Pildele Împărăției cerurilor
Data

Creștinul și Învierea
Trăim cu încredere, bucurie și pace fiecare zi, știind că Domnul Isus Hristos, de care ne-am
legat inima, viața și speranțele, este Acela care a spus: „Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi şi Cel de pe
urmă. Cel Viu. Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei morţilor.
(Apocalipsa 1:17-18)

Arhire Jana
Şerban Teofil
Şerban Tatiana
Frumuzachi Andreea
Gîscă Claudia
Băluţă Mihaela
Vicleanu Magdalena
Popa Emilian
Tecla Nicoleta
Barbu Nicoleta
Ene Gica
Szilagy Marta
Pîrvu Luiza
Bulugu Mircea
Simirad Mihaela
Zaharia Eugen
Bordiciuc Marius

suntem cei mai nenorociţi dintre toţi oamenii! Dar acum, Hristos a înviat din morţi, pârga celor adormiţi.
Căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit şi învierea morţilor.
Şi, după cum toţi mor în Adam, tot aşa, toţi vor învia în Hristos; dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel
dintâi rod; apoi, la venirea Lui, cei ce sunt ai lui Hristos.
În urmă, va veni sfârşitul, când El va da Împărăţia în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice
domnie, orice stăpânire şi orice putere.”

Creștinismul începe acolo unde se sfârșesc toate religiile – cu învierea. Creștinismul nu este o
religie, ci o relație cu o Persoană de dincolo de Înviere. De aceea și viața pe care o trăim ar
trebui privită asemenea cugetărilor de mai jos:

Viața creștină biruitoare este o succesiune de morți mai mici (renunțări, lepădare de
sine) prin care trecem mereu biruitori.

Viața este un marș de la inocență, prin ispite, spre virtute sau viciu, spre viața veșnică
sau pierzare.

Ar fi foarte bine dacă fiecare ar trăi așa cum ar vrea să moară.

 Joi 11.04, ora 18 – Seară de rugăciune cu toată biserica

 Duminică 21.04 – Sărbătoarea Floriilor (Intrarea Domnului Isus în Ierusalim)
 Miercuri – Vineri (24-26.04) – Săptămâna Patimilor. De la ora 18, slujbe publice cu biserica.
Joi 25.04, ora 18 – Cina Domnului
 Duminică 28.04 – Sărbătoarea Învierii Domnului Isus Hristos
 Miercuri 1.05 – Ieșire cu biserica la Popasul Drumeților
 Vineri, 3.05, ora 17,30-19,30 și Sâmbătă, 4.05, ora 15-17 (în parcul Viva) – „Dincolo de nori” Festivalul copiilor (eveniment evanghelistic pentru copii)
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Stoica Despina
Mocanu Silvia
Dănăilă Rodica
Cojocaru Jenica
Bulugu Iulia
Ene Dora
Bordiciuc Mihai
Gheorghe Sofia
Maxim Gheorghe
Tudose Geanina
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Membri care nu sunt în Galați
Ichim Sanda (Ijdileni )
Andraş Eugenia (Mangalia)
Ploscaru Gheorghiţă (Mera)
Gogu Ion (Odobeşti)
Ştefănescu Mariana (Olanda)
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Motive de rugăciune




Pentru bolnavii bisericii și pentru cei bătrâni și/sau neputincioși fizic
Pentru mântuirea celor nemântuiți din casele noastre
Pentru evenimentele evanghelistice din luna Mai 2019
o
o
o
o

 Sâmbătă și Duminică (dimineața), 13-14.04, la Brăila, biserica Sfânta Treime – Conferința tinerilor din
Comunitatea de Brăila
 Sâmbătă 20.04, de la ora 14, la BCB Sfânta Treime – Pregătire pentru evanghelizarea din luna Mai (de
la ora 14 – pregătire pentru evenimentul ”Dincolo de nori” din 3-4 Mai. De la ora 17-19 pregătire
pentru celelalte evenimente din perioada 10-26 Mai)

Pilda cu oaia rătăcită (și lecția asociată cu ea)
Pilda robului nemilostiv
Floriile
Sărbătoarea Învierii
Pilda lucrătorilor viei
Pilda celor doi fii și pilda vierilor
Pilda nunții fiului de împărat
Pilda celor doi robi (credincios și necredincios)
Pilda celor zece fecioare
Pilda talanților
Rusaliile

Aniversări ale zilei de naștere în luna Aprilie

Într-un veac al necredinței, al materialismului si al relativismului moral, haideți dragi frați și
surori, să ne reamintim mereu, cu bucurie, de cuvintele inspirate și adevărate ale apostolului
Pavel din 1 Corinteni 15:19-24: „Dacă numai pentru viaţa aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci

Evenimente din perioada următoare:

Tema

Duminică 07.04
Duminică 14.04
Duminică 21.04
Duminică 28.04
Duminică 06.05
Duminică 13.05
Duminică 20.05
Duminică 27.05
Duminică 02.06
Duminică 09.06
Duminică 16.06



Slujitori voluntari în mare număr pentru ca să putem acoperi toate nevoile.
Pentru toți cei care vor auzi mesajul Evangheliei: o inimă bună și deschisă pentru Cuvânt.
Pentru prietenii, colegii, vecinii noștri pe care îi vom invita la aceste evenimente
Pentru toate întâlnirile cu cei interesați, care vor urma după evenimentele lunii Mai – sămânța
Cuvântului să aducă roadă.

Pentru Grădinița Iosif: mulți copii să se înscrie, pregătirile în vederea noului an să decurgă
bine și la timp, pentru resurse financiare și umane necesare tuturor acestor pregătiri.

