Rugãciune specialã pentru
SĂRBĂTOAREA ÎNVIERII MÂNTUITORULUI
sMulțumim

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Coteanu Anton
8. Ene Lucreția
9. Georgeta Chiș că
10. Ignat Maria
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaș cu Maria
13. Lă ză rescu Ș tefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihă ilescu Marta
17. Mitu Emilia
18. Nica Ș tefia
19. Omota Nicu
20. Oprea Aurica
21. Pır̂vu Florian
22. Radu Aniș oara
23. Ră dulescu Venera
24. Sas Florian
25. Să că cean Elena
26. Să că cean Gheorghe
27. Scâ ntei Marieta
28. Scâ ntei Gheorghi
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Stroe George
33. Unisor Cornelia
34. Vandici Aurora
35. Vasile Alexandru
36. Voinea Simona
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
sã ne informați despre orice
modificare a stãrii lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați
legãtura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII
Noroadele care mergeau
ın
̂ aintea lui Isus ș i cele ce
veneau ın
̂ urmă , strigau:
„Osana Fiul lui David!
Binecuvântat este Cel ce vine în
Numele Domnului! Osana în
cerurile preaînalte! ”
Matei 21:9

pentru moartea Mâ ntuitorului
pentru pă catele noastre.
sMulțumim pentru ın
̂ vierea Mâ ntuitorului,
care este ș i o garanție a ın
̂ vierii noastre.
sMijlocim pentru ın
̂ țelegerea mai profundă
a morții ș i ın
̂ vierii Domnului.
sMijlocim pentru toți româ nii care vor să rbă tori Paș tele să ın
̂ țeleagă ș i să
primească jertfa Mâ ntuitorului.
sNe rugă m pentru „un lucru frumos”pe care să ıl̂ facem pentru Mâ ntuitorul
cu ocazia Paș telui.
sNe rugă m pentru ın
̂ vierea celor morți ın
̂ pă cat.

Anunțuri:
□
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori să -L urmeze pe Domnul Isus
Hristos, că a ın
̂ ceput un nou curs de cateheză, de inițiere ın
̂ cunoaș terea
principalelor doctrine biblice. Sunt aș teptaț i toț i cei care doresc să
cunoască adevă rurile Scripturii privind mâ ntuirea sufletului ș i au ın
̂ trebă ri
legate, ın
̂ special, de mâ ntuire. Intâ lnirile au loc ın
̂ fiecare duminică
dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
□
ORA DE VARĂ. Vă reamintim că ın
̂ cepâ nd cu data de astă zi slujbele
de duminică seara ș i miercuri seara vor ın
̂ cepe la ora 18.00. In mod
excepțional, slujbele din săptămâna Mare vor ın
̂ cepe la ora 18.30.
□
UN LUCRU FRUMOS PENTRU HRISTOS. In Să ptă mâ na Mare vă
invită m să facem „un lucru frumos” ș i să avem parte de „o ın
̂ viere mai bună ”.
Cum? Prin timp, creativitate, implicare, sacrificiu, experiențe, câ ntă ri,
poezii, meditații, mesaje, scenete oferite lui Hristos ın
̂ Să ptă mâ na Mare
după cum urmează :
Duminica Floriilor: COPIII, de la ora 18:00
Marțea controverselor: TINERII, de la ora 18:30
Miercurea odihnei: SENIORII, de la ora 18:30
Joia mare: PREZBITERII, de la ora 18:30
Vinerea mare: ADOLESCENȚ II, de la ora 18:30
Duminica Invierii: ADUNAREA, de la ora 18:00
□
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de
rugã ciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.
□
CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament ın
̂ ordine
cronologică . Primele ș ase luni vom citi cele patru evanghelii simultan,
urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică . Pentru citirea
Bibliei prin proiectul Dialogos vă rugă m să urmă riți Pliantul Dialogos.
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Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!
Matei 21:1-17
După mai bine de trei ani de lucrare publică , sosise vremea, se
apropiase ceasul hotă râ t de Dumnezeu, ca Fiul Să u să meargă la cruce ș i să -Ș i
dea viața pentru a ră scumpă ra o lume că zută ın
̂ pă cat ș i ın
̂ moarte. In toată
lucrarea Sa publică , Domnul Isus a că utat, prin tot ce a spus ș i a fă cut, să
demonstreze că este venit de la Dumnezeu, că este Mesia – Cel promis de
Dumnezeu, ș i lumea să creadă ın
̂ El.
Aflat foarte aproape de finalul lucră rii Sale pe pă mâ nt, Mâ ntuitorul
avea să -Ș i demonstreze dumnezeirea pâ nă la capă t, ș i a demonstrat-o din plin
ș i ın
̂ ziua intră rii Sale ın
̂ Ierusalim, ș i apoi avea s-o demonstreze pe deplin,
odată cu ın
̂ vierea Sa.
Este uimitor de observat că ın
̂ această zi, mai mult decâ t ın
̂ oricare alta,
Mâ ntuitorul a dovedit că este Mesia prin multe dovezi ale dumnezeirii Sale, ale
caracterului Să u, ale misiunii Sale.
Haideți să -L urmă rim pe Domnul Isus ș i să vedem cum Ș i-a demonstrat
dumnezeirea Sa ın
̂ ziua ın
̂ care a intrat ın
̂ Ierusalim?
1.Prin caracterul Său desăvâșit, perfect, același dintotdeauna.
Dovedit:
-prin smerenia Sa
-prin ım
̂ plinirea Scripturii
-prin atitudinea fermă ım
̂ potriva pă catului
2.Prin faptele și acțiunile Sale arătate în această zi.
Dovedite:
-prin cunoaș terea tuturor lucrurilor
-prin puterea Sa vindecă toare
-prin cunoaș terea inimii omului
3.Prin întreita Sa misiune pentru care a venit pe pământ.
Aceea de:
-Impă rat
-Profet
-Mare Preot
Deș i, ın
̂ toată lucrarea Sa publică , Mâ ntuitorul a dorit ca prin tot ceea ce
fă cut să demonstreze că este Fiul lui Dumnezeu, națiunea lui Israel a ră mas ın
̂
aceeaș i stare de necredință ș i ım
̂ pietrire, pâ nă la capă t.
Continuarea în pagina 2

In ziua intră rii ın
̂ Ierusalim, Mâ ntuitorul le-a
mai oferit israeliților o ultimă ș ansă să -L cunoască
mă car ın
̂ al doisprezecilea ceas, că este Mesia, venit la
ei ca să -i mâ ntuiască . Insă nici chiar dovezile din
această zi, atâ t de multe ș i clare, nu le-a schimbat
inima. De aceea, Mâ ntuitorul intră ı̂n Ierusalim
plâ ngâ nd ș i spunâ nd: Dacă ai fi cunoscut și tu măcar
în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea! Dar
acum, ele sunt ascunse de ochii tăi. (Luca 19:42)
Dacă doreș ti ca Mâ ntuitorul să nu plâ ngă ș i
pentru tine ın
̂ această zi de să rbă toare, recunoaș te-L,
mă car ın
̂ această zi, ca Domn ș i Mâ ntuitor personal,
ca Cel care a venit din cer pe pă mâ nt să moară pe
cruce ș i pentru pă catele tale. Este modul cel mai de
dorit ș i frumos prin care poț i face bucurie
Mâ ntuitorului.
Pastor, Nicolae Ologeanu

C A RT EA E O V I A ȚĂ
El încă dă pietre la o parte
de Max Lucado
Hristos a ın
̂ viat! Adevă rat a ın
̂ viat şi ın
̂ că dă
pietre la o parte, aşa cum ne spune Max Lucado ın
̂
cartea sa, El încă dă pietre la o parte.
El ne invită de această dată să ne ın
̂ dreptă m
atenţia spre câ teva ı̂ntâ mplă ri, la prima vedere
minore, din Noul Testament, situaţii ı̂ n care
Dumnezeu a intervenit şi a redat speranţa, a dat
pietrele la o parte aşa cum a dat mai tâ rziu la o parte şi
piatra de la gura mormâ ntului lui Isus Hristos şi,
astfel, să descoperim speranţa pe care ne-o dă şi nouă
astă zi ın
̂ vierea Lui.
O femeie aflată la al cincilea divorţ. Un infirm
ajuns la disperare. O soră care îşi înmormântează
fratele. Un tată aflat în necaz. De ce există asemenea
portrete în Biblie? Acestea nu sunt simple poveşti
istorisite la şcoala duminicală. Nici fabule rupte de
realitate. Nu sunt nici produsul unor iluzii nerealiste.
Sunt întâmplări adevărate în cadrul cărora un
Dumnezeu cât se poate de real Se confruntă cu
suferinţe la fel de reale, aşa încât putem să dăm un
răspuns la întrebarea: Unde e Dumnezeu atunci când
suferim?
Max Lucado ne invită să retră im ım
̂ preună cu
el aceste ın
̂ tâ mplă ri. De asemenea, ne invită să nu
uită m faptul că Dumnezeu, care a vorbit ın
̂ trecut,
vorbeşte şi astă zi. Despre Domnul Isus se spune ın
̂
Matei 12:30 că El nu va frânge o trestie ruptă şi nici nu
va stinge un fitil care fumegă.
Eşti şi tu o trestie frântă? Ai fost frânt în două de
nişte cuvinte aspre, de supărarea unui prieten, de
trădarea partenerului de viaţă, de propriul tău eşec, de

rigiditatea normelor religioase? Şi te-ai simţit rănit, ai
început să te îndoi încet. Tulpina ta cea goală pe
dinăuntru, odinioară dreaptă şi semeaţă, s-a plecat şi
şi-a ascuns capul în papura dimprejur.
Sau gâ ndeşte-te la mucul unei lumâ nă ri. A
trecut multă vreme de câ nd ardeai de atâ ta credinţă ?
Iţi aduci aminte cum revă rsai lumină asupra că ră rii
ce ţi se aşternea ın
̂ ainte?
Haide să ne plimbăm împreună prin galeria de
artă. Să cugetăm la momentele în care Hristos li Se
arată oamenilor care trec prin suferinţă. Vom vedea
cum profeţiile se adeveresc. Vom vedea cum trestiile
frânte îşi recapătă semeţia de odinioară şi fitilurile
fumegânde sunt reaprinse.
Primul tablou al galeriei prezintă o poveste
despre că dere. O poveste despre abuzuri. O poveste
despre ruşine. Şi o poveste despre iertare, totodată .
Este povestea femeii prinse ın
̂ adulter şi adusă de
că tre liderii religioşi la Isus, că ruia Ii pui ın
̂ trebareacapcană : Moise, în Lege, ne-a poruncit să ucidem cu
pietre pe astfel de femei. Tu dar, ce zici
Isus ıî spune acestei femei, după ce pâ râ şii să i
pleacă : Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai
păcătuieşti.
Dacă te-ai întrebat vreodată cum reacţionează
Dumnezeu când tu greşeşti, înrămează-ţi cuvintele
acestea şi atârnă-le pe perete. Şi apoi priveşte. Priveşte
cu atenţie. El îţi scrie. Îţi lasă un mesaj. Nu în nisip, ci pe
o cruce. L-a scris nu cu mâna, ci cu sângele Lui. Mesajul
Lui e compus dintr-un singur cuvânt: nevinovat.
Trecem mai departe şi ın
̂ galeria trestiilor
frâ nte ı̂l gă sim pe fratele cel mare. Fratele fiului
risipitor. Un caz dificil tocmai pentru că fratele ın
̂
cauză pă rea a fi perfect.
Se pare că amândoi fiii au trăit în noroi. Unul
din ei în noroiul răzvrătirii – celălalt în noroiul autocompătimirii. Mezinul s-a întors acasă. Fratele cel
mare însă n-a făcut-o. El se bălăceşte încă în noroi. Se
concentrează asupra a ceea ce nu are şi uită ceea ce
are.
Temniţa adâncă şi întunecată a amărăciunii te
ademeneşte să păşeşti înăuntru. Poţi alege, aşa cum au
făcut alţii, să te legi cu lanţuri de suferinţa ta. Sau poţi
alege, aşa cum au făcut alţii, mai puţini la număr, să
dai la o parte suferinţa înainte ca ea să se transforme
în ură. Poţi alege să mergi şi tu la petrecere. Ai şi tu un
loc la masă. Dacă eşti copilul lui Dumnezeu, nimeni nuţi poate fura locul ce-ţi aparţine. Este tocmai ceea ce ia spus tatăl fiului cel mare: „Fiule, tu ın
̂ totdeauna eşti
cu mine şi tot ce am eu este al tă u.“ Ar fi înţelept să ne
înălţăm deasupra suferinţei noastre. Căci dacă facem
aşa, vom lua parte, în final, la petrecerea Tatălui.

Din galeria trestiilor frâ nte şi a fitilurilor care
fumegă mai fac parte Petru, ucenicii de pe drumul spre
Emaus, tată l tâ nă rului posedat de un duh mut, Iair şi
fiica lui ın
̂ viată , tâ lharul de pe cruce, precum şi alţii ale
că ror poveşti vă lă să m pe voi să le descoperiţi.
Scopul acestor povestiri nu e să ne arate ce a
făcut Isus. Scopul lor e să ne arate ce face Isus şi în
prezent. El nu face aceste lucruri doar pentru ei. Le face
şi pentru mine. Şi le face şi pentru tine, ne ın
̂ curajează
autorul.
Pietrele, oricât de grele, nu se pot măsura cu
Dumnezeu. Ştiu că pe intrarea unui mormânt a fost
cândva o piatră. Şi ştiu că ea a fost dată la o parte. Şi mai
ştiu că şi pe drumul tău sunt presărate pietre. Pietre care
te împiedică să înaintezi şi pietre care te prind în
capcană. Pietre prea mari pentru tine. Pietrele nu se pot
măsura cu Dumnezeu. Nu s-au putut măsura odinioară,
nu o pot face nici acum. El încă dă pietre la o parte.
Cea mai importantă piatră a fost dată la o parte
deja: piatra de la gura mormântului în care se afla Isus.
Şi ea nu a fost dată la o parte pentru ca El să poată ieşi
afară, ci pentru ca noi să vedem că mormântul este gol şi
că El a înviat! Şi El a înviat pentru ca şi noi, crezând în El,
să avem viaţă veşnică!
Fie ca mesajul ın
̂ vierii să -ţi aducă şi ţie speranţă
acolo unde te afli, oricare ar fi situaţia prin care treci şi
să te facă să ai ın
̂ credere ın
̂ Cel ce ın
̂ că poate da pietre la
o parte.
Mai multe despre această carte ș i altele de Max
Lucado aflați pe blogul carteaeoviață.com.

B I S E R I C A P E R S E C U TA TÃ
Eritrea – o țară nouă din Africa unde
creștinii sunt puternic persecutați
In Eritreea atâ t autorită ţile câ t şi cultura locală
contribuie la accentuarea persecuţiei ı̂ m potriva
creştinilor. Preşedintele Afewerki conduce ţara ın
̂ mod
dictatorial. Arestarea, hă rțuirea şi uciderea creştinilor
care sunt consideraţi agenţi ai serviciilor secrete
occidentale este un lucru obişnuit. In acelaşi timp,
musulmanii, care compun aproximativ jumă tate din
populaţie, se radicalizează vizibil, ceea ce ın
̂ seamnă un
pericol şi mai mare pentru creştinii care tră iesc ın
̂
aceeaşi comunitate. Convertirea la credinţa creştină
biblică este vă zută ca o tră dare a tradiţiei şi aduce
oprobiu. Biserica Ortodoxă din Eritrea este o biserică
creştină istorică care este cunoscută ca persecutâ nd pe
cei care o pă ră sesc pentru a se ală tura altor culte
creştine.
In Eritrea, toate comunită ţile creştine ın
̂ dură
persecuţie, ı̂ n să intensitatea şi sursa persecuţiei
variază de la o regiune la alta. Arestă rile şi ră pirea

creştinilor sunt la ordinea zilei, iar acestora le este de
multe ori blocat accesul la resursele comunită ţii ın
̂
care tră iesc. Creştinii care aparţin unor grupă ri nontraditionale ın
̂ dura cea mă cruntă persecuţie, atâ t
din partea autorită ţilor, câ t şi din partea bisericii
ortodoxe şi a comunită ţii islamice. Preşedintele ţă rii
se teme atâ t de radicalii musulmani câ t şi de lucrarea
creştinilor evanghelici, şi prin urmare a suprimat
orice activitate a organizaţiilor non-guvernamentale
precum şi intrarea ı̂n ţară a lucră torilor creştini
stră ini. Mulţi creştini se află ın
̂ ın
̂ chisori, unii dintre ei
fiind torturaţi, ucişi, sau pur şi simplu lă saţi să moară
fă ră medicamente sau hrană adecvată .
Un numă r exact de creştini care se află ın
̂
ın
̂ chisori nu poate fi cunoscut, ın
̂ să mii de astfel de
credincioşi au fost arestaţi ın
̂ ultimii ani şi sunt ţinuţi
ın
̂ arest. Există chiar mă rturii ale unor creştini care se
afla ın
̂ ın
̂ chisoare de peste 10 ani.
Rugaţi-vă pentru Eritreea
Rugaţi-vă pentru preşedintele Eritreei, Isaias
Afewerki şi pentru guvernul acestuia. Rugaţi-vă ca
aceşti conducători să vadă într-adevăr mâna lui
Dumnezeu. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să intervină în
Eritreea. Biserica lui Hristos nu se roagă ca Dumnezeu
să le facă rău conducătorilor unei ţări, ci mai degrabă
ca aceştia să aibă o schimbare de inimă.
Mii de creştini au fost arestaţi şi se află în
închisoare de ani de zile, unii dintre ei de peste 10 ani.
Rugaţi-vă ca toţi creştinii din închisoare să simtă cum
Dumnezeu îi întăreşte şi îi susţine prin această
încercare. Rugaţi-vă că ei să fie o mărturie pentru
ceilalţi prizonieri. Rugaţi-vă ca situaţia lor să se
îmbunătăţească şi ei să fie eliberaţi curând.
Rugaţi-vă ca harul lui Dumnezeu să se reverse
peste toţi cei care au rămas să slujească în bisericile
din Eritreea. Rugaţi-vă ca Domnul să-i echipeze cu
toate uneltele necesare pentru a uceniciza şi învăţa
Cuvântul lui Dumnezeu pe credincioşi.
Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să mângâie pe toţi
refugiaţii din Eritreea care au părăsit ţara din cauza
Stiricrestine.ro
persecuţiei şi a violențelor.

RUGĂCIUNE
Rugăciune pentru RVE București
Aș a cum ne-a solicitat noul director al RVE
Bucureș ti, Cristian Matei, atunci câ nd a fost prezent
ın
̂ biserica noastră , să ne rugă m ș i să postim pentru
urmă toarele motive:
- Unitatea echipei RVE Bucureș ti
- Resurse umane, financiare, spațiu adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM

