i-
a u p s n u m e l e 
Matias Alexander 
B i l b a . A f l â n d 
vestea aceasta bună, 
am observat faptul 
că primul năcut al 
familiei Emil și 
Augustina Bilba, 
J a d o n E m i l i a n 
Bilba, s-a născut în 
preajma Crăciunului (la 19 dec. 2015), 
iar al doilea fiu, Matias Alexander, s-a 
născut în preajma sărbătirii Învierii, 
punctând sărbătorile de seamă în 
familie și în biserică. Domnul să 
binecuvinteze această familie cu 
mulțimi de daruri cerești.  

v În duminica trecută ne-am 

bucurat de vizita studenților de la 
Grace College din Winona Lake, 
Indiana, care vor merge în vara acestui 
an în România, conduși de fratele Tibi 
și s. Carmena Rață . În cadrul 
serviciului divin, tinerii studenți au 
cântat două cântări în limba română. 
După adunare, tinerii au vrut să ia 
masa într-un restaurant tipic românesc 
cu mâncare tipic românească, și au fost 
împreună cu un grup de tineri de la noi 
la „Nelli’s Restaurant”. Tinerii vor 
duce amintiri frumoase din duminica 
petrecută în mijlocul nostru. 
 

v Bun Venit la noi!  Salutăm 
astăzi la noi în adunare pe părinții 
fratelui Andrei Calestrov, Mitrofan și 
Iulia Calestrov , din Lisabona, 
Portugalia, și din localitatea de baștină 
Cimișlia, Republica Moldova. Le 
dorim o ședere cu binecuvântări cerești 
aici în mijlocul nostru.

v În Vinerea Mare ne-am 
bucurat de oaspeți dragi, de un 
program înălțător și de o stare de 
evlavie la Cina Domnului. Printre 
musafiri, au fost:

- Mircea și Mary Răduț, întorși din 
Florida;

Scurte Comunicări

Din paginile de istorie ale s]pt]m`nii:
31 martie 1492. Dup] ce Inchizi[ia spaniol] n-a reu\it s] converteasc] la 
catolicism pe evreii din Spania, regele Ferdinand a dat edictul de expulzare 'n 
urm]toarele trei luni. La 2 August circa 150.000 de evrei au p]r]sit Spania, 
fiind data tradi[ional] a distrugerii templului de la Ierusalim. "n ziua 
urm]toare, 3 August, Cristofor Columb pornea spre America.
2 aprilie 742. S-a n]scut Carol cel Mare, care 'n ziua de Cr]ciun 'n anul 800 a 
fost 'ncoronat de papa Leon III ca 'mp]rat al %Imperiului Roman \i ap]r]tor al 
cre\tin]t][ii^.
2 aprilie 1914. La congresul [inut 'n Hot Springs, Arkansas, 300 de predicatori 
penticostali au hot]r`t 'nfiin[area conven[iei %Assembly of God^, 'n prezent 
cea mai mare denomina[ie penticostal] din lume.
3 aprilie 1897. A murit Johannes Brahms la v`rsta de 63 de ani, un compozitor 
de faim] care a scris multe lucr]ri muzicale religioase c`ntate \i 'n bisericile 
baptiste.
4 aprilie 397. A murit Ambrozie, episcopul din Milan, care l-a convertit pe 



 

Serafimii strigau unul către altul, și ziceau: «Sfânt, sfânt, sfânt este 
Domnul oștirilor!» (Isaia 6:3). 

Lumea nu-și dă seama de atributul acesta al sfințeniei lui Dumnezeu, 
și a ajuns să și-L imagineze pe Dumnezeu cu un moșneguț cumsecade, sau cu 
un prieten de joacă de pe stradă. Și Dumnezeu nu este nici moșneag care să 
fie tras pe sfoară, nici un prieten cu care să jucăm țurca, și nici „omul de la 
etajul de sus”, cum e numit adeseori aici în literatura și filmele de azi.

El este Dumnezeu cel Atotputernic! Când vorbim despre El, sau când 
ne gândim la El, ar trebui să avem atitudinea și modul gândirii într-o stare de 
proșternare. Trebuie să știm că stăm în fața Celui care este sfânt, sfânt, sfânt! 
El este Iehova, Cel prin care toate au luat ființă și sunt în existență! El este 
El-Șadai, Atotputernicul! Ca să avem legătură cu Dumnezeu trebuie să avem 
o atitudine potrivită cu sfințenia Sa.

Psalmistul spunea: „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale...” 
Când mă trezesc dimineața și văd lumina zilei, știu cât de mare este 
Dumnezeu! Când respir aerul pe care El mi-l dă, știu că am un Dumnezeu 
măreț. Când privesc luna și stelele, știu Cine le-a așezat pe bolta cerului, și 
știu că El este Dumnezeul meu minunat! Când iau aripile zorilor și mă așez la 
marginea mării, și acolo, și pretutindeni pe pământ, văd sfințenia, slava, 
înțelepciunea, puterea lui Dumnezeu! 

- Marinică și Cornelia Dumitrașcu, 
veniți din Ohio;

- Beny și Andrea Sinitean;
- Magdalena Guciman, prietenă cu 

s. Dorina Mocuța;
- Maria Postescu, după o lungă 

absență din cauza operației la piciorul 
stâng, vineri seara am fost iarăși 
împreună. Slavă Domnului!;

- Gabriel și Suzzy Georgescu.

Alți musafiri din duminica Floriilor au 
fost:

- fratele și s. Pieleanu, din Florida;
-Andrew și soția Jamie Bucur, din 

Hawaii;
- familia Eugen și Ligia Bujdei;

v Fratele Dan și s. Viorica 

Mitroi, din Wisconsin, transmit 
salutări bisericii. Deși nu pot să vină la 
adunare, prin intermediul Internetului 
ne văd și se bucură de harul lui 
Dumnezeu. De asemenea, fratele 
Victor Moșman, fiind în neputință de 
a veni la casa Domnului, salută 
biserica la sărbătoarea Învierii. Tânăra 
Amber Ilisie a cântat vineri seara 
cântarea pe care o iubește mult, „Via 
Dolorosa”, în cinstea Domnului și în 
bucuria rezultatelor medicale bune pe 
care le-a primit joia trecută din partea 
medicilor.

v Joi, 29 martie, a încetat din 
viață s. Big Maria, mama sorei Ana 
Bud. Avea 84 de ani și locuia la Racșa, 
județul Satu-Mare. Ne rugăm ca 

File de Istorie
31 martie 1492. După ce Inchiziția spaniolă n-a reușit să convertească la 

catolicism pe evreii din Spania, regele Ferdinand a dat edictul de expulzare în 
următoarele trei luni. La 2 August circa 150.000 de evrei au părăsit Spania, 
fiind data tradițională a distrugerii templului de la Ierusalim. În ziua următoare, 
3 August, Cristofor Columb pornea spre America.

2 aprilie 742. S-a născut Carol cel Mare, care în ziua de Crăciun în anul 
800 a fost încoronat de papa Leon III ca împărat al „Imperiului Roman și 
apărător al creștinătății”.

2 aprilie 1914. La congresul ținut în Hot Springs, Arkansas, 300 de 
predicatori penticostali au hotărât înființarea convenției „Assembly of God”, în 
prezent cea mai mare denominație penticostală din lume.

3 aprilie 1897. A murit Johannes Brahms la vârsta de 63 de ani, un 
compozitor de faimă care a scris multe lucrări muzicale religioase cântate și în 
bisericile baptiste.

4 aprilie 397. A murit Ambrozie, episcopul din Milan, care l-a convertit pe 
Augustin.

4 aprilie 1968. Predicatorul baptist și activist pentru drepturile negrilor în 
America, Martin Luther King, a fost asasinat în 
Memphis, Tennessee.

5 aprilie 1811. A murit Robert Raikes, care în 1780 
a fondat Școala Duminicală în Anglia. Pe atunci, Școala 
Duminicală era o misiune a bisericii de a strânge copiii 
de pe străzi și de a-i învăța Biblia. La moartea lui Raikes 
erau înscriși în Școala Duminicală circa 500.000 de elevi.

6 aprilie 1528. A murit Albrecht Durer, pictorul și 
gravorul german, a cărui lucrare cunoscută pretutindeni 
este „Mâinile la rugăciune”.



„De aceea, luați 
toată armătura 

lui Dumnezeu, ca 
să vă puteți 

împotrivi în ziua 
cea rea, și să rămâneți în picioare, 

după ce veți fi biruit totul!  (Ef. 6:13)

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077

Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM

Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți programele de radio, buletinele duminicale, 
arhive de predici, articole și poezii, broșuri și meditații)

  Întrebări biblice
       Cine a fost…

  1. … prima persoană care L-a văzut pe Domnul înviat?
  2. … primul apostol care L-a văzut pe Domnul înviat?
  3. … ultimul apostol care L-a văzut pe Domnul înviat?
  4. … psalmistul care a prevestit învierea Domnului?
  5. … dintre apostoli să vadă mormântul?

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută:

1. Boanerghes (Marcu 3:17)
2. Emanuel (Isaia 7:14)
3. Golgota (Ioan 19:17)
4. Elima (Fapte 13:8)
5. Babel (Geneza 11:9)

Lupta vieții, suferința pentru-a Domnului 
Sfânt Nume
Este cinstea cea mai mare, darul cel mai 
scump în lume.
Nu-i pierdută viața care se jertfește pe altar,
Dumnezeu are-o răsplată pentru orișice amar.

Credincios rămâi cu cinste, flacără-ți fie 
avântul,
Alipește-te de Domnul, El Își ține legământul.
Pe pământ ești doar venetic, călător spre al 
liman
Ai o Țară sus în ceruri, într-un veșnic 
Canaan.

Am vrut să-adun o viață-ntreagă,
Înțelepciunea în desagă;
Misterul vieții să-l cuprind,
Să-l port în mine clocotind,
   Dar tot ce-mi trebuia era,
   Un Salvator cu jertfa Sa:   
   Destul că-L am pe Isus.

„Ia seama bine la citire!” 

În ultima sa epistolă, scrisă din 
închisoare doar câteva luni înainte de 
a fi decapitat, apostolul Pavel îi scria 
lui Timotei: „Când vei veni... adu-mi 
și cărțile!” (2 Tim. 4:13). Desigur,  
citea sulurile de piele ale Scripturilor; 
și tot el îl îndemna pe Timotei: „Ia 
seama bine la citire!” (1 Tim. 4:13). 
Deci, „Fii atent ce citești!”, dar și, 
„Nu neglija citirea!” 

G e o r g e O r w e l l s c r i e î n 
imaginația lui că în societatea 
viitoare, totalitară, dictatorul va 
porunci ca toate cărțile să fie arse. 
Dar Huxley spune ceva și mai trist: În 
viitoarea societate cărțile nu vor fi 
arse, din simplul motiv că „și-așa nu 
le va citi nimeni”. Din păcate, un 
dușman al cititului e televizorul, care 
nu încurajează gândirea, ci excită 
sentimentele. Astfel societatea devine 
semi-analfabetă. Copiii noștri trebuie 
să știe să citească bine și românește și 
englezește. 

Puritanii, când și-au făcut 
bagajele ca să plece spre Lumea 
Nouă, au renunțat la multe lucruri, 
dar n-au renunțat la cărțile lor, la 

Domnul să dea o bună mângăiere sorei 
Ana și întregii familii îndurerate.

v Sora Nuți Gașpar a fost internată de 
urgență la spitalul Luteran vinerea trecută 
din cauza unei insuficiențe pulmonare.

Pe lângă ce de pe lista bolnavilor, să 
avem în rugăciune și pe sora Mic Lidia și 
sora Sofica Izvanariu, pe care gripa de 
iarnă le-a afectat mai greu.

v Sora Caty Podea va pleca în vacanță 
în Mexic la Cancun împreună cu Mariana 
și Alex Darida. Le dorim un timp de 
odihnă binecuvântat. Familia Voica a fost 
și a vizitat Muzeul Creației din Petersburg, 
Kentucky. Familia Clement și Tina 
Popovici s-au întors din Colorado.

v Fratele Nelu și s. Olimpia Voica 
transmit bisericii salutarea „Hristos a 
înviat” (cu care ei se vor saluta săptămâna 
viitoare). Prin ei, Biserica din Sighișoara, 
păstorită de fr. Borugă Florin, de asemenea 
ne salută cu harul Domnului. Ei au avut 
duminica trecută sărbătoarea unui botez cu 
11 suflete și biserica are avânt misionar și 
bucurie în Domnul.

Miezul credinței creștine este 
viața Domnului Isus Hristos. 
Apostolul Pavel scria 
Corintenilor: că Evanghelia este 
aceasta: Hristos a murit pentru 
păcatele noastre, a fost îngropat, și 
a înviat după Scripturi! Deci 
propovăduirea noastră este viața 
și crucificarea Domnului Isus, 
învierea Lui a treia zi, după 
Scripturi, și puterea învierii Lui în 
viața celor ce cred în El.

Odată, gânditorul francez 
August Comte i-a spus lui Thomas 
Carlyle că are de gând să formeze 
o nouă religie care să înlocuiască 
religia creștină. „Foarte frumos,” 
i-a răspuns Carlyle. „N-ai decât să 
te lași răstignit, să înviezi a treia 
zi, și să dovedești lumii că ești viu 
în toată istoria. Atunci religia ta ar 
avea o șansă să supraviețuiască.”

Sâmbăta viitoare, fiind prima sâmbătă din lună, vom avea dejunul cu rugăciune al 
bărbaților și timpul de părtășie, studiu și rugăciune al surorilor, de la 9:00 am.

Citirea zilnică a Bibliei

Aprilie
1 q Meditație
2 q 1 Împărați 17-20 
3 q 1 Împărați 21-22 
4 q 2 Împărați 1-4
5 q 2 Împărați 5-8
6 q 2 Împărați 9-12 
7 q 2 Împărați 13-16 
8 q Meditație 
9 q 2 Împărați 17-20 
10 q 2 Împărați 21-25 
11 q 1 Cronici 1-4
12 q 1 Cronici 5-8 
13 q 1 Cronici 9-12 
14 q 1 Cronici 13-16 
15 q Meditație 
16 q 1 Cronici 17-20 
17 q 1 Cronici 21-24 
18 q 1 Cronici 25-29 
19 q 2 Cronici 1-4 
20 q 2 Cronici 5-8 
21 q 2 Cronici 9-12 
22 q Meditație 
23 q 2 Cronici 13-16 
24 q 2 Cronici 17-20 
25 q 2 Cronici 21-24 
26 q 2 Cronici 25-28 
27 q 2 Cronici 29-32 
28 q 2 Cronici 33-36 
29 q Meditație 
30 q  Ezra 1-4 

 
Mai 
1 q Ezra 5-8
2 q Ezra 9-10 
3 q Neemia 1-4 
4 q Neemia 5-8 
5 q Neemia 9-13 
6 q Meditație 
7 q Estera 1-3
8 q Estera 4-6
9 q Estera 7-10 
10 q Iov 1-4 
11 q Iov 5-8 
12 q Iov 9-12 
13 q Meditație 
14 q Iov 13-16 
15 q Iov 17-20 
16 q Iov 21-24 
17 q Iov 25-28 
18 q Iov 29-32 
19 q Iov 33-36 
20 q Meditație 
21 q Iov 37-40 
22 q Iov 41-42 
23 q Ps1-4 
24 q Ps5-8 
25 q Ps9-12 
26 q Ps13-16 
27 q Meditație 
28 q Ps17-20 
29 q Ps21-24 
30 q Ps25-28 
31 q Ps29-32 


