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Credinta noastra incepe unde parea ca
se sfarseste. Intre cruce si mormantul
gol staruie unica fagaduinta din istorie:
speranta pentru fiecare dintre noi cei
care
traim
in
ea..."
"Noi traim si murim...Hristos a murit si
traieste !"
"Pacatele noaste ne condamnau la
moarte, dar Tatal atat de mult ne-a iubit
incat a dat pe Fiul Sau ca jertfa pentru
noi ...dar frumusetea este ca nu avem
un Salvator care numai a murit pentru
noi ci a biruit chiar si moartea."
"Cînd L-am vazut, am cazut la
picioarele Lui ca mort. El si-a pus mîna
dreapta peste mine, si a zis: ,,Nu te
teme! Eu sînt Cel dintîi si Cel de pe
urma,
Cel viu. Am fost mort, si iata ca sînt
viu în vecii vecilor. Eu tin cheile
mortii si ale Locuintei mortilor."
" In prima dimineata de Pasti
tacerea grea care izola taramul mortilor
de lumea celor vii a fost dintr-o data
spulberata"
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realizator Roxana Iancu

“Pe când toate popoarele umbl fiecare în numele dumnezeului s u, noi vom umbla în
Numele Domnului, Dumnezeului nostru, totdeauna i în veci de veci!” - Mica 4:5

Se cumpara din ce in ce mai putine reviste si carti
crestine si se citeste in consecinta. Prezenta la Casa lui
Dumnezeu este pentru unii credinciosi doar ocazionala. Partasia
frateasca se “consuma”aproape exclusiv la Casa lui Dumnezeu.
Acestea sunt doar cateva constatari, in ceea ce ne priveste ca
Biserica, constatari cu care cei mai multi vom fi de acord.
Prin tiparirea Buletinului Informativ, comitetul bisericii:
•
nu-si propune sa ofere o hrana sub forma de pastile
pentru cei care citesc tot mai putin
•
nu-si propune sa dea un somnifer pentru constiinta celor
care vin la inchinare in Casa lui Dumnezeu doar la” zile mari”
•
nu-si propune sa faca “un lant al fratiei” intre serviciile de
inchinare.
Este vital sa citim Biblia; este important sa citim carti si
reviste crestine. Este vital sa fim prezenti in Casa lui Dumnezeu
la inchinare. Este vital sa intregim si sa intretinem lantul partasiei
fratesti din Casa de rugaciune in casele noastre si in
preocuparile noastre cotidiene.
Buletinul informativ dorim sa fie un imbold, sa dea o
motivatie, sa intretina vie si activa menirea noastra in Biserica si
in lume, fiind deschis pentru toti credinciosii.
Comitetul Bisericii isi propune sa coordoneze aparitia Buletinului
Informativ dar editorii dorim sa fiti voi toti membrii Bisericii prin:
anunturi, salutari primite din partea altor Biserici, cuvinte de duh
culese din literatura citita, invataturi scurte care au marcat viata
cuiva, experiente traite, ilustratii,etc.
Va multumim pentru intelegere si asteptam colaborarea
tuturor.

MEDITATIE

PROGRAMUL BISERICII
Duminica dimineata:
10.00-11.00
Rugaciune
11.00-12.00
Serviciu Divin
18.00-20.00
Inchinare
Fanfara
Cor
Servici de evanghelizare
Luni:
19.00-20.30
Repetitie fanfara

________________________________________________________________
” ... Fiul omului trebuie s p timeasc multe, s fie t g duit de b trîni, de preo ii cei mai de seam i de
c rturari, s fie omorît, i a treia zi s învieze ”
Luca 9:22.
S rb toarea Pastelui este un timp special de preg tire pentru comemorarea si
celebrarea celui mai dramatic dar si celui mai m ret eveniment care a avut loc în istoria lumii :
suferinta, moartea si învierea Domnului Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. La o astfel de
s rb toare st rile sunt diferite, tr irile interioare sunt diverse si implicatiile emo ionale sunt
deosebite. Personajul principal în acest s rb toare este Domnul Isus Cristos. Totul este din El,
de la El despre El si pentru El. Ce este uimitor si deopotriv captivant reiese din realitata c în
aceeasi s pt mânt datorit evenimentelor ce-au avut loc în viata Domnului Isus, plângem si ne
cercet m, tr im cu intensitate sentimentele amare de tr dare, de durere si suferint ca la sfârsit
s ne umplem fetele de bucurie si gurile de laud si de cântece de biruint .
1. Domnul Isus Cristos Binevoitorul a suferit
Suntem parc în fiecare zi în lacrimi lâng cel care merge de-acum din necaz în
necaz, din suferinta în suferint . Relatarea Scripturii ne pune fat în fat cu dezl ntuirea r ut tii
si a violentei oamenilor fat de Cel care le-a fost întotdeauna binevoitor si le-a ar tat dragostea
care vine din Dumnezeu. Locurile în care a fost asezat Domnul Isus pentru a fi batjocorit si
torturat, oamenii plini de ur care-au strigat f r încetare cerând condamnarea lui, dreg torii si
preotii cei mai deseam acuzându-L pe Domnul pe nedrept, sub reclamatii false si m rturisiri
mincinoase, reprezint tabloul sumbru si plin de suferint al ultimelor zile petrecute de
Mântuitorul nostru pe p mânt. În toate aceste realit ti El, Domnul Isus si-a ar tat bun tatea,
dragostea, blândetea, r bdarea si d ruirea lui pentru cei lipsiti de toate acestea. Suferinta
Domnului Isus în toate acele zile si în toate acele chinuri ar trebui s stârneasc în noi
cercetarea si s-aduc pe obrajii fiec ruia dintre noi lacrimile poc intei. Noi l-am dat la moarte prin
p catele si neascultarea noastr . Lacrimile si suferinta la s rb toarea Pastelui vine din
experintele dramatice ale Domnului dar si din c inta si plânsul nostru cu amar c prin p catele
noastre L-am dat la moarte pe Domnul. El de bun voie, din dragoste si plin de bun tate de sus,
a suferit pentru noi. Numai c nu s-a oprit totul aici. Miracolul care s-a produs umple inima de
bucurie.
2. Domnul Isus Cristos Biruitorul a învins
Tonul s rb torii se schimb instantaneu odat cu dimineata învierii. Atunci cerul a dat
de stire p mântului c Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, c Dumnezeu însusi s-apropiat de
p mânt si a trimes pe îngerul s u s vesteasc ridicarea din morti a Domnului Isus, Cel care
este viu în vecii vecilor. Întristarea inimii culmineaz bucuria ce cuprinde întreaga fiinta adus de
vestea cea mare c Domnul tr ieste, Isus Cristos este viu. Domnul si Mântuitorul lumii a învins
moartea si puterea întunericului. Prin biruinta Lui p catul este învins si peste moarte si puterea
întunericului este proclamat viata prin victoria Celui Înviat – Isus Cristos R scump r torul,
Victoriosul si Domnul Domnilor.
Stiind si întelegând toate acestea chemarea lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi la
aceast s rb toare este s ne pr busim cu poc int si cu recunostint înaintea Domnului. Isus.
Vom experimenta si suferinta, lacrimile si durerea patimilor Sale pentru noi cei p c tosi, dar s
ne ar t m si bucuria în laudele noastre pentru Cel ce prin învierea Sa adus si a proclamat
biruinta. Cu astfel de gânduri s iubim, s tr im, s cânt m si s ne strângem inima înaintea Lui.
El este s rb toritul. Lucrarea lui între noi trebuie recunoscut si l udat . El reprezint în
s rb toare si suferinta care ne-a adus iertarea si acceptarea, cât si bucuria care ne-a adus viata
si biruinta. Suntem în s rb toarea Lui cei mai privilegiati si binecuvântati. S pretuim acest har si
s venim cu inimile pline de team sfânt si bucurie negr it . Aceasta e s rb toarea în cinstea
Regelui nostru înviat, pram rit si glorificat.
Cristos a Înviat!

Marti:
18.00-20.00

Intalnire tineret

Miercuri:
19.00-20.30

Repetitie fanfara

Vineri:
18.00-19.30
19.30-20.30
Sambata:
17.00-19.00

Studiu Biblic in sanctuarul bisericii
Rugaciune aplicata
Repetitie cor
Repetitie fanfara

STUDIU BIBLIC SAPTAMANAL
3 aprilie 2009 – “Cum este comportamentul tau?”
Textul biblic: Matei 15:1-20
Versetul cheie: Matei 15:19,20
10 aprilie 2009 – “O lectie despre smerenie si ascultare”
Textul biblic: Matei 21:1-17
Versetul cheie: Matei 21:5
17 aprilie 2009 – “Calea spre biruinta”
Textul biblic: Matei 28:1-20
Versetul cheie: Matei 28:19,20
24 aprilie 2009 – “Relationeaza-te corect fata de Fiul lui Dumnezeu”
Textul biblic: Matei 16:13-28
Versetul cheie: Matei 16:24

SA NE RUGAM PENTRU:
•

•
•
•

Bolnavii bisericii:
- Tutuian Teofil
- Popescu Ana
- Iancu Ion
- Iancu Florica
- Craiovan Petru
- Baloi Ion
- Subert Francisc
Prietenii care participa la serviciile de inchinare ale bisericii
Serviciile de evanghelizare din aceasta luna
Roxana Iancu care va pleca intr-o campanie de misiune in Africa (Kenya)

