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	 			9.	Georgeta	Chișcă
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Anunțuri:

Toma	–	o	săptămână	apăsătoare	cu	final	fericit
Ioan	20:24-31

	 I�ntâlnirea	lui	Toma	cu	Hristosul	ın̂viat	ın̂	a	doua	duminică	de	la	ın̂viere,	
avea	să	se	ın̂cheie	cu	o	explozie	de	bucurie	pentru	ucenicul	ın̂doielnic,	ın̂	urma	
convingerii	sale	de	realitatea	ın̂vierii	lui	Isus	Hristos,	bucurie	exprimată	prin	
cuvintele:	 Domnul	 meu	 și	 Dumnezeul	 meu!.	 Isus	 vede	 credința	 și	 bucuria	
extraordinară	a	lui	Toma	și	adaugă:	„Tomo”	i-a	zis	Isus,	„pentru	că	M-ai	văzut,	ai	
crezut.	Ferice	de	cei	ce	n-au	văzut,	și	au	crezut”.	I�n	acest	context,	Isus	Hristos	
vorbește	de	fericirea	adevărată	ce	ıș̂i	are	izvorul	ın̂	credința	ın̂	Persoana	și	ın̂	
jertfa	Sa.
	 Toma	a	experimentat	această	fericire	din	momentul	ın̂	care	Isus	Hristos	
l-a	ales	să	fie	unul	din	ucenicii	Săi,	unul	care,	alături	de	ceilalți	apostoli,	să-L	
ın̂soțească	 ın̂	 toată	 lucrarea	 Sa	 publică.	 Toma	 a	 avut	 harul	 să	 fie	martorul	
multor	semne	și	minuni	făcute	de	Isus,	a	avut	privilegiul	să	asculte	cuvintele	
pline	de	har	și	de	ın̂țelepciune	rostite	de	Isus,	a	avut	harul	să	fie	ın̂tr-o	relație	de	
părtășie	foarte	apropiată	cu	Fiul	lui	Dumnezeu	și	această	relație	specială	a	lui	
Toma	cu	Isus	Hristos	i-a	produs,	cu	siguranță,	o	stare	de	fericire	și	ım̂plinire	pe	
care	n-o	mai	trăise	niciodată	până	atunci.
	 Dar	Toma	a	trecut	printr-o	experiență	care	l-a	marcat	profund.	Moartea	
pe	cruce	a	lui	Isus	i-a	afectat	foarte	serios	bucuria	si	fericirea,	pe	care	le	trăise	
din	plin	ın̂	anii	de	umblare	cu	Isus.	I�nsă	Toma	a	avut	harul	să	revină	la	o	stare	de	
fericire	și	mai	ın̂altă,	când	Hristosul	ın̂viat	i	s-a	arătat	și	lui.
	 Cum	 a	 ajuns	 Toma	 să	 piardă	 și	 apoi	 să	 redobândească	 fericirea	
pierdută?

1.Ce	l-a	făcut	pe	Toma	să-și	piardă	fericirea?
	 -anunțul	despărțirii	de	Hristos
	 -modul	tragic	ın̂	care	a	sfârșit	Isus
	 -ın̂doiala	și	chiar	necredința	ın̂	ın̂vierea	lui	Isus
	 -ın̂târzierea	cu	care	i	s-a	arătat	Isus

2.Ce	l-a	condus	pe	Toma	spre	redobândirea	fericirii	pierdute?
	 -revenirea	ın̂	părtășia	ucenicilor
	 -căutarea	sinceră	a	adevărului
	 -ın̂tâlnirea	personală	cu	Isus
	 -convingerea	personală	de	realitatea	ın̂vierii	lui	Isus.

	 Asemenea	lui	Toma,	mulți	dintre	noi,	care	am	crezut	ın̂	Isus	Hristos,	am	
experimentat	o	fericire	și	ım̂plinire	pe	care	nimic	din	această	lume	nu	ni	le-a	
putut	oferi.	Dar,	tot	atât	de	adevărat	este	și	faptul	că,	de	multe	ori,	experiențele	
nefericite	și	dureroase	pe	care	Domnul	le	ın̂găduie	ın̂	viața	noastră,	ne	fac	să	ne	
pierdem	bucuria	și	să	trăim,	asemenea	lui	Toma,	adevărate	drame	personale.	

	▀	 CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Ce	știi	 și	ce	crezi	despre	lucrarea	Duhului	Sfânt	ın̂	
viața	credinciosului?	Este	biblic	ce	crezi?	Ce	răspunzi	cuiva	care-ți	spune	că	nu	ai	Duhul	
Sfânt	pentru	că	nu	ai	experimentat	„BOTEZUL	CU	DUHUL	SFÂNT”?	Ce	ın̂ seamnă	„HULA	
I�MPOTRIVA	DUHULUI	SFA� NT”?	Azi,	de	 la	ora	18.00,	ne	verificăm	ce	credem	 și	de	ce	
credem	ceea	ce	credem,	ın̂	ce	privește	lucrarea	Duhului	Sfânt.

▀	 CATEHEZĂ.	Studiul	de	cateheză	continuă	pentru	cei	ce	doresc	să-L	urmeze	pe	
Domnul	 Isus	Hristos,	 și	 care	vor	să	 cunoască	adevărurile	din	Sfânta	Scriptură	privind	
mântuirea	sufletului,	și	care	au	ın̂trebări	legate	de	doctrinele	biblice	pe	care	le	studiem.	
I�ntâlnirile	au	loc	în	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	9.00,	ın̂	corpul	din	față,	la	etaj	
(bibliotecă).

▀ EVANGHELIZAREA	 PERSONALĂ.	 Unde	 ai	 fi	 fost	 astăzi	 dacă	 cineva	 nu-ți	
ı̂mpărtășea	 Evanghelia	 la	 un	 moment	 dat.	 Pe	 tine	 ce	 te	 ı̂mpiedică	 să	 mărturisești	
Evanghelia	altora.	I�nvățăm	ım̂preună	cu	pastorul	GEORGE	VERZEA	și	fr.	DAN	STOICAN	
ın̂tr-o	manieră	dinamică	CE	este	Evanghelia	și	CUM	să	o	ım̂părtășim	altora,	sâmbătă,	21	și	
28	aprilie,	între	orele	9.00-16.00	la	biserică,	iar	de	la	16.00	la	18.00	pe	teren.	Înscrieri	
la	fr.	Dan	Stoican.

▀ CREȘTINISM	ÎN	ADN.	Care	este	diferența	dintre	un	creștin	24/7	și	un	creștin	
doar	de	duminica?	Cum	poți	fi	creștin	la	serviciu/școală?	Ești	la	fel	de	creștin	acasă	ca	și	
la	biserică?	 Cum	 se	 vede	 că	 ești	 creștin	 din	modul	 ın̂	 care	 ıț̂i	 petreci	 timpul	 liber?	
Răspundem	 ım̂preună	 la	 aceste	 ın̂trebări	 și	multe	 altele	 la	Conferința	 organizată	 de	
Biserica	„Harul”	și	Biserica	„Adonai”,	sâmbătă,	5	mai,	de	la	ora	10.00.	Expuneri	scurte,	
mărturii	captivante,	workshop-uri	interactive	și	ın̂trebări	interesante.	ÎNSCRIE-TE	până	
pe	30	aprilie,	prin	SMS	la	tel.	0724.308.749.

▀													COMITET.	Frații	din	comitetul	bisericii	sunt	invitați	mâine	seară	de	la	ora	18.00	
pentru	ın̂tâlnirea	lunară	a	comitetului,	pentru	rugăciune	și	călăuzire	privind	lucrările	care	
stau	ın̂aintea	noastră	ın̂	perioada	următoare.	

▀ EUTIH	 te	 invită	 la	 un	FILM	 inspirat	 din	 evenimentele	 biblice	 care	 au	 urmat	
ın̂vierii	Mântuitorului.	Marți,	de	la	18.30,	în	capelă.

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

▀		 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.

▀	 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.

Drept	răspuns,	Toma	I-a	zis:	
„Domnul	meu	și	Dumnezeul	

meu!”
„Tomo”,	i-a	zis	Isus,	„pentru	că	
M-ai	văzut,	ai	crezut.	Ferice	de	
cei	ce	n-au	văzut,	și	au	crezut.	

Ioan	20:28-29

 Rugãciune	specialã	pentru
SĂRBĂTOAREA	ÎNVIERII	MÂNTUITORULUI

sMulțumim	pentru	moartea	Mântuitorului	
pentru	păcatele	noastre.
sMulțumim	pentru	ın̂vierea	Mântuitorului,	
care	este	și	o	garanție	a	ın̂vierii	noastre.
sMijlocim	pentru	ın̂țelegerea	mai	profundă	
a	morții	și	ın̂vierii	Domnului.
sMijlocim	pentru	toți	românii	care	vor	sărbători	Paștele	să	ın̂țeleagă	și	să	
primească	jertfa	Mântuitorului.
sNe	rugăm	pentru	„un	lucru	frumos”pe	care	să	ıl̂	facem	pentru	Mântuitorul	
cu	ocazia	Paștelui.
s 	Ne	rugăm	pentru	ın̂vierea	celor	morți	ın̂	păcat.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 
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McGrath.

I�n	 primul	 rând,	 ın̂doiala	 nu	 este	 totuna	 cu	
scepticismul,	 adică	 nu	 e	 acelaşi	 lucru	 cu	 a	 pune	 la	
ı̂ndoială	 ı̂n	 mod	 deliberat,	 din	 principiu,	 toate	
lucrurile.	 I�n	 al	 doilea	 rând,	 ın̂doiala	 nu	 ın̂seamnă	
necredinţă,	respectiv	decizia	de	a	nu	avea	ın̂credere	
ın̂	Dumnezeu.	Necredinţa	ın̂seamnă	mai	degrabă	un	
act	de	voinţă,	decât	a	avea	dificultăţi	de	ın̂ţelegere.	A	
te	ın̂doi	presupune	adeseori	să	pui	ın̂trebări	sau	să	
dai	 glas	 incertitudinilor	 din	 punctul	 de	 vedere	 al	
credinţei.	 Tu	 crezi,	 dar	 ı̂ntâmpini	 greutăţi	 ı̂n	 ce	
priveşte	 credinţa	 sau	 ı̂ţi	 faci	 griji	 ı̂ntr-o	 oarecare	
măsură	 din	 pricina	 ei.	 Credinţa	 şi	 ın̂doiala	 nu	 se	
exclud	reciproc,	pe	când	credinţa	şi	necredinţa,	da.

I� ndo i a l a 	 e s te 	 p robab i l 	 o 	 t r ă s ă t u r ă	
permanentă	a	vieţii	creştinului.	Este	un	fel	de	durere	
datorată	 creşterii	 spirituale.	 Îndoiala	 oglindeşte	
prezenţa	 neîntreruptă	 şi	 puterea	 păcatului	 din	 noi	
înşine,	 ne	 reaminteşte	 că	 avem	 nevoie	 de	 har	 şi	 ne	
împiedică	 să	 ne	 fălim	 cu	 relaţia	 pe	 care	 o	 avem	 cu	
Dumnezeu.	Păcatul	ne	împinge	să	punem	sub	semnul	
întrebării	 promisiunile	 lui	 Dumnezeu	 şi	 să	 nu	 ne	
încredem	în	El.

I�ndoiala	 este	 şi	 o	 oglindire	 a	 fragilităţii	
omeneşti,	adaugă	McGrath.	Suntem	fiinţe	umane	şi,	la	
drept	vorbind,	acest	lucru	ın̂seamnă	că	funcţionăm	ın̂	
interiorul	unor	limite.	Sunt	destule	lucruri	pe	care	nu	
le	putem	face,	multe	altele	pe	care	nu	le	putem	vedea,	
pentru	simplul	motiv	că	suntem	oameni.

Trebuie	să	înţelegem	care	sunt	limitele	noastre,	
fiindcă,	în	cele	din	urmă,	îndoiala	se	naşte,	în	parte,	şi	
din	 aşteptările	 noastre	 nerealiste	 cu	 privire	 la	
certitudine.	 Credem	 că	 ar	 trebui	 să	 fim	 în	 stare	 să	
dovedim	 cu	 absolută	 certitudine	 că	 lucrurile	 sunt	
adevărate	–	că,	de	exemplu,	Dumnezeu	există.	Dar	nu	
este	deloc	aşa,	spune	autorul.

I�ntotdeauna	va	rămâne	o	doză	de	ın̂doială	ın̂	
orice	afirmaţie	care	trece	dincolo	de	sfera	logicii	şi	a	
propoziţiilor	 evidente.	 Nu	 doar	 creştinismul	 se	
găseşte	 ı̂n	 această	 situaţie,	 ci	 şi	 ateismul	 sau	
marxismul.	I�n	general,	oricine	doreşte	să	vorbească	
despre	scopul	vieţii	trebuie	să	facă	afirmaţii	care	se	
ın̂temeiază	pe	credinţă,	nu	pe	certitudine	absolută.	A	
crede	ın̂	Isus	reclamă	un	salt	de	credinţă,	dar	tot	un	
asemenea	salt	e	necesar	şi	dacă	I�l	respingi.	I�n	ambele	
cazuri	rămâne	un	rest	de	ın̂doială.	Aşadar,	a	crede	nu	
ın̂seamnă	 credinţă	 fără	 dovezi,	 ci	 a	 te	 ın̂crede	 fără	
rezerve	–	o	 ın̂credere	 ın̂	Dumnezeu	care	S-a	arătat	
vrednic	de	această	ın̂credere.

Credinţa	are	trei	elemente	principale,	spune	
McGrath.	I�n	primul	rând,	este	vorba	de	ın̂crederea	ın̂	

Dumnezeu.	 Adică	 ın̂crederea	 ın̂	 faptul	 că	 Dumnezeu	
este	vrednic	de	crezare,	că	este	credincios	şi	că	te	poţi	
baza	 pe	 El.	 I�n	 al	 doilea	 rând,	 credinţa	 ın̂seamnă	 a-L	
ın̂ţelege	mai	mult	pe	Dumnezeu,	pe	Isus	Hristos,	natura	
şi	destinul	uman.	A	fi	creştin	ın̂seamnă	a	ne	ın̂tâlni	cu	
realitatea	 lui	 Dumnezeu,	 iar	 a	 fi	 ucenic	 ın̂seamnă	 a	
permite	acestei	 ın̂tâlniri	să	ne	modeleze	felul	 ın̂	care	
gândim	 şi	 acţionăm.	 Pentru	 că,	 ı̂n	 al	 treilea	 rând,	
credinţa	este	ascultare.	Credinţa	trebuie	să	se	reflecte	
ı̂n	 acţiunile	 noastre.	 Credinţa	 rămâne	 vie	 ı̂n	 noi	 şi	
câştigă	tărie	mai	mult	trăind-o,	decât	făcând	speculaţii	
filosofice	despre	ea.

Noul	 Testament	 nu	 foloseşte	 doar	 un	 cuvânt	
pentru	 a	 numi	 „ı̂ndoiala“.	 Foloseşte	 o	 mulţime	 de	
cuvinte,	fiecare	dintre	acestea	aruncând	o	altă	lumină	
asupra	 unui	 aspect	 cu	 totul	 particular	 a	 ceea	 ce	
ın̂seamnă	ın̂doiala.	De	exemplu,	după	ın̂vierea	Sa,	Isus	
S-a	arătat	ucenicilor	Săi	pe	munte.	Matei	descrie	astfel	
scena:	Când	l-au	văzut	ei,	i	s-au	închinat,	dar	unii	s-au	
îndoit.	Cuvântul	grecesc	folosit	aici	are	sensul	de	„a	da	
ın̂apoi“	sau	„	a	ezita“.	Aceeaşi	idee	o	putem	regăsi	şi	ın̂	
scena	 ın̂	 care	 Petru	 ezită	 să	 coboare	 din	 barcă	 şi	 să	
meargă	pe	apă	până	la	Isus.	Ezitarea	trădează	lipsa	de	
ın̂credere.	Şovăiala	noastră	de	a	accepta	Evanghelia	din	
toată	 inima	 oglindeşte	 o	 lipsă	 fundamentală	 de	
ın̂credere	ın̂	Dumnezeu	şi	ın̂	făgăduinţele	Lui.

I�n	Noul	Testament,	poate	 fi	observat	 şi	un	alt	
sens,	mai	subtil:	„a	te	certa	cu	tine	ın̂suţi“.	Eul	nostru	
vechi	trăieşte	ın̂că.	Vechiul	eu	e	cât	se	poate	de	sceptic	
cu	privire	 la	 făgăduinţele	 lui	Dumnezeu,	 ın̂	vreme	ce	
noul	eu	doreşte	să	le	ım̂brăţişeze	cu	dragă	inimă.	Astfel,	
ın̂doiala	poate	fi	un	simptom	al	lipsei	de	dedicare	faţă	
de	Dumnezeu.

Pe	lângă	lipsă	de	ın̂credere,	nehotărâre	şi	lipsă	
de	dedicare,	ın̂	Noul	Testament	mai	găsim	şi	ın̂doiala	ca	
stare	sufletească.	Lui	Toma	i-a	fost	greu	să	creadă	că	
Isus	a	ın̂viat.	I�ndoiala	este	atitudinea	constantă	de	a-L	
plasa	 pe	 Dumnezeu	 sub	 semnul	 ın̂trebării,	 pe	 când	
credinţa	 este	 atitudinea	 constantă	 de	 ı̂ncredere	 şi	
deschidere	faţă	de	El.

I�ntr-o	lume	postmodernistă	este	greu	să	accepţi	
că	Evanghelia	este	singura	cale	spre	mântuire,	iar	ın̂tr-
o	lume	ın̂	plin	progres	tehnologic,	ın̂	care	lucrurile	se	
demodează	 cu	 rapiditate,	 apare	 un	 mare	 motiv	 de	
ın̂grijorare	pentru	mulţi:	nu	va	ajunge	oare	Evanghelia	
nerelevantă?	 Iată	 ce	 răspunde	 Alister	 McGrath	 ı̂n	
capitolul	 său	 dedicat	 ı̂ndoielilor	 cu	 privire	 la	
Evanghelie:

Mai	întâi,	trebuie	să	fim	pe	deplin	conştienţi	de	
faptul	 că	 dilema	 umană	 rămâne	 neschimbată.	
Evanghelia	nu	este	o	formă	de	înţelepciune	omenească	
ce	 se	 va	 perima	peste	 un	 anumit	 număr	 de	 ani,	 ci	 un	

						 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

mesaj	veşnic	relevant	despre	Dumnezeu	şi	despre	noi	
înşine	şi,	mai	presus	de	toate,	despre	relaţia	noastră	cu	
El,	întemeiată	pe	moartea	şi	învierea	lui	Isus	Hristos.	

Pentru	a	descoperi	mai	multe	idei	din	cartea	
Îndoială	 și	 credință	 de	 Alister	 McGrath	 și	 câteva	
strategii	 de	 a	 face	 față	 ı̂ndoielii,	 vizitați	 blogul	
carteaeoviață.com.

De	n-ar	fi	înviat	Cristos

	 	 	 											de	Simion	Cubolta

De	n-ar	fi	ın̂viat	Cristos,
Zădarnic-ar	fi	fost	credinţa
Şi	omul,	pururi	păcătos,
I�ngemănat	cu	suferinţa,

Prin	lume	şi-ar	fi	dus	căinţa,
Necunoscând	ce-i	biruinţa
De	n-ar	fi	ın̂viat	Cristos.

De	n-ar	fi	ın̂viat	Isus,
Zadarnic	ar	fi	fost	Cuvântul
Ce	pretutindenea	s-a	spus

Şi	s-a-mpânzit	cu	el	pământul,	
N-am	fi	ştiut	ce-i	Legământul

Şi	veşnic	ne-ar	fi	fost	mormântul,
De	n-ar	fi	ın̂viat	Isus.

Dar	Domnul	a-nviat	din	morţi
Şi-a	arătat	că	ın̂vierea

Ce-a	sfărâmat	ın̂chise	porţi,
E	semnul	vieţii	şi	puterea
Ce-aduce	lumii	mângâierea
Şi	darul	jertfei:	ın̂fierea...
Cristos	a	ın̂viat	din	morţi!

CARTEA	E	O	VIAȚĂ
Îndoială	și	credință

	 	 	 									de	Alister	McGrath

Pentru	că	astăzi	este	aşa-numita	Duminică	„a	
Tomii“,	 vă	 propunem	să	 descoperiţi	 o	 carte	despre	
ın̂doială	 şi	 credinţă	 scrisă	 de	 Alister	 McGrath,	 un	
scriitor	creştin	englez.	Cartea	se	numeşte	Îndoială	şi	
credinţă	şi	are	la	bază	o	serie	de	conferinţe	destinate	
studenţilor	săi.

Alister	McGrath	 este	 considerat	 unul	 dintre	
cei	mai	interesanţi	şi	dinamici	teologi	contemporani.	
Deţine	două	doctorate,	unul	ın̂	biofizică	moleculară,	
iar	celălalt	ın̂	teologie	şi	este	ın̂	prezent	profesor	la	
Universitatea	 din	 Oxford.	 Fost	 ateu,	 McGrath	 este	
astăzi	deopotrivă	un	profesor	recunoscut	la	Centrul	
pentru	 teologie,	 religie	 şi	 cultură	 al	 prestigioasei	
universităţi	 King's	 College	 din	 Londra	 şi	 un	 preot	
anglican	consacrat.	Este	preocupat	ın̂	mod	special	de	
emergenţa	 unui	 nou	 tip	 de	 ateism	 ştiinţific,	
popularizat	 ı̂n	 special	 de	 cărţile	 cercetătorului	
Richard	Dawkins,	cu	care	chiar	polemizează	ın̂tr-una	
din	cărţile	sale	şi	nu	numai.

I�n	cartea	Îndoială	şi	credinţă	Alister	McGrath	
constată	că	mulţi	creştini	îşi	înăbuşă	îndoielile.	Aceştia	
simt	 că	 este	 nepotrivit	 să	 le	 admită	 în	mod	deschis,	
poate	se	tem	că	demnitatea	lor	sau	respectul	faţă	de	ei	
înşişi	 ar	 avea	 de	 suferit.	 Poate	 simt	 că	 a	 admite	
existenţa	 îndoielilor	 este	 un	 semn	 de	 slăbiciune	
intelectuală	şi	spirituală.	

Totuşi,	unul	dintre	motivele	pentru	care	atât	de	
mulţi	creştini	întâmpină	dificultăţi	când	e	vorba	de	a	
face	 faţă	 îndoielii	 este	 că	 o	 confundă	 cu	 două	 idei	
relativ 	 dist incte , 	 care	 la 	 prima	 vedere	 par	
asemănătoare,	 deşi	 sunt	 destul	 de	 deosebite,	 spune	

Experiența	 lui	Toma	ne	 ın̂curajează	să	 știm	că	 Isus	
Hristos	cunoaște	toate	stările	noastre	de	descurajare,	
de	 frământare	 prin	 care	 trecem	 și	 este	 gata	 să	 ne	
ın̂tâmpine	cu	dovezile	Sale	de	dragoste,	să	ne	arate	că	
este	aproape	de	noi,	că	ne	iubește	și	că	prin	tot	ceea	ce	
face,	dorește	să	trăim	din	plin	bucuria	că	suntem	ın̂	
atenția	Lui.
	 Iar	 pentru	 cei	 care	 n-au	 gustat	 niciodată	
adevărata	 fericire,	 trebuie	 să	 știe	 că	 ea	 se	 poate	
dobândi	doar	de	la	Cel	care	este	izvorul	fericirii,	că	
fericirea	se	capătă	prin	apropierea	de	Dumnezeu	și	
prin	credința	din	inimă	ın̂	Isus	Hristos.
	 Dumnezeu	să	ne	facă	pe	toți	să	experimentăm	
adevărata	fercire,	pe	care	o	putem	avea	doar	ın̂	Isus	
Hristos.

P	 O	 E	 Z	 I	 E

Pastor,	Nicolae	Ologeanu
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