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Anunțuri:

Intrarea	lui	Isus	în	Ierihon
Lecții	pentru	Postul	Paștelui

Luca	18:31-19:10

Intrarea	Mântuitorului	 ın̂	 Ierihon	 este	mereu	 eclipsată	 de	 triumfala	
intrare	ın̂	Ierusalim.	Și	este	de	ın̂țeles.	Isus	nu	și-a	propus	să	rămână	ın̂	Ierihon,	
ci	 doar	 să	 treacă	 prin	 el,	 ı̂n	 drumul	 Său	 spre	 Ierusalim.	 Ierihonul,	 deși	
reconstruit	de	Irod	cel	Mare,	nu	se	putea	compara	cu	capitala	Ierusalim.	

Isus	se	ın̂drepta	cu	hotărâre	spre	finalul	cursei,	spre	cruce.	Totuși,	ıș̂i	
face	timp	să	se	ocupe	de	câțiva	orbi	ın̂	Ierihon.	El	vrea	să	vindece	de	orbire	și	să	
redea	 vederea	 tuturor.	 Postul	 Paștelui	 este	 un	 bun	 prilej	 de	 a	 ne	 reevalua	
vederea	spirituală.	

Ucenicii	orbi	(Luca	18:31-34)
Isus	le	spune	pentru	a	treia	oară	că	merge	la	Ierusalim	pentru	a	ım̂plini	

Scripturile	referitoare	la	Mesia.	Dar	„ei	n-au	ın̂țeles	nimic	din	aceste	lucruri,	
căci	vorbirea	aceasta	era	ascunsă	pentru	ei	și	nu	pricepeau	ce	le	spunea	Isus”.	
Ucenicii	aveau	o	orbire	spirituală	pentru	că	interpretau	eronat	Scripturile.	Isus	
le	deschide	ochii	 și	mintea	să	priceapă	tot	ce	a	fost	scris	despre	El	 ın̂	toate	
Scripturile	(Luca	24:27,	31,	44-46).

Cerșetorul	orb	(Luca	18:35-43)
Marcu	 ıl̂	 identifică	 pe	 orb	 ca	 fiind	 fiul	 lui	 Timeu,	 Bartimeu.	 Matei	

relatează	că	erau	doi	orbi,	dintre	care	probabil	Bartimeu	era	„purtătorul	de	
cuvânt”.	Ei	sufereau	de	orbire	fizică,	dar	nu	și	de	surzenie	și	muțenie.	Așa	că	
auzind	zarva,	orbul	cerșetor	cere	informații	și	aflând	că	trece	Isus	ın̂cepe	să	
strige:	 „Isuse,	 Fiul	 lui	 David,	 ai	 milă	 de	 mine!”.	 Rugăciunea	 stăruitoare	 și	
credința	perseverentă	ıî	asigură	vindecarea.	Nu	a	ratat	ocazia.	A	prins	ultimul	
tren.

Vameșul	orb	(Luca	19:1-10)
Luca	spune	despre	Zacheu	că	dorea	să-L	vadă	pe	Isus,	„dar	nu	putea,	

căci	era	mic	de	statură”.	Și	el	avea	o	problemă	cu	vederea.	El	caută	o	soluție	prin	
care	să	vadă	fără	să	fie	văzut,	ın̂să	Isus	ıl̂	vede	și	ıî	dă	adevărata	soluție.	„Zacheu,	
dă-te	jos	degrabă,	căci	astăzi	trebuie	să	rămân	ın̂	casa	ta!”	Zacheu	dorea	să	
privească	de	sus	ın̂	jos.	Isus	ıl̂	cheamă	să	coboare	și	să	privească	de	jos	ın̂	sus.	

Perioada	dinaintea	Paștelui	(postul	Paștelui)	este	o	perioadă	potrivită	
pentru	a	ne	evalua	ın̂țelegerea	Scripturilor,	perseverența	și	credința	cu	care	ne	
rugăm	și	faptele	„care	ın̂soțesc	mântuirea”	noastră	(Evrei	6:9).	Intrarea	lui	Isus	

o 		 CINA	DOMNULUI.	Duminica	viitoare,	ın̂	cadrul	slujbei	de	dimineață,	vom	
celebra	jertfa	de	la	Golgota	a	Mântuitorului.	Dorim	să	ne	apropiem	cu	inimi	curate	
de	Masa	Domnului,	 cinstind	măreața	 jertfa	a	Domnului	 Isus	prin	care	am	 fost	
mântuiți.

o 		 CREDEM	 ȘI	 MĂRTURISIM.	 Duminica	 aceasta	 vom	 ın̂văța	 tot	 despre	
BOTEZ,	prin	prisma	textelor	din	evanghelii,	Fapte,	epistolele	pauline	și	nepauline,	
până	la	texte	din	sec.	II	d.H.	Duminica	viitoare,	4	martie,	vom	expune	ın̂vățătura	
despre	Cina	Domnului.	 Așteptăm	 ın̂trebările	 dvs.	 ın̂	 legătură	 cu	 aceste	 teme	
(scrise	sau	rostite	la	microfon).	Vă	mulțumim	și	vă	așteptăm!

o 		 CATEHEZĂ.	 Reamintim	 celor	 doritori	 să-L	 urmeze	 pe	 Domnul	 Isus	
Hristos,	 că	 duminica	 viitoare,	 4	 martie	 a.c.	 vom	 ı̂ncepe	 un	 nou	 curs	 de	
cateheză.	Sunt	așteptați	 toți	cei	care	doresc	să	cunoască	adevărurile	Sfintelor	
Scripturii	 privind	mântuirea	 sufletului,	 sau	 au	 ın̂trebări	 legate,	 ın̂	 special,	 de	
mântuire.	 I�ntâlnirile	au	 loc	 ın̂	 fiecare	duminică	dimineața	de	 la	ora	9.00,	 ın̂	
corpul	din	față,	la	etaj	(bibliotecă).

o 		 EUTIH.	Cine	ia	cu	ım̂prumut	este	robul	celui	ce	dă	cu	ım̂prumut,	spune	
Solomon.	Creștinul	ın̂tre	disciplina	economisirii	 și	ispita	ın̂datorării.	Dezbatem	
ım̂preună,	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.

Pentru	că	Fiul	omului	a	
venit	să	caute	şi	să	
mântuiască	ce	era	

pierdut.”
Luca	19:10

 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

	



de-a	 lungul	 vieţii	 de	 relaţii	 profunde	 cu	 membrii	

cercului	 literar	 The	 Inklings.	 I�n	 Biblie,	 apogeul	

prieteniei	 este	 atins	 de	 David	 şi	 Ionatan.	 De	

asemenea,	 prietenia	 era	 mult	 preţuită	 ı̂n	 operele	

clasice	şi	medievale	pe	care	el	le	studia.	Din	păcate,	

acest	tip	de	dragoste	este	„o	artă	pierdută”	ın̂	zilele	

noastre,	 după	 cum	 constată	 cu	 tristeţe	 autorul.	

Riscurile	 iubirii	 phileo	 sunt	 exclusivismul,	 o	

potenţială	indiferenţă	faţă	de	cei	care	nu	fac	parte	din	

grup	şi	chiar	un	sentiment	de	superioritate	faţă	de	cei	

din	afară.

Romantismul	 (Eros)	 reprezintă	 intimitatea	

emoţională	 dintre	 două	 persoane.	 Erosul	 se	

aseamănă	foarte	mult	cu	dragostea	Agape	deoarece	

este	cea	mai	dezinteresată	de	fericirea	proprie	dintre	

iubirile	naturale.	Erosul	nu	vizează	 fericirea.	Atunci	

când	se	află	în	noi,	preferăm	să	împărţim	nefericirea	

cu	 fiinţa	 iubită	 decât	 să	 fim	 fericiţi	 în	 oricare	 alte	

condiţii,	scrie	Lewis.	Spontan	şi	fără	efort,	am	împlinit	

legea	de	a	ne	 iubi	aproapele	ca	pe	noi	 înşine.	Este	o	

imagine	a	 ceea	 ce	ar	 trebui	 să	devenim	 faţă	de	 toţi	

dacă	Iubirea	în	Sine	ar	domni	în	noi	fără	concurenţă	şi	

poate	fi	o	pregătire	pentru	ea.

Unul	 din	 riscurile	 romantismului	 este	

idolatria;	 cei	 doi	 ın̂drăgostiţi	 nu	 sunt	 neapărat	 ın̂	

pericolul	de	a	se	idolatriza	unul	pe	celălalt,	dar	pot	

ajunge	să	idolatrizeze	ın̂săşi	dragostea	lor.	Erosul	nu	

poate	fi	de	unul	singur	ceea	ce	trebuie	să	fie.	Trebuie	să	

fie	condus.	Zeul	moare	sau	devine	demon	dacă	nu	i	se	

supune	lui	Dumnezeu.	De	asemenea,	dacă	nu	se	lasă	

conduşi	 de	Dumnezeu,	 cei	 doi	 pot	 ajunge	 să	 ceară	

răul	unul	de	la	celălalt,	sau	să	ım̂plinească	o	dorinţă	a	

celui	iubit	care	vine	ın̂	contradicţie	cu	legea	divină.	

Erosul	 poate	 ajunge	 ı̂n	 contradicţie	 cu	 Agape,	

dragostea	care	„nu	se	gândeşte	la	rău,	nu	se	bucură	de	

nelegiuire,	ci	se	bucură	de	adevăr.“	(1	Corinteni	13:5)

Mila	 (Agape)	 este	 ce-a	 dea	 patra	 iubire	

abordată	de	C.S.	Lewis	ın̂	cartea	Cele	patru	iubiri.	Este	

singura	dintre	cele	patru	care	este	o	virtute	creştină.	

Nu	 este	 o	 dragoste	 naturală,	 ci	 este	 darul	 lui	

Dumnezeu,	 dar	 şi	 rezultatul	 unui	 efort	 de	 a	 iubi	

dincolo	de	circumstanţe,	până	la	capăt.	Acesta	este	de	

fapt	tipul	de	dragoste	pe	care	Dumnezeu	ıl̂	are	pentru	

noi.

Iubirile	dovedesc	că	sunt	nevrednice	să	ia	locul	

lui	Dumnezeu	prin	 faptul	că	nu	pot	 rămâne	ceea	ce	

sunt	şi	nu	pot	face	ceea	ce	au	făgăduit	dacă	sunt	lipsite	

de	 ajutorul	 lui	 Dumnezeu.	 Chiar	 şi	 în	 propriul	 lor	

interes	trebuie	să	rămână	la	o	poziţie	secundară	ca	să	

rămână	 ceea	 ce	 doresc	 să	 fie.	 Lozinca	 «Totul	 pentru	

iubire»	este	decretul	de	condamnare	la	moarte	a	iubirii,	

concluzionează	Lewis.

Aşadar,	iubirile	naturale	pot	ım̂plini	legea	de	a	

ne	 iubi	aproapele	ca	pe	noi	 ın̂şine,	 ın̂să	au	nevoie	de	

ceva	ın̂	plus	pentru	a	deveni	pure,	aşa	cum	este	Agape.	

Ele	sunt	o	imagine	a	ceea	ce	ar	trebui	să	devenim	dacă	

Iubirea	ın̂	Sine	ar	domni	ın̂	noi	fără	concurenţă	şi	pot	fi	o	

pregătire	pentru	ea.
	 O	discuție	mai	 detaliată	 despre	 această	 carte,	
dar	 și	 despre	 alte	 cărți	 scrise	 de	 C.S.	 Lewis,	 dar	 nu	
numai,	 găsiți	 pe	 blogul	 carteaeoviață.com	 (episoade	
audio	ın̂	pagina	Emisiuni).

						 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

CARTEA	E	O	VIAȚĂ

Cele	patru	iubiri	
	 	 	 	 	 				de	C.S.	Lewis

	 O	carte	mai	accesibilă	decât	alte	opere	de-ale	

lui	 C.S.	 Lewis,	 Cele	 patru	 iubiri	 a	 fost	 publicată	 ın̂	

1960.	I�n	limba	română,	poate	fi	citită	alături	de	alte	

două	 cărţi	 scrise	 de	 C.S.	 Lewis	 ın̂	 volumul	Despre	

minuni.	Cele	patru	iubiri.	Problema	durerii,	apărut	la	

Editura	Humanitas.

I�n	cartea	Cele	patru	iubiri	C.S.	Lewis	ın̂cearcă	o	

diferenţiere	a	tipurilor	de	dragoste	pe	care	le	putem	

manifesta	 ın̂	 relaţiile	 noastre,	 cu	 implicaţiile	 lor	 şi	

cadrul	 ı̂n	 care	 se	 pot	 dezvolta.	 I�n	 plus,	 autorul	

ilustrează	 defectele	 fiecărui	 tip	 de	 iubire	 şi	

precizează	ın̂	mod	repetat	ce	se	ın̂tâmplă	atunci	când	

iubirile	 naturale	 nu	 sunt	 cuprinse	 ı̂n	 dragostea	

supremă,	dumnezeiască.

Afecţiunea	(Storge)	este	primul	tip	de	iubire	

prezentat	 de	 C.S.	 Lewis	 şi	 cel	mai	 greu	 de	 definit,	

deoarece	poate	 fi	prezentă	 ın̂	 toate	celelalte	 tipuri.	

După	 caracterizarea	 făcută	 de	 autor,	 aceasta	 este	

iubirea	naturală	 ın̂dreptată	 ın̂	special	către	 familie,	

este	emotivă	şi	presupune	ataşare.	De	asemenea,	nu	

se	concentrează	pe	ce	este	demn	de	iubit,	ci	iubeşte	

pur	şi	simplu	şi	se	dăruieşte	pentru	ceilalţi.	Deşi	este	

o	iubire	naturală,	care	apare	aproape	ın̂	mod	firesc,	

este	o	iubire	fragilă.	Când	familiaritatea	dispare	sau	

când	una	dintre	părţi	e	trădată,	dragostea	este	pusă	la	

ın̂cercare	şi	dispare	dacă	nu	este	subordonată	iubirii	

lui	Dumnezeu.	De	asemenea,	nevoia	ca	ceilalţi	să	aibă	

neın̂cetat	nevoie	de	tine,	fără	să	ın̂veţi	să	dai	drumul	

şi	 să	 ai	 ı̂ncredere,	 duce	 la	 gelozie,	 iar	 ı̂n	 final	 la	

dezastru	şi	 la	o	separare	dureroasă	a	celor	care	se	

simt	 sufocaţi	 de	 afecţiunea	 ta.	 Veritabilul	 scop	 al	

dăruirii	este	să-l	pună	pe	primitor	în	starea	să	nu	mai	

aibă	nevoie	de	darul	nostru,	atenţionează	Lewis.

Prietenia	 (Phileo)	 este	 o	 conexiune	 fragilă	

ın̂tre	oameni	care	au	aceleaşi	interese	sau	activităţi.	

Lewis	o	consideră	o	iubire	intelectuală	şi	poate	cea	

mai	spirituală	dintre	cele	patru.	Este	o	iubire	despre	

care	a	scris	cu	siguranţă	cu	drag,	Lewis	bucurându-se	

ın̂	 Ierihon	a	ın̂semnat	intrarea	mântuirii	 ın̂	casa	lui	
Zacheu.	Ce	va	ın̂semna	Paștele	2018	pentru	casa	 și	
familia	 ta?	 Depinde	 și	 de	 pregătirea	 din	 această	
perioadă.	Citește	Evangheliile!	Roagă-te	cu	credință!	
Dăruiește	cu	generozitate	și	bucurie!

Pastor,	Daniel	Mercioniu

B I S E R I C A	 P E R S E C U TATÃ

Somalia	–	zona	interzisă	pentru	creştini

Cea	de-a	3-a	țară	ın̂	Indexul	Mondial	de	Persecuție	

este	 .	I�n	Somalia	islamul	este	religie	de	stat	şi	se	Somalia

consideră	 de	 la	 sine	 ı̂nţeles	 că	 toţi	 somalezii	 sunt	

musulmani.	Imamii	din	moschei	şi	din	şcolile	islamice	

precum	 şi	 liderii	 grupului	 fundamentalist	 Al-Shabab	

declară	constant,	ın̂	mod	public,	faptul	că	ın̂	Somalia	nu	

este	loc	pentru	creştini.

I�n	 Somalia	 nu	 există	 nici	 un	 loc	 sigur	 unde	

creştinii	s-ar	putea	ın̂tâlni	pentru	a-şi	practica	credinţa	

ın̂	comun.	Există	multă	violenţă	peste	tot	ın̂	țară	şi	chiar	

dacă	creştinii	au	de	ın̂fruntat	o	soartă	groaznică	totuşi	

mulţi	dintre	ei	aleg	să	ıî	rămână	credincioşi	lui	Isus.

De	unde	vine	persecuţia?

Cele	 două	 mari	 surse	 de	 persecuţie	 pentru	

creştinii	din	Somalia	sunt	grupul	militant	islamist	Al-

Shabab	şi	sistemul	de	organizare	tribal	al	ţării.	Sistemul	

social	şi	de	guvernare	este	unul	bazat	pe	clanuri	şi	se	

opune	 oricărei	 forme	 de	 practicare	 a	 creştinismului	

deoarece	se	aşteaptă	ca	toţi	somalezii	să	fie	musulmani.	

Al-Shabab	 foloseşte	de	asemenea	o	 structură	de	clan	

pentru	 a	 aduna	 informaţii,	 recruta	 membri	 şi	 a-şi	

promova	 ideologia.	 Sub	 ameninţarea	 expulzării	 sau	

morţii,	 ei	 ı̂i	 forţează	 pe	 şeici	 şi	 imami	 să	 facă	

propagandă	islamului.	Imamii	sunt	obligaţi	să	sprijine	

liderii	Al-Shabab	şi	să	se	opună	oricăror	ın̂cercări	de	a	

se	practica	altă	religie	ın̂	afară	islamului.

I�n	 ultimii	 ani	 situaţi	 creştinilor	 s-a	 ı̂nrăutăţit	

considerabil.	Militanţii	 islamici	 ıî	 vânează	 pe	 creştini	

oriunde	s-ar	afla	aceştia	pentru	că	sunt	consideraţi	

ţinte	valoroase.	De	cele	mai	multe	ori,	creştinii	atunci	

când	 sunt	 descoperiţi	 sunt	 ucişi	 pe	 loc.	 Grupul	Al-

Shabab	aderă	 la	doctrina	 strictă	 a	 formei	de	 islam	

Wahhabi	şi	pledează	pentru	aplicarea	legii	Sharia	ın̂	

toate	aspectele	vieţii	somalezilor.

Creştinii	au	de	suferit	nu	numai	din	partea	Al-

Shabab,	 ci	 şi	 din	 partea	 propriilor	 familii	 şi	 a	

comunităţii	 ın̂	 care	 trăiesc.	 Dacă	 un	 somalez	 este	

suspectat	că	a	devenit	creştin,	membrii	familiei	şi	cei	

ai	clanului	ıl̂	vor	hărţui,	intimida	şi,	cel	mai	probabil,	

chiar	ucide.

Pe 	 per ioada 	 ı̂ n tocmir i i 	 raportului 	 de	

monitorizare	a	persecuţiei	 la	nivel	mondial	pentru	

anul	 2018,	 magazinele	 şi	 micile	 afaceri	 ale	 celor	

suspectaţi	 că	 s-au	 convertit	 la	 creştinism	 au	 fost	

distruse.	Conform	unor	surse	cel	puţin	trei	convertiţi	

au	fost	izgoniţi	din	țară	iar	alţi	opt	au	fost	forţaţi	să	se	

mute	ın̂tr-o	altă	zonă	din	ţară.
Există	 informaţii	conform	cărora	cel	puţin	23	

de	 persoane	 au	 fost	 ucise	 fiind	 suspecte	 că	 s-au	
convertit	la	creştinism.	Trei	persoane	de	sex	feminin	
suspecte	 că	 s-au	 convertit	 au	 fost	 forţate	 să	 se	
căsătorească	cu	musulmani.

Rugaţi-vă	pentru	Somalia!
Rugaţi-vă	ca	Domnul	Isus	Hristos	să	îşi	zidească	

biserica	 Sa	 din	 Somalia	 în	 ciuda	 circumstanţelor	
extrem	de	dificile;

Rugaţi-vă	 pentru	 protecţia	 somalezilor	 care	
sunt	 creştini,	 care	 trebuie	 să	 îşi	practice	 credinţa	 în	
secret.	

Rugaţi-vă	 ca	 Dumnezeu	 să	 le	 scoată	 în	 cale	
oportunităţi	 pentru	 împărtăşi	 despre	 dragostea	 şi	
iertarea	care	se	găseşte	în	Evanghelie;

Mulţumiţi	lui	Dumnezeu	pentru	promisiunea	Lui	
că	 îşi	 va	 zidi	 biserica	 şi	 rugaţi-vă	 pentru	 că	 mulţi	
musulmani	să	fie	atraşi	către	El. Stiricrestine.ro 

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