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																	12.	Lăzărescu	Ștefan
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Anunțuri:

Atitudini	ale	omului	față	de	Isus	Hristos
Luca	7:36-50

	
	 Dacă	 ne	 uităm	 cu	 atenție	 la	 viața	 pe	 care	 a	 trăit-o	 Mântuitorul	 pe	
pământ	printre	oameni,	ın̂	mijlocul	acestora,	vom	descoperi	cele	mai	diferite	și	
contradictorii	 reacții,	 atitudini,	 sentimente.	 Vom	 ın̂tâlni	 persoane	 care	 au	
apreciat	la	superlativ	ın̂vățătura	Sa,	dragostea	Sa	față	de	oameni,	compasiunea	
față	de	cei	ın̂	suferință,	disponibilitatea	de	a	sta	de	vorbă	cu	orice	persoană	care	
a	dorit.	I�n	același	timp,	putem	vedea	și	faptul	că	au	fost	destui	cei	care,	ın̂că	de	la	
ın̂ceputul	apariției	Sale	publice,	nu	L-au	văzut	cu	ochi	buni	pe	Isus,	oameni	care	
au	găsit	mereu	motive	să-L	 judece,	 ın̂	special	 liderii	religioși	ai	 lui	 Israel,	o	
ostilitate	care	s-a	accentuat	din	ce	ın̂	ce	mai	mult,	până	I-au	hotărât	moartea.

	 Atitudinile	oamenilor	față	de	Domnul	Isus	nu	s-au	schimbat	nici	după	
două	mii	de	ani.	Manifestările,	reacțiile,	atitudinile	oamenilor	sunt	și	astăzi	la	
fel	de	diferite	 față	de	Persoana	Domnului	Isus.	Pentru	foarte	mulți,	 Isus	nu	
ın̂seamnă	nimic,	pe	când	pentru	alții,	ın̂ seamnă	totul.	Unii	I�l	urăsc	de	moarte,	
iar	alții	I�l	iubesc	ca	pe	cea	mai	scumpă	Ființă	din	univers.

	 I�n	textul	de	față	ne	sunt	prezentate	două	atitudini	contradictorii,	opuse:	
cea	a	fariseului	și	cea	a	femeii	păcătoase.	I�nsă	știm	că	mai	sunt	și	alte	atitudini	
pe	care	este	bine	să	le	amintim:

1.Ostilitate.
				 Cei	 care	manifestă	 ostilitate	 sunt	 cei	 care	 se	 opun	 și	 luptă	 ın̂	 mod	
deschis	ım̂potriva	lui	Isus	Hristos.	De	ce	această	ım̂potrivire,	de	ce	atâta	ură	
față	de	Cel	care	a	făcut	numai	bine	pe	pământ	și	care	până	la	urmă	Și-a	dat	viața	
pentru	 păcătoși?	 Răspunsul	 l-a	 dat	 chiar	Mântuitorul	 când	 a	 spus:	 ...odată	
venită	Lumina	ın̂	lume,	oamenii	au	iubit	mai	mult	ın̂tunericul	decât	lumina,	
pentru	 că	 faptele	 lor	erau	 rele.	 (Ioan	3:19).	Viața	 trăită	 de	Domnul	 Isus	 ın̂	
sfințenie,	ın̂	adevăr,	ın̂	lumină,	a	deranjat	și	deranjează	și	astăzi	pe	toți	cei	ce	
trăiesc	ın̂	păcat.	De	aceea	există	această	ostilitate	și	ură	față	de	El.	Important	
pentru	tine	este	să	nu	te	numeri	printre	aceștia.	

2.Indiferență.
			 Din	această	categorie	fac	parte	cei	care	nu	manifestă	niciun	interes	față	
de	Persoana	și	lucrarea	Domnului	Isus.	Tot	ce	contează	pentru	ei,	este	o	viață	
trăită	acum	și	aici,	ın̂	plăcerile	păcatului.	Știm	ın̂să	că	indiferența,	neprețuirea	
jertfei	Mântuitorului	de	la	Golgota,	atrage	după	sine	pedeapsa	lui	Dumnezeu	și	
condamnarea	la	iadul	cel	veșnic.	
		 Biblia	 spune:	 cum	 vom	 scăpa	 noi,	 dacă	 stăm	 nepăsători	 față	 de	 o	
mântuire	așa	de	mare	...?	(Evrei	2:3).	

o 	GRUPURI	DE	UCENICIE.	I�n	această	după	amiază	facem	o	pauză	de	la	
prezentarea	doctrinelor	biblice,	și	ne	vom	ın̂talni	ın̂	grupurile	de	ucenicie.	I�i	
așteptăm	pe	toți	cei	care	doresc	să	participe	la	aceste	grupuri	de	ucenicie	
pentru	a	petrece	un	timp	binecuvântat	ın̂ 	părtășie	frățească,	ın̂ 	rugăciune,	
ın̂	Cuvânt	și	ın̂	prezența	Domnului.	

o 	CATEHEZÃ.	Continuă	noul	studiu	de	cateheză	pentru	toți	cei	care	
doresc	 să-L	urmeze	pe	Domnul	 Isus,	 să	 cunoască	 adevărurile	Scripturii		
privind	 mântuirea	 sufletului.	 I�ntâlnirile	 au	 loc	 în	 fiecare	 duminică	
dimineața	 de	 la	 ora	 9.00,	 ın̂	 corpul	 din	 față,	 la	 etaj	 (Bibliotecă).	 Vă	
așteptăm!

o 	COMITET.	Invităm	frații		din	comitetul	bisericii	mâine	seară	de	la	ora	
18 00,	pentru	sedința	lunară	 	 	a	comitetului,	pentru	rugăciune,	sfătuire	și	.
călăuzire	privind	lucrarea	Domnului	 ın̂	perioada	următoare	 și	stabilirea	
programului	bisericii	de	Sărbători.

o 	EUTIH.	I�ntâlniri	cu	Isus.	Vii	obosit.	Pleci	transformat.	Marți,	de	la	
18.30.

o  ADOLESCENȚI.	Adolescenții	sunt	așteptați	vineri,	de	la	18.30,	 la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.

o  GRUPURI	 DE	 RUGÃCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	
rugãciune	în	fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	
frații,	 surorile	 și	 tinerii	 care	 doresc	 sã	 mijloceascã	 pentru	 lucrarea	
Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.

o  CITIREA	BIBLIEI.	Anul	 acesta	vom	citi	Noul	Testament	 ın̂	 ordine	
cronologică.	 Primele	 șase	 luni	 vom	 citi	 cele	 patru	 evanghelii	 simultan,	
urmărind	 lucrarea	 Mântuitorului	 ın̂	 ordine	 cronologică.	 Pentru	 citirea	
Bibliei	prin	proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos	pe	
care	ıl̂	găsiți	ın̂	holul	bisericii.	

De	aceea	ıț̂i	spun:	Păcatele	ei	
care	sunt	multe,	sunt	iertate;	
căci	a	iubit	mult.	Dar	cui	i	se	
iartă	puțin,	iubește	puțin”		

(Luca	7:47)

 Rugãciune	specialã	pentru	
	SĂRBĂTOAREA	NAȘTERII	MÂNTUITORULUI

sSă-I	 mulțumim	 lui	 Dumnezeu	 Tatăl	 pentru	
planul	alcătuit	din	veșnicie	pentru	mântuirea	
noastră.
sSă-I	mulțumim	Fiului	Său,	 Isus	Hristos,	că	 la	
ı̂mplinirea	 vremii	 a	 venit	 ı̂n	 lume	 ca	 să-i	
mântuiască	pe	cei	păcătoși.
sSă-I	mulțumim	Duhului	Sfânt	care	ıî	convinge	și	azi	pe	oameni	că	Isus	cel	ın̂trupat	
ın̂	Betleem	este	Dumnezeu	adevărat	din	Dumnezeu	adevărat.
sSă	mijlocim	pentru	toți	cei	care	vor	asculta	colinde	și	mesaje	despre	nașterea	
Domnului,	să	ın̂țeleagă	și	să	creadă.
sSă	ne	rugăm	pentru	credincioși	să	nu	tacă	de	sărbători,	ci	să	vestească	tuturor	
cunoscuților	și	vecinilor	că	ni	s-a	născut	un	Mântuitor.
sSă	ne	rugăm	pentru	toate	acțiunile	evanghelistice	ale	bisericii	noastre	cu	ocazia	
sărbătorilor	(ın̂	familii,	ın̂	școli,	ın̂	penitenciar,	ın̂	clădirea	bisericii).
sSă	ne	rugăm	pentru	toți	copiii	care	vor	primi	cadouri	să	nu	uite	că	cel	mai	mare	
Dar	este	Isus.
sSă	 ne	 rugăm	 pentru	 România,	 pentru	 poporul	 român,	 să-L	 descopere	 pe	
Sărbătorit	de	sărbători.
sSă	ne	rugăm	pentru	creștinii	care	sărbătoresc	Nașterea	Domnului	cu	riscul	de	a	fi	
arestați,	ın̂chiși,	uciși,	persecutați,	ın̂	țările	ostile	creștinismului.
sSă	 ne	 rugăm	 pentru	 țările	 Europei	 să	 nu	 se	 lepede	 de	 creștinism	 și	 să	
sărbătorească	nașterea	lui	Isus	Hristos.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 
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creștini	să	discute	cu	păgânii	ın̂	termenii	lor,	ceea	ce	a	
făcut	 ca	 pentru	 prima	 dată	 creștinismul	 să	 fie	
considerat	o	școală	filosofică	rivală.	Conducătorul	lor	
și	primul	teolog	adevărat	care	a	apărut	după	scrierea	
Noului	Testament	a	fost	Iustin	Martirul.	

Irineu	al	Lyonului,	un	alt	teolog	al	perioadei	
patristice	 a	 scris	 o	 lucrare	 intitulată	 Despre	
identificarea	 și	 nimicirea	 așa-numitului	 gnosis	
(I�mpotriva	ereziilor,	cum	mai	este	cunoscută).	Acesta	
subliniază	 unicitatea	 lui	 Dumnezeu	 –	 există	 un	
Dumnezeu	și	doar	unul	singur.	

Tertul ian 	 este 	 ce l 	 care 	 a 	 contr ibui t	
semnificativ	la	elaborarea	doctrinei	despre	Trinitate.	
Toți	sunt	Una,	prin	unitatea	substanței.	Dar	sunt	trei	
nu	prin	statut,	ci	prin	grad;	nu	prin	substanță,	ci	prin	
formă;	nu	prin	putere,	ci	prin	ın̂ fățișare;	având	totuși	
aceeași	substanță,	statut	și	putere,	de	vreme	ce	este	
un	singur	Dumnezeu,	din	care	aceste	grade	și	forme	și	
ın̂fățișări	 sunt	 cunoscute	 sub	 numele	 Tatălui	 și	 al	
Fiului	și	al	Duhului	Sfânt,	scrie	Tertulian	ın̂	lucrarea	
I�mpotriva	lui	Praxeas.

Un	 moment	 de	 cotitură	 ı̂n	 istoria	 gândirii	
creștine	 l-a	 constituit	 lupta	 cu	 erezia	 arianismului,	
concepție	care	susținea	că	Isus	Cristos,	Fiul	nu	era	de	
origine	divină.	I�n	urma	acestor	lupte,	la	Conciliul	de	la	
Niceea	 din	 325	 a	 fost	 elaborată	 o	 mărturisire	 de	
credință	ce	a	devenit	baza	ortodoxiei	creștine	pentru	
toate	timpurile.

Jonathan	 Hill	 dedică	 un	 spațiu	 generos	 ı̂n	
cartea	 sa	 lui	 Augustin,	 care,	 spune	 el,	 este,	 fără	
ın̂doială,	unul	dintre	cei	mai	mari	teologi	ai	tuturor	
timpurilor.	 Influența	 sa	 asupra	 gândirii	 apusene	 –	
religioasă	și	nu	numai	–	este	completă.

Un	alt	moment	important	din	istoria	Bisericii	
l-a	constituit	Conciliul	de	la	Calcedon	din	451,	care	și-
a	propus	să	definească	cu	exactitate	ce	ar	 trebui	să	
conțină	doctrina	ortodoxă	privitoare	la	persoana	lui	
Cristos.	Concluzia	a	fost	că	Acesta	are	două	naturi	–	
clare,	 neschimbătoare,	 neı̂mpărțite,	 neseparate	 –	
deosebirea	 dintre	 cele	 două	 naturi	 nefiind	 deloc	
compromisă	 de	 faptul	 că	 sunt	 unite,	 dar	 calitățile	
fiecăreia	 fiind	 păstrate	 și	 unite	 pentru	 a	 forma	 o	
singură	persoană.

I�n	anul	1054	a	avut	loc	Marea	Schismă,	atunci	
când	 Papa	 a	 excomunicat	 ı̂ntreaga	 Biserică	
Răsăriteană.	

Evul	mediu	a	fost	era	creștinătății,	o	eră	care	a	
atins	apogeul	 ın̂	 secolul	 al	13-lea.	Mari	 catedrale	 și	
mănăstiri	se	ridicau	 ın̂	 ın̂treaga	Europă,	apărând	 ın̂	
același	timp	un	nou	tip	de	teologi.	La	fel	cum	marile	
minți	de	odinioară	ale	Europei	s-au	dedicat	filosofiei	
și	 științei,	 acum	 se	 ocupau	 cu	 multă	 grijă	 de	
sistematizarea	 creștinismului.	 Credință	 și	 religie,	
rațiune,	 știință	 și	 filosofie,	 toate	 erau	 contopite	 ın̂	
aceeași	programă	de	studiu.

Anselm	 de	 Canterbury	 a	 fost	 primul	 dintre	
marii	 teologi	 filosofi	 ai	 Evului	 Mediu.	 I�n	 cartea	
Proslogion	 el	 prezintă	 argumentele	 ontologice	 ı̂n	
favoarea	existenței	 lui	Dumnezeu.	Argumentația	 lui	
pornește	de	la	Psalmul	14:1	Nebunul	zice	ın̂	inima	lui:	

I S TOR I A	 R E FORME I

„Nu	este	Dumnezeu!”
Gândirea	 lui	 Toma	 d'Aquino	 reprezintă	 una	 din	

culmile	Evului	Mediu.	Bazându-se	pe	secole	de	tradiție,	el	a	
reușit	 să	 elaboreze	 mărturisirea	 de	 credință	 definitivă	 a	
creștinismului	medieval,	care	a	rămas	ın̂vățătura	oficială	a	
Bisericii	Catolice	până	astăzi.

Toma	 admite	 existența	 a	 două	 surse	 distincte	 ale	
cunoașterii:	rațiunea	și	revelația.	Astfel,	există	două	moduri	
ı̂n	 care	 ființele	 umane	 pot	 ajunge	 să	 cunoască	 anumite	
lucruri	–	cu	ajutorul	intelectului	și	spiritului	de	observație	
sau	direct	de	la	Dumnezeu.

Spre	 sfârșitul	 Evului	 Mediu	 puterea	 crescândă	 a	
papalității	 și	 a	 clericilor	 mai	 mici	 a	 creat	 cadrul	 pentru	
abuzul	de	putere.	De	aceea,	perioada	Reformei	a	 fost	una	
plină	 de	 turbulențe	 și	 incertitudini.	 Tocmai	 aceste	
incertitudini	 au	 dat	 semnalul	 pentru	 apariția	 unor	 noi	
deschideri	teologice,	la	o	scară	cum	nu	se	mai	ın̂tâmplase	de	
pe	vremea	Părinților	Bisericii.	 I�nsă	acest	 lucru	a	dus	 și	 la	
divizare,	 la	 neı̂nțelegeri	 și	 război.	 Teologia	 și	 politica	
deveneau	tot	mai	puțin	definite,	iar	consecințele	nu	aveau	să	
fie	prea	plăcute.

O	mișcare	importantă	care	a	dat	naștere	la	ceea	ce	
cunoaștem	astăzi	drept	biserici	evanghelice	sau	protestante	
a	 fost	 puritanismul,	 al	 cărui	 reprezentant	marcant	 a	 fost	
John	Wesley.	Născut	 ın̂	1703,	al	15-lea	copil	al	unui	preot	
anglican,	John	Wesley	a	studiat	la	Oxford,	a	fost	ordinat	ın̂	
1728,	și	a	ın̂ceput	să	coordoneze	cu	grup	de	prieteni,	alături	
de	 fratele	 său,	 Charles,	 care	 a	 ajuns	 să	 fie	 cunoscut	 ca	
„metodiștii”.

I�n	 1735	 cei	 doi	 frați	 Wesley	 pleacă	 ım̂preună	 ın̂	
Georgia,	America.	 La	24	mai	 1738	are	 loc	 convertirea	 lui	
John.	Wesley	a	 ın̂țeles	 că	mântuirea	vine	prin	 credința	 ın̂	
Cristos,	și	această	credință	nu	este	o	acceptare	intelectuală	a	
unui	set	de	afirmații	despre	Cristos,	este	o	relație	personală	
cu	Cristos.
	 Wesley	 neagă	 predestinarea	 și	 declară	 ı̂n	 mod	
repetat	 că	 orice	persoană	 este	 liberă	 să	 accepte	harul	 lui	
Dumnezeu.	Nu	este	o	libertate	pe	care	o	merităm,	ci	este	una	
pe	care	ne-o	dăruiește	Dumnezeu	prin	harul	Său.	El	respinge	
vehement	ideea	calvinistă	care	spune	că	Cristos	a	murit	doar	
pentru	cei	aleși	și	o	consideră	blasfemie.	Geniul	special	al	lui	
Wesley	 constă	 ı̂n	 ı̂ndepărtarea	 pedanței	 scolastice	 și	 a	
asprimii	mesajului	Reformei,	dar	și	ın̂	reformularea	acestuia	
ın̂tr-un	mod	clar	și	plin	de	compasiune,	cu	o	tonalitate	care	
va	zgudui	lumea.

Spre	finalul	cărții	Istoria	gândirii	creștine,	Jonathan	
Hill	 descrie	mișcarea	 evanghelică,	 al	 cărei	 reprezentat	de	
frunte	a	fost	evanghelistul	Billy	Graham,	una	dintre	cele	mai	
de	succes	forme	ale	creștinismului	din	ın̂treaga	lume	–	care	
se	caracterizează	printr-un	respect	deosebit	față	de	Biblie,	
dedicare	 față	 de	 persoana	 divină	 a	 lui	 Cristos,	 dedicare	
ın̂țeleasă	ın̂	termenii	unei	relații	personale	ın̂tre	Cristos	și	
individul	 credincios	 –	 cu	 un	 accent	 pus	 pe	 importanța	
experienței	convertirii	personale	și	consecințele	acesteia.

Aflați	mai	multe	despre	gândirea	părinților	Bisericii,	
a	teologilor	Evului	Mediu	și	a	teologilor	germani	din	secolele	
XIX	 și	 XX,	 sâmbătă,	 9	 decembrie,	 de	 la	 ora	 14:20	 ı̂n	
emisiunea	CARTEA	E	O	VIAȚA� 	 la	RVE	pe	94,2	 FM	 sau	pe	
rve.ro.	Pentru	a	fi	la	curent	cu	difuzările	emisiunii	intrați	și	
pe	carteaeoviață.com.

Istoria	gândirii	creștine	de	Jonathan	Hill

Istoria	 gândirii	 creștine,	 elaborată	 de	 Jonathan	
Hill,	este	o	carte	ce	cuprinde	istoria	fascinantă	a	marilor	
gânditori	creștini	și	contribuția	lor	la	modelarea	lumii	așa	
cum	o	știm.

Această	 carte	 se	 dorește	 a	 fi	 o	 introducere	 ı̂n	
istoria	 gândirii	 creștine	 pentru	 cei	 complet	 neinițiați,	
declară	autorul.	Am	presupus	că	cititorii	nu	cunosc	nici	
personalitățile	ın̂	cauză,	nici	subiectele	abordate	de	ele	și	
mi-am	propus	să	evit	orice	 fel	de	 jargon	etnic	neplăcut	
care	caracterizează	acest	domeniu,	ca	pe	oricare	altul.

Cartea	 este	 formată	 din	 șase	 secțiuni,	 fiecare	
având	ca	obiect	una	dintre	marile	epoci	ale	creștinismului,	
mai	spune	Jonathan	Hill	ın̂	introducerea	cărții.

Așadar,	 prima	 parte	 este	 dedicată	 Părinților	
Bisericii.	La	sfârșitul	secolului	I	d.H.	marea	parte	a	Noului	
Testament	 era	 deja	 scrisă,	 iar	 doctrinele	 de	 bază	 ale	
creștinilor	erau,	mai	mult	sau	mai	puțin,	definitivate:	ei	
credeau	ın̂	Dumnezeu,	I�l	urmau	pe	Isus	și	nădăjduiau	ın̂tr-
un	fel	de	ın̂viere.

Jonathan	 Hill	 descrie	 felul	 ı̂n	 care	 filosofia	
grecească	 a	 influențat	 foarte	 mult	 gândirea	 primilor	
teologi	creștini,	fapt	ce	se	reflectă	ın̂	concepțiile	lor.	

Abia	ın̂	secolul	al	II-lea	s-au	arătat	dornici	teologii	

FIȚI	GATA	SĂ	RĂSPUNDEȚI…
În	cine,	ce	și	de	ce	CREZI?

…sfințiți	în	inimile	voastre	pe	Hristos	ca	Domn.	
Fiți	 totdeauna	 gata	 să	 răspundeți	 oricui	 vă	 cere	
socoteală…(1	Petru	3:15)

Argument

Este	nevoie	de	teologie?	De	ce?
Pentru	 a	 te	 ı̂nchina	 drept	 adevăratului	

Dumnezeu.	Ioan	4:19-26
	 Pentru	 a	 crește	 spiritual	 și	 a	 sluji	 altora.	
Filipeni	1:9-11

Pentru	 a	 răspunde	 corect	 celor	 ce	 te	
chestionează.	1	Petru	3:15-16
	 Pentru	a	discerne	adevărul	de	răstălmăcirile	
adevărului.	2	Petru	3:15-18

Pentru	 a-ți	 forma	 o	 gândire	 creștină	 ın̂tr-o	
societate	seculară.	1	Corinteni	10:4-5

Ce	este	teologia?	
Exprimarea	gândurilor	pe	care	le	ai	după	ce	

meditezi	asupra	lui	Dumnezeu.

Cine	face	teologie?	
Ateul	 care	 spune:	 Nu	 există	 Dumnezeu!	

Credinciosul	care	spune:	Doamne-ajută!

De	câte	feluri	este	teologia?
Teologie	 biblică,	 sistematică,	 patristică,	

reformată	etc.
	 I�n	fiecare	duminică	seară,	de	la	ora	17.30,	ne	
evaluăm	și	ne	consolidăm	CREZUL.	I�n	cine	cred?	Ce	
cred?	 De	 ce	 cred?	 Expunem	 ın̂vățăturile	 biblice	 ın̂	
mod	 sistematic.	 Apoi,	 punem	 ı̂ntrebările	 care	 ne	
frământă	ın̂	legătură	cu	ın̂vățătura	prezentată.
	 Duminica	 viitoare,	 10	 decembrie,	 vom	
continua	 să	 abordăm	 adevărul	 biblic	 despre	
„accidentul”	 din	 Eden,	 PA� CATUL,	 și	 „victimele”,	
OAMENII	născuți	din	Adam	și	nevoia	lor	de	SALVARE.

	 Sufăr…	dar	nu	mi-e	rușine,	căci	știu	în	cine	am	

crezut…dreptarul	învățăturilor	sănătoase,	pe	care	le-

ai	auzit	de	la	mine,	ține-l…	(2	Timotei	1:12-13)

									 F I Ț I	 G ATA	 SĂ	 R Ă S PUNDEȚ I…
									 Î N	 C I N E ,	 C E	 Ș I	 D E	 C E	 C R E Z I ?

3.Ipocrizie.
				 Sunt	cei	care	vor	să	arate	că-L	iubesc	pe	Isus,	
sunt	 cei	 care,	 chiar	 fac	 ceva	 care	 să	 demonstreze	
acest	lucru,	dar	care,	ın̂	realitate,	au	inima	stăpânită	
de	sentimente	contrare.	Ceea	ce	afișează	ın̂	exterior	
este	contrazis	de	ceea	ce	este	ın̂	interior,	ın̂	inima	lor.		
				 Este	cazul	fariseului	din	acest	text.	Știm	ın̂să,	
că	pe	oameni	ıî	putem	ın̂șela,	dar	nu	și	pe	Dumnezeu,	
ın̂	fața	Căruia	totul	este	gol	și	descoperit.		

4.Sinceritate.
				 Din	 această	 categorie	 fac	 parte	 cei	 care-L	
iubesc	cu	adevărat	pe	Isus,	cei	care	ıș̂i	exprimă	ın̂	mod	
sincer	sentimentele	de	dragoste	față	de	El.	Este	cazul	
femeii	păcătoase	din	acest	pasaj.	Dragostea	ei	față	de	
Cel	care	i-a	iertat	multele	ei	păcate,	a	fost	una	sinceră,	
din	toata	inima	și	cu	toată	afecțiunea.	
	 Dacă	faci	parte	dintre	cei	ale	căror	păcate	au	
fost	iertate,	nu	uita	să-ți	exprimi	dragostea	față	de	El,	
nu	prin	vorbe,	ci	făcând	ceva	concret	pentru	El.

	 Spuneam	că	atitudinile	oamenilor	față	de	Isus	
sunt	 foarte	diferite	 și	 astăzi.	Sigur	 faci	parte	dintr-
una	una	din	aceste	categorii.	Dacă	este	oricare	alta	
decat	iubirea	sinceră,	pe	care	toți	o	datorăm	Celui	ce	a	
murit	pe	cruce	pentru	noi,	nu-ți	 rămâne	decât	să-I	
ceri	 iertare	 lui	 Dumnezeu,	 și	 de	 astăzi	 să	 treci	 ın̂	
rândul	celor	ce	I�l	iubesc	sincer	și	din	toată	inima	pe	
Isus.	 	 Și	apoi,	 	demonstrează-ți	această	 iubire	prin	
slujirea	Lui,	pe	care	El	o	așteaptă	de	la	tine.

						 R	 U	 G	 Ă	 C	 I	 U	 N	 E
Rugăciune	pentru	RVE	București

	 Așa	 cum	ne-a	 solicitat	 noul	 director	 al	 RVE	

București,	Cristian	Matei,	atunci	când	a	fost	prezent	

ın̂	biserica	noastră,	să	ne	rugăm	și	să	postim	pentru	

următoarele	motive:

-	 Unitatea	echipei	RVE	București

-	 Resurse	umane,	financiare,	spațiu	adecvat	

-	 Emisie	de	24	de	ore	pe	94,2	FM

Pastor,	Nicolae	Ologeanu
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