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Anunțuri:

Mesajul	martorilor	învierii
Fapte	3:1-26

	 După	măreața	lucrare	săvârșită	de	Domnul	Isus	Hristos	la	Golgota	și	
ın̂vierea	Sa	glorioasă,	după	coborârea	Duhului	Sfânt	ın̂	ziua	de	Rusalii	peste	
ucenicii	 Domnului,	 aceștia,	 plini	 de	 puterea	 Duhului	 Sfânt,	 au	 ın̂ceput	 să	
transmită	lumii	cea	mai	minunată	veste	care	a	răsunat	vreodată	pe	pământ,	
aceea	 că	 orice	 păcătos	 poate	 fi	 iertat	 de	 Dumnezeu	 prin	 credința	 ın̂	 Isus	
Hristos.
	 I�n	 cartea	 Faptele	 Apostolilor,	 ın̂	 cap.	 3,	 ne	 este	 prezentată	 a	 doua	
predică	 a	 ap.	 Petru,	 după	 cea	 de	 la	 Rusalii,	 prin	 care	 le	 ın̂dreaptă	 atenția	
israeliților	spre	Persoana	slăvită	a	Domnului	Isus,	arătând	lucrarea	pe	care	a	
săvârșit-o	 El	 la	 Golgota	 pentru	 răscumpărarea	 lumii	 din	 păcat,	 precum	 și	
atitudinea	 pe	 care	 omul	 păcătos	 trebuie	 s-o	 aibă	 față	 de	 jertfa	 Sa	
răscumpărătoare	și	ispășitoare.

	 I�n	 predica	 pe	 care	 a	 rostit-o	 ın̂	 fața	 israeliților,	 ap.	 Petru	 a	 dorit	 să	
accentueze	trei	adevăruri:

1.	Lumea	căzută	în	păcat	este	vinovată	de	moartea	lui	Isus	Hristos.
	 Cu	multă	ın̂drăzneală,	ap.	Petru	avea	să	le	spună	mulțimilor	adunate		
să-L	asculte,	că	sunt	vinovați	de	moartea	lui	Isus.	Voi	v-ați	lepădat	de	Cel	Sfânt	
și	Neprihănit	și	ați	cerut	să	vi	se	dăruiască	un	ucigaș.	Ați	omorât	pe	Domnul	
vieții,	pe	care	Dumnezeu	L-a	ın̂viat	din	morți;	noi	suntem	martori	ai	Lui.(v.	14-
15).	 I�nsă	 Biblia	 afirmă	 că,	 nu	 doar	 cei	 care	 I-au	 dorit	 atunci	 moartea	
Mântuitorului	 sunt	 vinovați,	 ci	 ın̂treaga	 lume,	 pentru	 că	 El	 a	murit	 pentru	
vinovăția	ın̂tregii	lumi.

2.	Dumnezeu	oferă	harul	iertării	celor	care	se	pocăiesc	și	cred	în	Isus	
Hristos.
	 Pe	cât	de	mare	este	vinovația	omului	față	de	Dumnezeu	pe	atât	de	mare	
este	și	harul	iertării	oferit	de	El.	Această	veste	bună	le-o	transmite	ap.	Petru	
israeliților	ın̂	mesajul	său:	că	prin	pocăință	față	de	Dumnezeu	și	credința	ın̂	
Isus	Hristos,	 pot	 fi	 iertați	 de	 păcatele	 lor.	 Pocăiți-vă	 dar,	 și	 ın̂toarceți-vă	 la	
Dumnezeu	ca	să	vi	se	șteargă	păcatele...	(v.	19).	Biblia	afirmă	că	nu	există	altă	
soluție	 pentru	 iertarea	 păcatelor,	 decât	 jertfa	 Domnului	 Isus	 Hristos	 de	 la	
Golgota.

3.	Cei	ce-L	resping	pe	Isus	Hristos	vor	suporta	pedeapsa	veșnică.
	 Există	har	de	iertare	pentru	cei	ce	cred	ın̂	Isus	Hristos,	dar	există	și	o	
aspră	 pedeapsă	 pentru	 cei	 ce	 refuză	 acest	 har,	 pentru	 cei	 ce	nesocotesc	 și	
disprețuiesc	 jertfa	 Lui.	Ap.	 Petru	 citând	un	 cuvânt	 profetic	 rostit	 de	Moise	
referitor	la	Domnul	Isus,	spune:	Domnul,	Dumnezeul	vostru,	vă	va	ridica	dintre	

	▀	 CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Ce	știi	și	ce	crezi	despre	DARURILE	Duhului	
Sfânt	ın̂	viața	credinciosului?	Care	este	darul	pe	care	l-ai	primit	tu	de	la	Duhul	
Sfânt?	Cum	și	cât	slujești	cu	el?	Cum	ıț̂i	afli	darul	de	slujire?	Azi,	de	la	ora	18.00,	
ın̂vățăm	 să	 ne	 descoperim	 darurile	 Duhului	 Sfânt	 și	 cum	 să	 le	 folosim	 spre	
edificarea	Bisericii.		

▀	 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).

▀ 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	
ı̂ntrebări	 interesante.	 ÎNSCRIE-TE	 până	 pe	 30	 aprilie,	 prin	 SMS	 la	 tel.	
0724.308.749.

▀ EUTIH	este	plecat	ın̂	vacanță	de	1	mai.	NU	se	ın̂tâlnește	la	biserică.	Așa	că	
vă	așteptăm	pe	8	mai	să	continuăm	studiul	despre	relații	și	să	le	experimentăm	ın̂	
direct.

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

▀		 GRUPURI	DE	RUGĂCIUNE.	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.	 Continuăm	 citirea	 Noului	 Testament	 ı̂n	 ordine	
cronologică.	După	primele	șase	luni	ın̂	care	am	citit	cele	patru	evanghelii	simultan,	
urmărind	lucrarea	Mântuitorului	ın̂	ordine	cronologică,	citim	ın̂	prezent	Faptele	
Apostolilor	și	epistolele.	Pentru	citirea	Bibliei	prin	proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	
urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Pocăiți-vă	dar,	și	
ın̂toarceți-vă	la	

Dumnezeu,	pentru	ca	să	
vi	se	șteargă	păcatele,	ca	
să	vină	de	la	Domnul	
vremurile	de	ın̂ viorare.	

(Fapte	3:19)

 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.
s au tMijlocim	pentru	toți	românii	care	 	sărbători 	Paștele	să	ın̂țeleagă	și	să	
primească	jertfa	Mântuitorului.
s cu	mulțumire	 cei	care	au	făcut	Ne	rugăm	 pentru	 „un	lucru	frumos”	pentru	
Mântuitorul	cu	ocazia	Paștelui.
s 	Ne	rugăm	pentru	ın̂vierea	celor	morți	ın̂	păcat.
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Păcate	respectabile	de	Jerry	Bridges

Astăzi	 vă	 aducem	 ın̂	 atenție	 o	 carte	 care	 te	
provoacă	să-ți	analizezi	viața:	Păcate	respectabile	de	
Jerry	Bridges.	Păcate	respectabile?!	probabil	că	veți	
exclama,	 și	 pe	 bună	 dreptate.	 Asta	 ın̂cearcă	 să	 ne	
arate	de	fapt	 și	Jerry	Brigdes:	că	păcatul	e	păcat,	 și	
doar	pentru	că	e	vorba	despre	mânie,	 și	nu	despre	
crimă,	asta	nu	ın̂seamnă	că	nu	e	un	păcat	la	fel	de	grav.	
I�n	ochii	 lui	Dumnezeu	 toate	păcatele	sunt	 la	 fel	de	
grave	și	la	fel	de	urâte.	Jerry	Bridges	ne	provoacă	să	
ne	analizăm	și	să	descoperim	acele	păcate	din	viața	
noastră	pe	care	poate	nici	nu	le	vedem	ca	păcate,	pe	
care	le	tolerăm	și	spunem	că	nu	sunt	așa	grave	și	să	
luăm	ın̂tr-adevăr	decizia	de	a	ne	schimba.	

El	atrage	atenția	 ın̂că	din	prefață	 că	această	
carte	 nu	 se	 referă	 la	 păcatele	 evidente	 ale	 culturii	
noastre,	ci	la	păcatele	subtile	ale	credincioșilor,	care	
constituie	publicul-țintă	al	acestei	cărți.	Iată	ce	spune	
el:	

Motivația	 pentru	 scrierea	 acestei	 cărți	 vine	
dintr-o	convingere	tot	mai	mare	că	aceia	dintre	noi	pe	
care	eu	ıî	numesc	evanghelici	conservatori	s-ar	putea	
să	fi	devenit	atât	de	preocupați	de	păcatele	majore	ale	
societății	 din	 jurul	 nostru,	 ı̂ncât	 am	 pierdut	 din	
vedere	 nevoia	 de	 a	 ne	 trata	 propriile	 păcate	 mai	
„rafinate”	sau	mai	subtile.

Jerry	 Bridges	 tratează	 ın̂	 cartea	 sa,	 printre	
altele,	 nemulțumirea,	 iritabilitatea,	 egoismul,	
nerăbdarea,	mânia,	și	poate	deja	ne	gândim	că	nu	le-
am	 considerat	 până	 acum	 niciodată	 păcate,	 de	 ce	
sunt	atât	de	grave	ın̂cât	să	merite	să	fie	scrisă	o	carte	
pe	tema	lor.	I�nsă	Dumnezeu	nu	ne-a	dat	autoritatea	

de	a	stabili	valori	pentru	diferite	păcate.	I�ntr-adevăr,	
poate	 consecințele	 nu	 sunt	 la	 fel	 de	 grave	 ca	 la	
păcatele	pe	care	noi	 le	considerăm	evidente,	dar	ın̂	
Biblie	scrie	clar	că	cine	ın̂calcă	o	poruncă	este	vinovat	
de	toate.

Atunci	când	mă	complac	ın̂	păcat,	ın̂	orice	fel	
de	păcat,	I�l	disprețuiesc	pe	Dumnezeu	I�nsuși	și	Legea	
Sa,	deci	oricât	de	grave	le-am	considera	noi,	păcatele	
tot	 la	 răzvrătire	 față	 de	 Dumnezeu	 duc	 și	 tocmai	
aceasta	este	problema:	de	multe	ori	credem	că,	dacă	
păcatul	este	mic	ın̂	ochii	noștri,	el	nu	are	consecințe	
majore	ın̂	ce	pricește	relația	noastră	cu	Dumnezeu	și	
nici	 ı̂n	 ochii	 Lui	 nu	 poate	 fi	 atât	 de	 grav.	 Dar	
Dumnezeu	 nu	 trece	 cu	 vederea	 nici	 un	 păcat,	 nici	
chiar	pe	cele	„respectabile”.	

Deoarece	 de	 obicei	 trăim	 la	 nivelul	 unui	
standard	moral	mai	ın̂alt	decât	societatea	ın̂	general,	
este	 ușor	 să	 ne	 simțim	 bine	 ın̂	 propria	 piele	 și	 să	
presupunem	că	și	Dumnezeu	simte	la	fel.	Nu	reușim	
să	 ne	 răfuim	 cu	 realitatea	 păcatului	 care	 ı̂ncă	
locuiește	ın̂	noi.	

I�nainte	de	a	trata	fiecare	păcat	ın̂	parte,	veți	fi	
ın̂tâmpinați,	 ın̂	 prima	 parte	 a	 cărții,	 de	 explicarea	
paradoxului	 că	 Biblia	 ı̂i	 numește	 sfinți	 pe	 niște	
oameni	care	ın̂că	păcătuiau	-	pentru	că	sfințenia	nu	
este	 un	 statut	 al	 realizărilor	 noastre	 ci	 o	 stare	 a	
existenței;	 de	 ideea	 că	 păcatul	 este	 asemenea	
cancerului	 care	 se	 răspândește	 ın̂	 ın̂treaga	 noastră	
viață,	dar	și	de	speranța	unui	remediu	pentru	păcat	
prin	jertfa	Mântuitorului.

I�n	 primul	 rând	 trebuie	 să	 reținem	 că	 a	 ne	
ocupa	de	păcatul	personal	nu	este	o	opțiune.	Trebuie	
să	 fim	 ın̂durerați	 că	am	putut	să	păcătuim,	că	 I-am	
răspuns	așa	lui	Dumnezeu	după	tot	ce	a	făcut	pentru	
noi	și	cunoscând	măreția	și	sfințenia	Lui.	Touși,	după	
această	parte	ın̂	care	expune	gravitatea	oricărui	păcat	
ın̂	 fața	 lui	 Dumnezeu	 și	 consecințele	 sale	 sumbre,	
autorul	nu	ne	lasă	așa	și	vine	cu	câteva	soluții	pentru	a	
ne	ajuta	ın̂	lupta	cu	păcatul.	

Aplicați	Evanghelia	-	să	ne	expunem	mintea	la	
voia	morală	revelată	ın̂	Scriptură.

Fiți	dependenți	de	Duhul	Sfânt.
Recunoașteți-vă	responsabilitatea.
Identificați	păcatele	respectabile	concret	-	nu	

doar	să	afirmăm	că	da,	scrie	ın̂	Biblie	că	orice	om	a	
păcătuit,	 dar	 nouă	 ın̂șine	 nu	 ne	 prea	 găsim	 vreun	
păcat.	

Memorați	 și 	 aplicați	 versete	 adecvate	
situației.

Cultivați	practica	rugăciunii.
Implicați	 unul	 sau	 mai	 mulți	 credincioși	

ım̂preună	cu	voi.	Este	mai	ușor	să	renunțăm	la	păcat	
dacă	 avem	 cui	 să	 dăm	 socoteală	 și	 dacă	 avem	 un	
sprijin,	 cineva	 care	 a	 trecut	 pe	 acolo	 sau	 are	
ın̂țelepciunea	de	a	da	sfaturi	bune,	de	a	se	ruga	pentru	
noi	și	de	a	veghea	la	creșterea	noastră	spirituală.	

Primul	 păcat	 pe	 care	 ı̂l	 abordează	 Jerry	
Bridges	este	lipsa	de	evlavie.	Lipsa	de	evlavie	poate	fi	
definită	ca	trăirea	vieţii	cotidiene	gândindu-ne	puţin	
sau	deloc	la	Dumnezeu,	la	voia	Lui,	la	slava	Lui,	sau	la	
dependenţa	noastră	de	El.	

I�n	ciuda	faptului	că	majoritatea	creştinilor	duc	
vieţi	 departe	 de	 păcate	 flagrante,	 totuşi	 ı̂n	 multe	
situaţii	nu	 facem	 totul	 ca	pentru	Dumnezeu,	 facem	
planuri	care	nu	ţin	seama	de	El.	De	câte	ori	ne	gândim,	
la	 serviciu	 sau	 la	 şcoală,	 să	 facem	 ceea	 ce	 avem	
datoria	 să	 facem	 acolo	 ca	 pentru	 Dumnezeu,	 de	
exemplu?	 Lipsa	 evlaviei	 mai	 ı̂nseamnă	 şi	 lipsa	
dorinţei	 de	 a	 dezvolta	 o	 relaţie	 personală	 cu	

Dumnezeu,	lipsa	acelei	dorinţe	arzătoare	a	psalmistului,	
care	spunea	«	cum	doreşte	un	cerb	izvorul	aşa	Te	doresc	şi	
eu	pe	Tine	».	De	ce	nu	e	o	diferenţă	de	comportament	ın̂tre	
creştini	 şi	 necreştini?	 se	 ın̂treabă	 autorul.	 Tocmai	 din	
lipsa	evlaviei	vine	această	lipsă	a	diferenţelor.	Mai	mult,	
aşa	cum	vom	vedea,	toate	păcatele	de	fapt	au	la	bază	lipsa	
de	evlavie,	faptul	că	nu	I�l	punem	pe	Dumnezeu	ın̂	locul	din	
viaţa	noastră	 ın̂	care	trebuie	să	stea.	Pentru	a	scăpa	de	
acest	păcat	 respectabil	 trebuie	să	ne	deprindem	să	 fim	
evlavioşi,	 să	 ne	 antrenăm,	 aşa	 cum	 ı̂i	 scria	 Pavel	 lui	
Timotei.	

Ce	 ı̂nseamnă	 să	 facem	 totul	 pentru	 slava	 lui	
Dumnezeu?	 Doresc	 ca	 Dumnezeu	 să	 fie	 mulţumit	 de	
modul	ın̂	care	mă	ocup	de	activităţile	obişnuite	ale	zilei.	
Doresc	ca	toate	activităţile	mele	dintr-o	zi	obişnuită	să-L	
cinstească	pe	Dumnezeu	ın̂aintea	altor	oameni.

Următoarele	 două	 păcate	 sunt	 și	 ele	 ın̂	 strânsă	
legătură	 unul	 cu	 celălalt,	 și	 anume,	 nemulțumirea	 și	
nerecunoștința.	 Nemulțumirea	 se	 ivește	 de	 cele	 mai	
multe	 ori	 din	 circumstanțe	 cu	 caracter	 continuu	 și	
neschimbător,	ın̂	legătură	cu	care	nu	putem	face	nimic.	

Oricare	 ar	 fi	 circumstanţele	 ın̂	 care	 vă	 aflaţi	 şi	
oricât	 de	 dificile	 ar	 putea	 fi,	 adevărul	 este	 că	 ele	 sunt	
orânduite	de	Dumnezeu	pentru	voi,	ca	parte	a	planului	
Său	general	pentru	viaţa	voastră.	Dumnezeu	nu	face	nimic	
şi	nu	permite	nimic,	fără	un	scop.	Iar	scopurile	Sale,	oricât	
ar	 fi	 de	misterioase	 şi	 de	nepătrunse	pentru	noi,	 au	 ın̂	
vedere	 ın̂totdeauna	 slava	 Lui	 şi	 binele	 nostru	 esenţial,	
scrie	Jerry	Bridges	ın̂	cartea	Păcate	respectabile.	

Un	păcat	 nu	 tot	 așa	 de	 subtil,	 dar	 nu	mai	 puțin	
practicat,	este	mândria.	Mai	exact,	există	patru	tipuri	de	
mândrie	 pe	 care	 le	 discută	 Jerry	 Bridges:	 mândria	
prezumției	morale	-	disprețul	 față	de	oameni	pe	care	 ıî	
considerăm	 mai	 păcătoși	 decât	 noi,	 mândria	 doctrinei	
corecte	-	o	atitudine	care	spune	„eu,	sau	grupul	meu,	sau	
biserica	 de	 care	 aparțin	 suntem	 singurii	 care	 deținem	
adevărul	suprem”,	mândria	realizărilor	 și	mândria	unui	
spirit	independent.	

Cum	ne	putem	păzi	ım̂potriva	acestor	păcate?	Prin	
căutarea	unei	atitudini	smerite,	care	provine	din	faptul	că	
«dacă	nu	ar	fi	fost	harul	lui	Dumnezeu,	așa	am	fi	fost	și	
noi»	 și	 să	 ne	 identificăm	 ı̂naintea	 lui	 Dumnezeu	 cu	
societatea	 păcătoasă	 ı̂n	 care	 trăim.	 I�ngâmfaţilor	
corintieni,	Pavel	le-a	scris	:	«Căci	cine	te	face	deosebit?	Ce	
lucru	ai	pe	care	să	nu-l	fi	primit?	Şi	dacă	l-ai	primit,	de	ce	te	
lauzi	ca	şi	cum	nu	l-ai	fi	primit?»	(1	Cor	4:7)

Unul	 dintre	 păcatele	 care	 izvorăsc	 din	 lipsa	 de	
stăpânire	este	și	mânia,	care	la	rândul	ei	naște	buruieni.	
Buruienile	 mândriei	 sunt	 de	 fapt	 grade	 progresive	 ale	
mâniei	 atunci	 când	 ea	 nu	 este	 tratată	 la	 timp:	
resentimentele	 (mânia	 păstrată) , 	 amărăciunea	
(resentiment	 păstrat	 permanent),	 ostilitatea,	 cearta	
(manifestarea	 exterioară 	 a	 mâniei 	 ascunse)	 şi	
răzbunarea.	Iată	la	ce	ne	poate	duce	o	mică	sămânţă	de	
mânie.		

I�n	 Biblie	 sunt	 puţine	 cazuri	 de	 mânie	 sfântă,	
ın̂dreptăţită	de	Legea	Domnului,	nu	de	voinţa	umană,	de	
exemplu	mânia	lui	Isus	când	a	văzut	mesele	vânzătorilor	
din	Templu.	Dar	ın̂	rest,	toate	celelalte	situaţii	sunt	cele	de	
mânie	păcătoasă.	Mânia	este	şi	cea	exprimată,	dar	şi	cea	
ascunsă,	pe	care	o	ţinem	ın̂	noi,	deşi	noi	ne-am	gândi	că	
mânie	e	doar	cea	vizibilă.	

Ultimul	păcat	asupra	căruia	ne	atrage	atenţia	Jerry	
Bridges	 este	 atitudinea	 lumească,	 adică	 un	 ataşament,	
sau	o	preocupare	faţă	de	lucrurile	acestei	vieţi;	ın̂seamnă	
acceptarea	valorilor,	moravurilor	şi	obiceiurilor	societăţii	
amabile,	 dar	 necredincioase,	 care	 ne	 ın̂conjoară,	 fără	 a	
discerne	dacă	acele	valori,	moravuri	şi	obiceiuri	sunt	sau	

frații	voștri	un	proroc	ca	mine;	pe	El	să-L	ascultați	ın̂	
tot	ce	vă	va	spune.	Și	oricine	nu	va	asculta	de	Prorocul	
Acela,	va	fi	nimicit	cu	desăvârșire....	(v.	22-23).	Biblia	
spune	că	iadul	nu	este	altceva	decât	moarte	veșnică,	
adică	despărțire	eternă	de	Dumnezeu.

	 Aș	 dori	 să	 reținem	 că	 ceea	 ce	 s-a	 ın̂tâmplat	
acum	 două	 mii	 de	 ani	 la	 Golgota,	 crucificarea	
Domnului	Isus	Hristos	și	moartea	Sa,	s-a	produs	din	
cauza	păcatelor	noastre.	Noi	toți	suntem	vinovați	de	
moartea	Fiului	 lui	Dumnezeu	 și	El	 a	 acceptat	 să	 ia	
asupra	 Sa	 toată	 vina	păcatelor	noastre	pentru	 a	 le	
ispăși	și	a	fi	absolviți	de	ele.
	 Vestea	bună	pentru	orice	păcătos	este	aceea	
că	cei	care	se	ın̂torc	cu	pocăință	la	Dumnezeu	și	cred	
că	 Isus	Hristos	a	plătit	cu	viața	Lui	pentru	iertarea	
păcatelor	lor,	sunt	absolviți	de	vina	ce	plana	asupra	
lor,	obținând	o	răscumpărare	veșnică.	După	cum,	cei	
ce	 resping	 acest	 har,	 cei	 care-L	 resping	 pe	 Isus	
Hristos,	vor	suporta	consecințele	ın̂depărtării	pentru	
totdeauna	 de	 la	 Fața	 lui	 Dumnezeu,	 ı̂n	 iadul	 cel	
veșnic.	 De	 tine	 și	 de	 alegerea	 pe	 care	 o	 faci	 astăzi	
depinde	destinul	tău	veșnic.	
	 Fă	astăzi	alegerea	bună!	Fă-o	cât	mai	este	har!	
Mâine	s-ar	putea	să	fie	prea	târziu.
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Umasbamba.
Către	 toți	 cei	 care	 au	 donat	 pentru	 familia	 și	

comunitatea	de	aici,	și	nu	numai:
Într-o	seară	rece,	la	focul	de	lemne	din	bucătărie,	

i-am	spus	Rafaelei	să	îmi	zică	ce	au	nevoie	să	cumpăr.
Mi-a	spus,	fericită:	“Pâine	de	1	Sol	de	la	magazinul	

din	sat.	Să	mâncăm	cu	ceai.”	1	Sol	înseamnă	cam	1	Leu.	
Îi	spun:	“Bine,	iau	pâine,	dar	ceva	mai	mult,	mai	

folositor”.
Rușinată,	 răspunde:	 “Poți	 să	 mai	 iei	 pești	 să	 îi	

prăjim,	ca	data	trecută?”	Mersesem	de	câteva	ori	în	satul	
alăturat	 ca	 să	 găsesc	 pește.	 L-a	 gătit	 excelent	 și	 a	 fost	
festin.	Am	invitat	și	vecinii	la	masa.

“Luăm	și	pești,	însă...	ceva	să	dureze	mai	mult.	Să	
facem	împreună	o	investiție”.

S-a	gândit	câteva	secunde	doar.
Ea	își	câștigă	banii	din	vânzarea	de	țesături.	Haine,	

obiecte	 tradiționale,	 suveniruri.	 Lucrează	 și	 colorează	
natural,	manual,	lână	de	oaie,	alpaca	și	lamă.

Așa	că	mi-a	spus,	cu	cel	mai	mare	zâmbet	văzut	
vreodată,	că	o	oaie	 în	plus	ar	ajuta-o	mult.	Ar	avea	mai	
multă	lână,	iar	curând	niște	miei,	plus	lapte	și	brânză.

Nu	mănâncă	aproape	deloc	carne,	iar	oile	și	lama	
sunt	îngrijite	cu	toată	dragostea.

Astăzi	ne-am	întors	din	târg	cu	2	miei.	Au	4	luni	și	
sunt	sănătoși	tun.	Și	frumoși.

Rafaela	și	Zenobio	i-au	numit	“Daniela”	și	“Daniel”.	
Fiecare	are	câte	un	D	albastru	pe	spate.

Le-am	povestit	de	voi,	care	nu	ați	putut	ajunge	aici	
fizic,	însă	ați	trimis,	prin	mine,	o	parte	din	voi.

Au	fost	impresionați	și	am	convenit	toți	că	mieii	se	
numesc,	de	fapt,	“prietenii	lui	Daniel”.	Le-am	spus	că	mai	
sunt	bani.	Mai	găsim	împreună	investiții	care	să	îi	ajute	cât	
mai	mult.

Rafaela	și	Zenobio	vă	mulțumesc	mult.
Eu	vă	mulțumesc	mult.

(Va	urma)

Până	atunci	să	continuăm	să	ne	rugăm	pentru	
misiunea	medicală	din	Peru	și	pentru	 fratele	nostru	
„Danielito”	Cîrstoveanu!

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

nu	 biblice.	 I�nseamnă	 pur	 şi	 simplu	 ı̂naintarea	 ı̂n	
sensul	 curentului	 culturii	 care	ne	 ın̂conjoară,	 atâta	
vreme	 cât	 această	 cultură	 nu	 este	 vădit	 păcătoasă.	
Deşi	 ne	 folosim	 de	 lucrurile	 legitime	 ale	 lumii,	 ar	
trebui	 să	 le	manevrăm	cu	grijă,	 ca	nu	 cumva	ele	 să	
devină	prea	importante	pentru	noi.

Un	idol	poate	fi	orice	lucru	pe	care	ıl̂	preţuim	
atât	 de	 mult	 ı̂ncât	 tinde	 să	 ne	 absoarbă	 energia	
emoţională	 şi	mentală	 ori	 timpul	 şi	 resursele.	 Sau	
poate	fi	orice	lucru	căruia	ıî	acordăm	ın̂tâietate	faţă	
de	 Dumnezeu	 sau	 familie.	 Remediul	 pentru	
atitudinea	lumească	este	trăirea	ın̂	evlavie,	privind	la	
lucrurile	de	sus,	nu	la	cele	de	pe	pământ.	

Mai	 sunt	 multe	 alte	 păcate	 pe	 care	 le	
abordează 	 Jerry 	 Bridges 	 ı̂ n 	 cartea 	 Păcate	
respectabile,	 precum	 ı̂ngrijorarea,	 frustrarea,	
neın̂frânarea,	ın̂să	vă	lăsăm	pe	voi	să	le	descoperiți.	
Mai	multe	pasaje	din	această	carte	puteți	asculta	pe	
blogul	carteaeoviață.com, în pagina Emisiuni, sezonul 
2.


	Page 1
	Page 2

