
E r a l u m i n ă , s o a r e , 
bucurie. Paștele, sărbătoarea 
c e a m a r e a i u d e i l o r , 
aniversarea elibrării poporului 
din robia egipteană, a atras 
multă lume la Ierusalim. Cu 
ivirea zorilor, mii de  evrei, 
adunați din toate părțile 
imperiului, porneau din satele 
din jur spre Cetatea lui David 
să înceapă sărbătoarea aceasta 
care urma să culmineze cu 
tăierea mielului de Paște și cu 
masa ceremonială din 15 
Nisan.

Era în aer un freamăt de 
așteptare. Toți vorbeau despre 
profetul care a venit și el la 
sărbătoare, învățătorul din 
Nazaret, care avea putere să 
vindece, să poruncească mării 
învolburate, să învieze chiar pe 
morții din morminte. Toți 
vobeau despre El, toți așteptau 
să-l vadă. 

Lumea vorbea și, pe bună 
dreptate, că el era Unsul lui 
Dumnezeu, Hristosul așteptat de Israel și promis de Dumnezeu să fie eliberatorul 
neamului. Și deodată, ca un fulger, s-a dus vestea că Isus era printre ei, era acolo 
în mulțime, era cel care se vedea din toată mulțimea, fiindcă era călare pe un 
asin. Toți s-au pus în mișcare, să-l vadă, să-l atingă, și nu peste mult timp 
învălmășeala de oameni s-a prefăcut într-o paradă regală înspre poarta de răsărit 
a Ierusalimului, un alai așa cum n-a mai avut nici un rege. Se dezbrăcau de 
haine și le puneau pe cărarea pe unde avea să treacă Isus, rupeau ramuri și 
frunze lungi de palmieri, le fâlfâiau ca steaguri în jurul lui, și strigau cât puteau 
de tare lozinca veche a regelui pe care Îl așteptau să vină, Osana, fiul lui David, 
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului!.

Cu adevărat, venea la Ierusalim Regele așteptat. Și pentru o vreme, Domnul 
Isus S-a bucurat de entuziasmul unui alai regal, de parcă ar fi mers la înscăunare. 
Și înscăunarea avea să fie! Dar nu una pe un tron de aur, ci pe o cruce de lemn, 
nu în hlămida purpurie, ci în zdrobirea trupului său, și nu în biruința asupra 
legiunilor Romei, ci în răstignirea ispășitoare pentru toți robii de sub puterea 
păcatului și a morții.

…Pentru ca astăzi să avem și noi cântarea de slavă, Osana, fiul lui David! 
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului.
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Din raportul despre activitatea Școlii Duminicale cu copiii 
(prezentat de Tina Popovici):
Activitatea cu copiii în fiecare duminică e împărțită pe vârste, astfel:

- Preschool: Estera Bulboacă și Cristina Bogdan
- Young elementary: Delia Ordeanu, Aby Mircu și Diana Popovici
- Older elementary: Ani Tămășan, Alina Voica și Tina Popovici

Cei de vârsta mai mare de 11 ani, dorim să stea în adunare, în timpul 
serviciilor divine.

Awana: Dorim să începem AWANA în luna septembrie 2016 în fiecare 
vineri între 6:45-8:30pm. Cei care doriți să lucrați în proiectul acesta cu 
copiii, adresați-vă sorei Tina Popovici, care coorodnează activitatea cu copiii, 
și oricine dorește are de lucru în biserică.

VBS va fi în luna iulie de la 25 la 29 iulie, între 4:30 și 8:30 pm (notați, 
că nu va fi dimineața, ci seara). Din nou, avem nevoie de multe persoane care 
să ajute, în predarea lecțiilor, în pregătirea meselor, în supraveghere, în 
conducerea cântărilor, în activitățile sportive, în jocurile biblice, etc. Veniți și 
ajutați-ne!

Școala de limba română este coorodonată de sora Ala Dinu, și are 
25-30 de copiii de vârsta elementară și circa 20 de vărsta preșcolară. Școala 
va continua în fiecare săptămână până la sfârșitul lunii Mai. Sora Adina Lung 
e învățătoarea care predă lecțiile cu mult talent și succes.

Easter Morning Egg Hunt. Anul acesta copiii vor avea de Paște 
(duminica viitoare), programul lor la serviciul de dimineață, și mult așteptatul 
Egg-Hunt va fi după adunare.

În duminica trecută am avut ca oaspeți la 
amvonul bisericii pe:

- Cătălin și Andrada Dupu, evanghelist din 
România și soția bună cântăreață, lucrători cu 
organizația „Alege Viața”;

- Peter Costea, avocat din Houston, Texas,  
activ în lupta care se dă pentru integritatea 
familiei creștine;

- P.K. Joshua, misionar din India.
Salutăm în mijlocul nostru azi pe fratele 

Costel Busuioc care va fi cu noi la serviciul 
divin de după-masă.

Prin mila și ajutorul Domnului, în 
săptămâna viitoare vom avea servicii divine 
de Denii, întru amintirea suferințelor 
Domnului Isus, miercuri, joi și vineri seara de 
la orele 7:00. Vineri seara vom sărbători 
împreună Cina Domnului.

Miercuri va fi cu noi un grup de cântăreți de la o biserică penticostală din 
Timișoara. La serviciile de închinăciune de joi și vineri seara va cânta corul.

Fratele Grama a fost internat de urgență la spitalul Northwest, și se află în 



stare foarte gravă la pavilionul de 
urgență, din cauza revenirii agresive a 
bolii la ficat. Să-l avem în rugăciune!

În duminica trecută, fiind în Houston 
cu ocazia vacanței nepoților care au vrut 
să fie împreună în Texas, am fost la două 
biserici de acolo și ne-am bucurat mult să 
fim în părtășia dragostei Domnului Isus: 
biserica Betezda, păstorită de frații Teo 
Suciu și Marius Măduța, și biserica din 
Humble, păstorită de fratele Beni 
Câmpeanu. La cealaltă biserică , 
păstorită de fratele Ioan Știr, n-am mai 
ajuns, dar mulți auzind că suntem în 
Texas, au venit să fim împreună. Astfel 
au transmis salutări bisericii: familiile 
Nicolae și Sofica Petrilă, Nelu și Doina 
Pavel, Daniel și Lidiana Covaliu, Ioan și 
Rodica Magopeț, Petru și Maria Lazăr, 
Dana Lazăr și alții care au fost mai 
demult împreună cu noi. (vp)  

Iată, vine Împăratul!
Geme prigonit Sionul, — strigă, plânge rugător,
Își întinde din țărână mâinile dup-ajutor;
Nimeni însă nu-i răspunde… Doamne mare, unde ești?
Nu-i destul că râd dușmanii? Chiar și Tu ne părăsești?
Unde-i brațul Tău puternic să ne scape din suspin?
Unde-i mâna Ta cea bună să ia cupa cu venin?
Unde-s anii dinainte, când dădeai al Tău răspuns
Dintre heruvimii slavei, dintr-un nor de nepătruns?
Unde e făgăduința că vor fi iar vremi de har,
Când se stinge tot amarul, când durerile dispar?
Că vom fi într-o unire, că vom fi toți un popor,
Și-n mijlocul nostru Rege, numai Tu, Stăpânitor? 

…Iată vine Împăratul, iată vine Cel Promis!
Izbăvirea e aproape, așa după cum ne-a zis.
Ieșiți în întâmpinare, nu mai este mult răgaz,
Iată vine, vine Domnul să ne scoată din necaz!  
Tot văzduhul să-și gătească ale slăvilor poteci,
Iată, vine Împăratul, preamărit în veci de veci!
Pregătiți-vă de nuntă, rupeți ramuri de finici,
Vine Marele Iehova la cei slabi, săraci și mici.
Vine Domnul să ne-aducă vremurile de apoi,
Vine Eliberatorul, vine Dumnezeu la noi!
Să-L întâmpinăm cu laude, El, Hristos, e Împărat,
Îi strigăm din nou Osana! Fie-n veci glorificat!   (vp)
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Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, 
dar cui îi place să se însoțească cu 
nebunii o duce rău. (Prov. 13:20).

Seara
Cântări comune
Rugăciune
Cântare
Corul
Grup de surori
Corul
Grup de fete
Corul
Solo, Costel Busuioc
Anunțuri și colecta
Predică

(Cântările, conduse de Edy 
Negru)

Cine este 
Acesta ?

La Evanghelia după Matei 
21:10-11, aflăm un amănunt în 
legătură cu ce vorbea poporul la 
Florii. „Când a intrat în Ierusalim, 
toată cetatea s-a pus în mișcare, și 
fiecare zicea; „Cine este 
acesta?” „Este Isus, Proorocul din 
Nazaretul Galileii,” răspundeau 
noroadele.” În Ierusalim Domnul 
Isus era mai puțin cunoscut, dar 
noroadele care veniseră de 
pretutindeni la praznicul Paștelui Îl 
cunoșteau bine din cauza minunilor 
Lui în Galileia.

Rămâne întrebarea cea mare, 
„Cine este Acesta?” Ucenicii s-au 
întrebat după potolirea furtunii pe 
Marea Galileii, „Cine este acesta de 
poruncește chiar și  vânturilor și 
apei, și-L ascultă?” Și i-a apucat pe 
toți o mare frică.

Fariseii și cărturarii se întrebau, 
„Cine este acesta că iartă 
păcatele? Oare nu știm noi că 
numai Dumnezeu poate să ierte 
păcatele?” Și cârteau între ei.

La Isaia 63:1 găsim aceeași 
întrebare: „Cine este acesta, care 
vine din Edom, din Boțra, în haine 
roșii, în haine strălucitoare?”

Cine este acesta? — Iată 
întrebarea cea mare care așteaptă 
un răspuns din partea fiecăruia 

dintre noi. Istoria se oprește și ne 
spune: El este Domnul istoriei! 
Natura răspunde: El este Creatorul 
tuturor lucrurilor, văzute și nevăzute. 
Îngeirii spun, El este Domnul 
oștirilor, Stăpânitorul tuturor 
lucrurilor. Biserica răspunde: El este 
Căpetenia Bisericii, Căpetenia 
mântuirii și Desăvârșirea credinței.

Dar răspunsul binecuvântat e 
atunci când poți spune și tu: El este 
Mântuitorul meu, Domnul meu, 
Păstorul meu, Regele meu! 


