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Anunțuri:

Dumnezeul	care	caută	păcătoșii	

Geneza	2:25-3:19

Dumnezeul	Creator	care	a	fost	trădat	de	om,	creatura	Sa,	nu	așteaptă	ca	

omul	 să-L	 caute,	 pentru	 că	 n-ar	 fi	 făcut-o	 niciodată,	 ci	 ım̂bracă	 Haina	 de	

Mântuitor	 și-i	caută	pe	primii	păcătoși.	Mesajul	de	astăzi	ne	este	adus	atât	

pentru	a	arăta	modul	ın̂	care	lucrează	Dumnezeu	și	a-L	primi	pe	El,	cât	și	modul	

ın̂	care	ar	trebui	să	acționăm	noi	atunci	când	evanghelizăm	oamenii.	Ce	face	

Dumnezeu	cu	păcătoșii	pe	care-i	caută?

I.	Dumnezeul	care	caută	păcătoșii	le	descoperă	starea

	 a.	 Această	 stare	 permanentă	 este	 descoperită	 prin	 folosirea	 unei	

ın̂trebări	mici,	 dar	 cu	 efect	mare:	Unde	 ești?	Prin	ea	Dumnezeu	urmărea	o	

evaluare	spirituală,	personală	și	divină.

II.Dumnezeul	care	caută	păcătoșii	le	decretează	sentința

	 a.	 Sentința	 oferită	 de	 Dumnezeu	 a	 cuprins	 aspecte	 ale	 blestemului	

pământesc	care	avea	ın̂	vedere	mai	multe,	printre	care	nașterea	cu	durere	sau	

munca	cu	durere.

	 b.	 Dar	 sentința	 lui	 Dumnezeu	 viza	 blestemul	 ın̂grozitor	 al	 morții.	

Sentința	 morții	 era	 ın̂treită:	 moartea	 spirituală,	 moartea	 fizică	 și	 moartea	

veșnică.

III.Dumnezeul	care	caută	păcătoșii	le	dăruiește	soluția

	 a.	 Soluțiile	 ın̂cercate	 de	 oameni,	 precum	 ascunderea,	 aruncarea	 vinii	

asupra	altora	sau	autoneprihănirea,	nu	au	fost	acceptate	de	Dumnezeu.

	 b.	Deși	Dumnezeu	nu	era	dator	să	ofere	o	soluție,	totuși	El	a	dăruit	prin	

har	 singura	 Soluție	 adevărată:	 Sămânța	 femeii	 –	 care	 urma	 să	 fie	 Fiul	 Lui	

Dumnezeu,	Isus	Hristos!

Dacă	avem	o	stare	atât	de	depravată	prin	păcat,	și	ne	așteaptă	o	sentință	

atât	de	groaznică	din	cauza	păcatului,	cel	mai	ın̂țelept	ar	fi	ca	acum,	să	alergăm	

la	Hristos,	singura	Soluție!	Dacă	ai	avut	parte	de	acest	act	măreț	de	Salvare,	

ajută-i	și	pe	alții	să	cunoască	aceste	lucruri.

o 	BOTEZ.	I�n	această	dimineață	ne	bucurăm	să	avem	ın̂	biserica	noastră	
un	botez	nou-testamentar,	ın̂	cadrul	căruia	9	suflete	I�l	vor	mărturisi	pe	
Domnul	Isus	ca	Domn	și	Mântuitor	personal.	Cuvântul	Domnului	va	fi	vestit	
de	 fr.	 Zaharia	 Lăpugean,	 pastorul	 bisericii	 baptiste	 din	 Ogrezeni.	
Dumnezeu	să-i	binecuvânteze	pe	toți	participanții	 la	acest	eveniment	al	
bisericii	noastre.

o 	CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Duminica	aceasta	și	duminica	viitoare	(4	
februarie)	vom	continua	să	prezentăm	ın̂vățătura	biblică	despre	Biserică.	
Așteptăm	ın̂trebările	dvs.	ın̂	legătură	cu	aceste	teme	(scrise	sau	rostite	la	
microfon).	Vă	mulțumim	și	vă	așteptăm!

o 	EUTIH.	Ai	văzut	vreodată	un	artist	de	circ	care	ın̂vârte	10...15	farfurii	
ın̂	vârfurile	unor	bețe	foarte	ascuțite,	ın̂cercând	să	nu	scape	niciuna	pe	jos?	
Uneori	 exact	 așa	 arată	 și	 viețile	 noastre!	 Vino	 la	 ın̂tâlnirea	 Eutih	 și	 vei	
descoperi	câteva	principii	biblice	importante,	care	ıț̂i	vor	arăta	cum	să-ți	
administrezi	timpul	ın̂tr-un	mod	eficient.	Marți,	de	la	18.30.

o  ADOLESCENȚI.	Adolescenții	sunt	așteptați	vineri,	de	la	18.30,	 la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.

o  GRUPURI	 DE	 RUGÃCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	
rugãciune	în	fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	
frații,	 surorile	 și	 tinerii	 care	 doresc	 sã	 mijloceascã	 pentru	 lucrarea	
Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.

o  CITIREA	BIBLIEI.	Anul	 acesta	vom	citi	Noul	Testament	 ın̂	 ordine	
cronologică.	 Primele	 șase	 luni	 vom	 citi	 cele	 patru	 evanghelii	 simultan,	
urmărind	 lucrarea	 Mântuitorului	 ın̂	 ordine	 cronologică.	 Pentru	 citirea	
Bibliei	prin	proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Dumnezeu,	în	adevăr,	n-a	
trimis	pe	Fiul	Său	în	lume	
ca	să	judece	lumea,	ci	ca	
lumea	să	fie	mântuită	

prin	El.	
Ioan	3:17

 Rugãciune	specialã	pentru
B	I	S	E	R	I	C	 	Ă

	
sMulțumire	pentru	Hristos,	care	I�și	zidește	
Biserica	și	astăzi.
sMulțumire	 pentru	 Biserica	 luptătoare	 și	
biruitoare,	 pe	 care	 Porțile	 Locuinței	
morților	nu	o	biruiește.
sMulțumire	pentru	Duhul	Sfânt,	care	a	dat	
naștere	Bisericii	și	o	asistă	ın̂	toată	istoria	ei.
sMulțumire	pentru	biserica	locală	„Harul”,	și	pentru	cei	peste	20	de	ani	de	
istorie.		
sMulțumire	pentru	toți	membrii	slujitori	ai	bisericii	„Harul”.
sMijlocire	pentru	ın̂viorarea	spirituală	a	bisericii	„Harul”	și	pentru	creștere	
spirituală.
sMijlocire	pentru	manifestarea	iubirii	creștine,	a	compasiunii,	a	empatiei	ın̂	
biserică.
sMijlocire	pentru	creșterea	sănătoasă	a	bisericii	ın̂	toate	privințele.
sMijlocire	pentru	ın̂deplinirea	misiunii	Bisericii	„Harul”	ın̂	Titan	și	până	la	
marginile	lumii.
sMijlocire	pentru	mântuirea	oamenilor	care	intră	ın̂	Biserica	„Harul”.	

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 

Pastor,	Emanuel-Zaharia	Lăpugean



spirituală	nu	este	eterică	și	în	afara	noastră,	nu	este	
un	 lucru	 pentru	 obținerea	 căruia	 trebuie	 să	 ne	
străduim	din	greu;	ea	se	află	în	noi,	străbătându-ne,	
tot	așa	cum	sângele	se	găsește	în	fiecare	ființă	vie.	

De	asemenea,	el	explică	 și	expresia	folosită	
foarte	 des	 de	 creștini,	 „curățare	 ı̂n	 sângele	 lui	
Hristos”,	 pentru	 că	 ne	 putem	 ın̂treba	 cum	 poate	
curăța	 sângele	 când	 noi	 vedem	 că	 el	 pătează.	 Și	
totuși,	 ı̂n	 organism,	 el	 are	 exact	 rolul	 acesta.	
Globulele	 roșii	 preiau	 deșeurile	 din	 celule	 și	 le	
livrează	unor	organe	capabile	să	le	descarce	ın̂	afara	
trupului.

Așa	 cum	 sângele	 ne	 curăță	 de	 metaboliți	
nocivi,	 iertarea	 prin	 sângele	 lui	 Hristos	 curăță	
deșeurile	și	păcatele	care	ne	periclitează	adevărata	
sănătate.

William	Harvey	spunea:	Sângele	nu	este	doar	
cauza	vieții	în	general,	ci	și	a	unei	vieți	mai	lungi	sau	
mai	 scurte,	 a	 somnului	 și	 a	 stării	 de	 veghe,	 a	
genialității,	a	aptitudinilor	și	a	puterii	fizice.	El	este	
primul	care	prinde	viață	și	ultimul	care	moare.	Din	
punct	de	vedere	medical,	sângele	semnifică	viață,	nu	
moarte.

Astfel,	 Isus	 a	 spus,	 de	 fapt:	 dacă-Mi	 bei	
sângele,	viața	Mea	va	intra	în	tine	–	fă	lucrul	acesta!	
Astfel,	 eu	 cred	 că	 Isus	 intenționase	 ca	 ceremoniile	
noastre	să	includă	nu	doar	rememorarea	morții	Sale,	
ci	 și	 înțelegerea	vieții	Sale	prezente.	Nu	putem	trăi	
fără	hrana	pe	care	ne-o	dă	viața	Lui.

Împărtășania,	 celebrată	 în	 memoria	 morții	
lui	Isus,	este,	totodată	și	un	toast,	dacă	vreți,	în	cinstea	
Vieții	care	a	învins	însăși	moartea	și	care	acum	ni	se	
oferă	tuturor,	fără	plată.

Imunologii	 au	 o	 glumă	 de-a	 lor	 pe	 care	 o	
citează	 când	 sunt	 întrebați	 cum	 poate	 corpul	 să	
pregătească	fiecare	tip	de	anticorp	necesar	în	lumea	
noastră	periculoasă:	„GOD”	(Dumnezeu),	răspund	ei.	
În	acest	caz,	GOD	este	acronimul	pentru	Generator	of	
Diversity	(Generator	de	diversitate),	care	 înseamnă	
abilitatea	 nemaipomenită	 a	 corpului	 de	 a	 produce	
orice	 fel	 de	apărare	 e	necesară.	Dr.	Ronald	Glasser	
numește	 acest	 proces	 „un	 amestec	 de	 mister	 și	 de	
chimie...	 o	 combinație	 de	 fizică	 și	 har,	 realizată	 la	
nivel	molecular.”

În	contextul	analogiei	noastre,	imaginați-vi-L	
pe	 Dumnezeu,	 după	 ce	 a	 privit	 cu	mare	 tristețe	 la	
virusul	 răului	 care	 I-a	 infectat	 creația,	 punându-Și	
deoparte	 prerogativele,	 pentru	 a	 îmbrăca	 învelișul	
unei	celule	victime	a	acelui	virus	oribil,	cu	scopul	de	a	
vaccina	 omenirea	 împotriva	morții	 și	 a	 distrugerii	
care	 vor	 urma	 negreșit.	 O	 analogie	 indică	 slab	
adevărul;	 nimic	 n-ar	 putea	 avea	 mai	 multă	 forță	
decât	simpla	afirmație	„El	S-a	făcut	păcat	pentru	noi.”

Astăzi,	când	avem	parte	de	vinul	Euharistiei,	e	

ca	și	cum	Domnul	ne-ar	spune:	Acesta	este	sângele	Meu,	
care	 a	 fost	 întărit	 și	 pregătit	 pentru	 voi.	 Aceasta	 este	
viața	Mea,	care	a	fost	trăită	pentru	voi	și	la	care	acum	
puteți	 fi	 și	 voi	 părtași.	 Am	 fost	 ostenit,	 sărac,	 ispitit,	
părăsit;	 poate	 că	 mâine	 vă	 veți	 simți	 și	 voi	 osteniți,	
săraci,	 ispitiți	 sau	părăsiți.	 Când	 se	 va	 întâmpla	acest	
lucru,	puteți	să	folosiți	puterea	Mea	și	să	aveți	parte	de	
duhul	Meu.	Eu	am	biruit	lumea	pentru	voi.

Cina	Domnului	rezumă	toate	cele	trei	coordonate	
temporale:	viața	care	a	fost	și	a	murit	pentru	noi,	viața	
care	este	și	trăiește	 în	noi	și	viața	care	va	fi	și	va	veni	
pentru	noi.	Hristos	nu	e	doar	un	exemplu	de	viață.	El	este	
viața	însăși.

Descoperiți	și	celelalte	trei	componente,	capul,	
duhul	 şi	 durerea,	 cu	 analogiile	 aferente,	 ascultând	
emisiunea	CARTEA	E	O	VIAȚĂ,	sezonul	2,	episodul	5	
din	secțiunea	Emisiuni	de	pe	carteaeoviață.com.

						 R	 U	 G	 Ă	 C	 I	 U	 N	 E
Rugăciune	pentru	RVE	București

	 Așa	 cum	ne-a	 solicitat	 noul	 director	 al	 RVE	

București,	Cristian	Matei,	atunci	când	a	fost	prezent	

ın̂	biserica	noastră,	să	ne	rugăm	și	să	postim	pentru	

următoarele	motive:

-	 Unitatea	echipei	RVE	București

-	 Resurse	umane,	financiare,	spațiu	adecvat	

-	 Emisie	de	24	de	ore	pe	94,2	FM

B I S E R I C A	 P E R S E C U TATÃ

CARTEA	E	O	VIAȚĂ

Creați	după	chipul	Său
																					de	Dr.	Paul	Brand	și	Philip	Yancey

I�n	 cartea	Creați	după	 chipul	 Său	 de	Dr.	Paul	
Brand	și	Philip	Yancey,	care	este	un	fel	de	continuare	
a	cărții	O	făptură	atât	de	minunată,	autorii	nu	mai	fac	
referire	doar	la	metafora	Trupului	lui	Hristos,	ci	și	la	
alte	 metafore	 și	 simboluri	 din	 Biblie	 care	 conțin	
componente	ale	corpului	omenesc.	

În	 cartea	 aceasta,	 vreau	 să	 întăresc	 sensul	
originar	al	cuvântului	„imagine”,	acela	de	asemănare	
exactă,	 nu	 de	 iluzie	 înșelătoare.	 Trebuie	 să	 ne	
întoarcem	 la	 conceptul	 de	 „asemănare”	 pentru	 a	
înțelege	noțiunea	de	„imagine”	sau	de	„asemănare	cu	
Dumnezeu”,	pe	care	trebuie	să	o	purtăm.	

Cartea	este	ım̂părţită	aşadar	ın̂	5	părţi,	după	
numărul	 componentelor	 pe	 care	 le	 abordează:	
chipul,	sângele,	capul,	duhul	şi	durerea.

Fiind	 duh,	 Dumnezeu	 rămâne	 invizibil	 pe	
pământ,	dar	noi	suntem	cei	care	vom	da	trup	acelui	
duh	și	noi	purtăm	astfel	chipul	lui	Dumnezeu.	Mulți	
au	 ın̂cercat	 să	 afle	 ce	 ın̂seamnă	mai	 exact	 această	
sintagmă,	că	omul	este	după	chipul	și	asemănarea	lui	
Dumnezeu;	 unii	 au	 spus	 că	 este	 așa	 pentru	 că	 are	
capacitatea	de	a	raționa,	alții,	capacitatea	de	a	emite	
judecăți	morale	sau	creativitatea	artistică,	dar	ceea	
ce	spune	Paul	Brand	este	că	reflectarea	chipului	lui	
Dumnezeu	 stă	 ı̂n	 faptul	 că	 putem	 ı̂nțelege	 și	
transmite	 ceva	 din	 Creator,	 ın̂	 faptul	 că	 trupurile	
noastre,	fie	ele	urâte	sau	frumoase,	puternice	sau	nu,	
pot	deveni	temple	ale	Duhului	Sfânt.	De	asemenea,	
suntem	chemați	să	purtăm	acest	chip	ca	Trup,	pentru	
că	 individual	 nu	 am	 prezenta	 decât	 o	 imagine	
incompletă	a	chipului	lui	Dumnezeu	ın̂	fața	lumii.

Acum	 îmi	 imaginez	 altfel	 scena	 creării	 lui	
Adam.	Suflarea	lui	Dumnezeu	îmi	simbolizează	acum	o	
realitate	spirituală.	Îl	văd	pe	Adam	viu,	însă	posedând	
doar	o	vitalitate	animală.	Apoi,	Dumnezeu	îi	suflă	în	
nări	un	nou	duh	și-l	umple	de	Duhul	Său.	Adam	devine	
un	suflet	viu,	nu	doar	un	trup	viu.	Chipul	lui	Dumnezeu	
nu	reprezintă	o	aranjare	de	celule	epidermice	sau	o	
formă	fizică,	ci	un	duh	insuflat.

Următoarea	componentă	pe	care	o	analizează	
autorii	cărții	Creați	după	chipul	Său	este	sângele.
	 Deși	la	ın̂ceput	avea	repulsie	față	de	sânge,	ın̂	
urma	unor	experiențe,	Paul	Brand	a	ın̂țeles	că	fiecare	
celulă	trăiește	de	fapt	la	cheremul	sângelui	și	a	ajuns	
să	 fie	 mulțumitor	 fiecărei	 globule.	 Iar	 pe	 plan	
spiritual	 a	 ın̂vățat	 să	 nu	 mai	 asocieze	 sângele	 cu	
moartea	 și	 a	 ajuns	 să	 considere	 I�mpărtășania	
celebrarea	Vieții	care	a	ın̂vins	moartea	și	care	acum	
ni	se	oferă	tuturor	fără	plată.	

Hristos	a	venit	nu	doar	să	ne	arate	un	exemplu	
de	mod	 de	 viață,	 ci	 ca	 să	 ne	 dea	 viața	 însăși.	 Viața	

Evanghelie.	 Persecuția	 a	 ı̂nregistrat	 o	 creștere	
semnificativă	 ın̂	 topul	 țărilor	 ostile	 creștinismului,	
clasând	Afganistanul	pe	locul	2	ın̂	Top	50!

Islamul	 este	 religia	 de	 stat ,	 iar	 sursa	
persecuției	 ın̂cepe	 ın̂	 familie,	din	partea	grupurilor	
tribale,	 a	 grupurilor	 islamice	 radicale	 (ISIS	 și	
talibanii),	 autoritățile	 și	 comunitatea.	 I�nainte	 de	
invazia	musulmană	din	secolul	al	VII-lea,	Afganistan	
avea	 o	 populație	 creștină	 semnificativă,	 iar	 acum	
populația	creștină	este	aproape	 inexistentă.	Ultima	
clădire	 a	bisericii	 a	 fost	distrusă	 ın̂	 1973.	 I�n	multe	
cazuri,	 afganii	 care	 devin	 creștini	 sunt	 considerați	
nebuni	pentru	 că	 au	părăsit	 islamul	 și	 sunt	uneori	
internați	ın̂	spitale	de	psihiatrie.

Alții	se	confruntă	cu	pierderea	proprietăților	
personale	 și	a	 locurilor	de	muncă,	bătăi	 și	chiar	cu	
moartea	provocată	de	membrii	familiei	și	a	propriilor	
comunități.	Cunoscând	acest	lucru,	credincioșii	riscă	
totul	 și	 se	 expun	 unui	mare	 pericol	 atunci	 când	 ıl̂	
primesc	pe	Hristos	sau	când	spun	și	altora	despre	El.

I�n	cultura	afgană	loialitatea	se	raportează	mai	
ın̂tâi	la	familie,	apoi	la	clan	și	apoi	la	trib.	Oricine	nu	
respectă	normele	comunitare,	cum	ar	fi	creștinii,	este	
considerat	 trădător	 sau	 apostat,	 izgonit	 din	
comunitate,	adus	forțat	la	islam	sau	chiar	ucis	pentru	
a	restabili	onoarea	familiei.

I�n	pofida	acestei	realități,	sunt	cazuri	atunci	
când	 familia	vede	o	schimbare	radicală	 făcută	unei	
vieți	trăite	cu	Isus,	să	fie	convertită	ın̂treaga	familie.	
Unii	refugiați	afgani	l-au	primit	pe	Isus	ın̂	Atena	sau	ın̂	
alte	locuri,	iar	apoi	s-au	ın̂tors	ın̂	Afganistan	pentru	a	
ı̂mpărtăși	 credința	 cu	 familia	 și	 comunitatea	 lor,	
ın̂fruntând	riscuri	mari	de	a	fi	uciși	chiar	de	propriile	
familii	sau	comunități.

Haideţi	să	ne	unim	în	rugăciune	şi	să	ne	rugăm	
pentru	fraţii	noştri	care	împărtăşesc	aceeaşi	credinţă	
ca	şi	a	noastră,	dar	nu	şi	aceeaşi	libertate.	Dumnezeu	
ne-a	oferit	harul	ca	noi	să	ne	rugăm	pentru	ei,	şi	nu	ei	
pentru	noi.	Să	ne	rugăm	pentru	creştinii	persecutaţi,	
pentru	misionarii	care	duc	Evanghelia	în	aceasta	ţară	
(printre	ei	avem	onoarea	să	fie	și	o	româncă),	pentru	
oamenii	neevanghelizați	din	Afganistan,	dar	şi	pentru	
persecutori,	pentru	ca	ei	să-L	întâlnească	pe	Isus.

Open	Doors	a	publicat	Indexul	Mondial	de	
Persecuție	pentru	2018!

	 „I�ntr-o	 lume	 ın̂	 care	 peste	 tot	 se	 trâmbițează	
drepturile	 minorităților,	 drepturile	 animalelor,	
drepturile	a	tot	felul	de	categorii	de	oameni	și	situații	
ciudate	 din	 viață,	 prea	 puțin	 se	 vorbește	 la	 nivel	 de	
politică	 globală	 despre	 milioanele	 de	 creștini	
persecutați.	Open	Doors	a	făcut	public	raportul	anual	
– 	„World	Watch	List	 	 Indexul	Mondial	de	Persecuție”
pentru	2018.

215	 de	 milioane	 de	 creștini,	 adică	 1	 din	 12	
persoane	 din	 ı̂ntreaga	 lume,	 se	 confruntă	 cu	
intimidare,	 ın̂chisoare,	chiar	moarte,	pentru	credința	
lor	ın̂	Isus.	Aceasta	este	statistica	sumară	pentru	2018,	
ın̂tr-o	 lume	unde	drepturile	omului	sunt	considerate	
un	lucru	sfânt!	Ceea	ce	pentru	noi	este	o	simplă	știre	de	
groază,	 pentru	 milioane	 de	 creștini	 este	 o	 realitate	
crudă	pe	care	o	trăiesc	zilnic.

Coreea	 de	Nord	 rămâne	 liderul	 numărul	 1	 ın̂	
raportul	anual	 realizat	de	Open	Doors.	O	noutate	pe	
lista	celor	50	de	state	este	Afganistanul,	care	a	urcat	ın̂	
Indexul	Mondial	de	persecuții	cu	trei	poziții,	clasându-
se	 pe	 locul	 doi	 după	 incontestabilul	 lider	 Coreea	 de	
Nord.

Nu	uitați	să	vă	rugați	pentru	creștinii	de	pe	harta	
persecuțiilor,	 ei	 sunt	 răscumpărați	 cu	 același	 sânge,	
iubesc	 același	Domn,	 doar	 că	 nu	 au	 aceeași	 libertate.	
Haideți	 să	 luptăm	 împreună	 cu	 ei	 lupta	 cea	 bună,	
susținându-i	în	această	bătălie	pe	viață	și	pe	moarte,	ca	
să	nu	își	piardă	credința	și	să	nu	piardă	cununa.

Aproape	de	cei	persecutați	din	
Afganistan

Situată	 pe	 harta	 Asiei	 Centrale,	 Afganistanul	
numără	 34,2	 milioane	 de	 locuitori,	 dintre	 care	
aproximativ	 1000	 sunt	 creștini.	 Peste	 99%	 din	
populația	 ț ării 	 este	 considerată 	 neatinsă 	 de	

https://www.opendoorsusa.org/christian-persecution/world-watch-list/
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