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

Pocă iți-vă dar, ș i
ın
̂ toarceți-vă la
Dumnezeu, pentru ca să
vi se ș teargă pă catele, ca
să vină de la Domnul
vremurile de ın
̂ viorare.
(Fapte 3:19)

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 au să rbă torit Paș tele să ın
̂ țeleagă ș i să
primească jertfa Mâ ntuitorului.
sNe rugă m cu mulțumire pentru cei care au fă cut „un lucru frumos” pentru
Mâ ntuitorul cu ocazia Paș telui.
sNe rugă m pentru ın
̂ vierea celor morți ın
̂ pă cat.

Anunțuri:
▀
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Ce ș tii ș i ce crezi despre DARURILE Duhului
Sfâ nt ın
̂ viața credinciosului? Care este darul pe care l-ai primit tu de la Duhul
Sfâ nt? Cum ș i câ t slujeș ti cu el? Cum ıț̂i afli darul de slujire? Azi, de la ora 18.00,
ın
̂ vă țăm să ne descoperim darurile Duhului Sfâ nt ș i cum să le folosim spre
edificarea Bisericii.
▀
CATEHEZĂ. Studiul de cateheză continuă pentru cei ce doresc să -L
urmeze pe Domnul Isus Hristos, ș i care vor să cunoască adevă rurile din Sfâ nta
Scriptură privind mâ ntuirea sufletului, ș i care au ın
̂ trebă ri legate de doctrinele
biblice pe care le studiem. Intâ lnirile au loc în fiecare duminică dimineața de la
ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
▀
CREȘTINISM ÎN ADN. Care este diferența dintre un creș tin 24/7 ș i un
creș tin doar de duminica? Cum poți fi creș tin la serviciu/școală? Eș ti la fel de
creș tin acasă ca ș i la biserică? Cum se vede că eș ti creș tin din modul ın
̂ care ıț̂i
petreci timpul liber? Ră spundem ım
̂ preună la aceste ın
̂ trebă ri ș i multe altele la
Conferința organizată de Biserica „Harul” ș i Biserica „Adonai”, sâmbătă, 5 mai,
de la ora 10.00. Expuneri scurte, mă rturii captivante, workshop-uri interactive ș i
ı̂ntrebă ri interesante. ÎNSCRIE-TE până pe 30 aprilie, prin SMS la tel.
0724.308.749.
▀
EUTIH este plecat ın
̂ vacanță de 1 mai. NU se ın
̂ tâ lneș te la biserică . Aș a că
vă aș teptă m pe 8 mai să continuă m studiul despre relații ș i să le experimentă m ın
̂
direct.
▀
ADOLESCENȚI. Adolescenț ii sunt aș teptaț i vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugã ciune
în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru frații, 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. Continuă m citirea Noului Testament ı̂n ordine
cronologică . După primele ș ase luni ın
̂ care am citit cele patru evanghelii simultan,
urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică , citim ın
̂ prezent Faptele
Apostolilor ș i epistolele. Pentru citirea Bibliei prin proiectul Dialogos vă rugă m să
urmă riți Pliantul Dialogos.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
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Mesajul martorilor învierii
Fapte 3:1-26
După mă reața lucrare să vâ rș ită de Domnul Isus Hristos la Golgota ș i
ın
̂ vierea Sa glorioasă , după coborâ rea Duhului Sfâ nt ın
̂ ziua de Rusalii peste
ucenicii Domnului, aceș tia, plini de puterea Duhului Sfâ nt, au ın
̂ ceput să
transmită lumii cea mai minunată veste care a ră sunat vreodată pe pă mâ nt,
aceea că orice pă că tos poate fi iertat de Dumnezeu prin credința ın
̂ Isus
Hristos.
In cartea Faptele Apostolilor, ın
̂ cap. 3, ne este prezentată a doua
predică a ap. Petru, după cea de la Rusalii, prin care le ın
̂ dreaptă atenția
israeliților spre Persoana slă vită a Domnului Isus, ară tâ nd lucrarea pe care a
să vâ rș it-o El la Golgota pentru ră scumpă rarea lumii din pă cat, precum ș i
atitudinea pe care omul pă că tos trebuie s-o aibă faț ă de jertfa Sa
ră scumpă ră toare ș i ispă ș itoare.
In predica pe care a rostit-o ın
̂ fața israeliților, ap. Petru a dorit să
accentueze trei adevă ruri:
1. Lumea căzută în păcat este vinovată de moartea lui Isus Hristos.
Cu multă ın
̂ dră zneală , ap. Petru avea să le spună mulțimilor adunate
să -L asculte, că sunt vinovați de moartea lui Isus. Voi v-ați lepă dat de Cel Sfâ nt
ș i Neprihă nit ș i ați cerut să vi se dă ruiască un ucigaș . Ați omorâ t pe Domnul
vieții, pe care Dumnezeu L-a ın
̂ viat din morți; noi suntem martori ai Lui.(v. 1415). Insă Biblia afirmă că , nu doar cei care I-au dorit atunci moartea
Mâ ntuitorului sunt vinovați, ci ın
̂ treaga lume, pentru că El a murit pentru
vinovă ția ın
̂ tregii lumi.
2. Dumnezeu oferă harul iertării celor care se pocăiesc și cred în Isus
Hristos.
Pe câ t de mare este vinovația omului față de Dumnezeu pe atâ t de mare
este ș i harul iertă rii oferit de El. Această veste bună le-o transmite ap. Petru
israeliților ın
̂ mesajul să u: că prin pocă ință față de Dumnezeu ș i credința ın
̂
Isus Hristos, pot fi iertați de pă catele lor. Pocă iți-vă dar, ș i ın
̂ toarceți-vă la
Dumnezeu ca să vi se ș teargă pă catele... (v. 19). Biblia afirmă că nu există altă
soluție pentru iertarea pă catelor, decâ t jertfa Domnului Isus Hristos de la
Golgota.
3. Cei ce-L resping pe Isus Hristos vor suporta pedeapsa veșnică.
Există har de iertare pentru cei ce cred ın
̂ Isus Hristos, dar există ș i o
aspră pedeapsă pentru cei ce refuză acest har, pentru cei ce nesocotesc ș i
disprețuiesc jertfa Lui. Ap. Petru citâ nd un cuvâ nt profetic rostit de Moise
referitor la Domnul Isus, spune: Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre
Continuarea în pagina 2

frații voș tri un proroc ca mine; pe El să -L ascultați ın
̂
tot ce vă va spune. Ș i oricine nu va asculta de Prorocul
Acela, va fi nimicit cu desă vâ rș ire.... (v. 22-23). Biblia
spune că iadul nu este altceva decâ t moarte veș nică ,
adică despă rțire eternă de Dumnezeu.
Aș dori să reținem că ceea ce s-a ın
̂ tâ mplat
acum două mii de ani la Golgota, crucificarea
Domnului Isus Hristos ș i moartea Sa, s-a produs din
cauza pă catelor noastre. Noi toți suntem vinovați de
moartea Fiului lui Dumnezeu ș i El a acceptat să ia
asupra Sa toată vina pă catelor noastre pentru a le
ispă ș i ș i a fi absolviți de ele.
Vestea bună pentru orice pă că tos este aceea
că cei care se ın
̂ torc cu pocă ință la Dumnezeu ș i cred
că Isus Hristos a plă tit cu viața Lui pentru iertarea
pă catelor lor, sunt absolviți de vina ce plana asupra
lor, obținâ nd o ră scumpă rare veș nică . După cum, cei
ce resping acest har, cei care-L resping pe Isus
Hristos, vor suporta consecințele ın
̂ depă rtă rii pentru
totdeauna de la Fața lui Dumnezeu, ı̂n iadul cel
veș nic. De tine ș i de alegerea pe care o faci astă zi
depinde destinul tă u veș nic.
Fă astă zi alegerea bună ! Fă -o câ t mai este har!
Mâ ine s-ar putea să fie prea tâ rziu.
Pastor, Nicolae Ologeanu

Păcate respectabile de Jerry Bridges
Astă zi vă aducem ın
̂ atenție o carte care te
provoacă să -ți analizezi viața: Pă cate respectabile de
Jerry Bridges. Pă cate respectabile?! probabil că veți
exclama, ș i pe bună dreptate. Asta ın
̂ cearcă să ne
arate de fapt ș i Jerry Brigdes: că pă catul e pă cat, ș i
doar pentru că e vorba despre mâ nie, ș i nu despre
crimă , asta nu ın
̂ seamnă că nu e un pă cat la fel de grav.
In ochii lui Dumnezeu toate pă catele sunt la fel de
grave ș i la fel de urâ te. Jerry Bridges ne provoacă să
ne analiză m ș i să descoperim acele pă cate din viața
noastră pe care poate nici nu le vedem ca pă cate, pe
care le toleră m ș i spunem că nu sunt aș a grave ș i să
luă m ın
̂ tr-adevă r decizia de a ne schimba.
El atrage atenția ın
̂ că din prefață că această
carte nu se referă la pă catele evidente ale culturii
noastre, ci la pă catele subtile ale credincioș ilor, care
constituie publicul-țintă al acestei că rți. Iată ce spune
el:
Motivația pentru scrierea acestei că rți vine
dintr-o convingere tot mai mare că aceia dintre noi pe
care eu ıî numesc evanghelici conservatori s-ar putea
să fi devenit atâ t de preocupați de pă catele majore ale
societă ț ii din jurul nostru, ı̂ncâ t am pierdut din
vedere nevoia de a ne trata propriile pă cate mai
„rafinate” sau mai subtile.
Jerry Bridges tratează ın
̂ cartea sa, printre
altele, nemulț u mirea, iritabilitatea, egoismul,
neră bdarea, mâ nia, ș i poate deja ne gâ ndim că nu leam considerat pâ nă acum niciodată pă cate, de ce
sunt atâ t de grave ın
̂ câ t să merite să fie scrisă o carte
pe tema lor. Insă Dumnezeu nu ne-a dat autoritatea

de a stabili valori pentru diferite pă cate. Intr-adevă r,
poate consecințele nu sunt la fel de grave ca la
pă catele pe care noi le consideră m evidente, dar ın
̂
Biblie scrie clar că cine ın
̂ calcă o poruncă este vinovat
de toate.
Atunci câ nd mă complac ın
̂ pă cat, ın
̂ orice fel
de pă cat, Il disprețuiesc pe Dumnezeu Insuș i ș i Legea
Sa, deci oricâ t de grave le-am considera noi, pă catele
tot la ră zvră tire față de Dumnezeu duc ș i tocmai
aceasta este problema: de multe ori credem că , dacă
pă catul este mic ın
̂ ochii noș tri, el nu are consecințe
majore ın
̂ ce priceș te relația noastră cu Dumnezeu ș i
nici ı̂ n ochii Lui nu poate fi atâ t de grav. Dar
Dumnezeu nu trece cu vederea nici un pă cat, nici
chiar pe cele „respectabile”.
Deoarece de obicei tră im la nivelul unui
standard moral mai ın
̂ alt decâ t societatea ın
̂ general,
este uș or să ne simțim bine ın
̂ propria piele ș i să
presupunem că ș i Dumnezeu simte la fel. Nu reuș im
să ne ră fuim cu realitatea pă catului care ı̂ n că
locuieș te ın
̂ noi.
Inainte de a trata fiecare pă cat ın
̂ parte, veți fi
ın
̂ tâ mpinați, ın
̂ prima parte a că rții, de explicarea
paradoxului că Biblia ı̂i numeș te sfinț i pe niș te
oameni care ın
̂ că pă că tuiau - pentru că sfințenia nu
este un statut al realiză rilor noastre ci o stare a
existenț e i; de ideea că pă catul este asemenea
cancerului care se ră spâ ndeș te ın
̂ ın
̂ treaga noastră
viață, dar ș i de speranța unui remediu pentru pă cat
prin jertfa Mâ ntuitorului.
In primul râ nd trebuie să reținem că a ne
ocupa de pă catul personal nu este o opțiune. Trebuie
să fim ın
̂ durerați că am putut să pă că tuim, că I-am
ră spuns aș a lui Dumnezeu după tot ce a fă cut pentru
noi ș i cunoscâ nd mă reția ș i sfințenia Lui. Touș i, după
această parte ın
̂ care expune gravitatea orică rui pă cat
ın
̂ fața lui Dumnezeu ș i consecințele sale sumbre,
autorul nu ne lasă aș a ș i vine cu câ teva soluții pentru a
ne ajuta ın
̂ lupta cu pă catul.
Aplicați Evanghelia - să ne expunem mintea la
voia morală revelată ın
̂ Scriptură .
Fiți dependenți de Duhul Sfâ nt.
Recunoaș teți-vă responsabilitatea.
Identificați pă catele respectabile concret - nu
doar să afirmă m că da, scrie ın
̂ Biblie că orice om a
pă că tuit, dar nouă ın
̂ ș ine nu ne prea gă sim vreun
pă cat.
Memoraț i ș i aplicaț i versete adecvate
situației.
Cultivați practica rugă ciunii.
Implicaț i unul sau mai mulț i credincioș i
ım
̂ preună cu voi. Este mai uș or să renunțăm la pă cat
dacă avem cui să dă m socoteală ș i dacă avem un
sprijin, cineva care a trecut pe acolo sau are
ın
̂ țelepciunea de a da sfaturi bune, de a se ruga pentru
noi ș i de a veghea la creș terea noastră spirituală .
Primul pă cat pe care ı̂ l abordează Jerry
Bridges este lipsa de evlavie. Lipsa de evlavie poate fi
definită ca tră irea vieţii cotidiene gâ ndindu-ne puţin
sau deloc la Dumnezeu, la voia Lui, la slava Lui, sau la
dependenţa noastră de El.
In ciuda faptului că majoritatea creştinilor duc
vieţi departe de pă cate flagrante, totuşi ı̂n multe
situaţii nu facem totul ca pentru Dumnezeu, facem
planuri care nu ţin seama de El. De câ te ori ne gâ ndim,
la serviciu sau la şcoală , să facem ceea ce avem
datoria să facem acolo ca pentru Dumnezeu, de
exemplu? Lipsa evlaviei mai ı̂ n seamnă şi lipsa
dorinţei de a dezvolta o relaţie personală cu

Dumnezeu, lipsa acelei dorinţe arză toare a psalmistului,
care spunea « cum doreşte un cerb izvorul aşa Te doresc şi
eu pe Tine ». De ce nu e o diferenţă de comportament ın
̂ tre
creştini şi necreştini? se ın
̂ treabă autorul. Tocmai din
lipsa evlaviei vine această lipsă a diferenţelor. Mai mult,
aşa cum vom vedea, toate pă catele de fapt au la bază lipsa
de evlavie, faptul că nu Il punem pe Dumnezeu ın
̂ locul din
viaţa noastră ın
̂ care trebuie să stea. Pentru a scă pa de
acest pă cat respectabil trebuie să ne deprindem să fim
evlavioşi, să ne antrenă m, aşa cum ı̂i scria Pavel lui
Timotei.
Ce ı̂nseamnă să facem totul pentru slava lui
Dumnezeu? Doresc ca Dumnezeu să fie mulţumit de
modul ın
̂ care mă ocup de activită ţile obişnuite ale zilei.
Doresc ca toate activită ţile mele dintr-o zi obişnuită să -L
cinstească pe Dumnezeu ın
̂ aintea altor oameni.
Urmă toarele două pă cate sunt ș i ele ın
̂ strâ nsă
legă tură unul cu celă lalt, ș i anume, nemulțumirea ș i
nerecunoș tinț a. Nemulț umirea se iveș te de cele mai
multe ori din circumstanț e cu caracter continuu ș i
neschimbă tor, ın
̂ legă tură cu care nu putem face nimic.
Oricare ar fi circumstanţele ın
̂ care vă aflaţi şi
oricâ t de dificile ar putea fi, adevă rul este că ele sunt
orâ nduite de Dumnezeu pentru voi, ca parte a planului
Să u general pentru viaţa voastră . Dumnezeu nu face nimic
şi nu permite nimic, fă ră un scop. Iar scopurile Sale, oricâ t
ar fi de misterioase şi de nepă trunse pentru noi, au ın
̂
vedere ın
̂ totdeauna slava Lui şi binele nostru esenţial,
scrie Jerry Bridges ın
̂ cartea Pă cate respectabile.
Un pă cat nu tot aș a de subtil, dar nu mai puțin
practicat, este mâ ndria. Mai exact, există patru tipuri de
mâ ndrie pe care le discută Jerry Bridges: mâ ndria
prezumției morale - disprețul față de oameni pe care ıî
consideră m mai pă că toș i decâ t noi, mâ ndria doctrinei
corecte - o atitudine care spune „eu, sau grupul meu, sau
biserica de care aparțin suntem singurii care deținem
adevă rul suprem”, mâ ndria realiză rilor ș i mâ ndria unui
spirit independent.
Cum ne putem pă zi ım
̂ potriva acestor pă cate? Prin
că utarea unei atitudini smerite, care provine din faptul că
«dacă nu ar fi fost harul lui Dumnezeu, aș a am fi fost ș i
noi» ș i să ne identifică m ı̂naintea lui Dumnezeu cu
societatea pă că toasă ı̂ n care tră im. Ingâ mfaţilor
corintieni, Pavel le-a scris : «Că ci cine te face deosebit? Ce
lucru ai pe care să nu-l fi primit? Şi dacă l-ai primit, de ce te
lauzi ca şi cum nu l-ai fi primit?» (1 Cor 4:7)
Unul dintre pă catele care izvoră sc din lipsa de
stă pâ nire este ș i mâ nia, care la râ ndul ei naș te buruieni.
Buruienile mâ ndriei sunt de fapt grade progresive ale
mâ niei atunci câ nd ea nu este tratată la timp:
resentimentele (mâ nia pă strată ), amă ră ciunea
(resentiment pă strat permanent), ostilitatea, cearta
(manifestarea exterioară a mâ niei ascunse) şi
ră zbunarea. Iată la ce ne poate duce o mică să mâ nţă de
mâ nie.
In Biblie sunt puţine cazuri de mâ nie sfâ ntă ,
ın
̂ dreptă ţită de Legea Domnului, nu de voinţa umană , de
exemplu mâ nia lui Isus câ nd a vă zut mesele vâ nză torilor
din Templu. Dar ın
̂ rest, toate celelalte situaţii sunt cele de
mâ nie pă că toasă . Mâ nia este şi cea exprimată , dar şi cea
ascunsă , pe care o ţinem ın
̂ noi, deşi noi ne-am gâ ndi că
mâ nie e doar cea vizibilă .
Ultimul pă cat asupra că ruia ne atrage atenţia Jerry
Bridges este atitudinea lumească , adică un ataşament,
sau o preocupare faţă de lucrurile acestei vieţi; ın
̂ seamnă
acceptarea valorilor, moravurilor şi obiceiurilor societă ţii
amabile, dar necredincioase, care ne ın
̂ conjoară , fă ră a
discerne dacă acele valori, moravuri şi obiceiuri sunt sau

nu biblice. Inseamnă pur şi simplu ı̂naintarea ı̂n
sensul curentului culturii care ne ın
̂ conjoară , atâ ta
vreme câ t această cultură nu este vă dit pă că toasă .
Deşi ne folosim de lucrurile legitime ale lumii, ar
trebui să le manevrăm cu grijă, ca nu cumva ele să
devină prea importante pentru noi.
Un idol poate fi orice lucru pe care ıl̂ preţuim
atâ t de mult ı̂ncâ t tinde să ne absoarbă energia
emoţională şi mentală ori timpul şi resursele. Sau
poate fi orice lucru că ruia ıî acordă m ın
̂ tâ ietate faţă
de Dumnezeu sau familie. Remediul pentru
atitudinea lumească este tră irea ın
̂ evlavie, privind la
lucrurile de sus, nu la cele de pe pă mâ nt.
Mai sunt multe alte pă cate pe care le
a b o rd e a z ă J e r r y B r i d g e s ı̂ n c a r te a Pă c a te
respectabile, precum ı̂ n grijorarea, frustrarea,
neın
̂ frâ narea, ın
̂ să vă lă să m pe voi să le descoperiți.
Mai multe pasaje din această carte puteți asculta pe
blogul carteaeoviață.com, în pagina Emisiuni, sezonul
2.
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Umasbamba.
Către toți cei care au donat pentru familia și
comunitatea de aici, și nu numai:
Într-o seară rece, la focul de lemne din bucătărie,
i-am spus Rafaelei să îmi zică ce au nevoie să cumpăr.
Mi-a spus, fericită: “Pâine de 1 Sol de la magazinul
din sat. Să mâncăm cu ceai.” 1 Sol înseamnă cam 1 Leu.
Îi spun: “Bine, iau pâine, dar ceva mai mult, mai
folositor”.
Rușinată, răspunde: “Poți să mai iei pești să îi
prăjim, ca data trecută?” Mersesem de câteva ori în satul
alăturat ca să găsesc pește. L-a gătit excelent și a fost
festin. Am invitat și vecinii la masa.
“Luăm și pești, însă... ceva să dureze mai mult. Să
facem împreună o investiție”.
S-a gândit câteva secunde doar.
Ea își câștigă banii din vânzarea de țesături. Haine,
obiecte tradiționale, suveniruri. Lucrează și colorează
natural, manual, lână de oaie, alpaca și lamă.
Așa că mi-a spus, cu cel mai mare zâmbet văzut
vreodată, că o oaie în plus ar ajuta-o mult. Ar avea mai
multă lână, iar curând niște miei, plus lapte și brânză.
Nu mănâncă aproape deloc carne, iar oile și lama
sunt îngrijite cu toată dragostea.
Astăzi ne-am întors din târg cu 2 miei. Au 4 luni și
sunt sănătoși tun. Și frumoși.
Rafaela și Zenobio i-au numit “Daniela” și “Daniel”.
Fiecare are câte un D albastru pe spate.
Le-am povestit de voi, care nu ați putut ajunge aici
fizic, însă ați trimis, prin mine, o parte din voi.
Au fost impresionați și am convenit toți că mieii se
numesc, de fapt, “prietenii lui Daniel”. Le-am spus că mai
sunt bani. Mai găsim împreună investiții care să îi ajute cât
mai mult.
Rafaela și Zenobio vă mulțumesc mult.
Eu vă mulțumesc mult.
(Va urma)
Până atunci să continuăm să ne rugăm pentru
misiunea medicală din Peru și pentru fratele nostru
„Danielito” Cîrstoveanu!

