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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

De ce sã cred în Isus Hristos?
Evrei 1:1-3

În multitudinea de religii ºi credinþe care existã astãzi în lume, cãutãtorul 
sincer al adevãrului se întreabã, pe bunã dreptate: Care este cea adevãratã? Pe care s-o 
îmbrãþiºez ca sã nu greºesc? Care dintre ele îmi împlineºte nevoia sufletului ºi îmi oferã 
perspectiva vieþii veºnice?

Rãspunsul la aceastã întrebare este foarte simplu: o religie, oricum s-ar numi 
ea, nu rezolvã mântuirea omului pãcãtos, ci doar o Persoanã: ISUS HRISTOS  Fiul lui 
Dumnezeu. În afara Lui, totul este o iluzie ºi o înºelãciune a diavolului. 

Însã, la fel de bine se ridicã întrebarea: Ce argumente am sã cred în Isus 
Hristos, de ce trebuie sã cred cã El este singura cale de mântuire a omului? Iatã câteva 
rãspunsuri la aceastã întrebare:

1.Pentru cã Isus Hristos este revelaþia supremã ºi deplinã a lui Dumnezeu 
pentru oameni.
   Iatã cum îºi începe epistola autorul cãrþii Evrei: Dupã ce a vorbit în vechime 
pãrinþilor noºtri prin proroci, în multe rânduri ºi în multe chipuri, Dumnezeu, la 
sfârºitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul... (Evrei 1:1-2). 
    În Vechiul Testament putem descoperi cum Dumnezeu a vorbit de 
nenumãrate ori omenirii, a vorbit prin oameni pe care El i-a ales de-a lungul veacurilor 
sã transmitã mesajul Lui poporului Sãu, ºi prin acesta întregii lumi. Dumnezeu a fost 
preocupat sã dezvãluie în mod constant ºi progresiv planul Sãu de salvare a  omenirii. 
Însã Dumnezeu a fãcut-o în mod deplin atunci când Fiul Sãu, la împlinirea vremii, avea 
sã vinã în lumea noastrã ºi sã împlineascã efectiv, acest plan al lui Dumnezeu de salvare 
a lumii cãzute în pãcat.

2.Pentru cã Isus Hristos este Fiul glorificat al Lui Dumnezeu.
    În continuare, în Evrei 1:3 gãsim scris: El, (Isus Hristos) … este oglindirea 
slavei Lui (Dumnezeu) ºi întipãrirea Fiinþei Lui.... ºi a ºezut la dreapta mãririi în 
locurile preaînalte.
    Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevãrat din Dumnezeu 
adevãrat, Creatorul universului ºi susþinatorul tuturor lucrurilor. Prin venirea Sa pe 
pãmânt, El ne-a arãtat într-um mod sublim, mãreþia, puterea, dragostea, mila lui 
Dumnezeu faþã de pãcãtoºi. Iar prin lucrarea mãreaþã pe care a sãvârºit-o la cruce,  ... 
Dumnezeu L-a înãlþat nespus de mult ºi I-a dat Numele care este mai presus de 
orice nume (Filipeni 2:9)

3.Pentru cã Isus Hristos este singura cale de salvare a omului din pãcat.
   El (Isus Hristos) a fãcut curãþirea pãcatelor … (Evrei 1:3)
   Creatorul ºi susþinãtorul universului S-a dezbrãcat de slava Sa, a luat un chip 
de rob fãcându-se asemenea oamenilor, purtând în trupul Sãu, pãcatele lumii întregi. 
Este uimitor sã ºtim cã pentru a crea Universul a fost suficient sã rosteascã un cuvânt, 
însã pentru a îndepãrta pãcatele noastre a trebuit sã moarã pe cruce, devenind Mielul 
de jertfã al lui Dumnezeu pentru salvarea noastrã. Aceasta este dragostea supremã a 
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ADUNAREA GENERALÃ ANUALÃ. Comitetul bisericii a hotãrât sã convoace Adunarea 
Generalã Anualã a bisericii în data de 21 februarie a.c.  În aceastã duminicã slujba de dimineaþã va 
începe la ora 9.30, urmând ca lucrãrile Adunãrii Generale sã înceapã la ora 11.00.  Invitãm pe toþi 
membrii bisericii sã participe la aceastã Adunare Generalã, pentru a ne sfãtui împreunã cu privire la 
lucrãrile pe care Dumnezeu le pune înaintea noastrã ºi în acest an.

GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã dupã amiazã. 
. Vã aºteptãm!

ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI DIN EXOD. ªi în aceastã dupã amiazã  se  va rãspunde la întrebãrile 
care au fost puse din cartea Exod.

STUDIU BIBLIC SURORI. Întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic au loc 
în fiecare sãptãmânã în ziua de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj.

EUTIH. Eºti tânar. Nu ai fost creat sa traieºti de unul singur. Vino marþi de la 18.30. La Eutih 
gaseºti un grup de sprijin. 

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

CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii trei ani vã 
propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Saptãmâna aceasta se va citi  

.

o BOTEZ. În aceastã dimineaþã va avea loc un botez nou-testamentar, în cadrul cãruia mai multe 
persoane Îl vor mãrturisi în apa botezului, pe Isus Hristos, ca Mântuitor ºi Domn. Botezul este o 
împlinire a poruncii Domnului Isus care a spus: Duceþi-vã în toatã lumea ºi propovãduiþi Evanghelia 
la orice fãpturã. Cine va crede ºi se va boteza va fi mântuit, dar cine nu va crede va fi osândit. 
(Marcu 16:15-16). 

Se va 
studia Lecþia 3 din Evanghelia dupã Marcu 2:1-28; 3:1-6

Levitic 22-27;           
Numeri 1

 Dar pe Acela, care a fost fãcut pentru 
„puþinã vreme mai prejos decât 
îngerii”, adicã pe Isus, Îl vedem 

„încununat cu slavã ºi cu cinste”, din 
pricina morþii pe care a suferit-o; 

pentru ca, prin harul lui Dumnezeu, El 
sã guste moartea pentru toþi. 

(Evrei 2:9)

Aria de slujire: 

ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT
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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 au auzit  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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dificilã bãtãlie cu care trebuia sã se confrunte ºi pe care 

trebuia sã o câºtige.
                                                                               

În cele din urmã, Susan s-a simþit pregãtitã sã se 
reîntoarcã la slujba ei, dar cum sã ajungã acum la 
vechiul loc de muncã? Înainte lua autobuzul, dar 
acum...Mark s-a oferit sã o ducã în fiecare dimineaþã cu 
maºina, deºi lucrau în pãrþi diametral opuse ale 
oraºului. La început, totul pãrea în ordine; dar foarte 
curând, Mark ºi-a dat seama cã nu putea continua aºa 
pe termen lung- era foarte obositor ºi nici slujba nu-i 
permitea. ªi-a dat seama cã Susan va trebui sã  meargã 
iarãºi cu autobuzul, dar cum sã-i spunã lucrul acesta? 
Ea era încã fragilã, nesigurã...Cum va reacþiona?

Exact aºa cum prevãzuse Mark , Susan a fost 
îngrozitã la ideea de a  merge din nou cu autobuzul.

-Sunt oarbã, Mark!- a exclamat ea cu disperare 
în glas. De unde sã ºtiu unde trebuie sã cobor? Mã simt 
de parcã m-ai abandona!

Lui Mark i se frângea inima s-o audã spunându-i 
aºa. I-a promis atunci lui Susan c-o va însoþi în fiecare zi 
la plecare ºi la venire pe autobuz, atâta timp cât va fi 
nevoie, pânã ce aceasta se va simþi sigurã pe ea, pentru 
a cãlãtori singurã.

Timp de douã sãptãmâni, zi de zi, Mark- 
îmbrãcat în uniformã militarã- a însoþit-o pe Susan la 
serviciu ºi înapoi. A învãþat-o cum sã se bazeze pe 
celelalte simþuri ale ei, mai ales pe auz, pentru a ºti unde 
se aflã ºi cum sã se adapteze la noua situaþie. A ajutat-o 
sã se împrieteneascã cu ºoferii, care o puteau urmãri la 
urcare ºi la coborâre ºi care-i puteau rezerva câte un loc 
în autobuz. Mark o fãcea sã râdã, chiar ºi în acele zile 
mai puþin bune, când se împiedica la coborârea din 
autobuz sau când scãpa poºeta pe jos. În fiecare 
dimineaþã mergeau împreunã, iar Mark lua apoi taxiul 
pânã la locul lui de muncã.

 Cu toate cã aceastã practicã era mai 
costisitoare ºi mai epuizantã decât cea anterioarã, 
Mark ºtia cã era doar o problemã de timp pânã ce Susan 
va fi capabilã sã meargã singurã cu autobuzul. El avea 
încredere în ea, în acea Susan pe care o cunoscuse 
înainte ca ea sã-ºi piardã vederea, care nu se temuse 
niciodatã de nici o provocare ºi care niciodatã nu s-ar fi 
dat bãtutã ºi nu ar fi renunþat la ceva, oricât de greu.

Dar a venit ºi ziua în care Susan a considerat cã 
este pregãtitã sã meargã singurã cu autobuzul.

Luni diminaþa, înainte ca sã porneascã la 
drum, ºi-a aruncat braþele de gâtul lui Mark- soþul ºi 
prietenul ei cel mai bun. Ochii îi erau plini de lcrimile 
mulþumirii pentru loialitatea, pentru dragostea  ºi 

lui Dumnezeu arãtatã faþã de cei pierduþi. De aceea, scriitorul 
acestei epistole, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, întreabã: 
cum vom scãpa noi dacã stãm nepãsãtori faþã de o 
mântuire aºa de mare.... ? (Evrei 2:3)

Isus Hristos este singura cale de mântuire. Cine o 
rateazã este pierdut pentru totdeauna.

De ce sã cred în Isus? Pentru cã El a venit din cer de la 
Dumnezeu sã ni-L descopere pe Tatãl în toatã mãreþia, 
puterea ºi dragostea Sa. Pentru cã El, Creatorul ºi 
susþinãtorul tuturor lucrurilor a decis sã vinã în lumea 
noastrã ca sã rezolve cea mai gravã problemã a omenirii: 
problema pãcatului. Pentru cã Isus Hristos este singura cale 
a omului pentru a dobândi mântuirea ºi viaþa veºnicã, El a 
spus: Eu sunt calea, adevãrul ºi viaþa. Nimeni nu vine la 
Tatãl, decât prin Mine (Ioan 14:6). Încrede-te în El din toatã 
inima ºi nu vei regreta.

Pastor, Nicolae Ologeanu

IUBIREA  PROTEJEAZÃ  

                                                                    

  Pasagerii din autobuz priveau compãtimitori la 

tânãra femeie cu baston alb care urcase cu grijã treptele 

de la uºa din faþã. Era frumoasã. A plãtit ºoferului ºi, 

pipãind numerele scaunelor de-a lungul intervalului, a 

gãsit locul care-i fusese indicat de acesta. S-a aºezat pe 

scaun, apoi ºi-a pus poºeta pe genunchi, sprijinindu-ºi 

bastonul de picioare.

Susan, în vârstã de 34 de ani, orbise în urmã cu un 

an. O greºealã medicalã o azvârlise, brusc ºi pe 

neaºteptate, într-o lume a întunericului. Cândva o femeie 

extrem de independentã, Susan se simþea acum 

condamnatã, o povarã, o fiinþã neputincioasã pentru toþi 

cei din jurul ei.

Însã, oricât a plâns, oricât s-a frãmântat, oricâte 

întrebãri ºi-a pus ºi oricât s-a rugat, a trebuit sã accepte 

adevãrul necrutãtor cã nu va mai vedea niciodatã lumina 

zilei. Peste optimismul ei de odinioarã, atârnau acum 

norii grei ai tristeþii. Simpla parcurgere a fiecãrei zile era 

un exerciþiu frustrant ºi extrem de istovitor. ªi nu mai 

avea pe nimeni altcineva pe care sã se poatã sprijini decât 

pe  Mark, soþul ei.

El era ofiþer de aviaþie. Inima lui bãtea pentru 

Susan, pe care o iubea din tot sufletul. Îºi vãzuse soþia 

prãbuºindu-se în disperare, când ºi-a pierdut vederea, ºi 

era hotãrât sã o ajute sã-ºi recapete puterea ºi încrederea 

ce-i putea reda independenþa. Deºi pregãtirea militarã îl 

formase pe Mark astfel încât sã poatã traversa situaþii 

impresionante, el înþelegea acum cã aceasta era cea mai 

pentru rãbdarea lui. ªi-au luat rãmas bun ºi pentru prima 
datã, fiecare ºi-a vãzut de drumul lui spre slujbã. Luni, marþi, 
miercuri, joi...

Fiecare zi a decurs perfect ºi Susan a cãpãtat curaj. 
Era din nou pe picioarele ei! Mergea singurã la slujbã!

Vineri dimineaþa, Susan a luat ca de obicei 
autobuzul spre locul de muncã. Dar când a vrut sã coboare, 
ºoferul a murmurat:

-Impresionant doamnã, chiar vã invidiez!

Susan nu era sigurã cã ºoferul i se adresase chiar ei. 
La urma urmei, cine ºi de ce sã invidieze o femeie lipsitã de 
vedere, care de un an de zile se lupta sã gãseascã curajul de a 
trãi mai departe? Curioasã, totuºi l-a întrebat pe ºofer:

-Nu vã supãraþi, de ce spuneþi cã mã invidiaþi?
-Trebuie sã aveþi un sentiment tare plãcut, ºtiindu-vã 

atât de ocrotitã, i-a rãspuns ºoferul.
Neînþelegând la ce se referã, Susan l-a întrebat din 

nou nedumeritã:
-Ce vreþi sã spuneþi? Cum adicã, atât de ocrotitã?
-ªtiþi, a venit rãspunsul ºoferului, azi e vineri. ªi de 

luni încoace, în fiecare zi, tot vãd un domn bine, în 
uniformã militarã, care vã urmãreºte de peste drum cum 
coborâþi din autobuz. De fiecare datã se asigurã cã treceþi 
strada în siguranþã ºi vã conduce cu privirea pânã ce intraþi 
în clãdire. Apoi vã trimite un sãrut din vârful degetelor, vã 
face cu mâna ºi ia taxiul. Sunteþi foarte iubitã, stimatã 
doamnã!

Lacrimi de fericire se rostogoleau acum pe obrajii 
îmbujoraþi ai tinerei cu bastonul alb. Acum înþelegea. Deºi 
nu-l putuse vedea cu ochii, Susan simþise în permanenþã 
prezenþa lui Mark. Era atât de fericitã, nespus de fericitã, 
fiindcã el îi  fãcuse un dar la fel de preþios ca ºi vederea pe 
care n-o mai avea. Darul acesta, pe care nu trebuia sã-l vadã 
ca sã creadã, era darul dragostei, ce poate aduce multã 
luminã acolo unde domneºte întunericul.

      La fel vegheazã Dumnezeu asupra fiecãruia 
dintre noi. S-ar putea sã nu ºtim, de multe ori, cã El este 
prezent alãturi de noi. Nu putem sã-I vedem faþa, dar cu 
toate acestea, El nu lipseºte de lângã noi. Este mereu 
aproape!
   Fie ca acest gând sã-þi însenineze viaþa  ºtiind 
cã Dumnezeu te iubeºte chiar ºi atunci, când tu  nu-L 
cauþi cu privirea!

Cât de încurajatoare sunt ºi cuvintele lui David: 
Doamne; Tu mã cercetezi de aproape ºi mã cunoºti, ºtii 
când stau jos ºi când mã scol...ªtii când umblu ºi când 
mã culc, ºi cunoºti toate cãile mele....

Tu mã înconjori pe dinapoi ºi pe dinainte ºi-Þi 
pui mâna peste mine. (Ps. 139:1-5)

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã
KAZAHSTAN: Un musulman proaspãt 

convertit a fost condamnat 

la doi ani de muncã silnicã

Rugaþi-vã pentru Yklas Kabduakasov, un proaspãt 
convertit de la islam, a cãrui sentinþã a fost modificatã de la 
ºapte ani în arest la domiciliu la doi ani de muncã silnicã, într-
un lagãr de muncã, dupã ce a fãcut recurs la decizia iniþialã. 
Tatã a opt copii, el a fost arestat anul trecut, în august, fiind 
acuzat de incitare la urã religioasã. Potrivit agenþiei de ºtiri 
Forum 18, se pare cã poliþia secretã a închiriat un 
apartament în care patru studenþi l-au invitat regulat pe 
Yklas pentru a purta discuþii pe teme religioase. Poliþia a 
înregistrat, cu camere ascunse, aceste discuþii, material pe 
care l-a folosit apoi pentru a-l condamna.

Localnicii creºtini cred cã adevãratul motiv al 
condamnãrii lui Yklas este convertirea sa la creºtinism, 
precum ºi faptul cã depunea mãrturie despre credinþa lui în 
Cristos în faþa musulmanilor. Yklas a fost condamnat la ºapte 
ani de arest la domiciliu. El a atacat decizia, la fel cum au 
procedat ºi avocaþii acuzãrii  care au cerut ca pedeapsa lui sã 
creascã la ºapte ani de muncã silnicã, în loc de ºapte ani de 
libertate restrânsã.

La audierea recursului, în 28 decembrie, un tribunal 
din capitala Astana a decis ca pedeapsa lui sã fie de doi ani de 
puºcãrie într-un lagãr de muncã.

Rugaþi-vã ca Yklas sã fie umplut de o putere 
supranaturalã ºi sã aibã parte de har pentru a îndura 
condiþiile grele din lagãrul de muncã forþatã.

Rugaþi-vã ca el, al cãrui ajutor este la Domnul, sã 
nu osteneascã, ci sã prindã aripi ca vulturii (Isaia 40:31). 
Rugaþi-vã ca el sã fie eliberat în curând ºi reunit cu 
familia.

Creºtinii îngrãdiþi în drepturi de sistemul 
dictatorial a preºedintelui 

Lukashenko în Belarus

Preºedintele Belarusului, Lukashenko, a fost reales 
în funcþie în octombrie 2015  fapt care nu ne surprinde într-o 
þarã descrisã adesea ca fiind „ultima dictaturã a Europei”. 
Contrar Constituþiei, libertatea religioasã este restrânsã, iar 
grupurile de creºtini sunt atent verificate de autoritãþile 
guvernamentale. Existã reguli chiar ºi pentru adunãrile 
creºtine de închinare ce au loc în locaþii private prin care e 
stabilit câþi oameni au voie sã participe sau cât de des pot 
avea loc întâlnirile.

Rugaþi-vã ca guvernul sã îºi relaxeze controlul 
exercitat asupra creºtinilor ºi ca poporul lui Dumnezeu sã 
fie atât plin de înþelepciune, cât ºi plin de îndrãznealã 
slujindu-l pe Dumnezeu în aceste circumstanþe dificile.
Sursa:www.stiricrestine.ro
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