
Le urăm “La mulţi ani!” şi 
multe binecuvântări celor ce 

vor fi sărbătoriţi în luna Aprilie 
 
05, Jo – Nicu Sandu 
10, Ma – Roxana Patraş 
14, Sa – Dorin Husztik 
21, Sa – Victoriţa Patraş 
22, Du – Ionuţ Florea 
26, Jo – Ovidiu Popa 
30, Lu – Emanuel Mircea 
 
 

Cântarea lunii Aprilie 

E viu! E viu! Mormântul Lui e gol 
E viu! E Viu! A’nviat Domnul meu, 
E viu! E viu! în toată strălucirea, 

Il vom vedea în slava Sa. 

Maria, ucenicii, aleargă spre mormânt, 
Un înger le aduce din cer mesajul sfânt; 
Vă duceţi şi vestiţi: ”Azi Cristos a înviat 

Deci credeţi şi vă bucuraţi”. 

Maria stă şi plânge, ar vrea să ştie ce-i 
Dar iată o minune! Isus ‘naintea ei 
Ce mare fericire! ,,Rabuni!’’ zice ea, 

Şi noi în cer Îl vom vedea! 

 

 
 

  

Învierea Domnului 

Dacă Hristos n-a înviat… 

(1 Corinteni 15)  
 
I. Predicarea este zadarnică (v. 14) 
II. Credinţa este zadarnică (v. 14) 
III. Suntem martori mincinoşi (v. 15) 
IV. Suntem încă în păcatele noastre 

(v.17) 
V. Cei ce au adormit în Hristos sunt 

pierduţi (v. 18) 
VI. Viaţa se termină la mormânt (v. 16) 
VII. Suntem cei mai nenorociţi dintre 

oameni (v. 19) 

 
 
Dar Hristos a înviat… 
 
Aşadar, 
I. Predicarea este de folos; 
II. Credinţa este de folos; 
III. Suntem martori de încredere; 
IV. Păcatele ne-au fost iertate; 
V. Cei ce au adormit în Hristos sunt 

mântuiţi; 
VI. Viaţa nu se termină la mormânt; 
VII. Suntem cei mai fericiţi dintre oameni. 
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Biserica Penticostală  
BETANIA 

” Nu vă temeţi; căci ştiu că voi căutaţi 

pe Isus, care a fost răstignit. Nu este 

aici; a înviat, după cum zisese”  
(Matei 28:5) 

 

 

Timp închinare: 
Duminică: 9:00-12:00, 18:00-20:00 

Marţi: rugăciune începând cu ora 18:00 

Joi: 18:00-20:00 

Vineri: timp de părtăşie în familii 
 

 

Evenimente:  
4,Mi – 6,Vi: Seri de rugăciune,  

                        începând cu ora 18:00 

18, Mi: Întâlnirea surorilor 

29, Du: Nuntă Bogdan şi Cristina 

 

 

 



Două adevăruri 

Isus Hristos a fost răstignit 
”Voi căutaţi pe Isus Hristos care a fost 
răstignit” (Matei 28:5a) 

Pentru mulţi este doar o poveste. Pentru 
mulţi Isus este un mit, răstignirea la fel.  
Biblia, prin martorii oculari (adică 
persoanele care au văzut cum s-a 
petrecut acel fapt) confirmă că Isus, într-
adevăr, a fost răstignit.  

Rastignirea nu a fost victoria preotilor, a 
romanilor sau a diavolului. Nu au fost ei 
atat de dibaci sa duca la capat acest plan. 
Ideea răstignirii i-a aparţinut lui... 
Dumnezeu: 

”pe Omul Acesta dat în mâinile voastre 
după sfatul hotărât şi după ştiinţa mai 
dinainte a lui Dumnezeu, voi L-aţi 
răstignit...”(F.A. 2:23). 

Crucificarea Domnului a fost evenimentul 
care a asigurat, pentru totdeauna, 
răscumpararea omului.  

A fost crucificat împlinind profeţiile 
spuse în sensul acesta. El a fost omorât, 
dar puterea asupra morţii El a avut-o:  

”...Am putere s-o dau (viaţa) şi am putere 
s-o iau iarăşi înapoi”(Ioan 19:17-18). 

Faptul că Isus Hristos a fost crucificat 
este un mare adevăr. 
  

  Isus Hristos a înviat 
 ”Nu este aici, a inviat, dupa cum zisese” (Matei 
28:5b)  

Învierea s-a realizat tot prin Dumnezeu: 

“Dar Dumnezeu L-a înviat, dezlegându-I 

legăturile morţii, pentru că nu era cu putinţă 

sa fie ţinut de ea”(FA. 2:24). 

Învierea este ceva ce diavolul nu a anticipat. 

A crezut că dacă Îl omoară pe Domnul 

atunci a rezolvat. Să-L vadă ţintuit pe cruce 

a fost tot ce şi-a dorit. Dar a treia zi s-a 

întâmplat ceva supranatural: Isus Hristos, 

care este Domnul vieţii, a învins moartea şi 

s-a ridicat biruitor din mormânt.  

Faptul că va învia l-a spus deja Domnul când 

era viu (Marcu 14:28; Ioan 2:19b-21). S-a 

întâmplat exact cum a spus Domnul (“după 

cum zisese”).  

Diavolul a fost învins. Harul lui Dumnezeu 

aduce mântuirea; Dragostea Lui ne atrage la 

El. Dumnezeu a făcut totul, murind în locul 

nostru (Romani 5:8). Am fost mântuiţi prin 

har şi aceasta este exclusiv lucrarea lui 

Dumnezeu (Efes 2:8-9). 

Domnul Isus a arătat tuturor că El este 

Domn, El are Numele mai presus de orice 

Nume şi în Numele Lui se vor pleca toţi 

genunchii de pe pământ, din cer şi chiar de 

sub pământ (Filipeni 2:9-11).  

Faptul că Isus Hristos a înviat este un alt 
mare adevar. 

   

Hristos a înviat! 

Hristos a înviat, Mărire 

În veci lui Dumnezeu preasfânt! 

Să cânte azi întreaga fire: 

Isus ieşit-a din mormânt! 

 

A înviat şi nu mai moare,  

E viu de-a pururi şi Stăpân,  

Zdrobind cătuşe milenare  

Şi capul şarpelui hapsân. 

 

El are-n mâini cheile morţii,  

Şi-a locuinţei morţilor.  

A rupt sigiliile nopţii,  

Ne-a dat lumina zorilor! 

 

Suntem ai Lui pentru vecie,  

Ai vieţii fără de hotar.  

Răscumpăraţi din grea robie  

Prin sângele de la Calvar. 

 

Aceasta-i ziua cea mai sfântă,  

Coroana sărbătorilor! 

Întreaga omenire cântă,  

Isus e Rege-al regilor! 

 

(Valentin Popovici) 



 


