Rugăciune specială pentru

PREGĂTIRE în vederea SFÂRȘITULUI
Mulțumim pentru credincioș ii care ı̂și
sfâ rș esc cu bine că lă toria.
s Mulțumim pentru membrii din Biserica
„Harul”, care sunt aproape de cei care
experimentează despă rțirea de cei dragi.
s Mulțumim pentru promisiunea revenirii
Domnului ca să pună capă t istoriei ș i să ın
̂ noiască toate lucrurile.
s Ne rugă m pentru veghere ș i slujire ın
̂ aș teptarea venirii Mâ ntuitorului.
s Mijlocim pentru copiii care sfâ rș esc ın
̂ că un an de ș coală să aibă o vacanță
frumoasă ș i ın
̂ tabă ră să ıl̂ cunoască mai bine pe Dumnezeu.
s Mijlocim pentru studenții care ș i-au sfâ rș it facultatea să gă sească un loc
de muncă adecvat.
s

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiș că Georgeta
7. Cibu Maxim
8. Coteanu Anton
9. Ene Lucreția
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
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. Radu Petrică
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. Strugariu Dan
35. Uniș or Cornelia
36. Vandici Aurora
37. 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

Hristos s-a dat pe Sine Însuși,
pentru păcatele noastre, ca
să ne smulgă din acest veac
rău, după voia Dumnezeului
și Tatălui nostru.
Galateni 1:4

Anunțuri:
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Vine sfâ rș itul lumii? Ce ın
̂ seamnă asta
pentru un creș tin? Care sunt semnele vremurilor din urmă ? Ce ar trebui să
ș tie ș i să facă creș tinul ın
̂ aș teptarea venirii Domnului? Azi, de la ora
18.00, ın
̂ vă țăm ım
̂ preună ce spune Biblia despre lucrurile din urmă .
▀

▀
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. Vineri seara a plecat ın
̂ veș nicie fr. GEORGE STROE. Astă zi,
după terminarea slujbei de dimineață, va avea loc slujba de ın
̂ mormâ ntare
ın
̂ sala mare a bisericii. Vă invită m să ră mâ nem ală turi de sora Silvia ș i de
celelalte rude. Inhumarea va avea loc la cimitirul din Periș . Dumnezeu să
mâ ngâ ie familia ın
̂ doliată !
▀
COMITET. Frații din comitetul bisericii sunt invitați mâ ine seară la
ora 18.00 pentru ș edința lunară a comitetului.
▀
EUTIH vă aș teaptă pe 5 iunie, de l8.30, la o întâlnire specială.
Invitați speciali: trei cupluri că rora le poți pune întrebări ın
̂ legă tură cu
perioada lor de curtare ș i prietenie, logodnă ș i că să torie, perioada de rodaj
a că sniciei ș i după acomodare. Nu rata ocazia!
▀
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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Smulși din acest veac rău
Galateni 1:1-24
Ne naș tem plantați ș i ın
̂ ră dă cinați ın
̂ tr-un veac ră u, prin pă cat; un veac stă pâ nit
de cel ră u, de duhurile ră ută ții, de oameni ră i, pofte rele etc. Hristos s-a dat pe
Sine, ca să ne poată smulge din acest veac al ın
̂ tunericului ș i să ne stră mute ın
̂
Impă ră ția luminii, ca să ne scoată de sub influența naturii pă că toase cu toate
poftele ei lumeș ti ș i să ne transfere sub influența Duhului Sfâ nt. Hristos s-a dat
pe Sine Însuși, pentru păcatele noastre, ca să ne smulgă din acest veac rău, după
voia Dumnezeului și Tatălui nostru. Galateni 1:4
De ce ne trezim totuș i adesea că suntem atâ t de ın
̂ ră dă cinați ın
̂ acest veac ră u ș i
el este atâ t de ın
̂ ră dă cinat ın
̂ noi? Dacă Hristos a murit ca să ne smulgă din
mijlocul acestui veac ră u, de ce nu experimentă m veacul cel bun, ın
̂ noirea,
schimbarea? Ce ın
̂ seamnă acestă smulgere? Cum are loc? De ce uneori nu i se
vă d efectele?
Schimbarea vieții (1:11-24) vs. Schimbarea Evangheliei (1:6-10; 6:15)
Schimbarea radicală ș i continuă a vieții este dovada smulgerii din acest veac
ră u. Această schimbare se realizează pas cu pas doar prin puterea Evangheliei
lui Hristos, auzită ș i tră ită zi de zi. Saul din Tars experimentează smulgerea din
lumea ın
̂ care tră ia ș i schimbarea radicală ș i foloseș te acest argument pentru a
valida atâ t Evanghelia pe care o predica, câ t ș i autoritatea apostolică pe care o
avea.
Diavolul ın
̂ cearcă să ım
̂ piedice schimbarea vieții prin schimbarea Evangheliei,
singura putere care poate schimba starea spirituală a omului. Dar chiar dacă
noi înșine sau vreun înger din cer ar veni să vă propovăduiască o altă Evanghelie,
deosebită de cea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! (1:8)

Crucificarea totală (2:20-21; 5:24; 6:14) vs. Circumcizie rituală (5:2-6;
6:12-13)

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, București, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady
Cod Fiscal - 12117218

Schimbarea Evangheliei de că tre cel ră u are ca țintă adesea schimbarea relației
spirituale zilnice cu ritualuri periodice: circumcizie, să rbă tori, luni, ani etc.
Continuarea în pagina 2

(4:9-11). Smulgerea din veacul cel ră u ș i tră irea unei
noi vieț i presupune o crucificare permanentă a
sinelui, a firii umane, a că rnii cu toate poftele ei.
Simpla circumcizie rituală nu este de nici un folos
pentru viața nouă , fă ră o ră stignire zilnică a naturii
vechi. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc,
dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine…
(2:20).

Ascultarea de Duhul (5:16-18, 22-23, 25) vs.
Împlinirea poftelor firești (5:13-21, 24)

Smulgerea din acest veac ră u prin Evanghelia lui
Hristos ș i crucificarea firii carnale se vă d lă murit ın
̂
viața zilnică . Cine mă motivează ș i mă conduce ın
̂
acț iunile mele? Dacă viaț a mea este animată de
ım
̂ plinirea dorințelor mele carnale, dacă sunt ros ın
̂
interior de invidie, gelozie ș i ră utate, dacă tră iesc
relații disfuncționale cu ceartă , violență ș i conflicte,
atunci ın
̂ seamnă că nu sunt condus de Duhul lui
Dumnezeu, ci de natura mea pă că toasă . In acest caz,
ori nu am fost smuls din acest veac ră u, ori după ce am
ın
̂ ceput prin Duhul, ım
̂ i continuu viața prin firea
pă mâ ntească (3:3). Dacă am fost aduș i la viaț a
creș tină prin Duhul, să și umblăm prin Duhul (5:25).

Nu vă înșelați… Ce seamănă omul aceea va și secera.
Cine seamănă în firea lui pământească va secera din
firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în
Duhul va secera din Duhul viața veșnică (6:7, 8).

Pastor, Daniel Mercioniu

RESURSE PE SITE-UL BISERICII(www.bbht.ro). Vã
reamintim ca pe site-ul bisericii noastre gãsiți
resurse spirituale pe care le puteți accesa de acasã.
Din secțiunea RESURSE puteți asculta și/sau
descãrca predicile din bisericã în format audio și
mãrturii ale membrilor bisericii; de asemenea, veți
putea accesa și/sau descãrca în format electronic:
Buletinul bisericii, Pliantul Dialogos și Ghidul de
studiu pentru grupurile de ucenicie. Mulțumim
tuturor celor care editeazã și încarcã pe site aceste
resurse!

C A RT EA E O V I A ȚĂ
Sfaturile unui diavol mai bătrân către
unul mai tânăr de C.S.Lewis
Pentru că săptămâna trecută s-a amintit de cartea
Sfaturile unui diavol mai bătrân către unul mai tânăr de
C.S.Lewis și am discutat această problematică în cadrul
slujbelor de duminică seara, astăzi aveți ocazia să
descoperiți mai multe idei și fragmente din ea.
O poveste din culise, aceasta este o carte scrisă
sub forma unor scrisori trimise de un diavol mai
experimentat către un altul, prin care îl învaţă cum să-l
ispitească pe „Pacientul“ său, un tânăr. Vedem astfel ce se
ascunde în spatele cortinei, intrigile şi planurile ţesute de
diavol, cu mijloace potrivite pentru fiecare om în parte,
dar şi modul în care Dumnezeu intervine.
Scopul cărţi nu a fost să facă speculaţii asupra
vieţii diavoleşti, ci să aducă la lumină o nouă perspectivă
asupra vieţii omeneşti, scrie autorul. Ea prezintă
subtilităţi ale naturii umane pe care le putem vedea cel
mai bine doar dintr-o analiză la rece, din afara noastră.
Personajele pe care le vom întâlni sunt demoni cu
nume aparent comice – Sfredelin, Amărel, Pişcămâl,
Ghiborţ – dar cu o teribilă dorinţă de a-şi abate
„pacienţii” – oamenii de care se ocupă – de la Dumnezeu
şi de a le ruina vieţile, pentru a le servi apoi ca pradă.
Suntem avertizaţi încă de la început să nu uităm că
diavolul este un mincinos. Nu toate vorbele lui Sfredelin
trebuie luate drept adevărate, nici măcar din punctul lui
de vedere, spune autorul. De asemenea, pe parcursul
cărţii, se face referire la Dumnezeu prin termenul
“Duşmanul”.
Aşadar, ceea ce putem învăţa din această carte învăţăm
aplicând opusul sfaturilor pe care le dă diavolul.
Încă din scrisoarea a doua, Sfredelin află cu mare
nemulţumire că pacientul nepotului său a devenit creştin.
De acum, trebuie abordată o nouă tactică. Din nefericire,
tocmai Biserica va fi de un mare ajutor. Omul nu poate
vedea măreţia Bisericii adevărate, care îi pune în
încurcătură până şi pe cei mai tenace ispititori, după
cum recunoaşte chiar Sfredelin.
Acesta din urmă speculează tocmai această
incapacitate a omului. Pacientul nu vede decât imitaţia
de gotic a faţadei neterminate care acoperă clărirea cea
nouă a bisericii. Înăuntru îl vede pe băcanul din colţ,
care, cu priviri uleioase, se înghesuie să-i ofere o cărţulie
argintată ce conţine o liturghie pe care nici unul dintre ei
nu o înţelege, plus o culegere jerpelită de cânturi
religioase adaptate, în mare parte slabe şi tipărite cu
litere foarte mărunte. Lucrează, aşadar, cu mare atenţie
la dezamăgirea sau nemulţumirea pe care primele
săptămâni de mers la biserică le vor produce cu
siguranţă în pacient.
Dacă un om nu poate fi vindecat de mersul la biserică,
cel mai bine e să-l facem să bată tot cartierul în căutarea
bisericii „care i se potriveşte”, până când ne alegem cu
un bun degustător ori cunoscător de biserici. Tot căutând
biserica potrivită, omul nostru va deveni un critic în loc
să rămână un învăţăcel, cum şi l-ar dori Duşmanul.

În continuare descoperim cum Diavolul va alege,
dintre toate relaţiile, să le strice tocmai pe cele mai apropiate,
cu cei din casa noastră.
Pune-l să se concentreze pe viaţa lăuntrică, îi spune
Sfredelin nepotului său. Scoate-i din minte cele mai
elementare îndatoriri aplecându-l asupra celor mai
avansate şi mai spirituale dintre ele. Trebuie să-l aduci în
stare să practice scrutarea de sine timp de un ceas fără să
descopere nici unul din acele lucruri care sar în ochi oricui a
trăit vreodată în aceeaşi casă cu el sau a lucrat în acelaşi
birou.
Nici rugăciunea nu este scutită de atacurile celui rău,
care, în mod subtil, o face aproape inutilă. Întâi, pacientul va
considera cu totul neimportantă poziţia corpului atunci când
se roagă. Apoi, se va baza doar pe sentimentele pe care crede
că trebuie să le aibă sau să şi le inducă atunci când se roagă.
Când intenţia era să-L roage să le dea curaj, fă-i să
încerce din răsputeri să se simtă ei singuri curajoşi. Când îşi
spun că se roagă pentru îndurare, convinge-i să încerce să se
simtă deja iertaţi. Învaţă-i să aprecieze valoarea fiecărei
rugăciuni după reuşita ei de a produce sentimentul dorit; şi
nu-i lăsa nicidecum să se întrebe în ce măsură depinde
reuşita sau nereuşita cu pricina de cât de sănătoşi sau
bolnavi, de cât de proaspeţi sau obosiţi se simt la momentul
respectiv.
În general, cel rău doreşte să te ţină cât mai departe de
orice intenţie de a te ruga, aşa cum recunoaşte Sfredelin: E
amuzant că muritorii îşi închipuie întotdeauna că noi le
băgăm ceva în cap. În realitate, opera noastră cea mai
reuşită este să nu lăsăm nimic să intre. Ne-a atras atenţia în
mod deosebit această idee, pentru că într-adevăr, de multe ori
nu greşim pentru că facem ceea ce nu trebuie, ci pentru că nu
facem ceea ce trebuie să facem. Dacă nu reuşeşte să ne
oprească să ne rugăm, însă, ne va îndrepta spre o rugăciune
neconvenţională, în afara oricăror canoane. Şi cel mai grav
este faptul că este distorsionată chiar Persoana căreia ne
rugăm.
Oamenii nu pornesc de la acea percepţie clară a Lui
[Dumnezeu] pe care noi, din nefericire, nu o putem evita. Ei
nu au cunoscut niciodată acea terifiantă luminozitate, acel
pârjol de strălucire care ne afundă veşnic viaţa în durere.
Priveşte în mintea pacientului în timp ce se roagă şi vei vedea
că aşa ceva n-ai să găseşti. Examinează obiectul aspiraţiei
lui şi vei avea în faţa ochilor un amalgam hilar de tot felul de
ingrediente. Se vor afla acolo imagini preluate din
reprezentări ale Duşmanului aşa cum a apărut El în timpul
nefericitului episod cunoscut sub numele de Întrupare: vor fi
şi imagini mai vagi – poate chiar în tonuri primitive, puerile
– ale celorlalte două Persoane. Oricare ar fi natura
amalgamului, nu-l lăsa să se roage decât lui – obiectului pe
care el l-a creat şi nu Persoanei care l-a creat pe el.
În cea de-a 8-a scrisoare a lui Sfredelin găsim o
descriere foarte frumoasă a diferenţelor dintre lucrarea celui
rău şi a lui Dumnezeu, dintre dorinţele demonilor cu omul şi
planul lui Dumnezeu. Cel rău urmăreşte să absoarbă voinţa
omului. Iubirea lui Dumnezeu pentru oameni şi libertatea în
care El trebuie slujit nu sunt vorbe de paradă, ci
înspăimântătorul adevăr, avertizează Sfredelin –
înspăimântător pentru diavoli, dar eliberator pentru noi.

El chiar vrea să umple universul cu stârpiturile
Lui nesuferite care să-I preia chipul şi asemănarea –
creaturi a căror viaţă va fi, păstrând proporţiile,
calitativ asemănătoare cu a Lui, şi asta nu pentru că i-a
absorbit pe toţi, ci pentru că voinţa lor se conformează
liber voinţei Lui. Noi căutăm vite care să ne devină
hrană; El îşi doreşte slujitori care să-i devină fii. Noi
vrem să aspirăm înăuntru; El vrea să dăruiască în
afară. Noi suntem ca nişte vase golite care ar vrea să se
umple; El este plin şi se revarsă. Obiectivul nostru de
război e o lume în care Tatăl Nostru din Adânc va fi
asimilat toate fiinţele în sine: Duşmanul tinde către o
lume plină de fiinţe unite cu El şi totuşi distincte.
Aşadar, Dumnezeu nu se impune. El se arată la
început, dar Îşi retrage, sau cel puţin aşa simţim noi,
înştiinţările şi îndemnurile măreţe de la începutul
credinţei. El ne dă voie să stăm pe propriile picioare şi,
deşi noi simţim acele perioade ca nişte râpe, care pot fi
exploatate cu uşurinţă de cel rău, tocmai acelea ne fac
oamenii pe care Şi-i doreşte El. E de ajuns ca noi să
vrem cu adevărat să umblăm, fiindcă El se mulţumeşte
şi cu mersul împiedicat.
Cum deja nu-l mai pot ţine pe tânăr departe de
viaţa spirituală, cei doi diavoli plănuiesc să o corupă,
remodelând imaginea despre Isus, aşa cum au făcut-o
de-a lungul secolelor în funcţie de modul de gândire, de
filosofiile şi politica fiecărei perioade.
Isus trebuie să fie un „mare om” în sensul
modern al termenului – aflat la originea vreunei linii de
gândire fantaste, excesive – un tip ciudat, colportor de
panacee. Distragem astfel minţile omeneşti de la ceea
ce în adevăr este şi a făcut El. Mai întâi Îl transformăm
într-un simplu învăţător, apoi camuflăm legătura de
substanţă între învăţăturile Lui şi cele ale celorlalţi
mari educatori morali. Oamenii nu trebuie să observe
că toţi marii moralişti sunt trimişi de Duşman nu pentru
a le spune lucruri noi, ci pentru a le împrospăta
memoria, pentru a reafirma platitudinile morale
originare, împotriva eforturilor noastre de a le ţine sub
tăcere. În locul creatorului adorat de creatură, vom
avea curând un simplu lider aclamat de către un
partizan şi, într-un final, un personaj de marcă aprobat
de vreun istoric scrupulos.
Lupta lor devine tot mai disperată, pe măsură ce
„pacientul” înaintează tot mai mult spre Împărăţia
Duşmanului, însă lucrurile iau o întorsătură neaşteptată
pentru cei doi diavoli. Vă lăsăm pe voi să savuraţi
deznodământul şi ultimul capitol, în care Sfredelin îşi
exprimă furia faţă de nepotul său, şi din vorbele lui
teribil de mânioase, să întrezăriţi bucuria tânărului de a
fi faţă în faţă cu Creatorul său, încântarea şi eliberarea.
Mai multe fragmente din această carte
descoperiți ascultând emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ
pe carteaeoviață.com, în pagina Emisiuni, sezonul 4,
episodul 3.

