Să ne rugăm pentru ...

Citește Biblia într-un an!

... micuțele Clara Hîrtie și Hadasa
Doroteea Pop, care sunt aduse astăzi la
binecuvântare. Tatăl Ceresc să fie cu ele și
casa lor, El să vegheze la creșterea lor și la
vremea potrivită, să li se descopere ca
Domn și Mântuitor!

SĂPTĂMÂNA 15
Duminică, 17 aprilie
Luni, 18 aprilie
Marți, 19 aprilie
Miercuri, 20 aprilie
Joi, 21 aprilie
Vineri, 22 aprilie
Sâmbătă, 23 aprilie

1 Samuel 21-23
1 Samuel 24-27
1 Samuel 28-31
2 Samuel 1-3
2 Samuel 4-6
2 Samuel 7-10
2 Samuel 11-13

Au început cursurile de cateheză pentru
botezul nou-testamentar din 15 mai
2022. Acestea au loc în fiecare miercuri,
de la ora 19:00.
Lista de candidați este încă deschisă.
Dacă dorești să faci acest pas, ia legătura cu
fr. Eusebiu Stănilă (0722 800 691), ca să
primești mai multe detalii.

... cercetarea Duhului Sfânt. Haideți ca în
această perioadă, când ne apropiem de
sărbătorea Paștelui, să ne rugam ca
Dumnezeu să fie Acela care să cerceteze
viețile noastre, iar în urma cercetării, să
venim înaintea Lui cu căință și să-L
mărturisim ca Domn peste viața noastră, și
astfel, să nu mai alergăm după lucrurile de
jos, ci să dorim să punem ca prioritate în
viața noastră plinătatea Duhului Sfânt.
„Adevărat, adevărat, vă spun, că cine crede în
Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu, ba
încă va face altele şi mai mari decât
acestea.” (Ioan 14:12)

PROGRAMUL BISERICII ÎN SĂPTĂMÂNA MARE

LUNI
19 - 21 Tineret
MARȚI 18 - 20 Rugăciune
JOI
18 - 20 Serivicu divin (Cina Domnului)
VINERI 18 - 20 Serviciu divin
DUMINICĂ 09 - 12 | 18 - 20
Servicii divine

Apoi,
mulțimile
entuziasmate
L-au
întâmpinat pe Domnul cu ce-au avut mai
valoros. Au așternut înaintea Domnului
hainele lor și presărau pe drum ramuri de
finici. Ce lecție frumoasă este lecția
dăruirii! Domnul nostru merită tot ceea ce
avem mai bun, mai scump și valoros!
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Vă stau la dispoziție pentru
nevoile dvs. spirituale:
PASTOR
PASTOR
PREZBITER
PREZBITER
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON
DIACON

Î

n fiecare an ne amintim de Domnul Isus
Hristos, care înainte de patima Sa, Și-a
îndreptat fața, hotărât să meargă la
Ierusalim. Astfel, și-a trimis doi ucenici în
satul dinainte, să-i aducă un măgăruș pe care
să încalece. Stăpânii măgărușului nu s-au
împotrivit, ci s-au grăbit să asculte, oferind
măgărușul ucenicilor, știind că Domnul are
trebuință de el. Evident, prima lecție pe care o
putem învăța este lecția ascultării.

Mai mult decât atât, mulțimea L-a înconjurat
din toate părțile cu laude, strigând: „Osana,
Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine
în Numele Domnului! Osana în cerurile
preaînalte!” (Matei 21:9). Această lecție a
preamăririi Numelui Său trebuie să ne
însuflețească pe toți! Psalmistul spune:
„Slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu
veselie înaintea Lui. Intrați cu laude pe
porțile Lui, intrați cu cântări în curțile Lui!
Lăudați-L
și
binecuvântați-I
Numele” (Psalmul 100:2,4)

pe el, pășea supus înainte. Știa că nu pentru
el se cântă și se aștern haine și flori, ci pentru
Regele pe care îl poartă; aceasta este lecția
supunerii și a smereniei. Tot psalmistul
spune: „Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci
Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta,
pentru credincioşia Ta!” (Psalmii 115:1)
Dar privind la Domnul Isus în scena aceasta,
observăm că de la El avem cel mai mult

de învățat. Toate lecțiile acestea se
împlinesc în Isus. Ascultarea de Tatăl L-a

caracterizat toată viața. Tot ceea ce a făcut a
fost ca să se împlinească Scriptura și voia
Celui care L-a trimis. Întreaga Lui viață a fost
ca un imn de laudă pentru Tatăl ceresc. Dar
lecția cea mai măreață pe care o învățăm de la
El este lecția umilinței. Putea să intre în
Ierusalim pe un cal falnic, întocmai ca cezarii
Romei, dar nu a făcut-o, ci a ales calea
umilinței, a supunerii și ascultării. El, deși
avea chipul lui Dumnezeu, „S-a desbrăcat pe
sine însuși, a luat chip de rob […], S-a smerit
și S-a făcut ascultător până la moarte, și încă
moarte de cruce.” (Filipeni 2:7)

Iată câteva lecții care ne vor ajuta în viața
noastră zi cu zi. Întâmpină-L pe Domnul
zilnic cu ascultarea ta, cu supunerea ta, cu o
atitudine umilă și plină de reverență, dar nu
uita să Îl lauzi neîncetat pe Regele regilor,
care este gata să revină. Maranata! Vino,
Bineînțeles că și de la măgăruș avem de Doamne, Isuse!
 Pastor Eusebiu Stănilă
învățat ceva. Deși nu a mai încălecat nimeni

Urăm
La mulți ani!
în umblarea cu Domnul
celor care își serbează
ziua de naștere
săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 17 APRILIE |

Mark Guler
Norica Tutunaru
Viorica Panda

| LUNI 18 APRILIE |

Cornelia Iovanov
Liliana Bușan
Mihaela Stănilă
Narcis Pantea
Ovidiu Guia
Sara Dinu
Ștefania Savu
Vlad Pană
| MARȚI 19 APRILIE |

Daniela Dejeu
Ildikó Trică

| MIERCURI 20 APRILIE |

Beniamin Proinea
Laura Scoruş
Lavinia Codreanu
Nicoleta Cioagă
| JOI 21 APRILIE |

Adriana Goagără
Angela Laze
| VINERI 22 APRILIE |

Abigail Iacob
Daniel Goagără
Ionuț Jurca
Mădălin Surugiu
Maria Szücs
Narcis Gherasim

"Să nu te părăsească
bunătatea şi credincioşia: leagă-ţi-le la
gât, scrie-le pe tăbliţa
inimii tale!"
– Proverbele 3:3

Către Ierusalim
Străzile Ierusalimului
tresăreau de laudele
mulțimilor, de
aclamațiile aduse și de
forfota care se formase
în jurul lui Isus.

O mare gloată era în așteptarea
Lui – cu ramuri de finic, cu
hainele întinse pe jos, așteptau
ca Isus să răspundă bucuriei lor.
Însă aceste așteptări au fost
total depășite, deoarece inima
lui Isus nu putea simți altceva
decât mâhnirea Tatălui.
Nu putea lua parte ca Sărbătorit
la sărbătoare, fără să facă o
curăție... și a intrat în Templul
lui Dumnezeu. Casa Tatălui Său
de rugăciune fusese
transformată într-o peșteră de
tâlhari - acele ziduri care
altădată au fost zidite cu râvnă
și dedicare, acum erau sufocate
de mesele schimbătorilor de
bani și de scaunele celor care
vindeau porumbei. A trebuit
să-i izgonească; trebuia să le
arate o altă perspectivă și ce
însemnătate trebuia să aibă
sărbătoarea. Poate ne-ar face să
credem că acțiunile Sale nu
erau potrivite chiar înainte de
praznic, însă cum putea fi o
sărbătoare primită, fără o inimă
curată?
De multe ori, și noi ne găsim
sărbătorind din obișnuință,
uitând esența. Ne-am prea
obișnuit cu Sărbătoritul, și prin
apatia noastră nu mai suntem
sensibilizați de profunzimea
praznicului.

Oare câte gunoaie ar fi
de aruncat din
propria-ți viață?

Ce mese și nimicuri ar trebui
Isus să arunce afară din
Templul inimii tale?
Cât de întristat ar fi să îți
privească negocierile tale cu
păcatele? Sunt multe de
curățit în noi... am făcut și noi
din propria viață o peșteră de
tâlhari, uitând menirea casei
de rugăciune. Ne trezim
deseori în fața negustorilor de
suflete și ne vindem valorile
prețioase pe bucăți de cenușă.
Trăim în vacarmul pieței
lumii acesteia, și nu ne mai
refugiem în liniștea camerei
de sus, ca să ne mai spălăm
picioarele de impuritățile zilei
apuse.

Am vrea să fim curați –
să avem fiecare ungher
al sufletului luminos,
însă nu există curăție
fără durere.
Acceptăm mai degrabă praful,
murdăria și nădușeala firii
pământești. Nu vrem să fim
precum fariseii: doar cu fața
exterioară a blidului curățită,
ci vrem să avem o curăție

Din nou către Ierusalim se-ndreaptă pașii Tăi,
E drumul care L-ai ales din multe alte căi.
Puteai să Te întorci din drum, să judeci și să cerți
Puteai și atunci să faci ce vrei… dar ai ales să ierți!

Nici chiar ai Tăi n-au înțeles pe unde vei fi dus
Și-urma Ta veneau strigând: „Osana lui Isus!”
Osana răsună în cer, ești Domn și Împărat!
Cel rău prin umbre Te vedea deja crucificat.

Pe cei care nu Te iubeau, ai fi putut să-i frângi
Dar blând și umilit ai vrut să suferi și să plângi.
Și pe tot drumul cât ai mers, ai fost sărbătorit
Dar Tu-ai știut de un Calvar, și-o cruce-n asfințit.

Dar dincolo de suferinți și răni care Te dor,
Tu ai știut că-n prima zi vei fi biruitor!
Puteai să te întorci din drum, să judeci și să cerți
Puteai și-atunci să faci ce vrei…dar ai ales să ierți!
 Autor necunoscut

în profunzime. Nimic din fire
să nu mai fie în noi. Îl vrem
pe Duhul, care să preia
controlul vieților noastre în
întregime, să fim asemănători
cu El și chipul Lui să
lumineze peste chipul nostru.

Întreabă-te: ce mai
trebuie curățit în tine?

Nu-ți lăsa inima intoxicată de
substanțele nocive ale
diavolului. Adu-I inima
Domului Isus, ca El să Se
îngrijească de ea și să o
păstreze curată. Nu uita că
Isus nu poate lua parte la
sărbătoare, dacă aceasta nu
este ținută dintr-o inimă pură.
Nu poate primi și ramurile
tale de finic, și comerțul cu
mărfurile lumii. El vrea o
altfel de sărbătoare – în
întregime, în profunzime și în
curăție.
Cercetează-te! Ai tu inima
pregătită pentru sărbătoare?
 Miriam Guia

Ce înseamnă numele copilului meu?
CLARA Hîrtie
Clara - forma feminină a
vechiului nume latin
„Clarus”, care înseamnă
„clar, strălucitor, faimos”.

HADASA - DOROTEEA Pop
Hadasa - numele ebraic al
împărătesei Estera din Vechiul
Testament, care are
semnificațiile de: „mirt”,
„bucurie” și „stea”.
Doroteea - nume de origine
grecească, care derivă de la
cuvântul „Dorotheos”, cu
semnificația de „darul lui
Dumnezeu” („doron” - dar,
„theos” - Dumnezeu).
Dumnezeu să vă binecuvânteze
veșnic, iar când veți fi mari, să vă
ajute să primiți cel mai frumos nume,
acela de „Copil de Dumnezeu”!  A. P.

