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Anunțuri:

Crucea care  îți poate schimba destinul veșnic
Luca 23:35-43

Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea 
pierzării; 

dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. 
1Corinteni1:18 

Când vorbim despre cruce nu ne referim la obiectul în sine, nu ne gândim la crucea 
din cimitir sau la aceea din intersecții ori de la gât…ci la EVENIMENTUL de la 
Golgota. La momentul în care Fiul lui Dumnezeu a murit pentru a ne schimba 
destinul veșnic!

Trei oameni răstigniți și fiecare condamnat la moarte. Doi erau vinovați, iar  Unul a 
preluat păcatele tuturor și de bună voie s-a lăsat batjocorit pentru noi. În câteva ore, 
toți trei erau morți, doi dintre ei erau în cer, iar unul era trimis în iad…Avea și el 
aceeași șansă…dar a pierdut-o. Destinul a fost stabilit acolo, nu înainte de a i se 
oferi șansa unei veșnicii cu Dumnezeu! Destinul nostru se schimba la cruce! Ce 
înseamnă crucea și ce se petrece acolo?

I. Crucea este locul condamnării finale.
,,pentru noi este drept să primim pedeapsa...”

Toți cei condamnați au fost răstigniți pentru că meritau, însă Unul singur nu merita, 
dar condamnarea a fost înlocuitoare. El ne-a înlocuit pe noi! Pentru că noi eram 
,,tâlharii condamnabili” Hristos s-a făcut blestem în locul nostru! Este și dreptatea 
lui Dumnezeu văzută la Golgota! Acolo Tatăl ne-a dat ceva scump!

La cruce El a luat condamnarea noastră!

- Condamnat la jigniri verbale
- Condamant la acuzații scrise
- Condamnat la abuzuri fizice

De la cruce unii se duc în veșnicia cu Dumnezeu, iar alții se despart și își vor petrece 
veșnicia în iad. Decizia este irevocabilă! După moarte nu se mai poate face nimic! 
Așadar, câtă vreme omul este în viață își poate alege locul în care își va petrece 
veșnicia!

II. Crucea este locul iertării depline.
,,adu-ți aminte de mine…”

La Dumnezeu nu există jumătăți de măsură. Ori suntem ori nu suntem iertați! Acolo 
s-a realizat iertarea de care au nevoie toți oamenii! Când a murit Hristos s-a realizat 
actul transferului. De la noi spre El – păcatele, de la El spre noi – iertarea deplină. 

▀	 CATEHEZĂ.	BOTEZ.	 I�n	această	dimineață	va	avea	 loc	 ın̂	biserica	
noastră	un	botez	nou-testamentar,	 ın̂	cadrul	căruia	11	persoane	I�l	vor	
mărturisi	pe	 Isus	Hristos	ca	Mântuitor	 și	Domn	personal.	Dumnezeu	să	
binecuvânteze	 mărturia	 credinței	 lor,	 pe	 care	 o	 vor	 depune	 ın̂	 fața	 lui	
Dumnezeu	și	ın̂	fața	bisericii	Sale.
	 	 	 	 	 	Dumnezeu	să	binecuvânteze,	cu	mult	har	și	putere	de	sus,	Evanghelia	
care	va	fi	vestită	cu	această	ocazie	de	fr.	păstor	Sorin	Cigher	din	Sibiu.	De	
asemenea,	 ne	 rugăm	 ca	 multe	 alte	 suflete	 să	 descopere	 dragostea	 lui	
Dumnezeu	și	mântuirea	sufletului	lor,	prin	credința	ın̂	Isus	Hristos,	ın̂	jertfa	
Sa	ispășitoare	de	la	Golgota.

▀          CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Vine	sfârșitul	lumii?	Ce	ın̂seamnă	asta	
pentru	un	creștin?	Care	sunt	semnele	vremurilor	din	urmă?	Ce	ar	trebui	să	
știe	 și	 să	 facă	 creștinul	 ın̂	 așteptarea	 venirii	 Domnului?	Azi,	 de	 la	 ora	
18.00,	ın̂vățăm	ım̂preună	ce	spune	Biblia	despre	lucrurile	din	urmă.		

▀ EUTIH. Tu	tragi	concluziile!	După	două	ın̂tâlniri	cu	ın̂trebări	ale	
tinerilor	 și	 răspunsuri	 ale	 cuplurilor	 invitate,	 TU	 tragi	 concluziile	 ı̂n	
legătură	cu	perioada	de	curtare	și	prietenie,	logodnă	și	căsătorie,	primii	ani	
de	rodaj	ai	căsniciei	și	după	aceea.	Marți,	de	la	18.30.

▀ 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	ın̂	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.

Fiindcă propovăduirea crucii 
este o nebunie pentru cei ce 

sunt pe calea pierzării; 
dar pentru noi, care suntem 

pe calea mântuirii, este 
puterea lui Dumnezeu.            

1 Corinteni1:18

 Rug ciune	special 	pentruă ă

PREGĂTIRE	în	vederea	SFÂRȘITULUI

s Mulțumim	 pentru	 credincioșii	 care	 ı̂și	
sfârșesc	cu	bine	călătoria.
s Mulțumim	 pentru	membrii	 din	 Biserica	
„Harul”,	 care	 sunt	 aproape	 de	 cei	 care	
experimentează	despărțirea	de	cei	dragi.
s Mulțumim	pentru	promisiunea	revenirii	
Domnului	ca	să	pună	capăt	istoriei	și	să	ın̂noiască	toate	lucrurile.
s Ne	rugăm	pentru	veghere	și	slujire	ın̂	așteptarea	venirii	Mântuitorului.
s Mijlocim	pentru	copiii	care	sfârșesc	ın̂că	un	an	de	școală	să	aibă	o	vacanță	
frumoasă	și	ın̂	tabără	să	ıl̂	cunoască	mai	bine	pe	Dumnezeu.
s Mijlocim	pentru	studenții	care	și-au	sfârșit	facultatea	să	găsească	un	loc	
de	muncă	adecvat.	

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 

Continuarea în	pagina	2
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În căutarea Dumnezeului nevăzut 

de Philip Yancey

Vă propunem astăzi să pornim În căutarea 
Dumnezeului nevăzut. Aşa se numeşte cartea lui Philip 
Yancey care caută un răspuns la întrebarea Ce ne putem 
aştepta să găsim? atunci când Îl căutăm pe Dumnezeu. 
Iată ce mărturiseşte autorul despre scrierea acestei cărţi: 

Într-un anumit fel pot spune că am scris această 
carte încă din prima zi în care am simţit foamea de a-L 
cunoaşte pe Dumnezeu, şi ea pare fundamentală, dar 
multe dintre reţetele pe care le-am aplicat nu mi-au adus 
satisfacţia dorită. Creştinii propovăduiesc promisiunea 
strălucitoare a unei „relaţii personale cu Dumnezeu“, 
dorind să arate că a-L cunoaşte pe Dumnezeu se 
aseamănă cu procesul cunoaşterii unei fiinţe umane. Cu 
toate acestea, într-o zi se lasă o perdea grea, perdea ce 
separă invizibilul de vizibil. Cum pot avea o relaţie 
personală cu o fiinţă de care nu sunt sigur că există? Ori 
există posibilitatea de a fi sigur?

Cartea este structurată în şase părţi, pornind de la 
dorinţa de a-L cunoaşte pe Dumnezeu care există în noi, 
continuând cu o discuţie lungă despre credinţă, 
componenta esenţială în relaţia cu un Dumnezeu nevăzut 
şi nu numai, oferind apoi o descriere interesantă şi 
originală a Trinităţii, urmând ca în ultimele părţi să fie 
aduse în discuţie lucrarea Duhului Sfânt, etapele creşterii 
spirituale şi finalitatea relaţiei.

Philip Yancey îşi începe cartea subliniind 
următorul adevăr: Dumnezeu este personal. Biblia, atât 
Vechiul, cât şi Noul Testament, prezintă un Dumnezeu 
care ne influenţează şi care este influenţat de noi. „Căci 
Domnul are plăcere de poporul Său“ spune psalmistul 
(149:4); uneori Dumnezeu ajunge să fie jignit de poporul 
Său, spun profeţii. Personalitatea lui Dumnezeu 
transpare de pe fiecare pagină a Bibliei. „Dumnezeu este 
dragoste“, spune apostolul Ioan. „Oricine iubeşte, este 
născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu.“ Este 
greu să devii mai personal decât atât.

Singurul lucru mai dificil decât stabilirea unei 
relaţii cu un Dumnezeu invizibil, a descoperit Philip 
Yancey, este absenţa oricărei relaţii de acest fel.

Pentru acest lucru este însă nevoie de credinţă: 
Credinţa apare unde te aştepţi mai puţin şi dispare acolo 
unde te aştepţi să prospere. Dar lucrul care îmi dă 
speranţă este că Isus a folosit orice sămânţă de credinţă 
pe care o putea avea un om. În fond, El a apreciat 
credinţa tuturor celor care I s-au adresat Lui, de la 
îndrăzneţul ofiţer la îndoielnicul Toma şi la tatăl disperat 
care I-a spus: „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele!“

Trăirea prin credinţă înseamnă ca eu să trăiesc 
pentru a-I fi plăcut lui Dumnezeu, nu ca El să-mi facă mie 
pe plac. […] Nu Îl cunosc dinainte pe Dumnezeu, apoi Îi 
fac voia; ajung să Îl cunosc împlinindu-i voia. Eu intru 
într-o relaţie activă cu Dumnezeu, ceea ce înseamnă să 
petrec timp cu Dumnezeu, îngrijindu-mă de oamenii de 
care El se îngrijeşte şi ascultându-I poruncile – 
indiferent de impulsurile mele de moment.

A treia parte a cărţii În căutarea Dumnezeului 

nevăzut se ocupă de descrierea fiecărei Persoane a Trinităţii 
în parte, nu înainte de a prezenta câteva preliminarii despre 
relaţii şi cunoaşterea cuiva, fie el Dumnezeu sau o altă 
persoană umană.

Să „cunoşti“ o altă persoană implică necesitatea 
asumării unor riscuri, unele aproximări şi un mare 
necunoscut.

Cu excepţia întrupării lui Isus şi a câtorva epifanii, 
Dumnezeu prezintă foarte puţin interes faţă de modul nostru 
de comunicare. Dumnezeu a „făcut şi văzut tot ceea ce se 
poate face şi vedea“ şi nu are motive să se supună timpului şi 
spaţiului mai mult decât este necesar.

Dumnezeu şi cu mine fiind profund diferiţi, înţelegem 
de ce prietenia nu este principalul model folosit în Biblie 
pentru a descrie relaţia mea cu El. Închinarea este.

Ron Hansen remarcă faptul că Dumnezeu ne dă exact 
atât cât să-L căutăm şi niciodată destul pentru a-L putea 
descoperi pe deplin. Dacă ar face mai mult, ar inhiba 
libertatea noastră şi libertatea noastră Îi este dragă lui 
Dumnezeu.

Pe scurt, Dumnezeu trebuie să decidă ritmul 
comunicării, pentru ca noi să-L cunoaştem atunci când 
doreşte El să se reveleze. Inegalitatea existentă între noi şi 
Dumnezeu demonstrează că multe lucruri vor rămâne 
înconjurate de mister.

Dumnezeu este liber. Liber să Se descopere sau să Se 
ascundă, să intervină sau să nu intervină, să lucreze în afara 
naturii sau din ea, să conducă lumea sau să fie respins şi 
dispreţuit de ea, să-Şi manifeste puterea sau să-Şi impună 
limitări. Libertatea noastră vine din partea unui Dumnezeu 
care preţuieşte libertatea.

Înţelegând aceste preliminarii, putem trece la descrierea 
celor trei Persoane ale Trinităţii, care pleacă de la o imagine 
foarte sugestivă.

Îl înţelegem pe Dumnezeu mai bine, sugerează 
Dorothy Sayers, gândindu-ne la El ca la un artist plin de 
creativitate. Imaginea lui Dumnezeu străluceşte cel mai clar 
prin noi în actul creaţiei – cuprinzând cele trei etape: Ideea, 
Exprimarea şi Recunoaşterea – şi, reproducând acest act, 
putem începe să înţelegem, prin analogie, Trinitatea.

Deşi Dumnezeu este Unul, în cadrul unităţii putem 
distinge opera a trei persoane distincte. Dumnezeu este 
Ideea sau Esenţa realităţii. „Eu sunt cel ce sunt“ S-a 
prezentat El lui Moise, folosind un cuvânt evreiesc care 
poate fi tradus mai bine prin expresia „voi fi ceea ce voi fi“. 
Tot ceea ce există – tot – provine din această Esenţă.

Dumnezeu Fiul reprezintă Exprimarea perfectă a 
Esenţei. Fiul „este oglindirea slavei Lui [a lui Dumnezeu] şi 
întipărirea Fiinţei Lui“ a spus autorul Epistolei către evrei. 
„El este chipul Dumnezeului celui nevăzut“ a spus Pavel. 
Pentru a vedea cum este Dumnezeu nu trebuie decât să 
priveşti la Isus.

Ultimul pas în revelaţia creativă a lui Dumnezeu şi-a 
găsit împlinirea în Cincizecime, atunci când Dumnezeu a 
venit să locuiască înăuntrul omului. Ceva din Esenţa Lui, 
acelaşi Duh care se mişca deasupra creaţiei, locuieşte acum 
în sufletele imperfecte ale oamenilor, oferindu-ne o 
Recunoaştere a noii identităţi: Duhul „ne face să strigăm 

„Ava, adică Tată!“. „Însuşi Duhul mărturiseşte 
împreună cu duhul nostru că suntem copii ai lui 
Dumnezeu.“ Actul creator al lui Dumnezeu a atins 
punctul culminant.

Ceea ce face Philip Yancey în continuare este să 
prezinte care sunt avantajele şi dezavantajele sau 
limitările fiecărei manifestări în parte a Trinităţii în 
relaţia cu oamenii.

În jumătatea a doua a cărţii autorul vorbeşte 
despre lucrarea Duhului Sfânt şi etapele creşterii 
spirituale.

„A fi un ucenic creştin nu este rezultatul eforturilor 
noastre, ci înseamnă a-I face loc lui Dumnezeu pentru 
ca El să poată locui în noi.“ […] Noi nu putem construi 
personalitatea care să-I facă plăcere lui Dumnezeu, 
dar Dumnezeu poate şi promite să facă acest lucru.

Autorul ne provoacă să ne punem în fiecare zi 
întrebarea următoare: Am făcut astăzi ceva care să-I fi 
făcut plăcere lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu 
tânjeşte să-Şi găsească plăcerea în mine, I-am oferit 
oare ocazia?

Noul Testament prezintă viaţa cu Dumnezeu ca 
pe o călătorie a credincioşilor aflaţi în diferite puncte 
ale drumului. Pentru a uşura prezentarea, spune Philip 
Yancey, am redus totul la trei etape – Copilul, Adultul şi 
Părintele. Aceste trei categorii rezumă pentru mine cele 
trei faze ale vieţii spirituale.

Ce putem învăţa însă de la copii, pentru a avea o 
credinţă matură? În primul rând, copiii nu au păreri 
preconcepute despre realitate. În al doilea rând, copiii 
ştiu să accepte un cadou. Şi nu în ultimul rând, copiii 
ştiu să aibă încredere.

A doua etapă la care trebuie să trecem în 
creşterea noastră spirituală este cea de adult. Philip 
Yancey remarcă anumite motivaţii mature pentru a 
asculta de Dumnezeu: Atât dorinţa de a-i face pe plac 
persoanei pe care o respecţi, cât şi recunoştinţa faţă de 
un sacrificiu extraordinar reprezintă motivaţii adulte, 
nu copilăreşti, ale ascultării şi ambele se aplică într-o 
relaţie cu Dumnezeu. Însă cea mai importantă şi 
copleşitoare motivaţie este să reflectăm adevărata 
noastră identitate ca preaiubiţi ai lui Dumnezeu. Îi 
iubim pe ceilalţi, spune apostolul Ioan, deoarece 
Dumnezeu ne-a iubit mai întâi. 

A treia etapă prezentată de autor este etapa de 
părinte. Ca orice părinte uman, creştinul matur trăieşte 
nu pentru el, ci pentru binele altora. […] Noul 
Testament ne îndeamnă să urcăm tot mai sus, spre 
motivaţii mai înalte pentru a fi mai buni. Un copil vrea 
să ştie cum poate să scape basma curată după o 
greşeală; un adult înţelege că limitele există spre binele 
lui; un părinte îşi sacrifică de bună voie libertatea 
pentru binele altora. Ne asemănăm tot mai mult cu 
Dumnezeu atunci când renunţăm la noi înşine.

Vă lăsăm pe voi să descoperiţi care este 
finalitatea acestei relaţii cu Dumnezeu, citind cartea lui 
Philip Yancey, În căutarea Dumnezeului nevăzut, din 
care puteți descoperi mai multe fragmente și idei pe 
carteaeoviață.com în pagina Emisiuni, sezonul 4, 
episodul 8.

CARTEA	E	O	VIAȚĂOmul are nevoie de iertare deplină pentru a petrece 
veșnicia în locul unde nu este păcat! 

- Iertat de tot trecutul încărcat
Ce ne facem cu păcatele pe care le cunoaștem doar 
noi? Cine le poate ierta? Cum vom sta în fața 
Judecătorului dacă nu ne rezolvăm problema aici?

- Iertat de un prezent obosit
Fără o relație personală și permamentă cu Hristos vom 
deveni anemici și vom bate pasul pe loc, căzând în 
aceleași păcate… Vestea Bună este că putem fi înviorați, 
încurajați și întăriți prin Hristos! Dar acum, în Hristos 
Isus, voi, care odinioară erați depărtați, ați fost 
apropiați prin sângele lui Hristos. ( )Efeseni 2:13

III. Crucea este locul asigurării veșnice.
,,Astăzi vei fi cu Mine 

în rai…”

Omul are nevoie de asigurare și acest lucru îl face 
Hristos! El promite și se ține de cuvânt!
        - Asigurarea că moartea nu este sfârșitul, există 
ceva după!
        -  Asigurarea că există raiul; nu este o poveste, ci 
este real
        -  Asigurarea că cerul este populat și cu oameni. 
Chiar și un tâlhar pocăit are loc acolo!

5	lucruri	despre	viața	în	Coreea	de	Nord,	țara	de	coșmar

În	contextul	 întâlnirii dintre președintele Donald Trump și Kim 
Jong-un	din	Coreea	de	Nord,	iată	cinci	lucruri	pe	care	ar	trebui	
să	le	cunoaștem	despre	viața	în	Coreea	de	Nord.

· Oamenii	 din	 Coreea	 de	 Nord	 sunt	 forțați	 să	 li	 se	
închine	ca	unor	dumnezei	lui	Kim	Jong-un,	tatălui	și	bunicului	
său.

· Oamenii	de	rând	din	Coreea	de	Nord	sunt	 lihniți	de	
foame.

· Fiecare	 aspect	 al	 vieții	 în	 Coreea	 de	 Nord	 este	
controlat	de	stat.

· Coreea	de	Nord	încarcerează	mii	de	oameni	în	lagăre	
de	muncă	forțată	comparabile	cu	lagărele	de	concentrare	din	
Al	Doilea	Război	Mondial.

· Poți	 să	 aduci	 o	 schimbare	 în	 viețile	 creștinilor	
persecutați	din	Coreea	de	Nord.

În	aceste	zile	 în	care	Coreea	de	Nord	continuă	să	 fie	pe	
prima	pagină	a	multor	publicații,	fiți	alături	de	oamenii	din	
această	țară	prin	rugăciune	și	fapte,	și	să	știți	că	frații	și	
surorile	noastre	de	acolo	se	roagă	pentru	voi.	Recent	am	
primit	un	mesaj	de	la	un	creștin	secret	din	Coreea	de	Nord	
care	a	spus:	„Transmitem	mulțumiri	speciale	lucrătorilor	
și	creștinilor	din	bisericile	din	străinătate	care	ne	susțin	cu	
brațele	 lor	 iubitoare.	 Liderii	 bisericii	 noastre	 subterane	
din	 Coreea	 de	 Nord	 se	 roagă	 pentru	 voi	 pentru	 ca	
Dumnezeu	să-și	toarne	binecuvântările	și	harul	Său	peste	
voi.”

Sursa:	opendoorsuk.org

B I S E R I C A	 P E R S E C U TATÃ
Pastor, Sorin Cigher
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