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————   Hristos  a  Înviat !   ————

„În ziua întâi a săptămânii, femeile acestea, și altele 
împreună cu ele, au venit la mormânt dis de dimineață, și au adus 
miresmele, pe care le pregătiseră.  Au găsit piatra răsturnată de pe 
mormânt,  au intrat înlăuntru, și n-au găsit trupul Domnului Isus.  

Fiindcă nu știau ce să creadă, iată că li s-au arătat doi 
bărbați, îmbrăcați în haine strălucitoare.  Îngrozite, femeile și-au 
plecat fețele la pământ. Dar ei le-au zis:

— „Pentruce căutați între cei morți pe Cel ce este viu?  Nu 
este aici, ci a înviat.  Aduceți-vă aminte ce v-a spus pe când era în 
Galileia…”

(Luca 24:1-5)



Scurte Comunicări
◊◊ Mulțumim surorilor care astăzi 

ne-au făcut surpriza plăcută să avem 
înainte de începerea seviciului divin, 
ceai , cafea, hot-chocholate cu 
pișcoturi și cozonac.  Domnul să vă 
răsplătească osteneala

Bun venit din vacannțe
Clement și Tina Popovici
Andre și Mea Ordeanu 
Dan și Eunice Ilia
Sora Flori Hegyes s-a întors din  

Houston unde a fost în vizită la familia 
fiului Raul.

Bun Venit la noi lui Alex și 
Melania din Colorado.

Biserica a primit salutări de la 
fratele Victor Moșman din San Atonio, 
Texas; fratele Nicu Tătar (păstor la 
Hațeg); Ovidiu Rauca 
(San Francisco); Costel 
Cristea (New York); 
Daniel Chiu (Logos),  și 
alții.

A n u l a c e s t a 
Paștele în România, va 
fi la 2 Mai 2021. Iarăși 
se întreabă unii, De ce e 
diferența aceasta? Cu 
riscul că ne încurcăm 
mintea mai tare decât să 
explicăm, spunem că în 
anul 325 d. Hr., Sinodul 
din Nicea a hotărât ca Paștele să fie 
sărbătorit în prima duminică după 
prima lună plină după echinoxul din 
Martie. Mai intervine și ciclul anual 
(19 ani în răsărit și 84 ani în apus). 
Destul de complicat… Și conducătorii 
bisericilor oficiale se întâlnesc din 
când în când ca să discute discordanța 
și pleacă de la conferințe cu aceleași 
divergențe. Din când în când avem 

Paștele împreună (așa va fi în anul 
2025). Și tot vorbind, lucrurile rămân 
la fel. 

Apostolul Pavel scria galatenilor, 
că acestea sunt lucruri minore, 
învățături începătoare, slabe și 
sărăcăcioase, și îi certa pentru că 

puneau accentul pe 
lucruri fără valoare: 
„Voi păziți zile, luni, 
vremi și ani. Mă tem să 
nu mă fi ostenit degeaba 
pentru voi.” (4:9-11). 

O v e s t e g r e a ș i 
dureroasă: Ieri, 3 aprilie 
2021 a încetatdin viață 
fratele Mircea Răduț, 
în vârstă de 70 de ani, 
a f l â n d u - s e l a 
Resurrection Hospital. 
În urma tratamenului pe 

care-l urma și a virusului COVID-19 
care-l atacase în ultimele săptămâni, 
complicațiile la inimă și rinichi au 
făcut ca sistemul imun să slăbească, și 
ieri la orele 3:00 după masa inima i-a 
încetat să mai bată. Nu știm mai multe 
amănunte în legătură cu serviciul de 
înmormântare. Sora Mary Răduț ne 
anunță, că înmormântarea va fi doar 
după ce Noel și Cristi vor reveni la o 
sănătate mai bună.



 

Cu Biblia în mână . . . 

Caut printre ei un om…
Trăim vremuri de grea cumpănă. Multe 

din legile noi pe care guvernele țărilor le impun 
poporului au un efect dăunător împotriva 
Bisericii, și poate chiar acesta e substratul 
multor fenomene care se întâmplă în societatea de azi. În timp ce Bisericii i se 
pune mâna la gură sau i se impun legi forțate de distanțare, demonstrațiile de 
stradă cu tentă socialistă au toată lbertatea. Să ne rugăm pentru înviorarea 
Bisericii lui Hristos în vremea pe care o trăim. Să ne punem la inimă trezirea 
neamului nostru și trezirea țării în care trăim, ca Domnul să lucreze în mod 
miraculos pentru câștigarea multora la împărăția Sa. Pentru vremea aceasta 
Cuvântul Domnului răsună cu putere: „Caut printre ei un om care să înalţe un 
zid şi să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru ţară, ca să n-o 
nimicesc; dar nu găsesc niciunul!” (Ezechiel 22:30).  Nu vrei să răspunzi 
chemării pe care ți-o face Domnul și în ziua de astăzi? Intră în rândul celor ce 
mijlocesc pentru țară. Dumnezeu încă mai caută oameni care să se pună la 
dispoziția Lui pentru lucrarea sfântă. Alege să fi și tu un astfel de om, un om al 
rugăciunii, al credinței luptătoare. Treci și tu de partea Domnului!

Studiile Biblice de miercuri seara
(prin transferul lecțiilor de școală duminicală)

7 apr.   Predicatorul Credinței Active:  Ezra 10:1-12 (v. aur, 10:6)
14 apr. Constructorul Restaurării: Neemia 2:11-20 (v. aur. 2:17)
21 apr. Plângerea Țării. Plângerile lui Ieremia 5:1-22 (5:21)
28 apr. Conflict adevăr-putere. I Regi 22:15-23, 26-28 (22:14)

Din cuvintele lui Ion Plugarul
◊ Să nu fii numai zahăr, că te mănâncă lumea, dar nici numai oţet, că te 

varsă din gură. ◊ În toate este o cale de mijloc: numai cei fără minte o iau 
razna. Să nu fim nici numai stâncă, dar nici numai nisip, nici numai fier, dar 
nici numai ceară. ◊ Nu este bine să ne gudurăm în faţa oricui ca nişte căţeluşi, 
dar nici să ne repezim la oricine ca nişte dulăi. Lumea este alcătuită din negru 
şi din alb şi de aceea în ce priveşte firea, avem a face cu tot soiul de oameni. 
Unii sunt largi ca o gheată veche, dar care nu este mai de preţ decât perechea 
ei; alţii ca şi iasca iau foc la cea mai mică jignire şi sunt tot atât de primejdioşi 
ca praful de puşcă. Negreşit că e destul de greu să ai în curte un argat 
morocănos cu toţi, ca un urs cu o bubă pe cap, acru ca agurida, tăios ca un 
brici şi duşmănos ca un câine de măcelar. Cu toate acestea şi acel om poate să 
aibă unele părţi bune şi afară de asta, este şi el om. Dar nici Stan, bun ca 
pâinea şi gata să se încovoaie în faţa oricui ca o salcie pletoasă, nu este prin 
aceasta nimănui de vreun folos, ci este de batjocura tuturor. Omul se cade să 
aibă măduvă în şira spinării, altfel, cum o să-şi ţină capul sus? Însă această 
spinare trebuie să se şi îndoaie, dacă nu vrea să se lovească cu capul de pragul 

◊ Adevărul este că unii lucrează peste normă și fără oprire ca să sară în focul 
de care Dumnezeu încearcă din răsputeri să-i scape… (Billy Sunday).
◊ Dumnezeu nu schimbă măsura și croiala hainei de neprihănire ca să se 

potrivească pe măsura omului, ci îl schimbă pe om ca să se potrivească la 
măsura Hainei de neprihănire. (Christian Union Herald).
◊ Un predicator a făcut următoarea rugăciune în momentul când ușierii erau 

gata să ia ofrandele colectei din adunare: „Doamne, dincolo de toate cuvintele 
pe care Ți le spunem, darul pe care-l aducem la Casa Ta este exact așa cum 
gândim despre Tine.”
◊ Uităm adesea faptul că motivul răsplătirilor în veșnicie, este viața noastră 

de credincioșie față de Domnul, care ne va da „cununa vieții”. Lumea dă cununi 
pentru cât de faimoși am fi. Când Domnul Isus ne va da cununa din mâinile Sale 
străpunse, lucrul acesta va fi în sine o răsplată mai mare decât toate necazurile 
de aici, toate persecuțiile și suferințele purtate pentru Numele Lui. (Herbert 
Lockyer).
◊ Parlamentul țării e greu de înțeles: Un om se ridică să vorbească și nu 

spune aproape nimic, nimeni nu-l ascultă, și apoi toți îl contrazic. (Will Rogers)



„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)

Hristos e Viu și nu mai moare…

Hristos e viu și nu mai moare! EL este Viața și-nvierea!
Nu, nu e moartea-nvingătoare, și nu e-n putregai puterea,
Ci în Hristos, Regele Vieții, El e-mpăratul ce nu moare,
El ne aduce-mpărăția cea-n veci de veci biruitoare.

Și nu călăii de la cruce, având ciocane și piroane,
Nu-n ura lor e biruința, nici în legiunile romane,
Nu-n temnițele lor de moarte, și-n umbrele-nfricoșătoare,
Ci în Hristos e slava vieții, și viața slavei viitoare.

Nu-n vrăjmășie și-ntuneric, în lanțuri grele și prigoane,
Este puterea care-nvinge, și nici în mii de batalioane,
Ci-ntr-Unul singur care vine, Hristos e-n veci Biruitorul,
El este Marele Iehova, e Dumnezeu Mântuitorul.

Iată, pocnesc în tufă muguri,  deși e tufa vestejită,
Dar dă parfum de primăvară, după o iarnă prea cumplită:
Și oare nu-s chiar brebeneii o predică despre-nviere,
Despre o iarnă biruită de-un vânticel și-o adiere...?

Mai vin să pună mărturie despre-nviere clopoțeii,
Brândușe, violete, frezii, și toporașii, ghioceii…
Nu moartea are biruința, căci boldul ei e rupt în două,
Hristos a despicat mormântul, și ne-a adus o viață nouă.

Prin Învierea Lui slăvită, Hristos ne-aduce nemurirea,
El ne dă harul, mântuirea, și slava păcii, și sfințirea!
Vom fi cu El în strălucire, și vom trăi a Sa-nviere,
Într-un pământ plin de mărire, 

…ca o minune ce nu piere! (vp)

Citirea zilnică
Aprilie 2021

1. Judec. 13-15, Luca 6: 27-49 
2. Judec. 16-18, Luca 7: 1-30 
3. Judec. 19-21, Luca 7: 31-50 

4. Rut 1-4, Luca 8: 1-25
5. 1 Sam. 1-3, Luca 8: 26-56 
6. 1 Sam. 4-6, Luca 9: 1-17 
7. 1 Sam. 7-9, Luca 9: 18-36 
8. 1 Sam. 10-12, Luca 9: 37-62 
9. 1 Sam. 13-14, Luca 10: 1-24 
10. 1 Sam. 15-16, Luca 10: 25-42 

11. 1 Sam. 17-18, Luca 11: 1-28 
12. 1 Sam. 19-21, Luca 11: 29-54 
13. 1 Sam. 22-24, Luca 12: 1-31 
14. 1 Sam. 25-26, Luca 12: 32-59 
15. 1 Sam. 27-29, Luca 13: 1-22 
16. 1 Sam. 30-31, Luca 13: 23-35 
17. 2 Sam. 1-2, Luca 14: 1-24 

18. 2 Sam. 3-5, Luca 14: 25-35 
19. 2 Sam. 6-8, Luca 15: 1-10 
20. 2 Sam. 9-11, Luca 15: 11- 32 
21. 2 Sam. 12-13, Luca 16
22. 2 Sam. 14-15, Luca 17: 1-19 
23. 2 Sam. 16-18, Luca 17: 20-37 
24. 2 Sam. 19-20, Luca 18: 1-23 

25. 2 Sam. 21-22, Luca 18: 24-43 
26. 2 Sam. 23-24, Luca 19: 1-27 
27. 1 Regi 1-2, Luca 19: 28-48 
28. 1 Regi 3-5, Luca 20: 1-26 
29. 1 Regi 6-7, Luca 20: 27-47 
30. 1 Regi 8-9, Luca 21: 1-19 

„Ieși la drumuri și la garduri, și 
pe  cei  ce-i  vei  găsi,  silește-i  să 
intre, ca să mi se umple casa…” 
(Luca 14:23).


