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Anunțuri:

Cum	trebuie	să	fie	Biserica	lui	Hristos?
1Corinteni	2:1-16

	 Citind	 epistolele	 ap.	 Pavel,	 putem	 avea	 o	 imagine	 clară	 și	 completă	
despre	ceea	ce	este	Biserica	lui	Hristos	și	cum	trebuie	să	se	manifeste	ea	ın̂	
lume	pentru	a-L	reprezenta	pe	Isus	Hristos.	Majoritatea	epistolelor	adresate	
bisericilor	de	către	ap.	Pavel,	 și	 in	special	cele	adresate	corintenilor,	conțin	
foarte	 multe	 ı̂nvățături,	 ı̂ndemnuri,	 corecții,	 mustrări,	 explicații,	 toate	
ım̂preună	având	ca	scop	aducerea	bisericii	la	acele	standarde	spirituale	dorite	
de	Dumnezeu,	care	să	o	facă	relevantă	ın̂	lume	și	cu	o	bună	mărturie.
	
	 Referindu-ne	 la	 biserica	 din	 Corint,	 aceasta	 era	 departe	 de	 aceste	
standarde	spirituale	dorite	de	Dumnezeu	și	ap.	Pavel,	care	a	fondat	această	
biserică,	le	scrie	corintenilor	Cum	trebuie	să	fie	Biserica	lui	Hristos.	 	Și	chiar	
dacă	 o	 face	 pe	 alocuri	 ın̂tr-un	mod	 aspru,	 mustrător,	 corectând	 situații	 și	
atitudini	 lumești,	 dincolo	de	 acestea	descoperim	 și	 foarte	multe	 ın̂vățături	
importante	și	absolut	necesare,	valabile	pentru	bisericile	din	vremea	aceea,	
dar	și	pentru	bisericile	din	vremea	noastră.
	
	 Așadar,	 aruncându-ne	 o	 privire	 asupra	 epistolei	 1Corinteni,	 putem	
descoperi	câteva	răspunsuri	la	ın̂trebarea:	Cum	trebuie	să	fie	Biserica	lui	
Hristos?
	
	 Astfel,	Biserica	lui	Hristos	trebuie	să	fie:

1.Hristocentrică	-	centrată	în	Isus	Hristos,	și	nu	în	oameni

2.Duhovnicească,	și	nu	firească

3.Sfântă,	și	nu	tolerantă	cu	păcatul

4.Liberă	în	Hristos,	și	nu	libertină	în	ce	privește	păcatul

5.Slujind	cu	darurile	duhovnicești	primite,	și	nu	râvnind	după	alte	daruri

6.Cu	dragoste	de	oameni,	și	nu	cu	dragoste	de	sine.

	 Trebuie	să	recunoaștem	că	multe	din	deficiențele	bisericii	din	Corint	se	
regăsesc	 și	 se	manifestă	 și	 astăzi,	 din	 păcate,	 ın̂	multe	 biserici	 locale.	 I�nsă	

o 	 ADUNAREA	 GENERALĂ.	 I�n	 această	 dimineață	 va	 avea	 loc	 Adunarea	
Generală	 Ordinară	 a	 bisericii	 noastre.	 Rugăm	 frații	 și	 surorile,	 membri	 ai	
bisericii	HARUL,	să	rămână	după	terminarea	slujbei	din	această	dimineață	pentru	
a	participa	la	lucrările	Adunării	Generale,	pentru	a	evalua	ım̂preună	slujirile		din	
anul	2017	și	a	face	propuneri	și	sugestii	pentru	ım̂bunătățirea	slujirilor	pe	care	ni	
le	propunem	pentru	anul	2018.	Vă	mulțumim!

o 	 CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	 Duminica	 acesta	 vom	 ın̂văța	despre	 ritul	 de	
inițiere	al	Bisericii	(Botezul)	 și	ritul	permanent	al	Bisericii	(Cina	Domnului).	
Duminica	viitoare,	25	februarie,	vom	ın̂cepe	să	expunem	doctrina	biblică	despre	
Duhul	 Sfânt	 Așteptăm	 ın̂trebările	 dvs.	 ın̂	 legătură	 cu	 aceste	 teme	 (scrise	 sau	
rostite	la	microfon).	Vă	mulțumim	și	vă	așteptăm!

o 	CATEHEZĂ.	Prin	harul	Domnului,	anunțăm	pe	cei	doritori	de	a	păși	pe	calea	
Domnului	 și	a-L	urma	pe	Domnul	 Isus	Hristos,	 că	vom	 ın̂cepe	un	nou	curs	de	
cateheză	 ın̂	prima	duminică	din	 luna	martie,	respectiv	 ın̂	data	de	4	martie	a.c.	
I�ntâlnirile	vor	avea	loc	ın̂	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	9.00,	ın̂	corpul	din	
față,	la	etaj	(bibliotecă).

o 	EUTIH.	Toate	ıș̂i	au	vremea	lor.	Este	vremea	pentru	jocuri	de	masă	la	Eutih,	
marți	de	la	ora	18.30.	Vino	cu	jocul	tău	preferat	să-l	jucăm	ım̂preuna.	

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	 ı̂n	 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.

Căci	n-am	avut	de	gând	să	
știu	între	voi	altceva	decât	

pe	Isus	Hristos				 	 	 	
și	pe	El	răstignit.	
1	Corinteni	2:2

 Rugãciune	specialã	pentru

UCENICIZARE	ȘI	CREȘTERE	SPIRITUALĂ
	sMulțumim	 pentru	 ultimele	 nouă	 persoane	

care	 s-au	 botezat	 ı̂n	 luna	 ianuarie:	 Miriam,	
Maria,	 Camelia,	 Andrei,	 Ramona,	 Monica,	
Georgeta,	David,	Mircea.
sMijlocim	 pentru	 creșterea	 lor	 ı̂n	 credință,	
pentru	ucenicizarea	 lor	 de	 către	 persoane	 cu	
maturitate	spirituală.	
sMulțumim	pentru	cei	nouă	ani	ın̂	care	ne-am	ın̂tâlnit	ın̂	grupuri	de	ucenicie	la	
biserică	și	am	crescut	ın̂	legătura	frățească	și	cunoașterea	Scripturilor.
sMijlocim	pentru	integrarea	tuturor	membrilor	din	Biserica	„Harul”	ın̂	grupuri	
mici	de	ucenicizare.
sMijlocim	pentru	zidirea	spirituală	a	Bisericii	prin	ceea	ce	dă	și	primește	fiecare	
membru	ın̂tr-un	grup	mic.
sMijlocim	pentru	deschiderea	cât	mai	multor	case	pentru	ın̂tâlniri	ale	unui	grup	
mic	de	ucenicizare	și	creștere	spirituală.
sMulțumim	pentru	toți	liderii	formali	și	informali	care	investesc	ın̂	alți	oameni	ın̂	
vederea	maturizării	lor	ın̂	credință.
sMijlocim	pentru	mai	mulți	credincioși	maturi	care	să	ıș̂i	asume	rolul	de	părinți	
spirituali	pentru	creșterea	bebelușilor	spirituali.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 
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vedea	 că	 este	 util	 să	 cunoaștem	 acest	 aspect,	

deoarece	cartea	Viața	împreună	este	structurată	pe	

momentele	de	părtășie	pe	care	le	aveau	studenții	și	

cum	arăta	o	zi	din	săptămâna	lor:	dimineața	și	seara	

timp	 de	 ın̂chinare,	 muncă,	 reın̂tâlnire	 la	 masa	 de	

prânz,	momente	de	meditație	ın̂	solitudine.
	 Scrierea	 lucrării	 Viața	 împreună	 a	 avut	 un	
ecou	 puternic	 ı̂n	 multe	 comunități	 din	 perioada	
postbelică	 și	 a	 avut	 efecte	 remarcabile	 asupra	
spiritualității	 nenumăratelor	 reculegeri,	 exerciții	
spirituale,	 cercuri	 de	 părtășie	 și	 ı̂ntâlniri	 ale	
familiilor.	 Larga	 răspândire	 a	 cărții	 și	 forța	 ei	 de	
atracție	 dovedesc	 faptul	 că	 este	 percepută	 ca	 un	
ın̂drumar	pentru	una	din	multele	 forme	dorite	 ale	
vieții	creștine	ın̂	comun.
	 Cu	 o	 mare	 capacitate	 de	 compozi ț ie ,	
Bonhoeffer	 a	 reușit	 să	 adune	 laolaltă	multitudinea	
imaginilor	 și	 ı̂ndemnurilor	 biblice,	 trăsăturile	
pietiste	 și	 cunoștințele	 socio-psihologice.	 Evitarea	
oricărui	entuziasm	romantic	ın̂găduie	să	se	resimtă	
devotamentul	sincer	al	credinței,	disponibilitatea	de	
a-i	 sluji	 pe	 frați	 și	modul	 ın̂	 care	 este	 impulsionat	
spiritul	oricărei	comunități.
	 Se	 trece	 foarte	 ușor	 cu	 vederea	 faptul	 că	
părtășia	 fraților	 creștini	 este	 un	 dar	 al	 harului	 din	
Împărăția	lui	Dumnezeu	care	ne	poate	fi	luat	în	orice	
zi,	că	scurtă	poate	fi	vremea	care	ne	desparte	de	cea	
mai	 adâncă	 singurătate,	 scria	 Bonhoeffer,	 ı̂ntr-o	
perioadă	 de	 persecuție,	 ı̂nțelegând	 iminența	
arestării	și	aruncării	ın̂	ın̂chisoare.	De	aceea,	cei	care	
până	acum	au	avut	parte	de	o	viață	creștină	împreună	
cu	 alți	 creștini,	 să-L	 slăvească	 pe	 Dumnezeu	 din	
adâncul	inimii,	să-I	mulțumească	îngenunchind	și	să	
recunoască:	 este	 har	 și	 numai	 har	 faptul	 că	 putem	
avea	părtășie	cu	frații.
	 I�nchinarea	ım̂preună	de	dimineață	trebuie	să	
cuprindă	 citirea	 Scripturii,	 cântarea	 și	 rugăciunea.	
Anticipând	 ideile	 pe	 care	 le	 vom	 regăsi	 și	 ı̂n	
comentariul	 său	 la	 cartea	 Psalmilor,	 Dietrich	
Bonhoeffer	 recomandă	 folosirea	 lor	 ca	 rugăciuni	
personale.	 Astfel,	 ne	 vom	 asigura	 că	 rugăciunile	
noastre	nu	se	vor	abate	de	la	spiritul	Scripturii,	nu	vor	
fi	 vagi	 sau	 egoiste	 și	 vor	 fi	 modelate	 de	 cuvintele	
insuflate	de	Dumnezeu	I�nsuși.	Și	mai	este	un	motiv,	
chiar	mai	important.
	 Omul	 Isus	 Hristos,	 căruia	 nu-I	 este	 străină	
nevoia,	 suferința	 și	 boala	 și	 care	 a	 fost	 pe	 deplin	
nevinovat	 și	 drept,	 Se	 roagă	 în	 Psalmi	 prin	 gura	
comunității.	Psalmii	sunt	cartea	rugăciunilor	lui	Isus	
Hristos,	consideră	Bonhoeffer.

	 Cartea	 Psalmilor 	 conține	 rugăciunea	

substitutivă	a	lui	Hristos	pentru	comunitatea	Sa.	Doar	

în	Trupul	întreg	există	toate	acele	lucruri	despre	care	se	

vorbește	 în	Psalmi,	 pe	 care	 individul	nu	 le	 înțelege	pe	

deplin	și	nu	le	poate	numi	ale	sale.	De	aceea	rugăciunea	

din	Psalmi	aparține	în	mod	deosebit	comunității.	Dacă	

un	verset	sau	un	psalm	nu	reprezintă	rugăciunea	mea	

proprie,	 poate	 fi	 rugăciunea	 unui	 alt	 frate	 din	

comunitate,	 dar	 cu	 siguranță	 este	 rugăciunea	

adevăratului	 om	 Isus	 Hristos	 și	 a	 Trupului	 Său	 pe	

pământ.	
	 I�n	continuare	Dietrich	Bonhoeffer	vorbește	 ın̂	
cartea	 Viața	 împreună	 despre	 cântarea	 ın̂	 comun	 a	
credincioșilor.	 Cântarea	 noastră	 de	 pe	 pământ	 este	
propovăduire.	Este	cuvântul	cântat.	De	ce	cântă	creștinii	
când	 se	 adună	 împreună?	 Mai	 întâi,	 pentru	 că	 prin	
cântarea	 comună	 se	 pot	 rosti	 aceleași	 cuvinte	 sau	
aceeași	rugăciune	în	același	timp,	deci	de	dragul	unirii	
prin	cuvinte.	Faptul	că	noi	cântăm,	nu	glăsuim,	arată	cât	
de	sărăcăcioase	sunt	cuvintele	noastre	pentru	a	exprima	
ceea	ce	am	dori.
	 Cântarea	la	unison,	oricât	ar	fi	de	grea,	este	mai	
mult	 o	 slujbă	 spirituală,	 decât	 una	 muzicală.	 Dacă	
fiecare	 individ	 din	 comunitate	 are	 o	 atitudine	 de	
închinare	 și	 disciplină,	 cântarea	 la	 unison	 ne	 poate	
aduce	bucurie,	chiar	dacă	partea	muzicală	lasă	de	dorit.
	 Psalmii	erau	cântați	 în	cor.	Forma	versurilor	a	
permis	cu	ușurință	acest	lucru,	versurile	fiind	construite		
după	un	paralelism,	astfel	încât	al	doilea	vers	exprimă	în	
cuvinte	diferite	ceea	ce	se	spune	în	primul	vers.	Această	
formă	nu	este	 la	 întâmplare,	ci	ea	ne	 îndeamnă	să	nu	
întrerupem	 rugăciune,	 invitându-ne	 să	 ne	 rugăm	
împreună.	 Ceea	 ce	 nouă,	 care	 suntem	 învățați	 să	 ne	
rugăm	în	grabă,	ne	apare	ca	o	repetiție	nefolositore,	este	
în	realitate	o	cufundare	și	reculegere	care	ne	pregătește	
pentru	rugăciune	și,	în	același	timp,	un	semn	al	faptului	
că	mulți,	ba	chiar	toți	credincioșii	se	roagă	același	lucru	
prin	cuvinte	diferite.	Deci,	forma	versului	ne	motivează	
mai	mult	să	rostim	psalmi	împreună	la	rugăciune.
	 Cuvântul	 lui	 Dumnezeu,	 vocea	 Bisericii	 și	
rugăciunea	 noastră	 sunt	 înmănuncheate.	 De	 aceea,	
Dietrich	 Bonhoeffer	 discută	 mai	 apoi	 despre	
rugăciunea	comună.	Indiferent	ce	obiecții	i	s-ar	aduce	
rugăciunii	 comune,	 nu	 există	 o	 altă	 cale;	 acolo	 unde	
creștinii	vor	 să	 trăiască	 împreună	 în	 jurul	Cuvântului,	
trebuie	și	au	voie	să	se	roage	cu	propriile	cuvinte.	Toată	
teama	 de	 ceilalți,	 rușinea	 de	 a	 mă	 exprima	 liber,	 cu	
propriile	cuvinte,	în	rugăciune	înaintea	altora	poate	fi	
dată	deoparte	atunci	când	unul	dintre	frați	înalță	către	
Dumnezeu	rugăciunea	comunității	cu	toată	smerenia	și	
simplitatea.

		 Rugăciunea	de	dimineață	decide	cursul	întregii	

zile.	Timpul	risipit,	de	care	ne	rușinăm,	ispitele	la	care	

suntem	 supuși,	 slăbiciunea	 și	 descurajarea	 în	 muncă,	

						 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

CARTEA	E	O	VIAȚĂ
Viața	împreună.	Psalmii	

	de	Dietrich	Bonhoeffer

	 V-ați	 imaginat	 vreodată	 cum	 ar	 fi	 să	 trăiți	
ım̂preună	 cu	 frații	 și	 surorile	din	biserica	 voastră?	
Dietrich	 Bonhoeffer	 a	 experimentat	 acest	 mod	 de	
viață	 ım̂preună	 cu	 studenții	 săi,	 ın̂	 perioada	 celui					
de-al	treilea	Reich.
	 I� n 	 vo lumul 	 V ia ța 	 împreună .P sa lm i i	
descoperim	principiile	după	care	s-a	ghidat	Dietrich	
Bonhoeffer	pentru	a	avea	părtășie	cu	studenții	 săi,	
dar	și	analiza	sa	asupra	cărții	Psalmilor.
	 I�n	 mod	 paradoxal,	 datorăm	 apariția	 cărții	
Viața	 împreună,	 „poliției	 secrete”	 -	 Gestapoului.	
Faptul	 că	 aceasta,	 la	 finele	 anului	 1937,	 a	 ordonat	
închiderea,	pe	lângă	cea	a	altor	instituții	ale	Bisericii	
Mărturisitoare,	 și	 a	 seminarului	 din	 Finkenwalde,	
condus	 de	 Bonhoeffer,	 unde	 viitorii	 pastori	 au	
experimentat	 în	mod	practic	 „o	viață	 împreună”,	 l-a	
determinat	pe	Bonhoeffer	să	aștearnă	pe	hârtie	ceea	
ce	 era	 de	 spus	 în	 legătură	 cu	 viața	 unei	 comunități	
creștine,	explică	Gerhard	Muller	și	Albert	Schonherr	
ın̂	prefața	cărții.
	 Problema	cu	privire	la	forma	și	semnificația	
părtășiei	creștine	 l-a	preocupat,	 ın̂să,	 cu	mult	 timp	
ı̂nainte.	 Curând	 după	 ce	 a	 ı̂nceput	 activitatea	
didactică	ın̂	calitate	de	docent	privat	la	Facultatea	de	
Teologie	din	Berlin,	Bonhoeffer	ıî	invita	pe	studenți	
să	 petreacă	 un	 timp	 ı̂mpreună	 -	 un	 eveniment	
neobișnuit	 pentru	 viața	 studențească	 din	 acele	
timpuri.	Rugăciunea	de	dimineață	și	de	seară,	timpul	
de	 meditație,	 multă	 cântare	 și	 discuțiile	 teologice	
extinse	au	constituit	 ın̂	esență	baza	pentru	viața	 ın̂	
comun	practicată	la	Finkenwalde.

	 Din	postfața	editorilor,	ne	putem	face	o	idee	

despre	cum	arăta	viața	practică	la	Finkenwalde.	Veți	

ın̂vățăturile	ap.	Pavel	referitoare	la	biserică,	pe	care	le	
regăsim	ın̂	mai	toate	epistolele	sale,	ın̂	măsura	ın̂	care	
vor	fi	luate	ın̂	serios,	au	menirea	de	a	ne	readuce	și	pe	
noi,	 ca	 persoane	 individuale	 sau	 ca	 biserică	 a	 lui	
Hristos,	 pe	 făgașul	 spiritual	 normal,	 al	 unei	 vieți	
personale	 sau	 al	 unei	 biserici	 locale,	 cum	 este	
biserica	HARUL,	 care	 să	 aibă	 o	mărturie	 puternică	
pentru	generația	noastră.

	 Fie	ca	și	mesajul	acesta	să	producă	ın̂	fiecare	
din	 noi	 și	 ın̂	 biserica	 noastră,	 acele	 corecții,	 acele	
schimbări	ın̂	viața	noastră,	ın̂cât	multe	suflete	să	fie	
schimbate	prin	mărturia	vieții	noastre,	având	grijă	să	
nu	ne	lăsăm	noi	modelați	după	chipul	acestei	lumi.
	 Așa	să	ne	ajute	Dumnezeu!	 																						

dezordinea	și	indisciplina	în	gândire	și	în	relațiile	cu	

alți	oameni	își	au	originea	foarte	adesea	în	neglijarea	

rugăciunii	de	dimineață.	

	 Chiar	 și	 atunci	 când	 muncim	 mecanic,	 vom	

avea	mai	multă	răbdare,	dacă	vom	face	aceasta	prin	

cunoașterea	 și	 porunca	 lui	 Dumnezeu.	 Puterea	 de	

muncă	va	crește	dacă-L	vom	ruga	pe	Dumnezeu	să	ne	

dea	puterea	necesară.

	 Cartea	Viața	împreună	de	Dietrich	Bonhoeffer	

se	ın̂cheie	cu	prezentarea	Euharistiei,	momentul	de	

apogeu	al	părtășiei	ın̂	comunitate.	Volumul	tradus	ın̂	

limba	 română	 continuă	 ın̂să	 cu	 lucrarea	 Psalmii	 -	

cartea	 de	 rugăciuni	 a	 Bibliei,	 reluând	 ideea	 că	

ı̂nvățăm	 să	 ne	 rugăm	 sănătos	 și	 biblic	 citind	 și	

rugându-ne	Psalmii	ın̂șiși.	
	 Bonhoeffer	 remarcă	 faptul	 că	 ı̂ntreaga	
Psaltire	se	regăsește	 ın̂	rugăciunea	lui	Isus.	Temele	
care	 fac	 obiectul	 rugăciunilor	 din	 Psalmi	 pot	 fi	
ı̂mpărțite	 ı̂n	 felul	 următor:	 creația,	 legea,	 istoria	
mântuirii,	 Mesia,	 Biserica,	 viața,	 suferința,	 vina,	
vrăjmașii,	 sfârșitul,	 și	 veți	 vedea	 că	 Bonhoeffer	
discută	 despre	 fiecare	 ın̂	 scurta	 lui	 lucrare.	 Toate	
aceste	 părți	 ar	 putea	 fi	 ı̂ncadrate	 cu	 ușurință	 ı̂n	
rugăciunea	Tatăl	nostru,	modelul	de	rugăciune	din	
Noul	Testament.	
	 Psaltirea	a	umplut	viața	creștinătății	timpurii,	
amintește	Bonhoeffer.	Dacă	psalmii	ni	 se	pot	părea	
uneori	prea	intenși	și	îi	ocolim	pentru	că	nu	ne	regăsim	
în	 ei,	 știm	 cu	 certitudine	 un	 lucru.	 Isus,	 pe	 cruce,	 a	
murit	rostind	cuvintele	Psalmilor.
	 Renunțând	 la	Psaltire,	 comunitatea	 creștină	
pierde	o	comoară	fără	seamăn.	Redescoperirea	ei,	ın̂	
s c h imb , 	 t re z e ș t e 	 ı̂ n 	 e a 	 f o r ț e 	 n eb ă nu i t e ,	
concluzionează	 Dietrich	 Bonhoeffer	 lucrarea	
Psalmii-cartea	de	rugăciuni	a	Bibliei.
	 Mai	 multe	 despre	 această	 carte	 aflați	 ı̂n	
emisiunea	CARTEA	E	O	VIAȚA� 	din	data	de	3	martie	
2018,	ora	14:20	la	Radio	Vocea	Evangheliei	pe	94,2	
FM.

Pastor,	Nicolae	Ologeanu
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