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Anunþuri:

Pilda lucrãtorilor viei
Matei 20:1-16

Continuãm sã prezentãm pildele rostite de Domnul Isus, pentru cã ele conþin 
multe învãþãturi importante pentru viaþa noastrã de credinþã. Pilda lucrãtorilor 
viei, la care ne vom referi în aceastã zi, face parte din categoria pildelor care au ca 
temã, Împãrãþia cerurilor. Este o pildã în care Mântuitorul prezintã alte adevãruri cu 
privire la Împãrãþia lui Dumnezeu, modul în care omul pãcãtos poate avea acces în 
Împãrãþia lui Dumnezeu.

.... Împãrãþia cerurilor se aseamãnã cu un gospodar care a ieºit dis de 
dimineaþã   sã-ºi tocmeascã lucrãtori la vie. (v 1)

Contextul în care Mântuitorul a rostit aceastã pildã este legat de întâlnirea cu 
tânãrul bogat, ºi de reacþia ucenicilor faþã de refuzul acestuia de a-L urma pe Isus.

Trebuie precizat faptul cã, la evrei, exista mentalitatea cã mântuirea se poate 
dobândi prin ceea ce face omul, prin faptele Legii. Se vede lucrul acesta la tânãrul 
bogat, care, preocupat fiind de viaþa veºnicã, a venit la Domnul Isus de pe poziþia 
omului care a pretins cã a fãcut destule lucruri pentru Dumnezeu, si cã este dispus sã 
mai adauge ceva la ceea ce deja fãcuse, pentru a-l îndreptãþi sã dobândeascã viaþa 
veºnicã. Testul la care  l-a supus Domnul Isus, l-a fãcut sã plece dezamãgit ºi întristat din 
faþa Mântuitorului.

Ucenicii, gândind ºi ei asemenea tânãrului bogat, folosesc acest prilej pentru 
a-i arãta Mântuitorului cã ei au fãcut deja mult mai mult decât i s-a cerut tânãrului 
bogat ºi prin urmare, ºi ei considerau cã sunt îndreptãþiþi sã moºteneascã viaþa 
veºnicã.

Ca sã clarifice aceastã înþelegere greºitã cu privire la dobândirea vieþii 
veºnice, Mântuitorul a rostit aceastã pildã, prin care aratã cã:

1. Mântuirea este oferta lui Dumnezeu  
  Doveditã prin:

-iniþiativa lui Dumnezeu
-insistenþa lui Dumnezeu
-iubirea lui Dumnezeu

2. Mântuirea este expresia harului lui Dumnezeu
    Har care este:

-oferit tuturor oamenilor
 -primit doar de cei ce îl acceptã
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GRUPURI DE UCENICIE. 
 la aceste grupuri de 

ucenicie pentru cunoaºterea ºi aprofundarea învãþãturilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru 
a le aplica în trãirea noastrã zilnicã.

CATEHEZÃ  SERIE NOUÃ. Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou curs de catehezã. 
Invitãm la acest curs pe toþi cei care doresc sã cunoascã principalele doctrine ale  Sfintelor 
Scripturi, sã cunoascã adevãruri privind mântuirea sufletului sau au întrebãri la care doresc 
rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj 
(bibliotecã).

ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale, 
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la 
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se mai 
întoarce niciodatã!

STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu aceastã sãptãmânã se reiau ºi întâlnirile surorilor 
pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic. Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi începând cu ora 
18.00, în corpul din faþã, la etaj, (bibliotecã).

RESURSE PE SITE-UL BISERICII( ). Vã reamintim ca pe site-ul bisericii noastre 
gãsiþi resurse spirituale pe care le puteþi accesa de acasã. Din secþiunea RESURSE puteþi puteþi 
asculta ºi/sau descãrca predicile din bisericã în format audio ºi mãrturii ale membrilor 
bisericii; de asemenea, veþi putea accesa ºi/sau descãrca în format electronic: Buletinul 
bisericii, Pliantul Dialogos ºi Ghidul de studiu pentru grupurile de ucenicie.Mulþumim 
tuturor celor care editeazã ºi încarcã pe site aceste resurse!

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare duminicã 
dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care doresc sã mijloceascã pentru 
lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul 
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta se va 
citi 

Se va studia Lecþia 22 (1 Petru 3:13-17), lecþie care se gãseºte 
prezentatã ºi explicatã în ghidul de studiu (V) la pag. 11-16. Vã aºteptãm

POST SI RUGÃCIUNE. Peste circa o lunã, vom sãrbãtori jertfa Mântuitorului de la Golgota ºi 
învierea Sa glorioasã. Pentru a întâmpina cu bucurie ºi inimi curate aceastã mare sãrbãtoare, 
invitãm membrii bisericii noastre la o lunã de post ºi rugãciune. De asemenea, rugaþi-vã ºi postiþi 
pentru cãlãuzirea fraþilor din comitetul bisericii, care trebuie sã decidã în urmãtoarea ºedinþã a 
comitetului, alegerea unui nou pãstor care sã slujeascã în biserica noastrã.  

FAMILII. Descoperim ADEVÃRUL despre marea MINCIUNÃ care ne afecteazã cãsniciile. 
Sâmbãtã, 1 Aprilie, de la ora 10.00.

Habacuc 1-3; 2 Regi 25; Ieremia 39-44; Psalmii 74, 79.
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Cãci prin har aþi fost mântuiþi, 

prin credinþã. ªi aceasta nu 
vine de la voi; ci este darul lui 

Dumnezeu. Nu prin fapte, ca sã 
nu se laude nimeni. 

(Efeseni 2:8-9)

 Rugãciune specialã pentru 
F A M I L I E 
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Mulþumim lui Dumnezeu cã El a întemeiat familia.
Mulþumim pentru familiile sãnãtoase din biserica 

noastrã.
Mulþumim pentru pãrinþii care sunt preocupaþi ºi 

implicaþi în viaþa spiritualã a copiilor lor.
Mijlocim pentru Marºul pentru familie din 25 martie 

2017 sã se desfãºoare paºnic ºi sã fie auzitã vocea celor 
care militeazã pentru familia biblicã.

Mijlocim pentru familiile creºtine sã reflecte slava ºi voia lui Dumnezeu în societate.
Mijlocim pentru familiile încercate de greutãþi ºi suferinþe.
Mijlocim pentru lucrarea cu familiile din biserica noastrã, sã fie eficientã.
Cerem de la Dumnezeu mântuirea copiilor din familiile creºtine.
Cerem de la Dumnezeu vindecarea relaþiilor frânte dintre soþi.
Cerem înþelepciune pentru soþi ºi soþii, fiecare sã-ºi îndeplineascã în familie rolul lãsat lui de 

Dumnezeu.  
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praf în spatele autobuzului, între creºtini ºi teroriºti, 
relateazã ziarul Charisma News.

”Dintr-o datã, am vãzut o furtunã uriaºã, care a 
format un nor de praf gros, în spatele autobuzului nostru. 
La început, ne-am temut când am vãzut acea groaznicã 
furtunã de praf, relateazã creºtinul participant la acest 
eveniment.

Ne gândeam cã nu vom mai putea pleca la bisericã 
din cauza ei ºi atunci militanþii islamiºti ne vor prinde ºi ne 
vor împuºca pe toþi.

În acele clipe grele, noi am strigat cu încredere 
deplinã la Tatãl nostru din cer, El fiind singura noastrã 
nãdejde. Am cerut ajutor Domnului ºi L-am lãudat din 
toatã inima, ºtiind cã doar de la El ne poate veni ajutorul.

Am simþit atunci cã Domnul Isus Hristos a apãrut 
personal, trimiþând împotriva duºmanilor noºtri furtuna 
aceea de praf, care i-a împiedicat pe islamiºti sã ne mai 
poatã urmãri sau împuºca. Dumnezeu are totdeauna 
metodele Lui deosebite pentru salvarea copiilor Lui.

Dumnezeu ne-a salvat ºi ne-a ajutat sã ne încredem 
din toatã inima în protecþia Sa, de care beneficiem atâtea 
zile cât vom trãi pe pãmânt.

El Însuºi ne-a salvat vieþile, trimiþând acea furtunã 
de praf care i-a împiedicat pe militanþii islamiºti sã ne mai 
poatã vedea sau urmãri.”

De aceea, noi trebuie sã rãmânem o mãrturie vie 
printre semenii noºtri care nu-L cunosc încã pe Dumnezeu, 
dar care-l pot identifica în vieþile noastre pe care trebuie sã 
le trãim dupã modelul, pe care ni l-a lãsat Fiul lui 
Dumnezeu cât a trãit pe pãmânt.

Suntem noi mãrturii reale pe pãmânt?

  „Dumnezeu este  adãpostul ºi spijinul nostru, 
un ajutor care nu lipseºte  niciodatã în nevoi”.        
(Psalmul 46 : 1)

DUMNEZEU FACE ªI ASTÃZI MINUNI                                               

  Organizaþia Bibles for Mideast a declarat cã la 
sfârºitul unui botez, organizat pentru 50 de persoane, un 
numãr serios de militanþi radicali islamiºti au înconjurat 
autobuzul în care se aflau noii convertiþi ºi au început sã 
tragã cu focuri de armã în ei.                                    

Aproximativ 50 de persoane, inclusiv candidaþii la 
botez, au participat la acest serviciu. La râul unde se 
desfãºura botezul s-a mers cu un autobuz.

Dupã serviciul de botez ºi rugãciune, toþi participanþii 
au intrat în autobuz, pentru a se întoarce la bisericã unde 
urma serviciul de închinare ºi cina Domnului.

 ”Când autobuzul s-a pus în miºcare, pentru a ne 
întoarce la Casa Domnului, în acel moment au apãrut patru 
maºini în care se aflau militanþi islamiºti ºi au început sã 
tragã cu armele înspre noi”, a relatat unul dintre credincioºi.

Noii convertiþi ºi liderii lor s-au înspãimântat ºi se 
aºteptau la ceea ce e mai rãu. Însã, exact în clipele acelea 
vântul a început sã batã puternic- ridicând un nor gros de 

3. Mântuirea este invitaþia lui Dumnezeu la slujire
   Care înseamnã:

-privilegiu
-împlinire
-rãsplatã

Este o mare încurajare pentru orice pãcãtos sã ºtie cã 
mântuirea nu se capãtã prin ceea ce face omul, ci este darul 
lui Dumnezeu, oferta lui Dumnezeu, expresia harului 
nemãrginit al lui Dumnezeu, pe care nimeni nu îl meritã. 

Invitaþia la mântuire este fãcutã tuturor oamenilor, 
fãrã deosebire, însã o capãtã doar cei care rãspund chemãrii 
lui Dumnezeu, prin pocãinþã ºi credinþã. 

Indiferent cât de pãcãtos eºti, indiferent la ce vârstã 
te afli, Dumnezeu te invitã sã intri în via Impãrãtiei Lui, sã 
lucrezi pentru El, sã trãieºti viaþa cu folos, ca sã te bucuri de 
rãsplata vieþii veºnice.

Pastor, Nicolae Ologeanu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

Monica Gabriela Pamfiloiu

mulþumire cã este un copil al Domnului
mulþumire pentru familia din care face parte
se roagã pentru creºtere în credinþã
cãlãuzire în privinþa alegerii unei facultãþi

s

s

s

s

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 
Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

U n  dr a m  de î n þ e l e p c i u n e

Watch Monitor cã biserica sa ajutã în fiecare lunã circa douã mii de 
familii nevoiaºe, atât musulmane cât ºi creºtine, din partea 
oraºului controlatã de guvern. ,,Situaþia din Alep este instabilã de 
mult timp. Luptele înceteazã doar pentru puþinã vreme. Nici nu 
apucã oamenii sã-ºi tragã suflarea, cã luptele încep din nou. Multe 
femei ºi copii din cealaltã parte a localitãþii vin în zona noastrã. 
Biserica noastrã poate ajuta în total douã mii de familii; cred cã 
jumãtate dintre ele sunt de musulmani”, le-a mai spus pastorul 
Alim celor de la World Watch Monitor. 

Inimoºii creºtini care fac parte din biserica pastorului 

Alim oferã sinistraþilor hranã ºi alte ajutoare. ,,Pe unii îi ajutãm    

sã-ºi plãteascã chiria ºi medicamentele. De asemenea, biserica 

noastrã a sãpat o fântânã pentru a asigura apa potabilã”, 

povesteºte pastorul Alim. Rãzboiul este o realitate prezentã peste 

tot. ,,Într-o zi, imediat ce am încheiat slujba de vineri, o bombã a 

explodat lângã biserica noastrã ucigând o tânãrã ºi pe fratele ei. 

Duminica urmãtoare, în timp ce ne pregãteam sã mergem la 

bisericã, în jurul casei noastre iar au explodat câteva bombe. În 

luna septembrie 2016, când credeam cã luptele au încetat, 

bombardamentele au început din nou ºi nu ne-am putut trimite 

copiii la ºcoalã. Pentru cã luptele nu încetau, oamenii au intrat în 

depresie ºi ºi-au pierdut speranþa. Locuiam la etajul patru, foarte 

aproape de linia roºie a rãzboiului. Imediat dupã ce ne-am mutat 

puþin mai departe, în casa pãrinþilor mei, o rachetã a lovit foarte 

aproape de apartamentul nostru. Una dintre rude a murit, iar 

pereþii casei ne-au fost ciuruiþi de ºrapnel”, îºi aminteºte pastorul. 

El mãrturiseºte cã nu ºtie cum ar fi reacþionat dacã în momentul 

impactului copiii sãi s-ar fi aflat în apropierea casei jucându-se. ,,În 

fiecare zi auzim cã a mai murit cineva, în fiecare zi suntem 

înconjuraþi de moarte. Simþim durerea, dar nu mai putem face 

nimic pentru cei care au murit. Însã putem sã îi ajutãm pe cei 

rãmaºi în viaþã”.  

Dincolo de norii rãzboiului, pastorul Alim întrezãreºte 

orizontul: ,,Din cauza crizei, s-au creat legãturi cu oameni pe care 

nu-i mai vãzusem niciodatã. Am început sã vizitãm familiile, am 

organizat tabere pentru copiii care nu sunt creºtini, unde au venit 

ºi mamele lor”. De curând, în partea de est a oraºului au sosit noi 

grupuri de refugiaþi, unii dislocaþi pentru a doua oarã. ,,Au stat în 

ºcoli, moschei ºi în clãdiri în construcþie. Membrii din Biserica 

noastrã i-au vizitat. Ceea ce vedem ºi auzim de la ei ne rupe inima. 

Dar oamenii aceºtia vãd ce face Biserica lui Hristos. Acum rolul 

Bisericii este mai apreciat. Înainte, ei reacþionau diferit faþã de 

Bisericã. Înainte, când distribuiam mâncare, unii dintre ei 

spuneau: ,,Uite, vin necredincioºii”. Acum oamenii s-au schimbat”, 

mai povesteºte pastorul sirian. 

,,A alege sã rãmâi în Alep nu este uºor”, spune pastorul 

Alim. ,,Doi dintre fraþii mei trãiesc în Germania. Ei fac presiuni 

destul de puternice asupra noastrã sã mergem acolo ºi sã fim 

împreunã. Simt însã cã Dumnezeu mã vrea aici pânã la sfârºit 

deoarece este mult de lucru în Alep. Nu a fost o decizie uºor de luat. 

Soþia mea simte aceeaºi chemare de a rãmâne. Am încercat sã o 

conving sã se mute într-o zonã mai sigurã, dar nu a vrut; a vrut sã 

fie cu mine. Fiul nostru avea cinci ani când a început rãzboiul. A 

avut un fel de cãdere nervoasã din cauza rãzboiului ºi acum se aflã 

într-o zonã mai sigurã din Siria, nu vrea sã se întoarcã aici ca sã 

nu mai audã exploziile. A avut coºmaruri din cauza 

bombardamentelor”, explicã pastorul Alim. 

 

În ce priveºte calitatea credinþei creºtine a celor rãmaºi 

în Alep, el confirmã faptul cã, în ciuda multor întrebãri fãrã 

rãspuns, enoriaºii sãi au descoperit o nouã profunzime a 

credinþei. ,,Am trecut prin situaþii foarte dificile ºi nu ºtim de ce 

simþim o astfel de pace ºi nãdejde! Cred cã Dumnezeu ne dã un 

har dublu. De aceea nu suntem ispitiþi sã plecãm  chiar dacã 

uºile sunt deschise, cel puþin pentru mine… Este o foame de a fi 

mai aproape de Dumnezeu! Este o foame pentru întânirile de 

rugãciune, de exemplu. Acum toþi membrii bisericii vin la 

aceste întâlniri. Biserica este plinã de oameni care se roagã.”

Dar aceastã foame nu este simþitã doar de creºtini. ,,O 

simt tot mai mulþi musulmani ºi druzi. Dumnezeu vorbeºte pe 

limba fiecãrui grup. Musulmanii Îl întâlnesc pe Isus în vise. O 

femeie a vãzut în vis un bãrbat îmbrãcat în alb ºi cu faþa 

strãlucind. S-a trezit ºi a mers la bisericã, îi era tare fricã sã nu fie 

respinsã. A fost acceptatã cu dragoste.” Mass-media raporteazã 

numeroase convertiri la creºtinism ale musulmanilor sirieni. 

Pastorul Alim spune cã seminþele unei astfel de schimbãri au 

fost semãnate înainte ca ei sã ajungã în Europa  pe când se af lau 

în Siria. „Înainte de rãzboi, autoritãþile fãceau mari presiuni 

asupra convertiþilor din mediul musulman, anchetându-i ºi 

interogându-i. Noi am continuat sã le fim alãturi, am mers cu ei 

la poliþie ºi, datoritã acestui lucru, ei au simþit cã biserica nu i-a 

pãrãsit.”

În Siria, creºtinismul nu este pe moarte, ci ,,se 

schimbã la faþã”, spune pastorul Alim care ºi argumenteazã: 

,,Înainte de rãzboi, eram o bisericã având 150-200 de 

membri. Acum numãrul este acelaºi, dar cei mai mulþi 

membri sunt nou-veniþi în adunare. În fiecare an botezãm 

câte 15-20 de persoane. Dar tot atâþia nou-convertiþi nu se 

boteazã din cauza presiunilor comunitãþii lor musulmane. 

Pierderea creºtinismului tradiþional are un impact cultural 

foarte puternic în societate. Cred cã în Alep au mai rãmas 

doar 30 de mii de creºtini, circa 20 la sutã din numãrul de 

dinainte de rãzboi. Dacã toþi creºtinii ar fi pãrãsit Siria, 

situaþia n-ar mai fi fost aceeaºi. Creºtinii rãmân un factor de 

echilibru în societate, de aceea este esenþial pentru noi sã 

rãmânem. Oamenii au nevoie sã mai ºi respire, vor sã se 

odihneascã. Rugaþi-vã pentru un acord de încetare a luptelor 

astfel încât sã putem trãi din nou o viaþã normalã”, face un 

apel cãtre comunitatea internaþionalã pastorul Alim. 

Sã ne rugãm, deci, pentru fraþii noºtri de credinþã 

sirieni. Sã ne rugãm pentru cei care se aflã împrãºtiaþi 

printre strãini, în toatã lumea, dar, în mod special, pentru 

cei care au rãmas în Siria, în oraºele bombardate precum 

Alepul. Sã ne rugãm pentru ocrotirea specialã a lui 

Dumnezeu asupra lor, pentru a fi tari în credinþã ºi plini de 

dragoste pentru semenii lor care au atâta nevoie de Vestea 

Bunã a iertãrii ºi iubirii lui Isus Hristos.      

Sursa: RVE Bucureºti

Info-persecuþii: Siria 
 
Foarte puþini, dar curajoºi, creºtini au mai rãmas în 

oraºul Alep, cel mai mare oraº din Siria, înainte de rãzboiul 
care a devastat aceastã þarã. În prezent, aproape în fiecare zi, 
partea de est a oraºului este bombardatã de forþele aeriene 
siriene ºi ruse; dar ºi vestul oraºului este bombardat frecvent 
de rebelii din est. A rãmas în Alep doar un mic numãr dintre 
cei peste douã sute de mii de creºtini care locuiau aici înainte 
de rãzboi. Liderii bisericilor din Alep spun cã doar 20 pânã la 
40 de mii. Unul din pastori, care se prezintã cu pseudonimul 
Alim (din motive de securitate), a povestit pentru World 
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