Rugã ciune specialã pentru

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
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

Rodul celui neprihănit este
un pom de viață, și cel
înțelept câștigă suflete.
(Prov. 11:30)

MAI MULT ÎN VIAȚA SPIRITUALĂ
s Mulțumim Domnului pentru binecuvâ ntă rile pe care ni le-a dat, individual ș i ca
biserică .
s Mulțumim pentru Biserica Harul, pentru
slujitorii ei, pentru membrii dedicaț i ș i
implicați.
s Mulțumim pentru tot ce a fă cut Dumnezeu ın
̂ tre noi pâ nă ın
̂ prezent.
s Ne rugă m pentru mai mult har ın
̂ Biserica Harul.
s Mijlocim pentru o râ vnă mai mare ın
̂ rugă ciune ș i mă rturisire.
s Cerem să fim mai pocă iți, mai aproape de Domnul ș i mai implicați ın
̂
slujire.

Anunțuri:
▀
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Ce crezi despre ın
̂ geri? Dar despre
demoni? Poate un credincios să fie posedat? Care este difernța dintre
ispitire, influență demonică ș i posedare? In această seară ș i duminica
viitoare ın
̂ vă țăm ce spune Biblia despre demoni ș i acțiunile lor.

▀
CATEHEZĂ. Studiul de cateheză continuă pentru cei ce doresc să -L
urmeze pe Domnul Isus Hristos, ș i care vor să cunoască adevă rurile din
Sfâ nta Scriptură privind mâ ntuirea sufletului, ș i care au ın
̂ trebă ri legate de
doctrinele biblice pe care le studiem. Intâ lnirile au loc în fiecare duminică
dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
▀
DECES. A plecat la Domnul, după o lungă suferință, sora noastră
Simona Voinea, ın
̂ vâ rstă de 54 de ani. Slujba de priveghi va avea loc luni
seara de la ora 19.00 ın
̂ capela bisericii noastre, iar ın
̂ mormâ ntarea va
avea loc a doua zi ın
̂ oraș ul Vaslui, localitatea natală a Simonei. Dumnezeu
să mâ ngâ ie familia ın
̂ doliată .
▀
EUTIH. Cum ți-ai dori să fie relațiile cu credincioș ii din Biserica
Harul? Dar cu cei din alte comunită ți creș tine? Ce faci câ nd relațiile nu
merg? Cum se repară relațiile ın
̂ tre credincioș i? Vino, să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună
marți, de la 18.30!
▀
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de
rugã ciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.
▀
CITIREA BIBLIEI. Continuă m citirea Noului Testament ın
̂ ordine
cronologică . După primele ș ase luni ın
̂ care am citit cele patru evanghelii
simultan, urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică , citim ın
̂
prezent Faptele Apostolilor ș i epistolele. Pentru citirea Bibliei prin
proiectul Dialogos vă rugă m să urmă riți Pliantul Dialogos.
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Roada Duhului Sfânt (I)
Galateni 5:17-25
Lucrarea Duhului Sfâ nt, aș a cum o prezintă Scripturile, este o lucrare
divină , spirituală , foarte importantă ș i foarte complexă . Duhul Sfâ nt a fost
trimis pe pă mâ nt de Tată l ceresc pentru a-i convinge pe oameni că sunt
pă că toș i ș i că au nevoie de mâ ntuire. Duhul Sfâ nt este Cel care produce
naș terea din nou, o lucrare supranaturală de regenerare, de transformare ș i
ın
̂ noire a vieții celor care se pocă iesc de pă catele lor ș i cred ın
̂ Isus Hristos ca
Mâ ntuitor ș i Il acceptă ca Domn. Duhul Sfâ nt ne-a fost trimis de Dumnezeu ca
să fie Mâ ngâ ietorul ș i Că lă uzitorul sufletelor noastre.
Duhul Sfâ nt lucrează necontenit la transformarea caracterului nostru
pentru a-l face tot mai mult asemenea chipului Domnului Isus. Duhul Sfâ nt ne
dă puterea de a-L proslă vi pe Isus Hristos ın
̂ noi ș i de a-L mă rturisi lumii. Duhul
Sfâ nt este Cel care produce lucrarea de sfințire a vieților noastre. Duhul Sfâ nt
este Cel care ne oferă daruri pentru slujire, daruri pe care să le punem ın
̂ slujba
semenilor noș tri.
Ș i nu ın
̂ ultimul râ nd, Duhul Sfâ nt altoieș te ın
̂ noi o natură nouă ,
capabilă să producă roade bune, pentru slava lui Dumnezeu ș i pentru
mâ ntuirea celor pierduți.
Apostolul Pavel arată , ın
̂ textul menționat mai sus, care este Roada
Duhului Sfâ nt sub diferitele ei manifestă ri, roadă care nu trebuie să lipsească
din viața niciunui credincios.
Aș dori să observă m că această roadă pe care Duhul Sfâ nt o produce ın
̂
viața unui credincios este orientată , ın
̂ principal, ın
̂ trei direcții:
1. Roada Duhului în relația cu Dumnezeu (v. 22a)
-dragostea
-bucuria
-pacea
2. Roada Duhului în relația cu semenii (v. 22b)
-ın
̂ delunga ră bdare
-bună tatea
-facerea de bine
3. Roada Duhului în raport cu noi înșine (v. 23)
-credincioș ia
-blâ ndețea
-ın
̂ frâ narea poftelor
Continuarea în pagina 2

Aceste calită ț i , aceste virtuț i creș tine,
reprezintă roada Duhului Sfâ nt, care trebuie să se
regă sească ın
̂ viața credinciosului. Să ne rugă m lui
Dumnezeu că niciuna din ele să nu lipsească din viața
noastră .
Să nu uită m că Duhul Sfâ nt este, nu doar cu
noi, ci ș i ın
̂ noi, ș i El doreș te să producă această roadă
binecuvâ ntată ın
̂ viețile noastre. Pentru aceasta este
foarte important să ne supunem ı̂ n totalitate
controlului ș i că lă uzirii Duhului Sfâ nt, ca El să -Ș i facă
pe deplin lucrarea ın
̂ noi.
Iar cei care pâ nă acum ați produs roade rele,
roadele firii pă mâ nteș ti pă că toase, fapte prin care
L-ați ın
̂ tristat pe Dumnezeu, pă cate care v-au afectat
negativ propria viață ș i au afectat-o ș i pe a semenilor
voș tri, rugați-vă lui Dumnezeu ca Duhul Sfâ nt să vă
schimbe viața, să altoiască ın
̂ voi o nouă natură , o
natură dumnezeiască , sfâ ntă , care să producă roade
bune spre slava lui Dumnezeu, ș i care să vă conducă
la ı̂ m plinirea scopului pentru care v-a creat
Dumnezeu.
Pastor, Nicolae Ologeanu

C A RT EA E O V I A ȚĂ
Creștinul ateu
de Craig Groeschel
Cartea pe care vă invită m să o descoperiţi astă zi
poartă un titlu provocator: Creştinul ateu. Nu credeaţi că
există ? Nici noi. A fi ateu ı̂ n seamnă a nu crede ı̂ n
Dumnezeu sau ın
̂ vreo divinitate, deci expresia „creştin
ateu“ e un oximoron. Autorul că rţii, Craig Groeschel,
explică prin subtitlul ei această sintagmă – Să crezi în
Dumnezeu, dar să trăieşti ca şi cum El n-ar exista.
Iată cum se prezintă autorul la ın
̂ ceputul că rţii
Creştinul ateu:
Bună, numele meu e Craig Groeschel şi sunt un
creştin ateu. Am crezut în Dumnezeu dintotdeauna, dar nu
am trăit mereu ca şi cum El ar exista cu adevărat.
Tema că rţii este discrepanţa dintre viaţa pe care o
ducem şi principiile pe care pretindem că le avem – să
crezi din tot sufletul ın
̂ Dumnezeu, dar să tră ieşti ca şi cum
totul ar depinde numai de tine.
Iată cum ış̂i prezintă autorul cartea:
Cartea aceasta se adresează oricărei persoane care
are destul curaj încât să îşi recunoască propria ipocrizie.
Sper că vă va determina să vă puneţi întrebări, vă va
impulsiona şi vă va tulbura. Iar dacă sunteţi sinceri în faţa
lui Dumnezeu – aşa cum încerc să fiu eu însumi – e posibil ca
împreună să reuşim să ne dezbărăm de o parte din
făţărnicia noastră şi să trăim o viaţă care să-I aducă cu
adevărat slavă lui Dumnezeu.
Este de admirat sinceritatea autorului, care-şi
ın
̂ cepe cartea povestindu-şi propria experienţă şi propria
că lă torie a credinţei. In finalul introducerii, autorul
promite că va fi foarte sincer ın
̂ ceea ce priveşte luptele

sale interioare şi ne lansează o invitaţie nouă , „membrilor
clubului creştinilor atei“, să fim la fel de sinceri cu noi
ın
̂ şine şi, pe parcursul capitolelor urmă toare, ım
̂ preună ,
cu ajutorul lui Dumnezeu, să ın
̂ vă ţă m să -L cunoaştem mai
bine şi să umblă m mai aproape de El.

influenţează sau nu pe Dumnezeu în acţiunile Sale, ea va
schimba cu siguranţă atitudinea ta sau modul tău de a vedea
lucrurile. Rugăciunea îţi reaminteşte că nu tu ai controlul
asupra situaţiei şi te ţine aproape de Cel ce controlează toate
lucrurile.

Primul capitol se numeşte Când crezi în Dumnezeu,
dar nu-L cunoşti cu adevărat. Craig Groeschel parcă
anticipează gâ ndurile cititorilor: „Eu cred ın
̂ Dumnezeu“,
am putea spune noi. „Nu e destul? Doar sunt atâ ţia oameni
care nu cred ın
̂ Dumnezeu, pe câ nd eu cred. Nu asta
aşteaptă El de la mine?“. Dar a crede nu este acelaşi lucru
cu a-L cunoaşte personal. Credem ın
̂ Dumnezeu, dar viaţa
noastră nu reflectă cine este El cu adevă rat, explică
autorul acest prim tip de ateism.

De asemenea, creştinismul ateu afectează şi
chemarea noastră de a mă rturisi Evanghelia. De aceea,
capitolul 11 se numeşte Când crezi în Dumnezeu, dar nu
vorbeşti cu alţii despre credinţa ta. Craig Groeschel povesteşte
o ın
̂ tâ mplare care să ne dea de gâ ndit. Fusese rugat de o
membră a bisericii sale să meargă la tată l ei să -i prezinte
Evanghelia, pentru că acesta era pe moarte şi nu credea ın
̂
Hristos. Au vorbit despre familie, vreme, echipele preferate
de fotbal, dar autorul a decis să nu forţeze nota şi să ın
̂ cerce a
doua zi. N-a mai avut această ocazie, pentru că bă rbatul
respectiv a murit cu puţin ın
̂ ainte de a doua sa vizită . Poate
ın
̂ ţelegem şi noi ezitarea lui Craig Groeschel, mai ales că
bolnavul nu prea avea ın
̂ credere ın
̂ pastori şi nici discuţia nu a
dus la subiecte mai „spirituale“.

Există , astfel, trei tipuri de oameni: cei care cred ın
̂
Dumnezeu pur şi simplu. Chiar ın
̂ Epistola lui Iacov citim
că pâ nă şi demonii cred ın
̂ Dumnezeu, dar se ın
̂ fioară ,
fiindcă ştiu că sunt despă rţiţi de El. De exemplu, dacă
pă rem buni, nu ın
̂ seamnă neapă rat că suntem buni ın
̂ tradevă r. Cunoaşterea lui Dumnezeu poate să ducă la o viaţă
morală , dar nu şi invers. Faptele noastre exterioare nu
dovedesc neapă rat că avem o relaţie cu Dumnezeu.
Există şi cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu
ın
̂ deajuns. Poate câ ndva I-am cerut lui Isus să ne schimbe
vieţile, poate că avem nişte cunoştinţe de bază despre El,
dar astă zi nu-L mai cunoaştem ın
̂ deajuns.
Mai există o categorie de oameni, cei care Il cunosc
pe Dumnezeu ın
̂ deaproape şi Il slujesc din toată inima, aşa
cum descrie David ın
̂ Psalmul 63:1: „Dumnezeule, Tu eşti
Dumnezeul meu.“ Nu Dumnezeul altcuiva, despre care am
auzit vorbindu-se. Eşti Dumnezeul meu.
Craig Groeschel prezintă şi motivele pentru care
nu ar trebui să ră mâ nem doar la stadiul de a crede ın
̂
Dumnezeu şi atâ t. Pe mă sură ce ajungi să -L cunoşti mai
bine, te vei schimba. O relaţie vie şi intimă cu Dumnezeu ıţ̂i
va da puterea să te vindeci de toate ră nile trecutului, să
ierţi lucruri care pă reau de neiertat şi să schimbi ın
̂ tine
lucruri care pă reau de neschimbat. In loc să tră ieşti pentru
tine şi pentru clipa de faţă , vei tră i pentru Hristos şi pentru
veşnicie.
Creştinismul ateu afectează şi anumite discipline
sau ı̂ndatoriri care ar trebui să fie normale ı̂n viaţa
orică rui credincios sau poate ne sunt chiar poruncite.
Astfel, capitolul 4 se numeşte Când crezi în Dumnezeu, dar
nu crezi în puterea rugăciunii. Mulţi creştini atei au o
mulţime de motive ca să nu se roage, afirmă autorul. Poate
că nu se pricep la asta, poate că nu doresc să -L deranjeze
pe Dumnezeu cu cererile lor mă runte, poate se plictisesc
sau mintea le fuge ın
̂ altă parte sau poate că , de fapt, nu
cred că rugă ciunile lor pot schimba ceva. Este adevă rat că
atunci câ nd rugă ciunea devine un ritual sec şi fă ră
semnificaţie, ea este ın
̂ tr-adevă r plictisitoare. Dar autorul
ne oferă un sfat preţios: Dacă îţi aminteşti cu cine stai de
vorbă – când îţi dai seama de faptul că Dumnezeul
universului Se bucură sincer să te audă – adevărul acesta e
suficient ca să îţi schimbe atitudinea faţă de rugăciune.
Concentrează-te asupra lui Dumnezeu, în loc să te
concentrezi asupra ta.
Pentru cei care cred că nu există ră spuns la
rugă ciunile lor, Craig Groeschel mă rturiseşte: Personal am
învăţat că, indiferent dacă rugăciunea ta sinceră Îl

De multe ori, predicarea Evangheliei le stâ rneşte
celor care nu cred ın
̂ Hristos scepticismul, resentimentele,
teama şi mâ nia. Dacă am crede cu tă rie, ın
̂ să , ın
̂ rai şi iad,
faptele noastre ar ară ta altfel, afirmă autorul. Dacă am
ın
̂ ţelege cu adevă rat ce este iadul, am fi mult mai motivaţi să
facem ce depinde de noi ca oamenii să nu ajungă acolo. De
asemenea, mulţi nu ın
̂ ţeleg ideea de rai şi nu-şi doresc să
meargă acolo – cel puţin nu ın
̂ viitorul apropiat. In rai vom
locui ı̂ m preună cu Dumnezeu, literalmente. O zi cu
Dumnezeu e mai bună decâ t toate momentele preferate din
viaţa ta, adunate la un loc. Dacă veşnicia s-ar afla în faţa
ochilor mei, spune autorul, m-aş ruga mult mai intens pentru
cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. Aş împărtăşi credinţa mea în
Hristos zi de zi, fără întrerupere. Mi-aş sluji semenii neobosit.
Capitolele 7 şi 8 ale că rții Creștinul ateu se ocupă de
schimbare. Capitolul 7 se numeşte Când crezi în Dumnezeu,
dar eşti convins că nu te poţi schimba, iar capitolul 8, Când
crezi în Dumnezeu, dar continui să te îngrijorezi pentru orice
lucru – câ nd crezi că de tine şi de ce poţi face tu depinde totul,
că numai tu poţi schimba ceva.
Dacă crezi că nu te poţi schimba, ın
̂ tr-un anumit sens
ai dreptate. Puterile tale, voinţa ta, hotă râ rea ta, toate au o
limită . Dar, ca să te schimbi definitiv, capitulează ın
̂ faţa
puterii lui Dumnezeu. Fiecare reuşită se datorează nu
puterilor noastre, ci puterii lui Dumnezeu manifestate ın
̂
slă biciunile noastre. Dacă te simţi copleşit de ceva care e mult
mai puternic ca tine, lasă-L pe Acela care e mai presus de toate
lucrurile să fie puterea de care ai nevoie în slăbiciunile tale, ne
ın
̂ curajează autorul la finalul capitolului 7.
Capitolul 8 al că rț i i este dedicate ı̂ n grijoră rii.
Ingrijorarea este, de fapt, o lipsă de ın
̂ credere ın
̂ Dumnezeu,
este o dovadă că nu credem ın
̂ El ın
̂ mă sura ın
̂ care pretindem.
Creştinii atei gâ ndesc astfel: „Ştiu că Dumnezeu e bun, dar ın
̂
situaţia asta mă descurc şi singur“. Ingrijorarea e legată de
dorinţa noastră de a controla lucrurile. Dumnezeu ne alocă şi
nouă unele responsabilită ţi şi avem nevoie de o credinţă
biblică pentru a ı̂ndeplini lucrurile respective. Câ nd Ii
mă rturisim lui Dumnezeu grijile sau nevoile noastre, practic
Ii dă m Lui povara aceasta. Ne ră mâ ne responsabilitatea de a
face tot ce ne stă ın
̂ putere, dar nu şi ceea ce este peste puterile
noastre. De fiecare dată câ nd suntem tentaţi să luă m ın
̂ apoi
pe umerii noştri responsabilită ţile care-I aparţin lui
Dumnezeu, trebuie să ne reamintim că El e ın
̂ ţelept, ne vrea

binele şi poate face orice. Dacă acţionă m cu ın
̂ ţelepciune
putem lă sa restul ı̂n seama lui Dumnezeu. Aceasta
ın
̂ seamnă pacea supranaturală , pacea lui Dumnezeu care
ın
̂ trece orice pricepere, pe care El ne-a promis-o.
Ultimul capitol al că rţii Creştinul ateu se numeşte
Când crezi în Dumnezeu, dar nu şi în Biserica Lui. Ne-a atras
atenţia acest capitol, pentru că am observat că mersul la
biserică devine pentru unii credincioşi opţional sau
ajunge undeva la coada listei de priorită ţi pentru ziua de
duminică sau alte zile ın
̂ care se ţin slujbe. Pentru mulţi
oameni, biserica e un loc, o clă dire, o destinaţie – mergem
la biserică – ın
̂ să acest fapt ne inoculează o mentalitate de
consumatori, susţine Craig Groeschel. Biserica este, de
fapt, instrumentul ales de Dumnezeu să vină – prin
intermediul altor fiinţe umane – în întâmpinarea
adevăratelor nevoi ale oamenilor. Dumnezeu nu ne cheamă
să venim la biserică, ci să fim Biserica Lui, să fim speranţa
acestei lumi. Există mai multe motive pentru care unii
oameni evită biserica. Unii spun că nu au timp, alţii nu vor
să meargă pentru că , susţin ei, biserica e un loc plin de
ipocriţi, unii nu suportă că la biserică se vorbeşte de bani
şi au impresia că pastorii nu fac altceva decâ t să cerşească ,
alţii evită biserica pentru a nu se simţi şi mai vinovaţi, şi
mai există o categorie că rora nici o biserică nu reuşeşte să
le ım
̂ plinească aşteptă rile. Acest capitol ne oferă câ teva
motive pentru care să credem ın
̂ Biserica lui Hristos.
Biserica vine ın
̂ ın
̂ tâ mpinarea nevoilor de ordin
fizic. Noi, cei din biserică , suntem braţele şi picioarele Lui.
Noi suntem, de asemenea, cei prin care Dumnezeu
ră spâ ndeşte ı̂n lume vestea cea bună . Dacă refuzi să
slujeşti şi să -ţi foloseşti darurile ın
̂ biserică , ın
̂ seamnă că
ignori lucrarea la care Dumnezeu te-a chemat.
Biserica ne satisface şi nevoia de apartenenţă .
Apartenenţa la o biserică locală ne dă şansa de a avea pe
cineva care să ne ceară socoteală , să ne consilieze, să ne
ın
̂ drume, să ne consoleze.
Biserica ne oferă şi şansa de a creşte din punct de
vedere spiritual, prin cuvâ ntul predicat şi prin punerea ın
̂
practică a celor auzite. Aşadar, vino la biserică . Ce-i
lipseşte eşti tu.
Când Îl cunoşti cu adevărat pe Dumnezeu, în loc să
trăieşti copleşit de ruşinea trecutului sau să te îndoieşti de
dragostea Lui, poţi să savurezi zilnic harul, iubirea şi
acceptarea Sa necondiţionate. Pe măsură ce credinţa şi
viaţa noastră de părtăşie cu El se intensifică, vom vedea
bunătatea Lui – chiar şi în încercări – şi vom ajunge să
iertăm, după cum şi El ne-a iertat fără să aştepte nimic în
schimb. În loc să considerăm că nu ne vom schimba
niciodată, vom lăsa ca puterea Lui nemărginită să ne
transforme şi să ne elibereze din temniţa fricii şi a
îngrijorării. Pentru că Dumnezeu nu e doar o entitate în
care credem şi atâta tot, ci e însăşi viaţa noastră, nu ne vom
mai căuta fericirea şi siguranţa în lucrurile acestei lumi, ci
le vom găsi în prezenţa şi voia Lui. Umpluţi de El, întăriţi de
biserica Lui, vom folosi orice prilej ca să împărtăşim şi
altora dragostea Lui, zi de zi. Acesta este creştinismul
adevă rat. Alegerea ne aparţine, ne spune Craig Groeschel
ın
̂ finalul că rţii sale.
Mai multe pasaje ș i idei din această carte puteți
descoperi pe blogul carteaeoviață.com, ı̂ n pagina
Emisiuni, sezonul 3.

