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Anunțuri:

Invitație	la	ospățul	Împăratului
Luca	14:1-24

	 Cei	patru	evangheliști,	care	descriu	viața	și	lucrarea	Mântuitorului,	ni-L	
prezintă	pe	Domnul	Isus	ın̂	 foarte	multe	ipostaze:	fie	predicând	Evanghelia	
mulțimilor,	fie	aflându-se	ın̂	dialog	cu	diferite	persoane,	fie	vindecând	pe	cei	
bolnavi,	fie	șezând	la	masă	cu	vameșii	și	păcătoșii.					
	 Textul	de	față	ni-L	prezintă	pe	Domnul	Isus	ın̂	casa	unui	fariseu,	invitat	
de	 acesta	 pentru	 a	 prânzi,	 alături	 de	 alți	 farisei	 și	 ın̂vățători	 ai	 Legii.	 De	
remarcat	că	Mântuitorul	nu	a	refuzat	nicio	invitație,	indiferent	din	partea	cui	a	
venit	aceasta,	pentru	că	scopul	Său	suprem	a	fost	să	caute	și	să	mântuiască	ce	
era	pierdut.
	 Acum	 I�l	 vedem	 pe	 Isus	 stând	 la	 aceeași	 masă	 cu	 cei	 care	mereu	 I�l	
criticau,	cu	cei	care	I�l	judecau	și	care	erau	mereu	preocupați	să-I	găsească	o	
vină	ca	să-L	acuze.	I�nțelegem	că	acest	fariseu	nu	La	invitat	pe	Domnul	Isus	din	
mărinimie,	sau	pentru	ca	avea	vreo	considerație	față	de	El,	ci	cu	alte	gânduri.	
Numai	 că	 Mântuitorul	 le-a	 dat	 pe	 față	 gândurile	 ascunse,	 atitudinile	 lor	
păcătoase,	 și	 apoi	 vorbindu-le	 de	 un	 alt	 ospăț,	 de	 un	 ospăț	 al	 Impăratului	
ceresc,	a	vrut	să	le	spună	că	tocmai	ei	care	se	consideră	neprihăniți,	nu	vor	avea	
parte	la	acel	ospăț.	Dar	să	vedem:

1.	Ce	atitudini	a	condamnat	Mântuitorul	la	acești	farisei	și	cărturari?

	 						 -ipocrizia
													 	 -mândria
													 	 -lipsa	de	compasiune

2.	Ce	atitudini	au	avut	invitații	Împăratului	ceresc	la	ospățul	Său?
	 		
	 O	parte	din	invitați	au	răspuns	cu:
	 						 -refuzuri
	 						 -scuze
	 						 -lipsă	de	considerație

	 O	altă	parte	din	invitați	au	răspuns:
	 						 -cu	promptitudine
													 	 -neinvocând	scuze
													 	 -prețuind	onoarea	ce	li	se	face

	 Pilda	celor	poftiți	la	cină,	pe	care	a	rostit-o	Domnul	Isus	ın̂	acest	context,	
dezvăluie	această	realitate,	și	anume:	că	sunt	mulți	cei	care	resping	chemarea	
la	mântuire,	că	mulți	sunt	cei	care	invocă	tot	felul	de	scuze,	de	motive,	care	nu	
pot	justifica	ın̂	niciun	fel	refuzul	la	o	invitație	atât	de	generoasă,	aceea	de	a	
deveni	 un	 fiu	 al	 Impărației	 lui	 Dumnezeu	 și	 părtaș	 la	 ospățul	 I�mpăratului	
ceresc.

o 	ADUNAREA	 GENERALĂ.	Comitetul	 bisericii	 a	 hotărât	 ca	 ın̂	 data	 de	18	
februarie	a.c.	să	aibă	loc	Adunarea	Generală	Ordinară	a	bisericii	noastre.	Se	
vor	prezenta	rapoarte,	execuția	bugetară	pe	anul	2017,	proiectul	de	buget	pentru	
anul	2018,	și	alte	proiecte	pe	care	le	avem	ın̂	vedere	pentru	anul	acesta.	Așteptăm	
toți	membrii	bisericii	să	 fie	prezenți	pentru	a	ne	sfătui	 ım̂preună	cu	privire	 la	
bunul	mers	al	lucrării	lui	Dumnezeu	ın̂	biserica	noastră.

o 	 CREDEM	 ȘI	 MĂRTURISIM.	 Duminica	 aceasta	 și	 duminica	 viitoare	 (11	
februarie)	 vom	 continua	 să	 prezentăm	 ı̂nvățătura	 biblică	 despre	 Biserică	
(funcțiile,	 formele	 care	 ajută	 la	 împlinirea	 funcțiilor,	 slujitorii,	
organizarea).	Așteptăm	ın̂trebările	dvs.	ın̂	 legătură	cu	aceste	teme	(scrise	sau	
rostite	la	microfon).	Vă	mulțumim	și	vă	așteptăm!

o 	COMITET.	Frații	din	comitetul	bisericii	sunt	invitați	mâine	seară	de	la	ora	
18.00	pentru	ședința	lunară	a	comitetului,	pentru	rugăciune	și	sfătuire,	și	pentru	
discutarea	proiectului	de	buget	al	bisericii	noastre	pentru	anul	2018.

o 	EUTIH.	Banii	sunt	un	rău	necesar.	Cum	să-i	câștigi	prin	muncă	cinstită?	Cum	
să	ıî	folosești	fără	să-i	iubești?	Cum	să-i	cheltuiești	fără	să-i	risipești?	Cum	să-i	
economisești	și	să	dăruiești?	I�nvață	ım̂preună	cu	noi	cum	să	fii	un	administrator	
înțelept	al	resurselor	financiare,	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	 ı̂n	 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.

Și	stăpânul	a	zis	robului:	„Ieși	la	
drumuri	și	la	garduri,	și	pe	cei	
ce-i	vei	găsi,	silește-i	să	intre,	ca	
să	mi	se	umple	casa.	Căci	vă	

spun	că	niciunul	din	cei	poftiți,	
nu	va	gusta	din	cina	mea.”		

Luca	14:23-24

 Rugãciune	specialã	pentru

UCENICIZARE	ȘI	CREȘTERE	SPIRITUALĂ
	sMulțumim	 pentru	 ultimele	 nouă	 persoane	

care	 s-au	 botezat	 ı̂n	 luna	 ianuarie:	 Miriam,	
Maria,	 Camelia,	 Andrei,	 Ramona,	 Monica,	
Georgeta,	David,	Mircea.
sMijlocim	 pentru	 creșterea	 lor	 ı̂n	 credință,	
pentru	ucenicizarea	 lor	 de	 către	 persoane	 cu	
maturitate	spirituală.	
sMulțumim	pentru	cei	nouă	ani	ın̂	care	ne-am	ın̂tâlnit	ın̂	grupuri	de	ucenicie	la	
biserică	și	am	crescut	ın̂	legătura	frățească	și	cunoașterea	Scripturilor.
sMijlocim	pentru	integrarea	tuturor	membrilor	din	Biserica	„Harul”	ın̂	grupuri	
mici	de	ucenicizare.
sMijlocim	pentru	zidirea	spirituală	a	Bisericii	prin	ceea	ce	dă	și	primește	fiecare	
membru	ın̂tr-un	grup	mic.
sMijlocim	pentru	deschiderea	cât	mai	multor	case	pentru	ın̂tâlniri	ale	unui	grup	
mic	de	ucenicizare	și	creștere	spirituală.
sMulțumim	pentru	toți	liderii	formali	și	informali	care	investesc	ın̂	alți	oameni	ın̂	
vederea	maturizării	lor	ın̂	credință.
sMijlocim	pentru	mai	mulți	credincioși	maturi	care	să	ıș̂i	asume	rolul	de	părinți	
spirituali	pentru	creșterea	bebelușilor	spirituali.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 Continuarea în	pagina	2

	



supremația	lui	Dumnezeu	asupra	tuturor	lucrurilor	și	
pentru	 bucuria	 tuturor	 oamenilor.	 (...)	 Ne	 irosim	
viețile	 când	 nu	 ne	 rugăm,	 nu	 gândim,	 nu	 visăm,	 nu	
plănuim	și	nu	lucrăm	pentru	a-L	mări	pe	Dumnezeu	în	
toate	sferele	de	activitate	ale	vieții.	

Dumnezeu	m-a	creat	–	și	te-a	creat	și	pe	tine	–	
ca	 să	 trăim	 cu	 o	 pasiune	 unică,	 ce	 include	 totul	 și	
transformă	totul,	anume	pasiunea	de	a-L	glorifica	pe	
Dumnezeu	prin	a	mă	bucura	și	a	arăta	suprema	Lui	
măreție	în	toate	domeniile	vieții.	

Capitolul	3	al	cărţii	Nu-ţi	irosi	viaţa	este	unul	
dintre	 capitolele	 cheie,	 pentru	 că	 ceea	 ce	 prezintă	
John	 Piper	 ı̂n	 acest	 capitol	 este	 baza	 unei	 vieţi	
neirosite.	Un	indiciu	se	află	ın̂	titlu:	Lăudându-ne	doar	
cu	crucea	lui	Hristos,	centrul	strălucitor	al	gloriei	lui	
Dumnezeu.

Opusul	irosirii	vieţii	este	trăirea	cu	o	singură	
pasiune.	Pavel	a	fost	un	model	de	astfel	de	pasiune	
unică.	El	spunea:	Dar	eu	nu	ţin	numaidecât	la	viaţa	
mea,	ca	şi	cum	mi-ar	fi	scumpă,	ci	vreau	numai	să-mi	
sfârşesc	cu	bucurie	calea	şi	slujba	pe	care	am	primit-o	
de	la	Domnul	Isus,	ca	să	vestesc	Evanghelia	harului	lui	
Dumnezeu.	 Şi	 lucrurile	 care	 pentru	 mine	 erau	
câştiguri	 le-am	socotit	 ca	o	pierdere,	din	pricina	 lui	
Hristos.	 Din	 această	 pasiune	 unică	 derivă	 şi	 cele	
mărunte.	 Pe	 parcursul	 epistolelor,	 Pavel	 mai	
menţionează	 şi	 alte	 lucruri	 cu	 care	 să	 se	 laude	
(necazuri,	 slăbiciuni,	 cu	nădejdea	 ın̂vierii)	 şi	 totuşi	
toată	lauda	lui	este	ın̂sumată	ın̂	lauda	ın̂	cruce,	pentru	
că	fără	ea	am	fi	pierduţi.

Următoarele	 capitole	 devin	 un	 pic	 mai	
practice,	dar	nu	mai	simple	şi	nici	mai	comode.	Cel	
care	urmează	se	intitulează	Onorându-l	pe	Dumnezeu	
prin	 durere	 şi	 moarte.	 Asta	 ın̂seamnă	 ca,	 ın̂tocmai	
cum	 spunea	 şi	 Pavel,	 să	 lăsăm	 ca	 Hristos	 să	 fie	
proslăvit	ın̂	trupurile	noastre	fie	prin	viaţa	noastră,	
fie	 prin	 moartea	 noastră.	 I�nvăţând	 să	 murim	
(moartea	 confortului,	 siguranţei,	 tihnei	 de	 acasă,	
prietenilor),	vom	şi	trăi	cum	se	cuvine.	Dumnezeu	a	
lăsat	 ca	 ın̂cercările	 să	 intensifice	 tânjirea	 noastră	
după	El.

În	această	 lume	 îmbibată	 în	păcat,	 suferința	
este	planul	 lui	Dumnezeu.	Ea	portretizează	oroarea	
păcatului	pentru	ca	oamenii	să	poată	vedea	aceasta.	
Pentru	cei	ce	nu	cred	în	Hristos,	suferința	pedepsește	
vinovăția	 păcatului.	 Pentru	 cei	 ce-și	 iau	 crucea	 și-L	
urmează	pe	Isus,	ea	zdrobește	puterea	păcatului.

Cu	 alte	 cuvinte,	 modul	 în	 care	 Îl	 onorăm	 pe	
Cristos	 în	moarte	 înseamnă	 să-L	 prețuim	 pe	 El	mai	
mult	decât	darul	suprem	al	vieții,	și	modul	în	care-L	
onorăm	pe	Cristos	în	viață	înseamnă	să-L	prețuim	pe	
El	mai	mult	decât	darurile	vieții.

Capitolul	 care	 urmează	 vorbește	 despre	
riscuri	și	asumarea	lor	și	se	numește	Riscul	e	bun	–	
mai	 bine	 să-ți	 pierzi	 viața	 decât	 să	 o	 irosești.	 Este	
vorba	de	riscul	acestei	vieți	cu	o	singură	pasiune,	care	
presupune	o	viață	plină	de	sacrificiu.	Riscul	oricum	

este	 ı̂mpletit	 cu	 viața	 noastră,	 pentru	 că	 nu	 știm	
niciodată	cum	vor	ieși	lucrurile,	putem	fi	ın̂	pericol	pe	
stradă	sau	acasă,	iar	siguranța	e	o	iluzie.

Exemplele	pozitive	pe	care	le	menționează	John	
Piper	 sunt:	 exemplul	 Esterei,	 care	 a	 riscat	 pentru	
salvarea	poporului	ei,	ducându-se	la	ım̂părat	fără	să	fie	
chemată.	După	ce	a	ținut	post	ım̂preună	cu	toți	evreii,	s-
a	dus,	spunând	„dacă	va	fi	să	pier,	voi	pieri”	și	totuși	a	
ieșit	biruitoare.	La	fel	au	ieșit	și	tinerii	din	Babilon	pe	
care	ım̂păratul	Nebucadnețar	i-a	amenințat	că	ıî	aruncă	
ın̂	cuptor	și	a	și	făcut-o,	dar	Domnul	i-a	salvat.	Există	
totuși	și	motivații	greșite	ale	riscului.	I�n	pustiu,	evreii	
au	 riscat	 răzvrătindu-se	 ım̂potriva	 lui	 Moise	 și	 a	 lui	
Dumnezeu	crezând	că	ın̂	Egipt	erau	mai	ın̂	siguranță	și	
ın̂	belșug,	dar	au	fost	pedepsiți	să	mai	rămână	ın̂	deșert	
ın̂că	40	de	ani.

Ipocrizia	tragică	este	că	vraja	siguranței	ne	face	
în	 fiecare	 zi	 să	 riscăm	 în	 ceea	 ce	 ne	 privește,	 și	 ne	
paralizează	în	acelați	timp	de	la	a	risca	pentru	alții	pe	
drumul	 Calvarului	 dragostei.	 Este	 bine	 să	 riști	 pentru	
cauza	lui	Dumnezeu.

O,	Doamne,	nu	mă	lăsa	să-mi	irosesc	viața!	Ajută-
mă	să	ajung	la	sfârșit	–	mai	devreme	sau	mai	târziu	–	în	
stare	 să	 spun	 familiei,	 bisericii,	 orașului	 și	 oamenilor	
nemântuiți	din	lume	„Pentru	ziua	voastră	de	mâine	eu	
mi-am	dat	 ziua	mea	de	azi”.	Nu	doar	pentru	 zilele	de	
mâine	care	se	succed	pe	pământ,	ci	pentru	nenumăratele	
zile	ale	bucuriei	voastre	fără	hotar	în	Dumnezeu.

John	Piper	 spune	 finalul	 cărții:	Fie	 ca	 singura	
voastră	 laudă	 să	 fie	 cu	 crucea	 lui	 Cristos	 și	 să	 puteți	
spune,	cu	încredere	dulce,	că	pentru	voi	a	trăi	este	Cristos	
și	a	muri	este	un	câștig.

Mai	multe	 idei	 practice	 despre	 cum	 să	 nu	 ne	
irosim	 viața	 aflați	 ascultând	 emisiunea	 CARTEA	 E	O	
VIAȚA� 	 pe	 carteaeoviață.com,	 la	 secțiunea	 Emisiuni,	
sezonul	2,	episodul	6.

						 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

Nu-ți	irosi	viața	
																																																											de	John	Piper

I�n	cartea	Nu-ți	irosi	viața	pastorul	John	Piper	
pornește	 de	 la	 propriile	 frământări	 din	 tinereţe	 ın̂	
legătură	cu	rostul	vieţii,	şi	arată	apoi	cum	l-a	găsit	şi	
care	este	acesta.	Iată	ce	spune	el:

Întrebarea	 de	 natură	 etică	 „dacă	 este	 ceva	
permis”	a	pălit	în	fața	întrebării	„care	este	lucrul	cel	
mai	important,	lucrul	esențial?”.	Gândul	de	a-mi	clădi	
viața	pe	o	moralitate	minimală	sau	pe	o	semnificație	
minoră	 –	 o	 viață	 definită	 de	 întrebarea	 „ce-mi	 este	
permis?”	–	mi	s-a	părut	de-a	dreptul	dezgustător.	Eu	
nu	 voiam	 o	 viață	 minoră.	 Nu	 voiam	 să	 trăiesc	 la	
periferia	 realității.	 Voiam	 să	 înțeleg	 lucrul	 cel	 mai	
important	despre	viață	și	pe	acesta	să-l	urmăresc.

Care	era	opusul	irosirii	vieţii?	„Să	am	succes	în	
carieră?”	sau	„să	fiu	fericit	la	maxim?”	sau	„să	realizez	
ceva	măreţ”?,	„Să	găsesc	cel	mai	adânc	înţeles	şi	cea	
mai	adâncă	 semnificaţie	 în	viaţă?”,	 „Să	ajut	 cât	mai	
mulţi	 oameni	 cu	 putinţă?”	 sau	 „Să-L	 slăvesc	 pe	
Dumnezeu	în	tot	ce	fac?”	Există	oare	vreo	idee,	vreun	
scop,	 vreo	 ţintă,	 vreo	 esenţă	 a	 vieţii	 care	 să	
împlinească	toate	aceste	visuri?

John	 Piper	 ıș̂i	 ın̂cepe	 cartea	 cu	 prezentarea	
experienței	 sale	 personale	 de	 căutare	 a	 rostului	
vieții.
Tatăl	 său	 a	 fost	 un	 evanghelist	 ın̂flăcărat,	 care	 i-a	
marcat	copilăria	și	de	la	care	auzise	multe	povestiri,	
și	 despre	 vieți	 irosite,	 dar	 și	 despre	 convertiri	
minunate	 și	 oameni	 care	 L-au	 ales	 pe	 Dumnezeu.	
Chiar	ın̂	casa	lor	exista	un	tablou	cu	mesajul	„Doar	o	
singură	 viață	 care	 curând	 va	 fi	 trecut;	 doar	 ce	 e	
pentru	Hristos	făcut	va	avea	conținut.”	

Așadar,	ce	trebuie	să	 faci	ca	să	nu-ți	 irosești	
viața?	Scopul	cu	care	trebuie	să	trăiești	este	să	arăți	ın̂	
viața	 ta	 gloria	 lui	 Dumnezeu,	 iar	 inima	 ta	 să-și	
găsească	 desfătarea	 ın̂	 El.	 Chiar	 motto-ul	 lui	 John	
Piper	este	Dumnezeu	este	glorificat	pe	deplin	 în	noi	
când	noi	suntem	împliniți	pe	deplin	în	El.	

Viața	 irosită	 este	 viața	 fără	 pasiune	 pentru	

pentru	a	ne	aduce	această	perspectivă	informativă	și	
vizibilă	asupra	realităților	cu	care	se	confruntă	300	
000	de	credincioși	din	Coreea	de	Nord.

Povestea	lui	Hannah
Mama	mea	m-a	 ın̂văţat	o	singură	rugăciune	

pe	care	o	spun	ın̂	fiecare	zi	pentru	familia	şi	ţara	mea:	
„Hanonim,	Hanonim!	Doamne	ajută-mă	te	rog!”

Această	 rugăciune	 a	 susţinut-o	 pe	 Hannah	
Cho	ın̂	timp	ce	trecea	prin	dificultăţi	greu	de	imaginat	
ın̂	Coreea	de	Nord.	I�n	ţara	unde	creştinii	ın̂dură	cea	
mai	 grea	 persecuţie,	 Hannah	 şi	 soţul	 ei	 au	 trecut	
printr-o	 tortură	oribilă	 ın̂tr-un	 lagăr	de	reeducare.	
Soţul	lui	Hannah	nu	a	supravieţuit.	Doi	dintre	copii	
lor	au	murit	când	erau	mici	şi	Hannah	a	trebuit	să	
stea	ani	de	zile	separată	de	familia	ei,	după	ce	a	reuşit	
să	 scape	 din	 iadul	 din	 Coreea	 de	 Nord.	 Cu	 toate	
ı̂ncercările	 prin	 care	 a	 trecut,	 ı̂ncrederea	 ei	 ı̂n	
dragostea	Domnului	Isus	Hristos	a	rămas	neclintită.

Hannah	a	povestit	suferinţa	ei	pentru	Open	
Doors	pentru	că	acum	ea	trăieşte	ın̂tr-o	tară	unde	se	
bucură	de	un	pic	mai	multă	libertate.	Sunt	ın̂să	mulţi	
cei	care,	ca	şi	Hannah,	suferă	ın̂	lagărele	de	reeducare	
din	Coreea	de	Nord	unde	 li	se	oferă	mâncare	doar	
atât	 cât	 să	 supravieţuiască	 şi	 sunt	 puşi	 la	 muncă	
forţată	 pentru	 a	 renunţa	 la	 credinţa	 lor	 ı̂n	 Isus	
Hristos.	 Open	 Doors	 ajută	 creştinii	 din	 Coreea	 de	
Nord	precum	şi	refugiaţii	care	reuşesc	să	părăsească	
ţara	 şi	 le	 oferă	 acestora	 adăpost,	 consiliere	
spirituală,	Biblii	şi	alte	materiale	creştine.

Chiar	şi	acum,	ın̂	locul	unde	creştinii	sunt	cei	
mai	persecutaţi,	Dumnezeu	lucrează	şi	atrage	la	El	
oameni	precum	Hannah,	iar	credinţa	lor	creşte	şi	se	
ın̂tăreşte	ın̂	ciuda	opoziţiei	pe	care	o	au	de	ın̂fruntat.

În	 ultimii	 ani	 dictatorul	 Kim	 Jong	 Un	 şi-a	
consolidat	puterea.	Nu	a	fost	făcută	nici	o	schimbare	
în	bine	în	ultimul	an.	Rugaţi-vă	pentru	Kim	Jon	Un	să-l	
cunoască	pe	adevăratul	Dumnezeu.	Rugaţi-vă	pentru	
o	 schimbare	 în	 interiorul	 regimului	 şi	 ca	 puterea	
răului	care	stăpâneşte	ţara	să	fie	distrusă.

Situaţia	creştinilor	este	vulnerabilă	şi	precară.	
Orice	creştin	trebuie	să	îndure	persecuţie	din	partea	
statului	şi	a	familiei	sau	vecinilor	non-crestini.	Rugaţi-
vă	pentru	protecţia	lor.	Rugaţi-vă	pentru	creştinii	care	
suferă	în	închisoare,	lagăre	de	muncă	forțată	sau	care	
se	ascund	în	zone	izolate.

Coreea	de	Nord	rămâne	liderul	
incontestabil	în	topul	Mondial	al	

Persecuțiilor

I�n	toată	istoria	celor	șase	decenii	de	activitate	a	
misiunii	 ,	pentru	al	17-lea	an	consecutiv,	Open	Doors
Coreea	de	Nord	rămâne	liderul	numărul	unu	ın̂	Indexul	
Mondial	al	Persecuției.	Și	ın̂	2018,	Coreea	de	Nord	este	
liderul	 incontestabil	 ı̂n	 războiul	 de	 distrugere	 a	
creștinismului.

Cele	trei	generații	a	dinastiei	Kim	au	deportat	și	
ucis	mii	de	familii	creștine	care	ıl̂	urmau	pe	Isus.	Cu	Kim	
Jong-Un	ca	noul	lider	al	regimului	crud,	cercetătorii	și	
analiștii	 se	 așteaptă	 ca	 viața	 să	 crească	 și	 mai	mult	
pentru	 creștini.	 Mai	 jos,	 unul	 dintre	 reprezentanții	
noștri	atrage	atenția	asupra	interviurilor	cu	refugiații	
din	 Coreea	 de	 Nord,	 scrisorile	 secrete	 din	 partea	
liderilor	 bisericii	 din	 Coreea	 de	 Nord,	 cercetările	 și	
conturile	 din	 cartea	 Evadând	 din	 Coreea	 de	 Nord	

	 Dar	există	și	cealaltă	realitate	care	I�l	bucură	pe	
Dumnezeu	și	anume,	că	la	invitația	Lui	sunt	mulți	cei	
care	răspund	cu	bucurie,	 fără	ezitare,	 fără	 să	 caute	
scuze,	oameni	care	apreciază	invitația	la	mântuire,	la	
viață	veșnică,	 la	ospățul	 I�mpăratului	ceresc,	alături	
de	 toți	 cei	 răscumpărați	prin	 jertfa	de	 la	Golgota	a	
Fiului	lui	Dumnezeu.
	 Întrebarea	 este:	 din	 ce	 categorie	 faci	 parte?	
Vrei	să	te	bucuri	aici	și	acum	la	un	ospăț	trecător	și	
sărac	cu	prietenii,	sau	vrei	să	te	bucuri	la	ospățul	bogat	
și	veșnic	al	Împăratului	ceresc?
	 Dumnezeu	 să-ți	 dea	 înțelepciune	 să	 faci	
alegerea	bună!

Pastor,	Nicolae	Ologeanu
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