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Citește Biblia într-un an! 
 

SĂPTĂMÂNA 16 
 

Duminică, 24 aprilie  

Luni, 25 aprilie             

Marți, 26 aprilie  

Miercuri, 27 aprilie  

Joi, 28 aprilie  

Vineri, 29 aprilie  

Sâmbătă, 30 aprilie  

MARȚI        18 - 20 Rugăciune 

JOI         18 - 20 Serivicu divin 

DUMINICĂ    09 - 12 | 18 - 20 
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Ne găsești și online @BIsericaPoartaCerului 

Să ne rugăm pentru ...  

2 Samuel 14-16 

2 Samuel 17-20 

2 Samuel 21-24 

1 Împărați 1-4 

1 Împărați 5-8 

1 Împărați 9-11 

1 Împărați 12-15 

 

„Dumnezeu Și-a dovedit dragostea 
Sa pe cruce. Când Hristos a fost 
răstignit, a sângerat şi a murit, 

Dumnezeu i-a spus lumii:  
"Te iubesc."” 
(Billy Graham) 

Anunț  
Dragii noștri familiști, vă așteptăm 
sâmbătă, 30 aprilie, de la ora 17, la 
întâlnirea lunară a familiilor bisericii 
noastre. Vom avea un moment special în 
care familia Bruda va mărturisi lucrarea 
minunată pe care Domnul a făcut-o în viața 
lor, apoi vom avea părtășie unii cu alții, și 
de asemenea, vă mai așteaptă și multe 
surprize pregătite cu mult drag de 
departamentul de familii. Copilașii vor fi în 
grija surorilor noastre tinere, ca de obicei, în 
sala de evenimente. Pentru o mai bună 
organizare, vă rugăm să confirmați prezența 
pe grupul de Whatsapp al familiilor 
bisericii.  

... bucuria Învierii. Fie ca cea mai importantă 
certitudine din viețile noastre, aceea a Învierii 
Mântuitorului nostru, să ne umple inimile de 
bucurie, dragoste și credință și în împlinirea 
celorlaltor promisiuni ale Tatălui Ceresc, și 
astfel să ducem această veste minunată și celor 
din jurul nostru, având speranța că și inimile lor 
vor fi atinse de Duhul Lui cel Sfânt și Îi vor 
urma chemarea. 
 
... cei care au pierdut recent pe cineva 
drag. Tată, Te rugăm fierbinte, leagă aceste 
răni care dor la fel de mult cum Te-a durut pe 
tine moartea Fiului Tău; Tu care înțelegi așa 
bine durerea copiilor tăi, ia-i în brațele Tale, 
Doamne, ia-le povara și adu-le aminte de 
nădejdea revederii în Țara promisă de Tine, 
acolo unde dureri nu vor mai fi! 
 

"Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, 
Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de oameni, El 

ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în 

neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea 
naşterii din nou şi prin înnoirea făcută de Duhul 

Sfânt, pe care L-a vărsat din belşug peste noi prin 
Isus Hristos, Mântuitorul nostru." – (Tit 3:4-6) 



DUMINICĂ 24 APRILIE   
Emanuel Fărcuţ, Eugenia Gheleşel,            
Matei Dejeu, Timotei Dejeu, Valentin Verzea  
LUNI 25 APRILIE 
Corina Rățoi, Cosmin Neculcea,  
Cristian Ciobanu, Laura Neagu, Samuel Cuc 
 
MARȚI 26 APRILIE  
Daniela Moza, Florian Manofu, Ioan Bortoş   
MIERCURI 27 APRILIE  
Cristina Prisecaru, Daniela Stoica,  
Emanuela Rogojina, Maria Strugaru  
JOI 28 APRILIE  
David Goanţă, Eduard Cioara, Georgeta Bela 
 

  
VINERI 29 APRILIE  
Alesia Dumitrescu, Joshua Opriș, Ligia Prata, 
Otilia Coldea, Ovidiu Moza, Stana Cirla   
SÂMBĂTĂ 30 APRILIE 
Adriana Gherdelesco, Fineas Silaghi,  
Florian Marchis, Sergiu Horătău, Viorica Ispan 
Ionela Loghin  
 
  

"Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El 
ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem 
poporul Lui şi turma păşunii Lui. " – 

(Psalmii 100:3) 
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Evangheliile conțin o amplă 
mărturie despre învierea lui 
Hristos (Matei 28:1-20;  
Marcu 16:1-8; Luca 24:1-53;   
Ioan 20:1-25). Pe lângă narațiunile 
detaliate ale celor patru 
evangheliști, cartea Faptele 
Apostolilor este o relatare a 
mărturiilor apostolilor privind 
învierea lui Hristos și a 
rugăciunilor permanente adresate 
lui Hristos, cu încrederea că El 
este Cel viu, care domnește în cer.  
 
În urma învierii lui Hristos, putem 
aminti și câteva beneficii, de care 
are parte credinciosul care crede în 
învierea Lui. Un prim beneficiu 
este că învierea lui Hristos 
garantează regenerarea noastră 
(1 Petru 1:3). În acest loc, Petru 
stabilește o legătură vizibilă între 
învierea lui Isus și regenerarea sau 
nașterea noastră din nou. Prin 
învierea Sa, Isus ne-a câștigat și 
nouă o viață exact ca a Lui.  
 
Învierea lui Hristos garantează 
și justificarea noastră. Pavel 
stabilește în mod explicit o 
conexiune între învierea lui Hristos 
și justificarea noastră (Romani 
4:25). Învierea lui Hristos din 
morți a constituit declarația lui 
Dumnezeu de aprobare a lucrării 
de răscumpărare înfăptuită de 
Hristos.  
 
 

Învierea lui Hristos garantează 
că și noi vom avea parte de o 
înviere. Noul Testament stabilește 
o legătură cauzală între învierea lui 
Isus și învierea noastră (1 Co-
rinteni 6:14; 2 Corinteni 4:14). 
Sfânta Scriptură afirmă că Cel care 
L-a înviat pe Domnul Isus, ne va 
învia și pe noi împreună cu Isus. 
Ba mai mult, apostolul Pavel Îl 
numește pe Hristos „primul 
rod” (1 Corinteni 15:20-23). Pavel 
se folosește de o metaforă luată din 
agricultură, ca să ne spună că și 
noi vom avea parte de o înviere și 
de trupuri glorificate, cum a avut 
Hristos. Așa cum „primele roade” 
sau gustul primei recolte coapte 
arată cum va fi restul recoltei, tot 
așa și Hristos ca și „primul rod” 
ne arată cum vor fi trupurile 
noastre înviate, când la „strânsul 
recoltei” Sale finale, Dumnezeu 
ne va învia din morți și ne va duce 
în prezența Sa.  
 
Apostolul Pavel concluzionează 
încurajându-și cititorii și 
îndemnându-i să persevereze în 
lucrarea Domnului (1 Corin-      
teni 15:58). El ne încurajează ca 
atunci când ne gândim la înviere, 
să ne concentrăm toată puterea și 
atenția, astfel încât câștigarea 
răsplatei cerești să fie scopul 
central al vieții noastre  
(Coloseni 3:1-4). 

 

  Diacon Jani Kardos 

Hristos a înviat! E dimineața Învierii și acest salut este 

urmat de un răspuns categoric: Adevărat a înviat! Dar în 
urmă cu 2000 de ani, lucrurile au fost diferite.  
Haideți să facem o scurtă călătorie în timp,  
ca să ne reamintim cum a fost.  
E devreme bine... și toată lumea doarme, sau zace cufundată 
într-un sentiment amestecat de neliniște și tulburare. S-au 
întâmplat prea multe în Ierusalim în ultimele zile. Mult prea 
multe, cu o prea mare viteză. Ghetsimani, Gabata, Golgota, 
toate pe un repede-înainte năucitor, de neoprit, negândit de 
nimeni, aproape de interzis după mintea umană. Domnul Isus, 
Învățătorul, Mesia, Vindecătorul a fost răstignit și pus într-un 
mormânt. Uceniciilor li s-au spulberat așteptările, fără șansă 
de regrupare, fără replică. Căzuți în deznădejde, cuprinși de 
durere, ascunși în spatele ușilor închise, perspectiva viitorului 
era inexistentă, zero. Și totuși... se întâmplă ceva într-o 
dimineață precum cea de astăzi... cineva nu renunță să-L caute 
pe Mântuitorul. O licărire se întrezărește! O piatră dată la o 
parte, un mormânt gol, niște fâșii, un prosop pus cu grijă și 
făcut sul, îngeri, ostași paralizați de frică, cutremur... încep să 
se întâmple lucruri. Imposibilul, nesperatul, devine realitate și 
pentru ucenici. Domnul Isus e viu! Bucuria începe, 
deznădejdea dispare. Un nou început, un nou mandat, o viață 
plină de scop! 
Revenind în anul 2022, promisiunea Domnului Isus că 
El este cu noi în toate zilele, până la sfârşitul veacului ne 
dă putere să mergem înainte, să pășim cu încredere pe acest 
drum, știind că El a pregătit lucruri mari pentru noi!  

  Diacon Ciprian Muntean 

Urăm „La mulți ani!”  
în umblarea cu Domnul celor 
care își  serbează ziua de 
naștere săptămâna viitoare: 

Doar Isus 
 
Să nu-ți trădez iubirea prin iubire 
Mai mult față de tot ce-mi dăruiești, 
Atras mai mult de dăruire  
Decât de Tine,  
Acel ce-o dăruiești. 
 
Să nu mă închin o, Doamne, niciodată 
Salvării ce prin har eu am primit, 
Mereu să-mi dărui închinarea toată 
Doar Celui ce salvarea  
Jertfind mi-a dăruit. 
 
Să nu triumfe-n mine plinătatea 
Ce-n Duhul o primesc ca pe un dar, 
Ci-n tot ce sunt prin Duhul, să triumfe 
Doar Dătătorul  
Darului de Har. 
 
Să nu doresc mai mult neprihănirea 
Și tot ce ființa mi-o ridică sus, 
Ci-n tot ce sunt și fac de-a pururi 
Să te-onorez  
Pe Tine doar, Isus.  

  Marinela Ștefănescu 

„Şi iată că Eu sunt cu voi 
în toate zilele, până la  
sfârşitul veacului.”  
(Matei 28:20b)  


