Rugãciune specialã pentru

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. Fernandez Eddy
11. Georgeta Chiș că
12. Ignat Maria
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaș cu Maria
15. Lă ză rescu Ș tefan
16. Mateescu Dan
17. Micu Gherghina
18. Mihai Constantin
19. Mihă ilescu Marta
20. Mitu Emilia
21. Nica Ș tefia
22. Omota Nicu
23. Oprea Aurica
24. Radu Aniș oara
25. Ră dulescu Venera
26. Sas Florian
27. Să că cean Elena
28. Să că cean Gheorghe
29. Scâ ntei Marieta
30. Scâ ntei Gheorghi
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Stroe Silvia
34. Stroe George
35. Unisor Cornelia
36. Vandici Aurora
37. Vasile Alexandru
38. 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

Piatra, pe care au lepădat-o
zidarii, a ajuns să fie pusă în
capul unghiului clădirii.
Domnul a făcut lucrul
acesta, și este o minunăție
înaintea ochilor noștri.

FAMILIILE BISERICII
s Mulț u mim 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 ın
̂ 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 ı̂și crească copiii ı̂n 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 disfuncț ionale, ca fiecare partener să se
pocă iască ın
̂ dreptul lui ș i să respecte Cuvâ ntul lui Dumnezeu.

Anunțuri:
o
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Duminica aceasta vom expune adevă rul biblic
despre CINA DOMNULUI. Duminica viitoare, 11 martie, vom avea un o
DEZBATERE cu un invitat special, pastorul Daniel Fodorean de la Constanța, pe
tema: Dinamica Bisericii - Forme (in)adecvate pentru ım
̂ plinirea funcțiilor
bisericii. Aș teptă m ın
̂ trebă rile dvs. ın
̂ legă tură cu aceste teme abordate, fie ın
̂ scris
pe un bilet, fie ın
̂ direct la microfon. Vă mulțumim!
o
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori să -L urmeze pe Domnul Isus
Hristos, că ın
̂ această dimineață 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 ı̂ntrebă 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
COMITET. Invită m frații din comitetul bisericii mâine seară de la ora
18.00, pentru ș edința lunară a comitetului, pentru rugă ciune ș i sfă tuire.
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. Adolescenț ii sunt aș teptaț i 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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Respingerea Împărăției
Matei 21:33-44
Intrarea triumfală a Domnului Isus ı̂n Ierusalim, entuziasmul ș i
strigă tele mulțimilor: Osana Fiul lui David! Binecuvântat este Cel ce vine în
Numele Domnului!” crease o atmosferă optimistă că ceva extraordinar se va
ın
̂ tâ mpla foarte curâ nd. Ucenicii sperau ca Isus să -Ș i instaureze Impă ră ția, ș i ei
să ocupe pozițiile privilegiate pe care deja le aș teptau. Pe de altă parte,
speranța mulțimilor era ca națiunea Israel, aflată sub stă pâ nirea romană , să fie
eliberată , ș i mulți vedeau ın
̂ Isus, drept Salvatorul națiunii. Insă , momentul
intră rii lui Isus ın
̂ Ierusalim, nu era altceva decâ t liniș tea de dinaintea furtunii.
In urmă toarele zile, liderii religioș i ai lui Israel, care hotă râ seră deja
să -L ucidă pe Isus, ș i-au manifestat pe față ostilitatea față de El ș i L-au supus
unui tir de ın
̂ trebă ri ispititoare cu scopul de a-I gă si vreo vină cu care să -L
condamne. Insă Mâ ntuitorul nu a fost nicio clipă ın
̂ defensivă ın
̂ disputa cu
aceș tia, dimpotrivă venise ș i pentru El momentul potrivit să -i ın
̂ frunte ın
̂ mod
deschis, să le dea pe față ipocrizia, necredința, falsa lor neprihă nire ș i faptul că
sunt un obstacol ın
̂ calea celor care-L caută sincer pe Dumnezeu ș i vor să -ș i
mâ ntuiască sufletul. Mâ ntuitorul avea să le spună : ... voi închideți oamenilor
împărăția cerurilor: nici voi nu intrați în ea, și nici pe cei ce vor să intre, nu-i
lăsați să intre. (Matei 23:13). In continuare, ın
̂ pasajul citat, Domnul Isus le
aduce multe alte acuze grave, folosind de nouă ori apelativul: Vai de voi,
cărturari și farisei fățarnici!
Insă pe lâ ngă această adresare directă , Mâ ntuitorul a folosit ș i câ teva
pilde prin care le ară ta starea lor spirituală gravă . Evanghelistul Matei prezintă
cinci pilde rostite de Domnul Isus ın
̂ aceste zile de confruntare cu liderii
religioș i ai lui Israel, ș i cea ın
̂ care le arată pă catul lor cel mai grav, este Pilda
viticultorilor. Aici ei sunt identificați cu vierii, care, ın
̂ loc să -L primească cu
cinste pe Fiul lui Dumnezeu, să asculte de El ș i să se supună Lui, au hotă râ t să -L
omoare. In acelaș i timp, prin această pildă , Mâ ntuitorul avea să -Ș i anunțe
dinainte ș i public moartea Sa (aș a cum o fă cuse cu ucenicii Să i), faptul că va fi
scos din Via Domnului, afară din cetate, ș i acolo va fi omorâ t. Ceea ce s-a ș i
ın
̂ tâ mplat doar peste câ teva zile.
Mesajul pildei viticultorilor, deș i a fost ın
̂ dreptat atunci că tre fariseii,
că rturarii ș i preoții cei mai de seamă , mesajul ei este valabil ș i astă zi pentru
toți cei care-L resping pe Isus Hristos ș i Impă ră ția Lui. Meditâ nd la această
pildă , al că rei mesaj este Respingerea Împărăției, putem observa:
Continuarea în pagina 2

1.Dragostea lui Dumnezeu, care oferă cu
generozitate, Împărăția.
Investiț ia atâ t de mare pe care a fă cut-o
Dumnezeu, pentru via Lui, pentru poporul Lui, arată
câ t de mare este dragostea Lui. Ș i această dragoste se
vede din cuvintele: Ce aș mai fi putut face viei Mele, și
nu i-am făcut? (Isaia 5:4a).
Dumnezeu spune ș i astă zi fiecă rui om
pă că tos: Ce aș mai fi putut face ș i nu am fă cut pentru
a-ț i salva sufletul ș i a intra ı̂ n Impă ră ț i a Lui
Dumnezeu? Mai mult decâ t să -L dau pe singurul Meu
Fiu să moară pentru tine, ce aș mai fi putut face?
Cum ră spunzi acestei dragoste atâ t de mare?
2.Îndelunga răbdare a lui Dumnezeu față de cei ce
resping Împărăția.
Această ın
̂ delungă ră bdare a lui Dumnezeu, de
a nu-i pedepsi ın
̂ dată pe cei vinovați, ın
̂ seamnă har de
pocă ință, har pentru schimbarea atitudinii față de Cel
care ıț̂i oferă totul ș i ıț̂i cere atâ t de puțin. Biblia spune
că : ... Dumnezeu este plin de îndurare și milostiv, încet
la mânie, plin de bunătate și credincioșie... (Exod
34:6). Dacă L-ai respins pâ nă acum pe Isus Hristos, ș i
ın
̂ că eș ti ın
̂ viață, este doar harul lui Dumnezeu care te
ın
̂ deamnă la pocă ință.
3.Dreptatea lui Dumnezeu, care cere pedeapsă
pentru cei vinovați.
Este interesant că la ın
̂ trebarea lui Isus: ce va
face stăpânul vierilor care i-au respins, batjocorit ș i
chiar omorâ t pe robii Să i? Ră spunsul lor a fost: Pe
ticăloșii aceia, ticălos îi va pierde.. (v41). Ș i nu peste
mulț i ani, pedeapsa lui Dumnezeu avea să vină
asupra Ierusalimului ș i locuitorilor lui. Ap. Pavel
arată consecințele celor care resping harul mâ ntuirii:
Dar cu împietrirea inimii tale , care nu vrea să se
pocăiască, îți aduni o comoară de mânie, pentru ziua
mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu,
care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. (Romani
2:5-6).
Aș adar, să nu uită m că Dumnezeu este
proprietarul viei ș i ı̂ n dragostea Lui ne oferă
privilegiul de a lucra ın
̂ via Lui ș i de a produce roadă
pentru El. Să nu uită m că Dumnezeu este bun ș i are o
ın
̂ delungă ră bdare față de orice pă că tos, dar să nu
credem că ră bdarea ș i bună tatea Lui nu au limite. Va
veni ș i ceasul evaluă rii, ceasul socotelilor, ș i ceasul
acela va fi, fie al ră splă tirii, fie al condamnă rii.
Fie ca Dumnezeu să ne găsească pe toți
slujitori credincioși în via Sa!
Pastor, Nicolae Ologeanu

C A RT EA E O V I A ȚĂ
O dragoste mai presus de rațiune
de John Ortberg
Astă zi vom descoperi o altă carte care
abordează subiectul dragostei. Insă nu dragostea pe
care lumea o promovează şi o ım
̂ bră ţişează , care
astă zi e şi mâ ine a dispă rut, ci O dragoste mai presus
de raţiune. Aşa se numeşte cartea scrisă de John
Ortberg, care ıș̂i propune să ne ın
̂ drepte privirea şi
gâ ndurile că tre dragostea adevă rată , spre ce
ın
̂ seamnă ea pentru Dumnezeu şi ce ar trebui să
ın
̂ semne ea pentru noi.
John Ortberg ne ajută să descoperim toate
acestea ı̂ n două sprezece capitole pline de
sensibilitate presă rate şi cu o doză de umor cald.
Subtitlul că rţii este o ın
̂ trebare: Cum explici o
dragoste ce nu poate fi explicată? Iată cum ră spunde
autorul:
Cu toţii suntem nişte păpuşi de cârpă. Cu
defecte şi răni, frânţi şi deformaţi. Însă suntem
păpuşile de cârpă ale lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu ne
cunoaşte secretul. El ştie că suntem nişte păpuşi de
cârpă.
Profetul Isaia a spus-o cu mii de ani în urmă:
„Toţi am ajuns ca nişte necuraţi şi toate faptele noastre
bune sunt ca o haină mânjită”. Fiecare dintre noi a
devenit atât de zdrenţăros, atât de sfâşiat de păcat şi
vinovăţie încât singura soluţie logică la îndemână era
să se elimine rasa umană. Ca ea să fie eliminată şi totul
să fie luat de la început. Însă Dumnezeu nu a putut să
facă aşa ceva. Aşa că a propus o operaţie de
reconstrucţie. Dumnezeu Şi-a propus să ducă rasa
umană acolo unde putea să-i schimbe hainele
murdare şi să-i îndepărteze vinovăţia şi păcatul, care
au făcut obiectul iubirii Sale să devină atât de
neatrăgător. Un astfel de loc chiar există. Acesta este
crucea.
Există o dragoste care caută valoarea în
obiectul ei. Există o dragoste care este atrasă de statut,
bogăţie şi frumuseţe. Noi înţelegem această dragoste.
O vedem în fiecare zi. Însă există o dragoste care îi
conferă valoare obiectului ei. Există o dragoste care ia
păpuşi de cârpă ca mine şi ca tine şi le iubeşte dincolo
de raţiune. Şi dacă Îl laşi, Dumnezeu va începe să-ţi
facă o operaţie de reconstrucţie până când, într-o zi –
să te ţii! „Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Tatăl. Să ne
n u m i m c o p i i a i l u i D u m n eze u . Şi s u n te m …
Preaiubiţilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Şi ce
vom fi nu s-a arătat încă.”
După ce ne reaminteşte că suntem chemaţi să

iubim, John Ortberg schiţează câ teva dintre
caracteristicile acestei iubiri.
„Dacă mă iubiţi pe Mine, iubiţi-Mi şi păpuşile de
cârpă” spune Dumnezeu. Cele două iubiri sunt
nedespărţite.
Dragostea înseamnă să fii pentru persoana pe
care o iubeşti. Dragostea adevărată este gata să
avertizeze, să mustre, să confrunte sau să sfătuiască,
atunci când este necesar.
Dragostea îşi găseşte desfătarea şi bucuria în
cel iubit.
Dragostea dăruieşte şi îl slujeşte pe cel iubit.
Testul dragostei este că ea dăruieşte chiar şi atunci când
nu se aşteaptă la o răsplată.
Dragostea acordă atenţie. Dumnezeu ne iubeşte
atât de mult, încât ne acordă atenţia Lui, spune John
Ortberg. Dragostea observă. Dragostea ascultă.
Dragostea ţine minte. Dragostea este în detalii.
Dumnezeu atinge ceea ce e de neatins – Isus
era şi este abordabil şi accesibil pentru oricine. El a
atins chiar ș i leproș ii, vameș ii ș i pă că toș ii. Adevă rata
spiritualitate ıl̂ face pe om mai abordabil, nu mai puţin
abordabil.
Secretul este să fim atât de plini de Isus, încât
atunci când ne atingem de cei din această lume, în loc să
ne molipsim noi, să se molipsească ei de la noi. Numai
când te apropii destul de mult pentru a te molipsi de
durerea altora, vor fi ei suficient de aproape pentru a se
molipsi de dragostea ta. În izolare, dragostea moare.
Umilinţa şi generozitatea sufletului se sufocă.
Spiritualitatea corect înţeleasă este o viaţă de
uimire, de veneraţie, de bucurie, de simplitate, de
închinare, de mulţumire, de slujire, de umilinţă, de curaj
şi de adevăr. Întotdeauna în centru se află dragostea.
Spiritualitatea greşit înţeleasă produce oameni care
sunt îngâmfaţi, care se autoîndreptăţesc, care nu pot
iubi, care nu pot simţi. Produce inimi reci, măşti de
plastic, feţe triste, vieţi lipsite de autenticitate şi suflete
ofilite, observă John Ortberg.
Oamenii care reprezintă surse de har nu
încetează niciodată să te iubească. Ei văd dincolo de
aparenţe; ei văd întunecimea, la fel ca bunătatea din
inima ta. Dar când văd întunecimea, nu se retrag. Nu
sunt scârbiţi. Se apropie de tine. Poate că eşti o păpuşă de
cîrpă, dar eşti păpuşa de cârpă a lui Dumnezeu şi
„furnizorii de har” nu te uită niciodată.
Cartea O dragoste mai presus de rațiune vă va
face să vă minunaţi ın
̂ că o dată sau poate pentru prima
dată de dragostea lui Dumnezeu. Descoperiț i mai
multe pe blogul carteaeoviață.com, ın
̂ pagina Emisiuni,
sezonul 2, episodul 2.

B I S E R I C A P E R S E C U TATÃ
Sudanul – Un regim autoritar ocupă locul
4 în Indexul Mondial de Persecuție
Persecutorii creștinilor în Sudan sunt în mod special
autoritățile guvernamentale și islamul radical. Este o
persecuție sistematică, similară cu o epurare etnică. Țara se
află sub autoritatea președintelui dictator Al-Bashir și a
partidului condus de acesta, care guvernează după bunul
plac, neexistând practic un stat de drept. Presa și mass media
sunt cenzurate masiv, iar libertatea de expresie este
restrânsă drastic.
Guvernul face eforturi pentru a menține politica: o
singură religie- singură cultură- o singură limbă. Religia
islamică este întrețesută în societatea sudaneză, iar mulți
creștini s-au mutat în Sudanul de Sud de la declararea
independenței în anul 2011.
Sudanul este măcinat de peste 20 de ani din cauza
unui conflict ce are drept cauză implementarea Legii Sharia,
Sudanul de Sud s-a separat de restul țării în anul 2011, ceea
ce a determinat autoritățile guvernamentale din nord să își
întărească atașamentul față de legea islamică.
Creștinii din Sudan duc o viață extrem de dificilă.
Multe clădiri de biserici, unele dintre ele fiind folosite de
mulți ani de zile ca locașuri de rugăciune, au fost distruse.
Autoritățile arestează și intimidează în mod sistematic liderii
creștini și solicită ca cei aflați în conduecerea bisericilor să
apară în fața unor comisii înființate de autorități, pentru a da
socoteală.
Creștinii trebuie să aibă grijă în permanență ca
atunci când interacționează cu musulmanii, să se abțină de la
a vorbi despre credința creștină, pentru că acest lucru ar
putea fi considerat o încurajare la apostazie împotriva
islamului. Unii creștini au fost arestați și acuzați că sunt
spioni, și multe biserici au fost demolate sau înscrise pe o
listă oficială a bisericilor care așteaptă demolarea.
Rugați-vă pentru creștinii din Sudan, ca Dumnezeu
să îi păzească în mijlocul persecuției pe care trebuie să o
îndure, rugați-vă ca aceștia să găsească oportunități de a se
aduna și închina împreună;
Rugați-vă pentru liderii bisericilor creștine să aibă o
credință puternică în fata persecuției din partea extremiștilor
islamiști;
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

