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

V-am spus aceste lucruri ca
să aveți pace în Mine. În
lume veți avea necazuri, dar
îndrăzniți, Eu am biruit
lumea.”

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. 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
ORA DE VARĂ. Avâ nd ın
̂ vedere trecerea la ora de vară , ın
̂ cepâ nd cu duminica
viitoare - 1 aprilie (Sărbătoarea Floriilor), slujbele bisericii noastre de duminică seara
și miercuri seara vor ın
̂ cepe la ora 18.00. De asemenea, tot la ora 18.00 vor ın
̂ cepe ș i
slujbele din Să ptă mâ na Mare.
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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Buna Vestire… chiar aduce vești bune?
Luca 1; Ioan 16
Buna Vestire ne amintește în fiecare an de întâlnirea Mariei cu îngerul
Gavril. „Plecăciune, ție, căreia ți s-a făcut mare har. Binecuvântată ești tu între
femei…” Dumnezeu i-a dat fecioarei Maria de știre că va avea un copil, însă această
veste bună avea și o veste greu de primit. Cum pot avea un copil dacă nu sunt
căsătorită? „Duhul Sfânt se va pogorî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va
umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine se va chema Fiul lui Dumnezeu.”
Buna Vestire anunță întruparea Fiului lui Dumnezeu, care se va numi Isus, „pentru
că El va mântui pe poporul Său de păcatele sale”.
Evanghelia sau vestea bună are întotdeauna o veste plăcută și o veste
neplăcută. Vestea bună și plăcută este că „ni s-a născut un Mântuitor” spre a ne
mântui de păcatele noastre. Vestea neplăcută este că suntem păcătoși și fără El
suntem pierduți pentru veșnicie.
Buna Vestire nu se rezumă la vestea primită de Maria de la înger. Înainte de
arestarea și răstignirea Sa, Mântuitorul le dă vești ucenicilor Lui; vești care ar trebui
să îi bucure, deși pe moment îi întristează. În Ioan 14-16 se repetă de mai multe ori
expresia „v-am spus aceste lucruri”. Isus le vestește ucenicilor Lui ce are să se
întâmple imediat, dar și după învierea Sa. Astăzi, de asemenea, Cuvântul lui
Dumnezeu aduce vești bune Bisericii, creștinilor contemporani.
Putem învăța câteva lucruri din aceste bune vestiri. În primul rând,
Dumnezeu vorbește de bine oamenilor, binevestește. Ar trebui să-I fim
recunoscători pentru că El nu tace și pentru ca într-o lume plină de vești rele ne
transmite cea mai buna veste: Evanghelia mântuirii. În al doilea rând, este evident
că Dumnezeu vorbește și binevestește cu un scop: încurajare și întărirea credinței,
avertizare ca să prevină căderea, proclamarea unui adevăr sau plan divin suveran.
În al treilea rând, Buna Vestire este o veste bună chiar dacă nu toți o percep așa.
Maria a fost tulburată de cuvintele îngerului. Ucenicii au fost tulburați de ce le-a
vestit Isus în Joia Mare. Cu toate acestea, vestea bună era cu adevărat bună. În al
patrulea rând, Buna Vestire așteaptă un răspuns, o reacție. Dumnezeu vorbește și
nu tace, transmite vestea bună chiar dacă este tulburătoare. El o face cu un scop și
așteaptă un răspuns. Omul ar trebui să asculte vestea bună și să răspundă
asemenea Mariei: „Iată roaba Domnului, facă-mi-se după cuvintele tale”. Acesta
este răspunsul potrivit mesajului adus din cer de Buna Vestire.
Pastor, Daniel Mercioniu

C A RT EA E O V I A ȚĂ
Nu-i de mirare că e numit Mântuitorul
de Max Lucado
În Biblia ta de peste o mie de pagini, ce
contează? Dintre toate poruncile şi interdicţiile, ce este
esenţial? Ce este indispensabil? Vechiul Testament?
Noul? Harul? Botezul?
Oare asta să fie tot? Mers la biserică duminica.
Câ n te c e f r u m o a s e . Z e c i u i a l ă p ra c t i c a tă c u
credincioşie. Cruci de aur. Costume din trei piese.
Coruri mari. Biblii legate în piele. Toate acestea sunt
frumoase, dar… unde este esenţa?
Asta se ın
̂ treabă Max Lucado ın
̂ cartea sa, Nu-i
de mirare că e numit Mântuitorul – cronici ale crucii, o
carte perfectă pentru a fi citită ın
̂ să ptă mâ nile de
dinaintea Paș telui.
Autorul ne invită să medită m la cuvintele
apostolului Pavel din 1 Corinteni, capitolul 15:
„V-am învăţat ın
̂ ainte de toate, aşa cum am
primit şi eu: că Cristos a murit pentru păcatele noastre,
după Scripturi.“ „Înainte de toate“, spune el. Citeşte mai
departe: „Că a fost îngropat şi a înviat a treia zi, după
Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa, apoi celor
doisprezece.“
Iată esenţa. Aproape că e prea simplu. Isus a
fost omorât, îngropat şi înviat. Eşti surprins? Partea
care contează este crucea. Nici mai mult, nici mai
puţin.
Priveşte cu atenţie crucea împreună cu mine,
ne ın
̂ deamnă Max Lucado. Hai să examinăm acest ceas
din istorie. Să audiem martorii. Să ascultăm vocile. Să
privim feţele. Şi, mai presus de orice, să-L privim cu
atenţie pe Cel care este numit Mântuitorul. Şi să vedem
dacă putem găsi partea care contează.
Pe parcursul că rţii autorul va medita asupra
fiecă ruia dintre ultimele cuvinte sau gesturi ale lui
Isus Hristos pe cruce. Ca şi altă dată ın
̂ prezentarea
unei că rţi scrise de Max Lucado, credem că cel mai
bine o prezintă el ın
̂ suşi, prin câ teva fragmente din
carte:
Acţiuni finale. Momente finale. Cuvinte finale.
Ele reflectă o viaţă bine trăită. La fel şi ultimele cuvinte
ale Stăpânului nostru. Aflat în pragul morţii, Isus Şi-a
pus casa în rânduială: O rugăciune finală de iertare. O
rugăminte onorată. O cerere făcută din dragoste. O
întrebare a suferinţei. O mărturisire a umanităţii. O

chemare de izbăvire. Un strigăt de încheiere.
„S-a isprăvit.“ Opreşte-te şi ascultă. Îţi poţi
imagina strigătul de pe cruce? Cerul este întunecat.
Celelalte două victime gem. Gurile batjocoritoare au
amuţit. Poate se aud tunete. Poate se aud plânsete.
Poate e linişte. Atunci Isus respiră adânc, împinge cu
picioarele în pironul roman şi strigă: „S-a isprăvit!“
Ce se isprăvise? Planul lung cât toată istoria de
răscumpărare a omului se isprăvise. Mesajul lui
Dumnezeu pentru om se isprăvise. Lucrările săvârşite
de Isus ca om pe pământ se isprăviseră. Lucrarea se
isprăvise. Cântecul fusese intonat. Sângele fusese
vărsat. Jertfa fusese adusă. Boldul morţii fusese
înlăturat. Totul se terminase.
Putem face ce vrem cu crucea. Îi putem
examina istoria. Îi putem studia teologia. Putem
reflecta la profeţiile despre ea. Totuşi, ceea ce nu
putem face este să plecăm de lângă ea fără să luăm o
atitudine.
Nu poţi merge la cruce doar cu mintea, dar nu
şi cu inima. Nu merge aşa. Calvarul nu este o călătorie
mentală. Nu este un exerciţiu intelectual. Nu este un
calcul divin sau un principiu teologic rece. Este un
sfâşietor ceas de emoţii.
Nu pleca de acolo fără lacrimi şi neatins. Nu
pleca doar aranjându-ţi cravata şi dregându-ţi glasul.
Nu îţi permite să cobori de la Calvar cu sânge rece.
Te rog… opreşte-te. Priveşte din nou. În mâinile
acelea sunt cuie. Pe crucea aceea este Dumnezeu. Noi
L-am pus acolo.
Data viitoare când eşti chemat să suferi, ia
aminte. E posibil ca atunci să fii mai aproape de
Dumnezeu decât oricând. Priveşte cu atenţie. E foarte
posibil ca mâna care se întinde să te scoată din ceaţă să
fie una străpunsă.
Intr-adevă r nu-i de mirare că e numit
Mâ ntuitorul. Crucea de la Golgota nu ne arată doar că
relaţia noastră cu Dumnezeu a fost restaurată , ci şi că ,
iată , Dumnezeu ştie ce ın
̂ seamnă suferinţa şi o poate
ın
̂ ţelege pe a noastră .
Fie ca mesajul crucii să nu ne mai lase
indiferenţi şi să ne dă m seama că fă ră ea toţi suntem
morţi. Că ci, aşa cum spune Pavel, toţi eram morţi ın
̂
greşelile şi ın
̂ pă catele noastre. Dar Dumnezeu ne-a
adus şi poate aduce pe oricine la viaţă ım
̂ preună cu
Hristos. Şi tot ce trebuie să faci este să crezi.
Mai multe despre această carte ș i alte că rți de
Max Lucado gă siți pe blogul carteaeoviață.com.

B I S E R I C A P E R S E C U TA TÃ
Nivelul de persecuţie cu care se confruntă
creştinii din China este la un maxim istoric
Un activist pentru drepturile creştinilor din China a
declarat că persecuţia nu a fost niciodată mai dură decâ t este
acum, ı̂nsă ı̂n ciuda tuturor greută ţilor Evanghelia se
ră spâ ndeşte mai mult ca niciodată .
Bob Fu, fondatorul organizaţiei China Aid, a declarat
pentru postul de radio creştin Premier din Anglia, că peste
223.000 de credincioşi creştini au fost persecutaţi ın
̂ China
ın
̂ anul 2017, un numă r care este de 4 ori mai mare decâ t cel
din anul precedent. Peste 3.700 de persoane au fost
ın
̂ carcerate.
„Orice creştin este vă zut ca o persoană suspicioasă ,”
spune Fu. „Creştinismul este considerat o religie stră ină ,
occidentală , fiind suspectat de tentativă de a se infiltra ın
̂
râ ndurile Partidului Comunist cu scopul de a ră sturna
puterea statului.”
Represiunea creştinilor din China a dus la
ı̂ndepă rtarea semnului crucii de pe clă dirile bisericilor,
dă râ marea clă dirilor ș i arestarea creştinilor care sunt
surprinşi că se ın
̂ chină ın
̂ afară locurilor autorizate.
Recent, un creştin din sudul provinciei Guangdong a
fost trecut pe o listă neagră , ceea ce ıl̂ ım
̂ piedică să se mai
angajeze, după ce a fost arestat pentru credinţa lui.
Conform lui Fu: „Există funcţionari din cadrul
autorită ţilor care se duc ın
̂ casele creştinilor şi ră mâ n acolo
peste noapte pentru a ı̂mpiedica o eventuală ı̂ntâ lnire
nocturnă de ı̂nchinare. Nu am mai fost martori la un
asemenea nivel al persecuţiei de pe la sfâ rşitul Revoluţiei
Culturale a lui Mao.”
Fu crede că represiunea ım
̂ potriva creştinilor este
atâ t de puternică pentru că , ın
̂ ultimii cinci ani, numă rul
creştinilor cin China a crescut accelerat. El spune că
organizaţia pe care o conduce, a obţinut un document
guvernamental secret, ın
̂ care se afirmă că se vor lua o serie
de mă suri pentru „a opri această oribilă creştere a
numă rului creştinilor.”
Fu spune că atunci câ nd a citit acest document, a
strigat cu bucurie „Aleluia”, acest lucru ın
̂ seamnă că Partidul
Comunist recunoaşte că există o creştere ı̂nsemnată a
creştinismului şi asta produce ın
̂ grijorare.
„In 1949 erau mai puţini de un milion de creştini ın
̂
China, astă zi după 60 de ani de persecuţie continuă din
partea autorită ţilor comuniste, sunt peste 100 de milioane.
Deci există o creşte de peste 100 de ori şi asta ın
̂ ciuda
persecuţiei.”
„Partidul Comunist are 90 de milioane de membri.
Există mai mulţi creştini decâ t atei membri de partid, şi
acest lucru reprezintă o ameninţare.”
Fu, care a fă cut ın
̂ chisoare ın
̂ China la mijlocul anilor
'90 pentru activită ţi ilegale de evanghelizare, a declarat ın
̂
interviul oferit ca ră spâ ndirea creştinismului la acest nivel

fă ră precedent dovedeşte un singur lucru: Dumnezeu este
suveran.
„Dumnezeu stă pe tron ın
̂ Ceruri şi râ de la aceşti
lideri comunişti (Pslamul 2). Poate că Domnul ıî va folosi
ca şi slujitorii Lui, aşa cum l-a folosit şi pe Nebucadnețar ın
̂
timpul ım
̂ pă ră ţiei Babilonului.”

Rugați-vă ca bisericile din Turkmenistan să
primească din nou autorizația de funcționare din
partea autorită ților, ın
̂ conformitate cu o lege emisă
acum doi ani, astfel ın
̂ câ t să poată funcționa legal.
C e r e ț i D o m n u l u i s ă ı̂ n t ă r e a s c ă c r e d i n ț a
credincioș ilor din Turkmenistan, ın
̂ special a celor
convertiți de la islam, ș i să facă posibilă distribuirea
de Biblii ș i literatură creș tină . Cereți-I lui Dumnezeu
să dea ın
̂ țelepciune de sus conducă torilor bisericii,
care pă storesc poporul Să u ın
̂ vremuri grele, mai ales
ın
̂ relația cu autorită țile.
Lă udaț i -L pe Domnul pentru faptul că
Biserica din Uzbekistan creș te, ın
̂ ciuda persecuției
severe. Purtaț i ı̂n rugă ciune creș tinii, ı̂n special
conducă torii bisericii, care suferă din punct de
vedere fizic ș i emoțional din pricina intimidă rii, a
bă tă ilor ș i a riscului de a fi ın
̂ temnițați ș i rugați-vă ca
Dumnezeu să ıî vindece. Cereți ca guvernul să -ș i
schimbe atitudinea față de credincioș i ș i să ridice
restricțiile privind libertatea religioasă .
Rugaț i -vă ca noua lege guvernamentală
vietnameză care privitoare la religie, care a intrat ın
̂
vigoare ın
̂ ianuarie, să ducă la reducerea hă rțuirii ș i a
persecuț i ei creș tinilor ș i să fie primul dintre
mulțimea de paș i necesari că tre o mai mare libertate
religioasă ın
̂ Vietnam. Rugați-vă ca toți cei ın
̂ chiș i
care au parte de abuzuri brutale, fiind acuzați de mult
trâ mbiț ata „subversiune” – deseori pentru
susținerea libertă ților celorlalți – să fie achitați ș i
eliberați.
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

