Rugãciune specialã pentru

FAMILIILE BISERICII

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Chelu Mariana
8. Coteanu Anton
9. Ene Lucreția
10. Georgeta Chiș că
11. Ignat Maria
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaș cu Maria
14. Lă ză rescu Ș tefan
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mihă ilescu Marta
18. Mitu Emilia
19. Nica Ș tefia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Pır̂vu Florian
23. Radu Aniș oara
24. Ră dulescu Venera
25. Sas Florian
26. Să că cean Elena
27. Să că cean Gheorghe
28. Scâ ntei Marieta
29. Scâ ntei Gheorghi
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Stroe Silvia
33. Stroe George
34. Unisor Cornelia
35. Vandici Aurora
36. Vasile Alexandru
37. Voinea Simona
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
sã ne informați despre orice
modificare a stãrii lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați
legãtura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Adevă rat vă spun că ,
oriunde va fi propovă duită
Evanghelia aceasta, ın
̂ toată
lumea, se va istorisi ș i ce a
fă cut femeia aceasta, spre
pomenirea ei.
Marcu 14:9

sMulțumim pentru familiile să nă toase relațional ș i
spiritual.
sMulțumim pentru familiile cu spirit de slujire.
sMulțumim pentru familiile ın
̂ care soțul ș i soția ș i
copiii sunt credincioș i.
sMijlocim pentru ı̂ n tregirea familiilor mixte
(mâ ntuirea partenerului de viață ș i/sau a copiilor).
sMijlocim pentru vă duve ș i vă duvi să continue cu credință viața, chiar dacă au ră mas fă ră
partenerul de viață.
sMijlocim pentru formarea de noi familii creș tine (că lă uzire ș i ın
̂ dră zneală pentru tineri).
sMijlocim pentru familiile tinere să ıș̂i crească copiii ın
̂ ascultare de Dumnezeu ș i să aibă
echilibru ın
̂ tre serviciu, familie, slujire.
sMijlocim pentru familiile seniorilor să ıî ın
̂ tă rească Dumnezeu pâ nă la capă tul vieții, să
lase o mă rturie frumoasă ca moș tenire.
sMijlocim pentru familiile disfuncționale, ca fiecare partener să se pocă iască ın
̂ dreptul lui
ș i să respecte Cuvâ ntul lui Dumnezeu.

Anunțuri:
o
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Ce ș tii ș i ce crezi despre PERSOANA ȘI LUCRAREA
DUHULUI SFÂNT? Este biblic ceea ce crezi? Cum lucrează Duhul Sfâ nt ın
̂ lume azi, ın
̂ cei
necredincioș i? Cum lucrează Duhul Sfâ nt ın
̂ Biserică , ın
̂ ș i prin credincioș i? Care sunt
darurile Duhului Sfâ nt pe care le-ai primit? Cum rodeș te Duhul Sfâ nt ın
̂ tine? Invă țăm
ım
̂ preună duminică seara (18 ș i 25 martie). Dacă ai ın
̂ trebă ri ın
̂ legă tură cu tema,
adresează -le ș i vom ră spunde!
o
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori să -L urmeze pe Domnul Isus Hristos, că a
ın
̂ ceput un nou curs de cateheză, de inițiere ın
̂ cunoaș terea principalelor doctrine
biblice. Sunt aș teptați toți cei care doresc să cunoască adevă rurile Scripturii privind
mâ ntuirea sufletului ș i au ın
̂ trebă ri legate, ın
̂ special, de mâ ntuire. Intâ lnirile au loc ın
̂
fiecare duminică dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
o
MARȘUL PENTRU VIAȚĂ. In fiecare an, ın
̂ peste 100 de oraș e din țară se
organizează ın
̂ luna martie Marșul pentru viață, cu scopul de a afirma ș i apă ra dreptul
copiilor de a se naș te ș i de a condamna avorturile. Din 1958 pâ nă ın
̂ 2016 au fost avortați
22.832.650 de copii ın
̂ Româ nia. Oare câ ți urmează ? Vino pe 24 Martie, de la 11.00, în
Piața Unirii să apă ră m Calea, Adevă rul ș i Viața.
o
UN LUCRU FRUMOS PENTRU HRISTOS. In Să ptă mâ na Mare vă invită m să facem
„un lucru frumos” ș i să avem parte de „o ın
̂ viere mai bună ”. Cum? Prin timp, creativitate,
implicare, sacrificiu, experiențe, câ ntă ri, poezii, meditații, mesaje, scenete oferite lui
Hristos ın
̂ Să ptă mâ na Mare după cum urmează :
Duminica Floriilor COPIII
Marțea controverselor TINERII
Miercurea odihnei SENIORII
Joia mare PREZBITERII
Vinerea mare ADOLESCENȚ II
Duminica Invierii ADUNAREA
o
EUTIH. Cum ne vorbeș te ș i ne ın
̂ drumă Dumnezeu astă zi? Cum să iau decizii
ın
̂ țelepte deș i sunt tâ nă r? Vino marți, de la 18.30, ș i află m ră spunsul ım
̂ preună .
o
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la ın
̂ tâ lniri
speciale, pentru vâ rsta lor.
o
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugã ciune în
fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru frații, surorile ș i tinerii care
doresc sã mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂
corpul din fațã, la etaj.
o
CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament ın
̂ ordine cronologică .
Primele ș ase luni vom citi cele patru evanghelii simultan, urmă rind lucrarea
Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică . Pentru citirea Bibliei prin proiectul Dialogos vă
rugă m să urmă riți Pliantul Dialogos.
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Ce lucru frumos poți face pentru Isus?
Marcu 14:3-9
Pe paginile Sf. Scripturi întâlnim, nu doar bărbați care ne-au rămas ca
exemple demne de urmat, ci și femei. În N.T. întâlnim mai multe femei care s-au
evidențiat prin dragostea lor, prin devotamentul și slujirea lor față de Domnul Isus.
Una dintre aceste femei a fost Maria din Betania. Ea este asociată cu Marta, pentru
că sunt amintite aproape mereu împreună, și deși erau caractere diferite, au fost
deopotrivă iubite de Domnul Isus. Pe Marta o vedem mereu în acțiune, împărțită
cu multă slujire, preocupată să-și onoreze oaspeții și să-i facă să se simtă bine în
casa ei.
Pe Maria o vedem în altă ipostază, ca pe o persoană liniștită,
contemplativă, mai detașată de problemele curente ale zilei, preocupată de lucruri
mai puțin apreciate de oameni. Însă, dincolo de această percepție, Maria este
persoana în care se ascunde un suflet mare, o inimă iubitoare, gata de orice
sacrificiu pentru Isus. Mântuitorul a apreciat faptul că a știut să facă deosebirea
între lucrurile urgente și cele importante, între lucrurile vremelnice și cele care
rămân. Maria a știut să aleagă partea cea bună în viață, despre care Domnul Isus a
spus că nu i se va lua.
Cum a ajuns Maria să se bucure de aprecierile Mântuitorului?
1.A fost preocupată de părtășia cu Isus.
-fiind atrasă de iubirea Lui
-fiind interesată de cuvintele Lui
-fiind motivată de cunoașterea Lui
2.A fost preocupată de slujirea lui Isus.
-pe care a făcut-o cu sacrificiu
-pe care a făcut-o la timp
-pe care a făcut-o cu mult curaj
3.A fost evidențiată de Isus.
-pentru devotamentul ei
-pentru dragostea ei
-pentru exemplul ei
Ne apropiem de sărbătoarea morții și a învierii Domnului Isus. Te-ai gândit
să faci ceva special pentru Isus? Ești gata să faci ceva frumos pentru El? Dacă da,
începe prin a te apropia mai mult de El, prin a avea părtășie cu El, prin a-L cunoaște
mai bine. Și nu te opri aici. Exprimă-ți în mod concret dragostea față de El, și fă-o
acum. Isus are nevoie să fie slujit acum. Mâine s-ar putea să fie prea târziu.
Și nu uita că într-o zi vei fi apreciat și premiat de Isus în măsura iubirii și a
slujirii tale.
Pastor, Nicolae Ologeanu

C A RT EA E O V I A ȚĂ
El a ales piroanele
de Max Lucado
Să ptă mâ na aceasta vă invită m să descoperiţi
o carte ce ne poate ajuta să vedem cu alţi ochi şi să
simţim cu o altă inimă toate detaliile din Vinerea
Mare.
Vă invită m să zăbovim preţ de câteva clipe la
Calvar… Lemnul Crucii să-l pipăim şi pironul să-l
strângem în palmă… Tăişul spinilor să-l simţim cum ne
sfâşie fruntea. Să atingem pământul de sub cruce,
stropit de sângele lui Dumnezeu. Să lăsăm
instrumentele de tortură să-şi depene fiecare povestea.
Să ascultăm ce au să ne spună despre tot ce a făcut
Dumnezeu ca să ne cucerească inima. Iată ce ne
propune Max Lucado ın
̂ cartea sa, El a ales piroanele.
Orice dar dezvăluie dragostea lui Dumnezeu,
spune Max Lucado, însă niciun dar nu dezvăluie mai
mult dragostea Lui ca darurile crucii. Pe acestea nu
le-am primit într-un ambalaj de staniol, ci de pasiune.
Nu sub bradul de Crăciun, ci pe o cruce. Nu împodobite
cu panglici, ci stropite cu sânge. […] S-au spus multe
despre darul crucii însăşi, dar cum rămâne cu celelalte
daruri? Cum rămâne cu piroanele, cu coroana de
spini? Cu hainele trase la sorţi de soldaţi. Cu veşmântul
pentru îngropare. V-aţi făcut timp să despachetaţi
aceste daruri? În fond, El nu era obligat să ni le dea.
Singurul act cerut pentru mântuirea noastră a fost
vărsarea sângelui, dar El a făcut mult mai mult. Cu
mult mai mult. […] Să despachetăm aceste daruri ale
harului ca şi cum ar fi – sau, poate, chiar este – prima
oară. Şi pe măsură ce le vom atinge, pe măsură ce vom
pipăi lemnul crucii şi vom simţi împletitura coroanei şi
vom atinge cu vârful degetului pironul ascuţit – să ne
oprim şi să ascultăm. S-ar putea să-L auzim şoptind:
Am fă cut totul doar pentru tine.
Max Lucado ne propune să descoperim
promisiunile lui Dumnezeu din fiecare detaliu al
morţii sale, de la batjocurile soldaţilor şi pâ nă la
veşmâ ntul pentru ın
̂ gropare şi ın
̂ viere.
Este impresionant felul ı̂ n care autorul
reuşeşte să observe dragostea lui Dumnezeu ın
̂ toate
aceste detalii, fapt ce ne poate ajuta să privim
evenimentele acestei să rbă tori a Paştelui cu ochi noi.
Isus n-a cunoscut niciodată roadele păcatului…
până în clipa în care S-a făcut păcat pentru noi. […] Iar
când a ajuns la acel moment, toate sentimentele
stârnite de păcat au căzut asupra Lui. Simţea
îngrijorarea, vinovăţia, singurătatea. […] N-auziţi
freamătul răscolitor din rugăciunea Lui? «Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?».

Acestea nu sunt cuvintele unui sfânt, ci strigătul unui
păcătos. […] Iar această rugăciune este unul din cele
mai extraordinare aspecte legate de venirea Lui. […]
Îmi vine totuşi în minte un lucru şi mai măreţ. Sunteţi
curioşi să-L aflaţi? Vrei să ştii care e cel mai grozav
lucru legat de Acela care a renunţat la coroana
cerească pentru una de spini? A făcut totul pentru
tine.“
Mulţimea celor adunaţi la cruce a conchis că
loviturile de ciocan urmăreau doar să ţintuiască
mâinile lui Hristos pe lemn. Avea dreptate, dar numai
pe jumătate. Prin ochii Scripturii vedem ce a văzut
Isus: «A şters zapisul cu poruncile lui, care stătea
împotriva noastră şi ne era potrivnic şi l-a nimicit,
pironindu-l pe cruce» (Col. 2:14). […] Între mâna Lui şi
lemn exista un zapis. O listă lungă – lista păcatelor
noastre. Dumnezeu a scris pe o listă toate greşelile
noastre. Numai că lista nu poate fi citită. […] Păcatele
sunt ascunse. Cele din capul listei sunt ascunse de
mâna Lui, cele de la bază sunt acoperite de sângele Lui.
[…] Păcatele noastre sunt şterse de Isus. Iată de ce a
refuzat să încleşteze pumnul. A văzut lista! Verdictul
care a dus la moarte nu a fost hotărât de evreii care-L
pizmuiau. […] Isus Însuşi a ales piroanele. Ştia că
scopul pironului era să pună păcatele noastre acolo
unde puteau fi ascunse de jertfa Lui şi acoperite de
sângele Lui. […] Mâna aceea este mâna lui Dumnezeu.
Pironul acela este pironul lui Dumnezeu. Şi, pe când
mâna lui Isus se deschidea gata să primească pironul,
uşile cerului s-au deschis să te primească pe tine.
Capitolul ın
̂ care este descrisă fă gă duinţa lui
Dumnezeu din cele două cruci este unul dintre cele
mai impresionante.
V-aţi întrebat vreodată de ce crucea lui Isus era
la mijloc? De ce nu în dreapta sau în stânga? Să fi fost
oare pentru că cele două cruci de pe deal simbolizează
unul dintre cele mai mari daruri ale lui Dumnezeu?
Darul alegerii.
Multe s-au spus despre rugăciunea celui de-al
doilea tâlhar, care s-a căit. Dar, în vreme ce ne
bucurăm pentru răufăcătorul care s-a schimbat, am
putea oare să-l uităm pe acela care n-a făcut-o? Cu el
cum rămâne, Isuse? N-ar fi fost potrivită o invitaţie
personală? Un cuvânt care să-l convingă?
Sunt momente în care Dumnezeu nu trimite
altceva decât tăcerea pentru că ne face cinstea de-a ne
lăsa să alegem în deplină libertate unde vrem să ne
petrecem veşnicia.
Una dintre cele mai frumoase promisiuni este
cea pe care o descoperim din calea suferinţelor: Nu te
voi abandona. Calea către cruce ne spune întocmai cât
de departe e în stare Dumnezeu să meargă pentru a ne
aduce înapoi.

Un alt capitol impresionant vorbeşte despre
promisiunea lui Dumnezeu din trupul sfâ şiat: Te invit în
prezenţa Mea.
Ceva s-a întâmplat la moartea lui Hristos, ceva ce
ne-a deschis uşa şi ţie, şi mie. Şi acel ceva e descris de
autorul Epistolei către Evrei: «Astfel dar, fraţilor, fiindcă
prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul
preasfânt, pe calea cea nouă şi vie, pe care a deschis-o El,
prin perdeaua dinlăuntru, adică trupul Său.» (Evrei
10:19-20)
Aşa cum spune textul, perdeaua este echivalentul
trupului lui Isus. Prin urmare, ce s-a întâmplat cu trupul
lui Isus s-a întâmplat şi cu perdeaua. Ce s-a întâmplat cu
trupul lui Isus? A fost sfâşiat. Sfâşiat de bici, sfâşiat de
spini. Sfâşiat de crucea grea şi de piroanele ascuţite. Dar
în oroarea trupului Său sfâşiat găsim splendoarea uşii
deschise.“
Isus a strigat iarăşi cu glas tare şi şi-a dat Duhul.
Şi îndată perdeaua dinlăuntrul Templului s-a rupt în
două, de sus până jos (Matei 27:50-51).
Ce semnificaţie avea perdeaua sfâşiată? Pentru
evrei, a însemnat că nu mai exista nicio barieră între ei şi
Sfânta Sfintelor. Nu mai era nevoie de preoţi care să
mijlocească între ei şi Dumnezeu. […] Dar pentru noi?
Care e semnificaţia? Suntem bineveniţi în prezenţa lui
Dumnezeu – în orice zi, la orice oră. Dumnezeu a
înlăturat bariera care ne separa de El. […] Bizuie-te pe
cruce! Sângele s-a vărsat, iar vălul s-a rupt. Eşti
binevenit în prezenţa lui Dumnezeu.
Urmă toarea promisiune a lui Dumnezeu ne este
ară tată de cruce:
De ce este crucea simbolul credinţei noastre?
Pentru a găsi răspunsul, e suficient să privim la crucea
propriu-zisă. Modelul ei e unul cât se poate de simplu. O
bârnă orizontală, iar cealaltă, verticală. Una se întinde
pe laterală – ca dragostea lui Dumnezeu. Cealaltă e
îndreptată în sus – ca sfinţenia lui Dumnezeu. Crucea e
locul în care Dumnezeu Îşi iartă copiii fără a scădea din
exigenţele Lui.
Insă pentru a putea face din crucea lui Hristos
crucea vieţii noastre, trebuie ca şi eu, şi voi să aducem
ceva la picioarele ei. […] Daţi-I lui Dumnezeu momentele
voastre de îngrijorare. Ştiind tot ce a făcut pentru voi,
credeţi că Dumnezeu nu va fi în stare să se îngrijească de
viaţa voastră de pe pământ? […] Şi aş mai avea o
sugestie, dacă-mi daţi voie: lăsaţi la cruce şi momentul
final.
Fie ca Dumnezeu să ne ajute să lă să m ın
̂ tradevă r toate aceste lucruri la cruce şi să putem privi
plini de speranţă spre viitor.
Mai multe despre această carte ș i altele scrise
de Max Lucado aflați pe blogul carteaeoviață.com.

Pakistanul, o țară unde grupările
islamice radicale dictează politica
împotriva creștinilor
Persecuţia creştină din Pakistan vine din partea
grupurilor islamice radicale, a că ror activitate şi influenţă
ın
̂ floreşte şi se extinde cu susţinerea partidelor politice, a
armatei şi a autorită ţilor guvernamentale. In mod oficial,
atâ t autorită ţile câ t şi armata fac o distincţie ın
̂ tre talibanii
„buni” şi cei „ră i”. La momentul actual, aceste grupă ri
radicale administrează mii de madrass, centre de educaţie
islamică , unde tinerii sunt ı̂ nvă ţaţi şi ı̂ n curajaţi să
persecute minorită ţile religioase, cum ar fi cea creştină .
Aceste grupă ri radicale reprezintă o ameninţare
semnificativă pentru creştini, ın
̂ să cel mai mare pericol
pentru ei o reprezintă membrii propriile familii, deoarece
convertirea de la Islam este vă zută ca o mare ruşine.
Credincioşii convertiţi care se adună la ın
̂ chinare
au de ın
̂ fruntat riscuri mari. Ei sunt de multe ori urmă riţi
şi monitorizaţi. Oricine intră ı̂ n contact cu ei este
investigat.
In unele oraşe mici şi sate, pă rinţii creştini sunt
forţaţi să ış̂i trimită copii pentru a studia la madrassa
locală pentru educaţie islamică , iar acolo aceştia se află
sub o presiune continuă să se convertească la islam de la o
vâ rstă fragedă .
In fiecare an, aproximativ 700 de femei sunt ră pite
ın
̂ Pakistan. Unele dintre acestea sunt abuzate sexual şi
forţate să se că să torească cu bă rbaţi musulmani şi să se
convertească la islam.
Pakistanul este o republică islamică , iar ţara
suferă din cauza presiunii exercitate de numeroasele
grupă ri radicale musulmane.
Rugaţi-vă ca guvernul Pakistanez să adopte legi
care vor proteja creştinii.
Rugaţi-vă pentru pakistanezii care s-au convertit
la creştinism de la islam care trebuie să înfrunte greul
persecuţiei. Islamiştii radicali îi privesc pe convertiţi că pe
nişte apostaţi, iar familia, prietenii şi vecinii îi consideră o
ruşine pentru comunitatea lor.
Rugaţi-vă pentru siguranţă şi protecţie pentru
femeile creştine din Pakistan care trebuie să trăiască cu o
frică permanentă că vor fi răpite, violate şi forţate să se
căsătorească.
Stiricrestine.ro

RUGĂCIUNE
Rugăciune pentru RVE București
Aș a cum ne-a solicitat noul director al RVE
Bucureș ti, Cristian Matei, atunci câ nd a fost prezent
ın
̂ biserica noastră , să ne rugă m ș i să postim pentru
urmă toarele motive:
- Unitatea echipei RVE Bucureș ti
- Resurse umane, financiare, spațiu adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM

