
  

Publicãm numele bolnavilor pentru a
      

asigura o cât mai bunã informare cu privire la
         

starea membrilor bisericii. Vã rugãm sã-i
      

vizitaþi pe cei care sunt bolnavi ºi sã ne
         

informaþi despre orice modificare a stãrii lor.
       

Pentru a obþine adresele persoanelor bolnave,
      

vãrugãm sãluaþi legãturacu pastorul bisericii.
       

   1.Alexe Maria 

   2.Baciu Zoia

   3. Barbu Ion

   4. Bãlaºa Marin

   5. Bejan Ioan
   6. Blasek Aurelia
   7. Chiþoiu Constanþa
   8. Cojocaru ªtefan
   9. Craºovan Petru
   10. Dinu Ilinca
11. Dragnea Sterian
12. Ene Lucreþia
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mitu Emilia
17. Nica ªtefia
18. Omotã Nicu
19. Radu Aniºoara
20. Rãdulescu Venera
21. Sas Florian
22. Simion Adrian
23. Stan Constantin
24. Þoldan Lina
25. Vasilescu Jean
26. Voinea Simona

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 
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Anunþuri:

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul

s Perseverenþa în post ºi rugãciune
s Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
s F
s 
s Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
s Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
s Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

Cum aºtepþi venirea Împãratului?
Luca 19:11-28

Evenimentul cel mai aºteptat de toþi copiii Domnului, de toþi cei 
rãcumpãraþi prin jertfa de la Golgota a Fiului lui Dumnezeu este revenirea 
Mântuitorului sã-ªi ia Biserica, pe care a câºtigt-o cu preþul sângelui Sãu, ca sã 
înfãþiºeze înaintea Lui, aceastã Bisericã, slãvitã, fãrã patã, fãrã sbârciturã 
sau altceva de felul acesta, ci sfântã ºi fãrã prihanã (Efeseni 5:27). Biblia 
vorbeºte mult mai mult de a doua venire a lui Isus Hristos decât de prima Sa 
venire. Pentru cei care se îndoiesc de revenirea Lui Isus Hristos, trebuie spus cã ea 
este tot atât de sigurã  cã se va produce la ceasul hotârât de Dumnezeu, aºa cum a 
fost prima Sa venire, care, aºa cum ºtim, s-a împlinit la vremea hotãrâtã de 
Dumnezeu.

Întrebarea fundamentalã pentru orice om de pe pãmânt ºi mai ales 
pentru copiii Domnului este: Cum aºteptãm venirea Împãratului ºi a  
Domnului nostru Isus Hristos? 

Pasajul de mai sus, prezintã trei categorii de oameni cu trei atitudini 
diferite faþã de Împãratul Cel veºnic, Isus Hristos ºi faþã de revenirea Lui. Astfel, 
putem vedea:

1. Robi care aºteaptã venirea Împãratului lucrând cu credincioºie pentru 
El.
   …. Doamne, polul tãu  a mai adus zece poli. El i-a zis: Bine, rob bun; fiindcã ai 
fost credincios, primeºte cârmuirea a zece cetãþi (v.16-17).
    Isus Hristos va rãsplãti pe toþi cei ce lucreazã cu credincioºie pentru Împãrãþia 
Lui.

2. Robi care nu lucreazã nimic, nesocotind încrederea Împãratului.
   … Doamne iatã-þi polul, pe care l-am pãstrat învelit într-un ºtergar; … 
Stãpânul i-a zis: Rob, rãu; te voi judeca dupã faptele tale... (v.20, 22).
   Pe cei ce nu lucreazã nimic pentru Domnul, îi aºteaptã mustrarea ºi judecata 
Domnului.

3. Oameni care refuzã domnia Împãratului peste ei.
   ….  Nu vrem ca omul acesta sã împãrãþeascã peste noi. (v.14)
   Este atitudinea celor mai mulþi oameni care nu acceptã domnia lui Hristos în 
viaþa lor. Biblia spune cã aceºtia vor rãmâne veºnic în afara Împãrãþiei lui 
Dumnezeu, ºi aceasta înseamnã iadul cel veºnic.

Întrebarea pentru fiecare din noi este: Din ce categorie faci parte? Îl 
aºtepþi pe Domnul lucrând cu credincioºie pentru El?  Dacã da, atunci întâlnirea cu 
Împãratul Isus va fi bucurie ºi rãsplatã.
        Nesocoteºti încrederea pe care þi-a acordat-o Isus ºi cauþi scuze pentru 
nelucrarea ta?  Atunci nu te poþi aºtepta decât la mustrare ºi judecatã. Faci parte 
din categoria celor care refuzã domnia lui Isus în viaþa lor? Atunci întâlnirea cu 
Împãratul Isus va însemna condamnare la iadul cel veºnic.

Fie ca revenirea Domnului ºi Mântuitorului nostru sã ne gãseascã pe toþi 
veghind ºi lucrând pentru El. Mântuitorul a spus: Ferice de robul acela pe care 
stãpânul, la venirea lui, îl va gãsi fãcând aºa (Luca 12:43).

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. Duminica viitoare se vor relua întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. În aceastã dupã amiazã se va prezenta în întâlnirea comunã, partea a doua a 
studiului cãrþii Judecãtori, pe care urmeazã sã o parcurgem în sãptãmânile 
urmãtoare. Sunt aºteptaþi toþi cei care doresc sã se adânceascã în cunoaºterea 
Scripturii ºi sunt doritori de a fi în pãrtãºie frãþeascã cu ceilalþi membri ai bisericii.

STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Marþi, 13 ianuarie a.c. de la ora 19,00 se va relua 
studiul biblic pentru bãrbaþi, studiu care prezintã subiecte deosebit de importante 
pentru orice bãrbat creºtin (ºi nu numai) expuse în cartea Bãrbatul din oglindã.  Îi 
aºteptãm pe toþi bãrbaþii doritori sã cunoascã aceste învãþãturi importante ºi sã le 
aplice apoi în viaþa lor.

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în 
fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii ºi surorile care doresc sã 
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în 
corpul din faþã, la etaj.  

CATEHEZÃ. Prin harul Domnului ne apropiem de sfârºitul studiului de catehezã 
început în luna octombrie. Duminica viitoare va fi ultima întâlnire, urmând ca cei care 
au experimentat lucrarea lui Dumnezeu în viaþa lor, sã-L mãrturiseascã pe Isus Hristos 
ºi în apa botezului. Comitetul bisericii a hotãrât ca botezul sã aibã loc în data de          
25 ianuarie a.c. în cadrul serviciului divin de dimineaþã.

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, 
sãptãmâna viitoare se va citi Luca 23-24; Fapte 1-5.

  

Stãpânul sãu i-a zis: Bine, 
rob bun ºi credincios; ai 
fost credincios în puþine 
lucruri, te voi pune peste 

multe lucruri; intrã în 
bucuria stãpânului tãu.  

(Matei 25:21)

Aria de slujire: 

ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 

Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba 

românã de peste 300 de ani
Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara 

noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim 
Biblia

Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
Mijlocire pentru cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã 

sufletul
Mijlocire pentru toþi cei care dau învãþãturã din Cuvânt în Biserica Harul: pãstori, lideri de 

grupuri de ucenicie, învãþãtori de la ºcoala duminicalã, adolescenþi, tineri, lideri de la grupul 
surorilor etc.
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17.30  –19.30

17.30  –19.30 Pastor, Nicolae Ologeanu



V i z i u n e a  bi s e r i c i i  -  20 15
 Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data de  
28 septembrie 2014, ne propunem în anul acesta sã ne 
rugãm, sã slujim ºi sã postim, aºteptând ca Dumnezeu sã 
lucreze în mijlocul nostru ºi prin noi. Pentru a ne atinge 
prioritãþile stabilite ne propunem:

Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual 

2014-2015

Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe 

nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa

Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire

Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi) 

pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire

Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi 

susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã 

seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã 

darul lui, acolo unde este nevoie

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

      MARE  ESTE  DUMNEZEU

În sala de aºteptare a gãrii unui orãºel, în lumea 
pestriþã ºi diversã care se afla acolo, s-au nimerit stând 
alãturi pe aceeaºi bancã un domn bine îmbrãcat, 
intelectual cu vazã, ºi un om sãrãcuþ, îmbrãcat modest.

La un moment dat, omul modest scoase din 
bagajul sãu o Biblie ºi începu sã citeascã din ea. Dupã o 
vreme, citind din Biblie, începu sã exclame entuziasmat 
cu voce tare ºi plin de uimire: „Mare este Dumnezeu!“ Se 
ridicã de pe bancã, se plimbã puþin, se aºezã înapoi ºi 
repetã exclamaþia de câteva ori.

Iritat, datoritã exclamaþiilor omului de lângã 
el, intelectualul îl luã la rost.
  Ce tot afirmi acolo cã Dumnezeu e mare ºi tare, 
cã doar nu L-a vãzut nimeni ºi nici nu este aºa de sigur 
cã El existã!                                                                                                                                         

Omul cu Biblia îi rãspunse atunci imediat, cu 
multã convingere:                                                             

  Domnule, tocmai am citit acum cã Dumnezeu 
a despãrþit Marea Roºie ºi a trecut pe poporul Sãu pe 
acolo, printre cele douã margini ale apei pe care El 
însuºi a despãrþit-o. Apoi, spune ºi dumneata, nu e mare 
Dumnezeu care a fãcut acest lucru pentru salvarea 
poporului Sãu?                                                 

 Mãi, omule, acestea nu sunt decât poveºti! Eu 
sunt un om de ºtiinþã ºi pot sã-þi explic ce s-a întâmplat 
acolo. Au fost fãcute cercetãri ºi s-a constatat cã acolo 
era un iaz mai mare, iar oamenii în cãlãtoria lor au 
trecut prin coada lacului unde apa nu era aºa de 
adâncã, nu ajungea nici pânã la genunchi. Mã înþelegi 
acum?

 Dar cum se putea sã fie aºa? întrebã plin de o 
mare curiozitate omul cu Biblia.

 Pãi, uite aºa, cã s-au fãcut mãsurãtori, iar 
adâncimea apei era ca cea din balta pe care ai vãzut-o 
pe ogorul din spatele gãrii ºi care s-a format în urma 
ploii de azi-noapte. Ai înþeles acuma?

 Da, rãspunse omul modest ºi mai luminat la 
faþã, dar cu o bucurie îndoitã, începu din nou sã 
exclame: „Înseamnã cã mare este Dumnezeu!“.

 Mãi, omule, tu nu eºti întreg la cap? Pãi nu þi-am 
explicat, cã nu-i nici o minune acolo, deoarece apa 
aceea era întocmai ca o baltã?
  Domnule, pãi tocmai de aceea e mare, pentru cã 
a reuºit sã înece într-o baltã toatã oºtirea Egiptului 
împreunã cu caii ºi carele lor!

 Psalmul 96:3  „Povestiþi printre neamuri slava 
Lui, printre toate popoarele lumii minunile Lui!“

 Psalmul 107:8  „O, de ar lãuda oamenii pe Domnul 
pentru bunãtatea Lui ºi pentru minunile Lui
                               faþã de fiii oamenilor!“

 Iov 36: 22  Dumnezeu este mare în puterea Lui; cine 
ar putea sã înveþe pe alþii ca El?

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e

B i s e r i c a  p e r s e c u t a t ã

Cazul Algeriei

Unul dintre locurile unde aceastã creºtere este cea mai 
evidentã este Algeria. „Niciodatã nu ne-am gândit cã biserica din 
Algeria ar putea sã creascã atâta”, indicã pastorul Salah care este 
liderul uneia dintre bisericile cele mai mari din Algeria, cu 
aproximativ 1 200 de credincioºi ce frecventeazã programele. 99 
% din cei care asistã la programele bisericii provin din 
comunitatea musulmanã ºi toþi noii convertiþi ai bisericii vin din 
aceastã comunitate. „De la începutul bisericii noastre ºi pânã 
azi, am botezat între 150 ºi 160 de credincioºi pe an”, 
relateazã Salah. Un caz tipic este cel al unui bãrbat numit Zino, un 
ex-musulman care a fost invitat sã vinã la bisericã de un prieten. „I-
am vãzut pe algerieni adorându-l pe Dumnezeu cu întreaga lor 
inimã ºi acest lucru m-a atins”, spune emoþionat Zino. Farhat, un 
alt musulman, analfabet, vorbeºte de minunile care s-au întâmplat 
în viaþa lui. El nu ºtia sã citeascã când l-a acceptat pe Domnul, dar 
atunci Dumnezeu i-a schimbat viaþa într-un mod neaºteptat. „De 
atunci am fost capabil sã citesc Biblia ºi am înþeles Cuvântul lui 
Dumnezeu. Acesta este doar un exemplu de ceea ce Dumnezeu a 
fãcut în viaþa mea, dar cazuri ca acestea avem multe aici în 
Algeria”, explicã bãrbatul.

Cu toate cã Algeria este o þarã cu majoritate musulmanã, 
Guvernul dã posibilitatea bisericilor protestante sã-ºi înregistreze 
congregaþiile. „Este primul guvern arab care recunoaºte 
oficial bisericile”, spune Youssef Qurahmane, pastor al Bisericii 
Casa Speranþei. Youssef spune cã într-adevãr guvernul este ostil ºi 
îi intimideazã pe creºtini din când în când, dar nivelul persecuþiei 
nu este acelaºi ca în urmã cu 20 de ani. „Dumnezeu ne-a dat multe 
oportunitãþi de a depune mãrturie la unitãþile de poliþie sau în 
parlament. Odatã am fost la o unitate de poliþie ºi mi-au acordat 45 
de minute sã le vorbesc despre Isus. Imaginaþi-vã, tot 
auditoriul musulman, aºezaþi ºi spunându-mi „vorbeºte-
ne de Isus”, puncteazã entuziasmat pastorul.

Dar Algeria ºi celelalte þãri din Nordul Africii nu au fost 
dintotdeauna deschise Evangheliei. Peter este un misionar 
veteran acolo. „Dumneavoastrã ºtiþi pilda cu semãnãtorul care a 
ieºit sã-ºi semene sãmânþa ºi unele seminþe au cãzut într-un 
pãmânt plin de pietre. Acesta este Nordul Africii, un pãmânt 
pietros care se opune Evangheliei”, spune Peter. „Religia ºi cultura 
erau ostile la orice venea din afarã ºi creºtinismul era considerat 
ca fiind religia europenilor”, continuã misionarul. Peter crede cã 
sosirea televiziunii ºi a internetului au schimbat modul de 
percepþie a oamenilor asupra creºtinismului. „Astãzi în Nordul 
Africii, se poate asculta la televizune pe arabii creºtini vorbind 
despre credinþa lor, creºtini maturi care rãspund la întrebãri ºi 
participã la dezbateri”, indicã Peter.

Animaþi de puterea lui Dumnezeu, creºtinii algerieni sunt 
acum doritori de a face misiune ºi de a duce Evanghelia în toate 
colþurile lumii. „Dumnezeu ne-a pus pe inimã cã noi putem sã 
trimitem 1 000 de misionari în lume, pânã în anul 2025. Cred cã s-
ar putea ca într-o zi America sã ajungã sã primeascã misionari 
convertiþi dintre musulmani, care sã ducã Evanghelia la 
musulmanii de acolo ºi din alte pãrþi ale lumii”, conclude pastorul 
Qurahmane.

Surse: Protestante Digital; Mundo Cristiano, stiricrestine.ro

Sora Dorobanþu Petra

- mulþumire cã este mântuitã
- mulþumire pentru rãspunsul la rugãciuni
- mântuirea fraþilor de trup (Dumitru, Elena), a 
cumnatului Costel ºi a nepoþilor
- sãnãtate fizicã ºi spiritualã

Sora Dinu Eliza

- mulþumire pentru nepoata cea mai mare (Ioana) care 
este credincioasã
- sãnãtate ºi putere pentru îngrijirea nepoatelor
- mântuirea celorlalte trei nepoate 

Sora Dinu Ioana

- sã-i pregãteascã Dumnezeu un loc de muncã
- sãnãtate fizicã ºi spiritualã
- mântuirea surorilor ei (Cristina, Daniela, Aniºoara)

Fr. Nicu Omota

- mulþumire pentru rugãciunile bisericii înãlþate pentru 
sãnãtatea lui
- sãnãtate fizicã 
- întãrire în credinþã

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i

Dumnezeu lucreazã în Nordul Africii  
trezirea din Algeria

„Ceea ce Dumnezeu face din Mauritania pânã în 
Libia, nu are precedent în istoria misiunilor”, spune 
cineastul Tino Qahoush, care a fãcut un reportaj în 
regiune.

O trezire creºtinã este în plinã desfãºurare în Nordul 
Africii, zonã care a fost ºi este ostilã Evangheliei, dar unde zeci 
de mii de musulmani îl urmeazã acum pe Isus. De la Atlantic, de 
la Casablanca, în Maroc ºi pânã în Tripoli, în Libia, creºterea 
creºtinismului, spun experþii, în special în ultimii 20 de ani, nu 
are precedent în istorie. Tino Qahoush, absolvent al 
Universitãþii Regent, a petrecut mulþi ani cãlãtorind prin 
regiune pentru a se documenta de realitatea acestei 
transformãri. „Am avut privilegiul de a înregistra mãrturii ºi de 
a asculta povestea vieþii a multor bãrbaþi ºi femei, de toate 
vârstele, care aºezaþi într-o salã, vãd prezenþa lui Dumnezeu în 
faþa ochilor lor într-o formã realã, aºa ca într-o viziune”, explicã 
Qahoush. Interviurile lui confirmã ceea ce spun experþii, cã este 
vorba de o profundã miºcare a Duhului lui Dumnezeu în 
naþiunile cu o majoritate musulmanã din Mauritania, Sahara 
Occidentalã, Maroc, Algeria, Libia ºi Tunisia. „Uneori sunt gelos 
de felul cum Isus cerceteazã lumea musulmanã în aceastã 
vreme, cea ce nu vedem cã se întâmplã în comunitãþile creºtine 
tradiþionale”, spune Qahoush.

COLOANA   INFINITULUI

„...cine se încrede în Domnul este fericit.“
(Proverbe 16:20)

În perioada când sculptorul român Constantin 
Brâncuºi (1876  1957) lucra la opera sa atât de cunoscutã 
„Coloana infinitului“, prietenii l-au sfãtuit sã punã în capãtul 
ei statuia unui soldat sau o altã statuie.

Sculptorul însã a replicat, spunând cã în capãtul 
coloanei nu va fi decât cerul lui Dumnezeu. Nu ºtim dacã 
Brâncuºi s-a gândit în inima sa la Dumnezeu ca la Domnul lui 
propriu când a afirmat aceste cuvinte atât de sugestive.

Dar noi putem face acest lucru acum, în aceste zile de 
început de an nou ºi sã dorim fierbinte sã-L luãm cu noi în 
fiecare zi a anului 2015.

De la cele dintâi cuvinte ale Bibliei ºi pânã la ultima 
paginã a ei, suntem puºi în faþa Creatorului, care este izvorul 
nesecat al oricãrei binecuvântãri adevãrate pe care o primim 
din mâna Lui. Chiar de la acest început de an nou, Dumnezeu 
vrea sã ne spunã: „Nu te înspãimânta ºi nu te îngrozi, cãci 
Domnul Dumnezeul tãu este cu tine.“ (Iosua 1:9)

Dorim oare sã ne punem încrederea ºi în anul 2015 în 
acest Dumnezeu care „atât de mult a iubit lumea, încât a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El sã nu 
piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã“?

Fericiþi vor fi pe cãrãrile vieþii lor toþi cei care în 
capãtul „coloanei“ zilelor acestui an Îl iau pe Dumnezeu 
împreunã cu ei! Ei pot cãlãtori astfel plini de bucurie prin 
prezenþa Domnului în viaþa lor, deoarece „...Cuvântul S-a 
fãcut trup ºi a locuit printre noi, plin de har ºi de 
adevãr...“ (Ioan 1:14).
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