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Sărbătoarea Floriilor are în ea împlinirea unor profeții de seamă. „A doua
zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Isus în Ierusalim, a
luat ramuri de finic și I-au ieșit în întâmpinare, strigînd: Osana! Binecuvîntat
este Cel ce vine în Numele Domnului, Împăratul lui Israel!”
Osana înseamnă „Doamne ajută-ne, mîntuiește-ne!” El este Mîntuitorul.
Scopul venirii Sale pe pământ a fost să-Și dea viața pentru vinovăția poporului
Său, să fie Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Are haina muiată în
sînge. Are biruința asupra păcatului și a morții!
Binecuvîntatul Domnului! El este Unsul lui Dumnezeu, Mesia. El este Cel
ce vine! El este bucuria și nădejdea și lumina întregului pămînt. „Iată pe munții
picioarele solului care vestește pacea!”
Împăratul lui Israel! „Domnul este un Dumnezeu mare, un Împărat mare!”
Noi sîntem poporul pășunei Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. Lumea
piere, dar poporul lui Dumnezeu merge din putere în putere. Din Ierusalimul arat
ca un ogor, și din mormanul de pietre al lumii de mormînte, Dumnezeu își ridică
oștirea Lui. El este Împăratul împăraților și Domnul domnilor!

Scurte Comunicări
Din toate zilele săptămânii, aceasta
este ziua pe care ne-a dat-o
Domnul să ne veselim în ea. E ziua
proslăvirii Numelui Său, nu că ar fi
zile în care să nu-I lăudăm Numele,
dar în mod special ziua aceasta o
numim „Ziua Domnului” și dorim
ca El să fie pricina laudelor
noastre. Deci, să-I aducem
închinarea și cinstirea care I se
cuvine. Să-I preamărim Numele în
adunarea celor răscumpărați. El
este vrednic să primească slava,
cinstea și puterea!
v Bun Venit la noi! Salutăm
astăzi în mijlocul nostru un grup de
studenți de la Grace College and
Seminary din Winona Lake,
Indiana, conduși de fratele Dr. Tibi
Rață, care este profesor de Vechiul
Testament și decan asistent în
Departamentul Studiilor
Ministeriale la Grace Seminary.

Grupul acesta de studenți vor face
în vara aceasta o călătorie în
România, și sunt cu noi astăzi ca
un preludiu al experiențelor pe care
le vor trăi în România în mijlocul
frățietății. Să le arătăm prietenia și
dragostea care ne leagă în Hristos
Domnul!
v La consfătuirea din
duminica trecută, după rapoartele
anuale, am avut câteva discuții și
propuneri mai mult la probleme de
administrație, printre care:
- Să fie terminate lucrările de
reparații și amenajare în special la
sala de părtășie și bucătărie.
- Să căutăm să rezolvăm
problema parcării, pe cât este
posibil.
- Să rezolvăm proiectele
începute în anul trecut, cum ar fi,
îmbrăcarea stâlpilor exteriori de la
fațada clădirii, oprirea infiltrației

În ziua de Florii, Domnul Isus a vorbit Ierusalimului despre o zi a
cercetării pe care cetatea Sa de scaun n-a cunoscut-o. „Dacă ai fi cunoscut și
tu, măcar în această zi, lucrurile, cari puteau să-ți dea pacea! Dar acum, ele
sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile, cînd vrăjmașii tăi te vor
înconjura cu șanțuri, te vor împresura, și te vor strînge din toate părțile: te vor
face una cu pămîntul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău; și nu vor lăsa în
tine piatră pe piatră, pentrucă n'ai cunoscut vremea cînd ai fost cercetată.”
Ierusalimul n-a cunoscut vremea cercetării. Azi este ziua cercetării.
„Cercetare” în Noul Testament înseamnă „vizitare”. Trece Domnul pe aici și
îți face o vizită. Poate Duhul lui Dumnezeu îți vorbește azi, îți mișcă inima, te
cheamă. Nu refuza chemarea harului Său. Deschide-ți inima ca să-L lași pe El
să te lumineze. Cuvântul Domnului spune: „„Astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu
vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii.” (Evrei 3:15).
Dacă Dumnezeu nu face parte din pasiunea sufletului tău, din dorința
cea mai înaltă să-L cunoști și să-L iubești, azi ți se dă ocazia să-L primești în
inima Ta, și pacea Lui să vină în sufletul tău.

de apă la subsol în special la
bucătărie, și alte lucrări care
necesită venirea primăverii;
- să avem o cameră de transmis
vederi din fața sanctuarului pentru
a fi văzute și fețele celor din
adunare.
v Astăzi familia Vasile și Ani
Tămășan este plecată în misiune la
Ashville NC, la biserica baptistă nr.
2 condusă de fratele Dumitru
Căpățână.
v Vineri, 23 martie, a fost
lansat pe ecranele de cinematograf
filmul „Paul, Apostle of
Christ” (Pavel, Apostol al lui
Hristos). Filmul
acesta este o
producție independentă, realizată
cu un buget relativ mic, un film
lansat înainte de sărbători, și se
așteaptă să întreacă în venit

încasările aduse de filmele cu teme
homosexuale la modă astăzi. În
cazul acesta, filmul despre viața
apostolului Pavel va avea un efect
pozitiv și asupra Hollywoodului
care se știe că e interesat în profit,
și poate va renunța la filmele
stricate, păcătoase..
v Ieri, 24 martie 2018, a avut
loc în multe orașe din România și
Republica Moldova, așa-numitul Marș
pentru Viață, manifestație creștină de
stradă în protest față de legislațiile,
care sunt deja în vigoare în America și
Europa de Vest, și care sunt în proiect

Serafimii strigau unul către altul, și ziceau: «Sfânt, sfânt, sfânt este
Domnul oștirilor!» (Isaia 6:3).
Lumea nu-și dă seama de atributul acesta al sfințeniei lui Dumnezeu,
și a ajuns să și-L imagineze pe Dumnezeu cu un moșneguț cumsecade, sau cu
un prieten de joacă de pe stradă. Și Dumnezeu nu este nici moșneag care să
fie tras pe sfoară, nici un prieten cu care să jucăm țurca, și nici „omul de la
etajul de sus”, cum e numit adeseori aici în literatura și filmele de azi.
El este Dumnezeu cel Atotputernic! Când vorbim despre El, sau când
ne gândim la El, ar trebui să avem atitudinea și modul gândirii într-o stare de
proșternare. Trebuie să știm că stăm în fața Celui care este sfânt, sfânt, sfânt!
El este Iehova, Cel prin care toate au luat ființă și sunt în existență! El este
El-Șadai, Atotputernicul! Ca să avem legătură cu Dumnezeu trebuie să avem
o atitudine potrivită cu sfințenia Sa.
Psalmistul spunea: „Când privesc cerurile, lucrarea mâinilor Tale...”
Când mă trezesc dimineața și văd lumina zilei, știu cât de mare este
Dumnezeu! Când respir aerul pe care El mi-l dă, știu că am un Dumnezeu
măreț. Când privesc luna și stelele, știu Cine le-a așezat pe bolta cerului, și
știu că El este Dumnezeul meu minunat! Când iau aripile zorilor și mă așez la
marginea mării, și acolo, și pretutindeni pe pământ, văd sfințenia, slava,
înțelepciunea, puterea lui Dumnezeu!

de legiferare în România, legi prin care se
face o redefinire a familiei după ideile
sexuale permisive și păcătoase, printr-o
reinterpretare a Constituției. Acum doi ani
trei milioane de români au semnat o petiție
de inițiere a unui Referendum pentru
modificarea articolului 48 din Constituția
României. Se pare că referendumul va
avea loc abia anul acesta în luna aprilie sau
mai. În acest sens, redăm un extras din
d i s c u r s u l d o m n u l u i s e n a t o r Ti t u s
Corlățean: ,,Voi vorbi ca om care susțin
foarte hotărât familia, familia in sensul
creștin — natural, tradițional, așa cum
este ea prezentată în Cuvânt, familia
formată din bărbat și femeie — dar și ca
jurist. Și vă spun că este o luptă care
durează și e mai puțin cunoscută de opinia
publică, care durează de ceva timp pentru
a promova într-un sens democratic, pentru
că 3 milioane de cetățeni români au
solicitat acest lucru prin semnătura lor
pentru a promova realizarea acestui
referendum de revizuire a Constituției art.
48 pentru obligarea statului să acorde
ocrotirea familiei, bazată fundamental pe
uniunea liber consimțită, deci pe căsătoria
dintre bărbat și femeie, nu între soți, așa
cum este in clipa de față format textul
Constituțional.”
Întrebări biblice
Nume traduse în Biblie…
1. Fii tunetului
2. Dumnezeu cu noi
3. Dealul craniului
4. Vrăjitorul
5. Încurcătură

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)
Osana, Împărat al Păcii !
Oprește fulgerul din mână,
Mai lasă harul să rămână;
Să vină vremi de înfrățire,
De pocăință și iubire.
Osana, Rege al Oștirii !
Adu-ne Tu eliberarea,
Să-nceapă-n țară sărbătoarea.
Zdrobește lanțul de robie,
Adu-ne dor de veșnicie,
Osana, Împărat al Vieții !
Îndură-Te de noi, Isuse,
Cu nângăierile-Ți nespse,
Căci numai Tu poți da lumină,
Și Viață celor ce suspină.
Osana, Regele Iubirii !
În lumea noastră de războaie,
De ură, crime și gunoaie,
Fă dragostea Ta să-nflorească,
Lupul cu mielul să trăiască.
Osana, împărat al Slavei !
Alungă norii de furtună!
Deschide zori de vreme bună
A Ta e slava și tăria,
A ta e-n veci Împărăția! (vp)
Răspuns la întrebările din
săptămâna trecută:
1. Cânt. Cîntărilor 2:3;8:5
2. Lemn de chiparos, Gen.6:14
3. Vița Sodomei, Deut. 32:32
4. Grâul și ovăzul (Ex. 9:32)
5. Doi heruvimi (I Împ. 6:23)
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