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  15. Micu Gherghina
                 16. Mihai Constantin
                 17. Mihăilescu Marta 
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                 20. Omota Nicu
                 21. Oprea Aurica
  22. Pır̂vu Florian
                 23. Radu Anișoara
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Anunțuri:

Lecții	din	viața	lui	Iacov
Geneza 32:1-31

 Cartea Geneza insistă foarte mult asupra unor personaje care au avut 
un rol important ın̂ planul lui Dumnezeu, ın̂ planul de răscumpărare a lumii 
din păcat. Astfel ın̂ 14 capitole ne este prezentată viața lui  ın̂ câteva Avraam,
capitole viața lui  care a avut o viață liniștită și fără evenimente Isaac,
deosebite. Apoi multe alte capitole sunt alocate lui și fiului său, Iacov	 Iosif.
 Ne vom opri acum asupra unor momente din viața lui Iacov, omul cu o 
viață ın̂cărcată de evenimente, o viață cu lumini și umbre, de la care putem 
ın̂văța câteva lucruri folositoare pentru viața noastră de credință. Sunt lucruri 
demne de urmat la acest patriarh, dar și lucruri care nu trebuie să se 
manifeste ın̂ viața noastră. Iată câteva dintre acestea.

I.	Iacov,	omul	care	face	o	alegere	bună
	 -dorește dreptul de ın̂tâi născut
 -dorește binecuvântarea tatălui său
 -dorește și primește și binecuvântarea lui Dumnezeu

 Asemenea lui Iacov și noi suntem puși ın̂ fața unei alegeri. Și este 
ın̂țelept să alegem lucrurile care au valoare veșnică, valorile spirituale, și nu 
pe cele trecătoare. 

II.	Iacov,	omul	care	caută	soluții	omenești	în	momente	critice.
	 -deși Dumnezeu l-a asigurat de ın̂soțirea Lui
 -deși Dumnezeu l-a asigurat de protecția Lui
 -deși Dumnezeu l-a asigurat de ım̂plinirea făgăduințelor promise lui

 Ne aflăm și noi de atâtea ori ın̂ această postură, de oameni care 
mărturisim că ne bazăm pe puterea lui Dumnezeu, pe ın̂soțirea Lui, pe 
protecția Lui, și totuși alegem soluții omenești salvatoare, crezând că ne 
descurcăm și fără Dumnezeu. 

III.	Iacov,	omul	care	caută	fața	lui	Dumnezeu		
       I�n prezența lui Dumnezeu, Iacov:
 -dovedește o pocăință sinceră
        -capătă un nume nou
 -primește binecuvântarea Lui Dumnezeu
 -ın̂țelege că trebuie să schimbe prioritățile

 Dacă n-ai stat niciodată ın̂ prezența lui Dumnezeu, vino singur cu viața 
ta, cu păcatele tale ın̂aintea lui Dumnezeu și recunoaște falimentul tău, 
imploră cu o pocăință sinceră mila lui Dumnezeu și vei experimenta o viață 
nouă, transformată și regenerată și vei dobândi și un nume nou, acela de copil 
al lui Dumnezeu.

	▀ CATEHEZĂ.	 Reamintim celor 
doritori și hotărâți să-L urmeze pe 
Domnul Isus Hristos, că a ın̂ceput un nou	
studiu	 de	 cateheză,	 de cunoaștere a 
principalelor doctrine biblice. Sunt 
așteptați toți cei care doresc să cunoască adevărurile Scripturii privind 
mântuirea sufletului și care 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).

▀ DEZBATERI	DESPRE	UCENICIE.	Vă aducem la cunoștință că ın̂ 
perioada următoare, ın̂ slujbele de duminică seara, vor fi prezentări și 
dezbateri despre ucenicie. Vom căuta să ı̂nțelegem mai bine ce 
ın̂seamnă a fi ucenic al lui Hristos, cum putem deveni ucenici ai lui Isus, 
cum putem face ucenici ın̂  biserică și ın̂  afara ei. Vă așteptăm așadar, ın̂  
fiecare duminică după amiază, să ın̂vățăm ım̂preună UCENICIA	 ÎN	
ȘCOALA	LUI	ISUS.	Frații botezați, care doresc să participe la un timp de 
instruire și la o mai bună ın̂țelegere a ceea ce ın̂seamnă să fii ucenic al lui 
Hristos și cum poți face ucenici, sunt așteptați miercuri seara după 
terminarea slujbei, la ora 19.45. 

▀      ÎNTÂLNIRE	SURORI. Surorile sunt invitate pentru un timp de 
părtășie ın̂ rugăciune și studiu biblic, vineri,	de	la	ora	18.00.

▀	 EUTIH.	Lumea nu este un imens parc de distracție, cum le-ar 
plăcea unora să creadă; ci mai degrabă un imens câmp de luptă. Chiar tu 
ești ın̂ Linia ın̂tâi. Bătălia se dă și pentru sufletul tău și ın̂ sufletul tău. 
Vino, să ne instruim și să ne echipăm ı̂mpreună cu armura lui 
Dumnezeu, ca să faci față războiului spiritual. Marți,	de	 la	18.30, ın̂ 
capelă!

▀ ADOLESCENȚI.	 Vino la ı̂ntâlnirile adolescenților în	 fiecare	
vineri,	de	la	ora	18:30! Citim ım̂preună Biblia, descoperind viața	lui	
Iosif și ın̂vățând de la el cum să o trăim pe a noastră. I�n plus, ne jucăm, 
cântăm și mâncăm diverse chestii (comestibile). Te așteptăm și pe tine!

▀ DECES.	Dupa o viață trăită cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, a 
trecut la Domnul sora Alexe	Maria , ın̂ vârstă de 83 de ani. Dumnezeu să 
mângâie familia ın̂doliată. 

▀  GRUPURI	DE	RUGĂCIUNE. Vă reamintim că există un timp de 
rugăciune în	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50, pentru 
frații, surorile și tinerii care doresc să mijlocească pentru lucrarea 
Domnului din biserica noastră. I�ntâlnirile au loc ın̂ corpul din față, la 
etaj.

▀ CITIREA	 BIBLIEI. Săptămâna viitoare se va citi din cartea	
Geneza	de la cap. 29-35, și din	Evanghelia	după	Marcu de la cap.	1-7, 
conform programului de citire DIALOGOS.

Iată,	Eu	sunt	cu	tine;	te	voi	
păzi	pretutindeni	pe	unde	
vei	merge	și	te	voi	aduce	
înapoi	în	țara	aceasta;	

căci	nu	te	voi	părăsi,	până	
nu	voi	împlini	ce-ți	spun. 

Geneza	28:15

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SĂPTĂMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 Continuarea în pagina 2



 Ce ı̂nvățăm din viață lui Iacov? Că fiecare 
suntem puși ın̂ fața unei alegeri, care decide destinul 
nostru veșnic. Iacov a făcut o alegere bună și prin el 
Dumnezeu a transmis mai departe făgăduințele Sale. 
Astfel că ın̂ istoria răscumpărării se află și numele lui 
Iacov. Alege astăzi să-ți investești viața ın̂ lucrurile 
veșnice, nepieritoare, și Dumnezeu te va prinde ın̂ 
planul Său de mântuire.
 Dar ın̂vățăm de la Iacov că, ın̂ momente critice 
din viața noastră, nu trebuie să ne bazăm pe 
abilitățile noastre ci să ne bazăm ın̂ totalitate, pe 
puterea lui Dumnezeu.  Pentru că soluțiile omenești 
se dovedesc de atâtea ori falimentare, pe când 
ın̂crederea ın̂ Dumnezeu niciodată.
 De asemenea, să nu uităm că vine un moment 
ın̂ viață, un moment al cercetării când fiecare trebuie 
să stea ın̂aintea lui Dumnezeu cu viața lui, cu păcatele 
lui, cu tot trecutul lui păcătos. Că numai așa 
Dumnezeu poate schimba, regenera viața omului 
păcătos, și printr-o pocăință sinceră poate primi 
iertarea și mântuirea lui Dumnezeu. Doar așa vom 
ın̂țelege să ne investim viața ın̂ adevăratele valori ale 
vieții, ın̂ lucrurile care au valoare veșnică.

DE ZBATEREA	 D E	 DUM IN I CĂ

							STUDIU	SURORI

I�n săptămâna a treia din studiul „Descoperă 
de ce a murit și a ın̂viat Isus” privim la evenimentele 
descrise ın̂ Marcu 14:41-72.

Trădarea și acuzațiile false au făcut parte din 
suferințele Domnului Isus. El a fost acuzat și ın̂ainte, 
dar de data aceasta acuzațiile au fost prezentate   
ı̂ntr-un cadru ofical: Soborul, Curtea supremă de 
justiție a evreilor. Când a fost ın̂trebat direct dacă El 
este Hristosul, răspunsul lui Isus i-a ın̂furiat pe cei din 
Sobor: „Da, sunt”. La proces Isus a fost singur pentru 
că ucenicii Săi L-au părăsit. Petru, cel care fusese 
martor la declarația Tatălui despe Fiul Său Preaiubit 
–pe Muntele Schimbării la față – a negat de trei ori că 
I�l cunoaște pe Isus.

De ce S-a supus Isus unei asemenea prigoniri, 
El, care a știut mai dinainte ce urma să I se ın̂tâmple? 
De ce S-a lăsat bătut și umilit, El, care ține toate 
lucrurile ı̂mprună, susținând fiecare moleculă a 
Creației?

De ce? Pentru că Isus, Fiul lui Dumnezeu și Fiul 
omului, a venit să-i salveze pe păcătoși, să moară 
pentru aceia care erau vrăjmași ai lui Dumnezeu și 
trăiau fără speranță. A venit ca să ne arate dragostea 
Tatălui. O, și ce dragoste ne-a arătat El!

DIN	 ISTORIA	BISERICII

  Din	viața	lui	Charles	Spurgeon

Charles Haddon Spurgeon s-a născut pe 19 
iunie 1834, la 10 zile după ce marele William Carey   
s-a stins ın̂ India. Din cauza condițiilor economice, 
micul Spurgeon a fost trimis să locuiască cu bunicii la 
vârsta de 18 luni. Bunicul său, James Spurgeon, 
păstorea biserica din Stambourne de 54 de ani. Acei 
câțiva ani trăiți la bunici au avut un impact profund ın̂ 
viața sa.

Spurgeon era o enigmă din punct de vedere 
intelectual. Părea neın̂vățat, ın̂să poseda un mare 
intelect. Un incident din școala primară este un bun 
exemplu cu privire la acest lucru. Când avea 10 ani, 
notele micului Charles au ın̂ceput să scadă ın̂ mod 
inexplicabil. Cu cât iarna era mai friguroasă, cu atât 
mai mici erau și notele. La ın̂ceput, ın̂vățătorul era 
surprins de această scădere a performanței, dar când 
a realizat că cei care aveau note mari stăteau lângă 
ușă, unde trecea aerul rece, i-a mutat. Notele lui 
Spurgeon au  ın̂ceput să crească simțitor.

I�ntr-o duminică dimineața, zăpada cădea 
ın̂truna și Spurgeon nu a putut ajunge la biserica sa, 
așa că a nimerit ı̂ntr-o capelă metodistă. Când 
predicatorul a vorbit și a citat: ”Priviți la Mine și veți fi 
mântuiți!”, a privit drept spre el. Spurgeon avea doar 

16 ani, dar atunci a devenit un copil ın̂ I�mpărăția lui 
Dumnezeu.

El a suferit de gută și a trecut prin perioade de 

depresie. Dar soția sa, deși era ın̂ parte invalidă, l-a 

suținut și chiar nota când acesta vorbea ın̂ somn. 

Deseori, folosea ın̂ predicile sale ceea ce notase soția 

sa ın̂ timpul somnului. A avut doi gemeni.
Predicarea nu era singura sa pasiune. Era 

implicat social ı̂n lucrări precum ajutorarea 
orfelinatelor. Sute de copii care altminteri ar fi stat pe 
străzi, erau hrăniți, adăpostiți și educați conform 
Cuvântului lui Dumnezeu. El spunea: ”Suntem o 
biserică mare și trebuie să avem o inimă mare pentru 
oraș”.
 Când depresia provocată  de gută  era 
insuportabilă, Spurgeon se retrăgea ı̂n Menton, 
Franța. Citind despre el, ați crede că el nu se bucura de 
viață, ı̂nsă este foarte cunoscut pentru simțul 
u m o r u l u i .  N u  p re a  ave a  l a  i n i m ă  m u z i c a 
instrumentală din biserică, mai ales imnurile. După 
un spectacol, i s-a spus că probabil așa cânta și David. 
La care el răspunde: ”Acum ı̂nțeleg de ce Saul a 
aruncat cu sulița ın̂ el!”. I�n unele din predicile sale 
către studenți le spunea: ”Când predicați despre cer, 
să aveți o față care reflectă dulceața lui Dumnezeu; 
când predicați despre iad, merge și fața voastră 
obișnuită”.

Toți avem drumurile noastre, dar Dumnezeu 
ne vrea pe drumul Lui. Dumnezeu a pus abilități și 
daruri pentru a-L sluji ın̂tr-un mod unic. Scopul nostru 
este să fim ın̂ voia Lui Dumnezeu, conform Scripturii 
care zice: „Din El, prin El și pentru El sunt toate 
lucrurile”. Deci să ne trăim viața de credință și să ne 
urmăm chemarea. Un grup de credincioși, care au 
ı̂nțeles lucrurile acestea, s-a pus la dispozitia lui 
Dumnezeu și au plecat la Puieni, jud. Giurgiu. 
I�ntâlnirea a fost una timidă (11 copii), dar cu credință 
si nădejde frații merg mai departe. Să ıî susținem ın̂ 
rugăciune pentru ın̂tărire, continuitate și deschiderea 
celor de acolo. Domnul să desțelenească pământul ca 
să poată fi semănat. Amin.

Cine	sunt	și	ce	fac	Ghedeonii?

 Cuvântul lui Dumnezeu nu se va ın̂toarce la El 
fără rod (Isaia 55:11). Prin urmare, Cuvântul lui 
Dumnezeu le asigură oamenilor o oportunitate de a 
veni la El. Cu cât ı̂mpărțim mai multe copii ale 
Cuvântului lui Dumnezeu, cu atât mai mulți oameni 
vor avea prilejul să cunoască Evanghelia. Dacă doriți 
să ne ajutați să creștem și să vă implicați ı̂n 
răspândirea Cuvântului lui Dumnezeu vă așteptăm să 
ne fiți alături, astăzi, după terminarea slujbei de 
dimineață, ın̂ capela Bisericii „Harul”.

„Vreau ca bărbații să se roage ın̂ orice loc și să 
ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără 
ın̂doieli.” (1 Timotei 2:8)

Am ın̂vățat că toate biruințele pleacă de acolo 
de unde te ın̂chini, din locul rugăciunii. Deci să ne 
cântărim, să ne măsurăm pe noi ın̂șine să vedem cum 
suntem, ın̂demnați de Cuvântul lui Dumnezeu care 
spune: „Pe voi ı̂nșivă ı̂ncercați-vă să vedeți dacă 
sunteți ın̂ credință”. Tocmai de aceea câțiva dintre 
bărbații bisericii vin duminică de duminică la 
rugăciune cu o oră mai devreme și se lasă modelați 
după voia Lui. Se roagă pentru ei și pentru nevoile 
altora, pentru predicare ca să fie potrivită cu măreția 
Numelui Domnului. Este loc la rugăciune, duminica	
de	la	ora	9.00, pentru toți bărbații bisericii.

M I S I UN E		 Î N	 A FARA	 B U CURE ȘT I U LU I RUGĂC I UN E	 BĂRBAȚ I

E VANGHE L I Z AR E	 P E R SONA LĂ
Dacă te-ar ın̂treba cineva cum ai reacționa dacă 

ın̂ timp ce ıț̂i faci o omleta ai nimeri un ou stricat, ce i-ai 
spune? Dar dacă te-ar ın̂treba un prieten sau cineva 
drag din familia ta câte fapte ar trebui să facă ca să 
ajungă la Dumnezeu ın̂ cer, ce răspuns i-ai da? Care 
este răspunsul corect? Dacă vrei să afli răspunsul 
corect, ca să le spui și altora, te invităm să participi 
alături de noi la cursul de evanghelizare  personală, 
„Cum să-ți ı̂mpărtășești credința"; sâmbătă,	 03	
noiembrie,	de	la	ora	10.00, ın̂ Capelă.

GHEDEON

ADOLESCENȚI
Sâmbăta trecută, adolescenții bisericii noastre 

au participat la un campionat de volei ım̂preună și cu 
alte biserici!

Am avut parte de un timp minunat! Ne-am 
bucurat ım̂preună și cel mai important este că am 
ın̂vățat să jucăm ın̂ echipă, indiferent cât de antrenați 
suntem sau nu!

Un gând pentru biserică ar fi să ne rugăm ca noi, 
tinerii și adolescenții bisericii, să ne ın̂țelegem cât mai 
bine, să ne ın̂găduim unii pe alții și să rămânem uniți ın̂ 
Hristos!

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

BISERICA	PERSECUTATĂ
Maldive	–	locul	13	în	Topul	Mondial	al	

Persecuției	pentru	anul	2018

Autorităţile din Maldive au decretat că ţara 
trebuie să fie condusă ı̂n mod strict, conform 
preceptelor credinţei islamice, iar toţi cetăţenii 
trebuie să fie musulmani. Nu există libertate 
religioasă ı̂n Maldive cu excepţia lucrătorilor 
migranţi creştini, cărora le este permisă practicarea 
credinţei numai ın̂tr-un cadru izolat, ın̂ spatele uşilor 
ın̂chise, fiind atent monitorizaţi de către autorităţi.

Guvernul din Maldive este angajat ın̂tr-o luptă 
politică cu forţele opoziţiei, prin urmare orice 
posibilă ameninţare (inclusiv creştinismul) este 
stopată ın̂tr-un mod rapid şi brutal. Clericii islamici 
radicali exercită o influenţă considerabilă asupra 
vieţii social-religioase, făcând aproape imposibil 
pentru creştini, ı̂n special noi convertiţi, să-şi 
practice credinţa fără a fi pedepsiţi sau monitorizaţi 
intens de către autorităţi.

Rugaţi-vă	pentru	Maldive

Rugaţi-vă ca Dumnezeu să călăuzească 
creştinii care se ascund să aibă părtăşie ım̂preună. 
Rugaţi-vă ca ei să capete acces la o Biblie, care este 
considerată marfă de contrabandă conform legii din 
ţară.

Să fii cetăţean ı̂n Maldive ı̂nseamnă să fii 
musulman. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să vorbească 
prin vise şi vedenii musulmanilor din Maldive şi 
aceștia să fie călăuziţi către un creştin care va avea 
curaj să ım̂părtăşească Evanghelia cu ei.

Rugaţi-vă  pentru zidirea şi  creşterea 
spirituală a creştinilor din Maldive, lucru care este 
greu de realizat din cauză că aceştia nu se pot aduna 
ı̂ntr-un loc. Rugaţi-vă ca Duhul Sfânt să dea 
ın̂ţelepciune şi credincioşii să găsească soluţii pentru 
a creşte ın̂ credinţă şi mersul lor cu Domnul.

Stiricrestine.ro 
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