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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

Tatãl nostru 
(rugãciunea model)

     Matei 6:7-15

Rugãciunea Tatãl nostru, sau rugãciunea domneascã, este cea 
mai cunoscutã, memoratã ºi rostitã rugãciune în lumea creºtinã. Este o 
rugãciune pe care mulþi o învaþã încã din copilãrie. Mântuitorul ne-a lãsat 
acest model de rugãciune, ca un exemplu de rugãciune, în ceea ce priveºte 
conþinutul ºi forma unei rugãciuni, în aºa fel încât ea sã fie ascultatã ºi bine 
primitã de Dumnezeu.

Deºi este o rugãciune scurtã, ea este o rugãciune completã, 
cuprinzãtoare. Ea conþine lauda pe care trebuie sã I-o aducem întotdeauna 
lui Dumnezeu, dar cuprinde ºi marile nevoi fizice, sufleteºti ºi spirituale 
ale omului. 

Înainte de a ne arãta modul în care trebuie sã ne rugãm, 
Mântuitorul ne avertizeazã cã rugãciunile noastre nu trebuie sã fie o 
înºiruire de vorbe goale, fãrã substanþã, care sã nu-L aibã în vedere în 
primul rând pe Dumnezeu ºi care sã nu aibã în vedere nevoile adânci ale 
sufletului nostru.

Dacã privim cu atenþie la conþinutul acestei rugãciuni, vom putea 
observa cã prima parte a ei conþine cuvinte de laudã, de adorare, aduse lui 
Dumnezeu. Acesta este modul cel mai frumos cu care trebuie sã ne 
apropiem de Dumnezeu în rugãciunile noastre.

Apoi, rugãciunea continuã cu mai multe cereri privind nevoile 
fizice, sufleteºti, spirituale, precum ºi nevoia de protecþie împotriva celui 
rãu.

ªi în sfârºit, rugãciunea se încheie tot cu laudã: Cãci a Ta este 
Împãrãþia ºi puterea ºi slava, în veci. Amin!

Trebuie fãcutã precizarea cã aceastã rugãciune este valabilã doar 
pentru cei care Îl au pe Dumnezeu ca Tatã., doar pentru cei care au devenit 
copii ai lui Dumnezeu prin credinþa în Isus Hristos. De aceea, înainte de a 
rosti aceastã rugãciune, fiecare ar trebui sã-ºi punã întrebarea: este 
Dumnezeu, ºi Tatãl meu?

Aºadar, prin rugãciunea Tatãl nostru, Mântuitorul a dorit sã ne 
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o 
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o 
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GRUPURI DE UCENICIE. 

Vã aºteptãm!

NOU CURS DE CATEHEZÃ. 

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.

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 

În grupurile de ucenicie din aceastã dupã amiazã, se va studia 
Lecþia 12 din Evanghelia dupã Marcu 8:27-38; 9:1-13. Vã comunicãm cã întâlnirile 
grupurilor de ucenicie se vor întrerupe pentru trei sãptãmâni (Florii, Paºte ºi duminica Tomii) 
ºi vor fi reluate în duminica din15 mai a.c. 

Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã 
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã). Facem precizarea cã acest 
curs de catehizare are ca scop iniþirerea în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii, 
respectiv cunoaºterea adevãrurilor fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea 
sufletului ºi experimentarea trãirii unei vieþi creºtine autentice. Vã aºteptãm!

ATENÞIE SPORITÃ. Având în vedere lucrãrile stradale care se desfãºoarã intens în 
dreptul bisericii noastre, vã rugãm sã alegeþi cea mai bunã ºi sigurã variantã de acces spre 
curtea bisericii noastre. Pentru cei care veniþi cu maºinile, aþi remarcat deja cã s-a dat drumul 
circulaþiei pe banda nou turnatã dinspre metroul Titan ºi cã sensul de circulaþie este unic, deci 
ieºirea din curte se face doar spre b-dul 1 Decembrie 1918. Prin urmare, pentru toþi este 
nevoie de atenþie sporitã în aceastã perioadã, pentru a nu ne expune vreunui accident.

Iosua 5-11.

o 

ªi tot astfel ºi Duhul ne ajutã în 
slãbiciunea noastrã: cãci nu 

ºtim cum trebuie sã ne rugãm. 
Dar Însuºi Duhul mijloceºte 

pentru noi cu suspine negrãite. 

(Romani 8:26)

 

Pregãtire în rugãciune pentru

SÃRBÃTOAREA ÎNVIERII

s 

s 

s 

s 

s 
s 
s 
s 

Mulþumire pentru moartea Mântuitorului ca 
ispãºre pentru pãcatele noastre.

Mulþumire pentru învierea Mântuitorului, care 
este o confirmare a acceptãrii jertfei Sale ºi o 
garanþie a învierii noastre.

Mulþumire pentru oportunitãþile de slujire ºi 
evanghelizare cu ocazia sãrbãtoririi Paºtelui.

Cerere pentru toþi românii care vor celebra Paºtele, sã înþeleagã semnificaþia 
sãrbãtorii.

Cerere pentru protecþie ºi putere în mãrturisirea evangheliei cu ocazia Paºtelui.
Cerere pentru cãlãuzire în vederea organizãrii evenimentelor de Paºte.
Cerere pentru înviorarea spiritualã a credincioºilor prin puterea Învierii.
Cerere pentru mãrturia vizibilã a Bisericii Harul în cartierul Titan.  
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PLINÃTATE ÎN HRISTOS                                         
Fragment din lucrarea Ce-mi mai lipseºte

         de Dumitru Cornilescu
 
    Se povesteºte cã trãia cândva în America un om, 
care provenea dintr-o altã zonã a lumii ºi care dorea 
foarte mult sã-ºi revadã patria originarã, înainte de a 
închide ochii. Pentru cã nu avea  suficienþi bani, el începu 
sã facã economii, ca sã strângã banii necesari pentru 
aceastã cãlãtorie.

An dupã an, omul fãcu economii riguroase pentru 
a aduna banii de care avea atâta nevoie ca sã-ºi 
îndeplineascã visul cel dorit.

Când reuºi, în sfârºit, sã strângã suma 
corespunzãtoare pentru a-ºi plãti biletul de cãlãtorie, 
cetãþeanul s-a urcat pe vaporul, care urma sã-l ducã în 
Europa. 
     Fiindcã mijloacele sale bãneºti îi ajungeau numai 
sã-ºi plãteascã aceastã cãlãtorie, se hotãrî ca, pentru 
hranã, sã cheltuiascã numai atât cât era nevoie ca sã-ºi 
þinã zilele. Astfel, îºi luã într-un sãculeþ pâine veche, 
pesmeþi, nuci ºi fructe uscate, ca sã aibã sã mãnânce 
mãcar cât de puþin în cele cinci zile ale cãlãtoriei sale pe 
mare.

În fiecare zi, la prânz ºi seara, când îmbietorul 
miros de la bucãtãrie ºi de la sala de mese a vaporului 
umplea aerul, omul nostru se retrãgea în cabina sa, îºi 
dezlega legãturica cu proviziile sale modeste ºi-ºi servea 
masa lui sãrãcãcioasã. 
    Într-o zi, pe la prânz, cãtre sfârºitul cãlãtoriei, 
când þãrmul european începuse sã se zãreascã, omul 
tocmai se plimba pe puntea vaporului când iarãºi simþi 
mirosul ademenitor al mâncãrurilor. De data asta, el nu 
se mai putu stãpâni. Fãrã sã stea pe gânduri, intrã hotãrât 
în buãtãrie. În timp ce ochii sãi priveau pofticioºi 
mâncãrurile gustoase, el îl întrebã pe bucãtar:

-Cât costã un astfel de prânz cald?
Acesta îl privi mirat ºi-l întrebã, la rându-i:
-Dumneata ai bilet de cãlãtorie pe acest vapor?

-Fireºte cã am, rãspunse omul ºi-l arãtã 
bucãtarului imediat.

Acesta îi zise, apoi, râzând:
-Om nesãbuit ce eºti! Cum nu te-ai uitat cu luare 

aminte la biletul dumitale? Pe el, e scris  clar ºi 
lãmurit:”Întreþinerea deplinã, în care se includ ºi toate 
mesele.”
    Mirat, omul nostru citi, într-adevãr, pe bilet 
aceste cuvinte. Câtã pãrere de rãu pentru el, cã rãbdase 
atâta vreme de foame, când ar fi putut, în fiecare zi, sã 
se aºeze la o masã bogatã ºi caldã, pregãtitã de-a gata!...
    Nu facem adesea ºi noi creºtinii tot aºa, în ceea 
ce priveºte viaþa noastrã lãuntricã? Ce viaþã searbãdã ºi 
sãrãcãcioasã ducem în cãlãtoria noastrã pe pãmânt! ªi 
când te gândeºti cât de aproape de noi sunt darurile lui 
Dumnezeu, din care sufletul nostru ar putea sã se 
sature din belºug!
    Domnul Isus ne-a izbãvit. Îndatã ce înþelegem 
faptul acesta, putem sã avem  siguranþa cã, în preþul 
izbãvirii pe care El l-a plãtit pentru noi se aflã inclus tot 
ceea ce avem nevoie  aici, în existenþa noastrã de pe 
pãmânt. Poate cã am dus pânã acum o viaþã 
sãrãcãcioasã, din pricinã cã, mãrginindu-ne doar  la 
traiul zilnic, am agonisit doar puþinã bucurie, puþinã 
pace, puþinã putere... Nu vedem noi cã suntem la fel de 
nepricepuþi ca omul din aceastã povestire?

Totul este inclus în minunata izbãvire, pe care 
Mântuitorul a câºtigat-o pentru fiecare dintre noi la 
Golgota. De ce mai trãim încã în atâtea lipsuri 
spirituale, câtã vreme putem sã  apelãm la plinãtatea  
tuturor darurilor pe care le-am primit ºi le putem primi 
de la Salvatorul nostru minunat?
   Tot ceea ce dorim primim de la Domnul Isus. Ne-
am gândit noi pânã acum vreodatã ce minunat e lucrul 
acesta, cã El ne dã totul?
 Iatã:

Dumnezeu ne dã plinãtatea iertãrii tuturor 
pãcatelor noastre.

Plinãtatea de putere o dã tot Dumnezeu.
În Dumnezeu, ne este datã ºi plinãtatea 

bucuriei.
Domnul ne dã ºi o viaþã curatã, adevãratã, 

într-o mãsurã pe care nici n-o bãnuim.
La Dumnezeu e ºi plinãtatea luminii ºi a 

cunoºtinþei.
Cine e însetat dupã credinioºie ºi îndurare, 

le gãseºte din belºug în Domnul.
 În aceastã lume a necredinþei, noi, oamenii, 

purtãm, în suf letul nostru, dorinþa adâncã dupã 
credincioºie; dar oriunde o cãutãm suntem dezamãgiþi. 
De aceea, în privinþa aceasta, sã pornim pe drumul pe 
care-l cunoaºte psalmistul David ºi sã-L rugãm pe 
Domnul:

”Întinde-Þi ºi mai departe bunãtatea peste 
cei ce Te cunosc ºi dreptatea (credincioºia) peste 
cei cu inima neprihãnitã!”

Atunci ºi aceastã dorinþã a sufletului nostru va 
fi împlinitã.

 Ce trist cã noi mergem prin viaþã, ca niºte 
oameni sãraci, deºi în Mântuitorul este belºug pentru 
tot ce avem nevoie! 

 Sã nu ne mai chinuim aºa, ci orice lipsã sã o 
spunem Domnului Isus, ca El sã ne îmbogãþeascã viaþa 
cu darurile Sale cereºti!

înveþe cum trebuie sã ne rugãm, ca rugãciunile noastre sã fie 
plãcute ºi ascultate de Dumnezeu. 

Este bine sã reþinem cã din rugãciunile noastre, nu 
trebuie sã lipseascã lauda, închinarea, adorarea adusã lui 
Dumnezeu, care ne-a creat, care ne iubeºte, care ne poartã de 
grijã.

Apoi, cã putem veni cu îndrãznealã înaintea lui 
Dumnezeu, cu nevoile noastre, fizice, materiale ºi spirituale, 
ca înaintea unui Tatã iubitor care cunoaºte trebuinþele 
noastre. Cã avem nevoie în fiecare zi de protecþia Lui 
împotriva celui rãu.

Pentru acest mare har, nu ne rãmâne decât sã 
spunem ºi noi: A Dumnezeului ºi Tatãlui nostru sã fie 
lauda, slava, înþelepciunea, mulþumirile, cinstea, puterea 
ºi tãria, în vecii vecilor! Amin. (Apoc. 7:12).

U n  dr a m  de î n þ e l e p c i u n e

Plini de roade sau de omizi?
(continuare din numãrul anterior)

O ultimã premisã a rodirii este slujirea cu toatã 
dedicarea. Plugarul trebuie sã munceascã înainte ca sã 
strângã roadele (2 Timotei 2:6). Duhul Sfânt dã daruri fiecãrui 
credincios dupã cum voieºte El. ªi pentru a rodi, fiecare 
credincios trebuie sã-ºi descopere darul, sã-l dezvolte ºi sã-l 
punã în slujba altora. Viaþa creºtinã care produce roadã nu este 
nici pe departe staticã, ci foarte dinamicã, activã. Aceasta 
presupune iniþiativã, determinare, ostenealã, suferinþã. Dar 
ºtim cã osteneala noastrã în Domnul nu este zadarnicã (1 
Corinteni 15:58). Dumnezeiasca Lui putere ne-a dãruit tot în 
ce priveºte viaþa ºi evlavia. Acum, pentru a nu fi nici leneºi, 
nici neroditori, trebuie sã ne dãm ºi noi toate silinþele ca sã 
unim cu credinþa noastrã fapta, cu fapta cunoºtinþa, cu 
cunoºtinþa înfrânarea, cu înfrânarea rãbdarea, cu 
rãbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de fraþi, cu dragostea 
de fraþi iubirea de oameni. Rodirea Duhului prin noi nu 
înseamnã cã nouã nu ne rãmâne nimic de fãcut. Rodirea 
presupune un parteneriat între Dumnezeu ºi credincios. 
Dumnezeu îºi face partea Lui, credinciosul trebuie sã-ºi facã ºi el 
partea.

Moartea împreunã cu Hristos, rãmânerea în unire cu El, 
plinãtatea Duhului Sfânt ºi slujirea cu dedicare determinã 
rodirea în viaþa creºtinã ºi fac diferenþa între un credincios 
roditor ºi unul fãrã roadã. Ceilalþi vor consuma roadele 
spirituale pe care le producem noi. Biserica lui Hristos ar trebui 
sã dea lumii cea mai bunã ofertã în materie de spiritualitate. Din 
pãcate, pe fondul nerodirii noastre, suntem invadaþi de atâtea 
oferte de spiritualitate necreºtinã sau chiar anticreºtinã, fie 
dinspre Orient, fie dinspre Occident, iar oamenii înfometaþi ºi 
dezorientaþi se avântã ºi consumã fãrã discernãmânt din oferta 
pieþei. În loc de pacea Duhului  meditaþia transcedentalã 
pentru destresare. În loc de rãstignirea eului împreunã cu 
Hristos  gândirea pozitivã pentru o mai bunã imagine de sine ºi 
studii de dezvoltare a personalitãþii pentru a atinge potenþialul 
maxim. 

Este vremea rodirii. Stãpânul vine pentru a câta oarã sã 
caute rod în viaþa noastrã. Va culege cu bucurie roadele 
cuvenite sau se va uita trist la noi ºi-i va spune grãdinarului: De 
trei ani vin sã caut rod în smochinul acesta ºi nu gãsesc.   
Taie-l. La ce sã mai cuprindã ºi pãmântul degeaba? Dar în loc 
de secure, grãdinarul intervine cu o mijlocire: Mai lasã-l ºi anul 
acesta; am sã-l sap de jur împrejur ºi am sã-i pun gunoi la 
rãdãcinã. Poate cã de acum încolo va aduce roadã; dacã nu îl 
vei tãia (Luca 13:7-9). Anul de graþie oferit prin intervenþia 
Mijlocitorului ne face responsabili sã ne reevaluãm rãstignirea 
eului, rãmânerea în Hristos, plinãtatea Duhului ºi dedicarea în 
slujire, astfel încât la venirea Lui, Stãpânul sã ne gãseascã plini 
de roade ºi nu plini de omizi.

Pastor, Nicolae Ologeanu

C U V Â N T D E Î N V ÃÞ Ã T U R Ã

Pastor, Daniel Mercioniu

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã
18 aprilie 2016: Ziua Internaþionalã de 

Rugãciune pentru Turcia
Când vorbim despre Turcia, nu putem sã nu ne gândim la 

anumite adevãruri biblice care au legãturã cu aceastã þarã care se 
aflã pe douã continente. De exemplu, cele ºapte biserici din 
Apocalipsa, care sunt identificate geografic pe teritoriul Turciei, 
precum ºi arca lui Noe, care s-a oprit pe muntele Ararat. Aºadar, 
Turcia, þarã cu trecut biblic, a avut o istorie fascinantã, dar ºi 
zbuciumatã: locaº al Imperiului Bizantin, apoi fost Imperiu 
Otoman. Aflatã la intersecþia islamului cu creºtinismul, Turcia 
conservã o moºtenire culturalã ºi religioasã creºtinã. Cu o 
populaþie de aproape 75 milioane de locuitori, religia 
predominantã este islamul, comunitatea creºtinã reprezentând 
mai puþin de 1%. La nivel global, Turcia este consideratã cea mai 
neevanghelizatã þarã din lume. Miºcarea internaþionalã de 
rugãciune pentru Turcia, care va avea loc pe data de 18 aprilie, a 
luat fiinþã în urma unui eveniment tragic care a avut loc în 
comunitatea creºtinã localã.

Pe 18 aprilie 2007, cinci bãrbaþi tineri având presupuse 
legãturi cu turcii naþionaliºti au intrat în sediul editurii creºtine 
Zirve din Malatya, sud-estul Turciei. Ugur Yüksel (32 de ani), 
Necati Aydin (36 de ani), amândoi turci convertiþi de la islam, 
împreunã cu Tilmann Geske (45 de ani), de naþionalitate 
germanã, au fost legaþi, interogaþi despre activitãþile lor creºtine, 
iar apoi fãptaºii i-au mutilat ºi i-au ucis cu cuþite, potrivit probelor 
de investigaþie.

Situaþia creºtinilor din Turcia este una instabilã. A-þi 
pierde locul de muncã din pricina credinþei creºtine, precum ºi a fi 
renegat de familie nu este ceva ce trebuie tratat cu uºurinþã. Astãzi, 
creºtinii din Turcia, în calitate de minoritari, se confruntã cu gamã 
largã de provocãri. Conform unor , recent au fost 
publicate pe larg anunþuri cum cã Statul Islamic (IS) a planificat un 
atac asupra creºtinilor ºi evreilor din Turcia în timpul sãptãmânii 
de Paºte, dupã ce Ministerul de Interne turc a avertizat un posibil 
risc de atacuri teroriste ºi necesitatea de a menþine securitatea în 
timpul serviciilor de închinare. Din fericire, niciun atac nu a avut 
loc, dar mulþi creºtini s-au simþit zguduiþi de astfel de rapoarte pe 
scarã largã publicate în mijlocul atacurilor teroriste violente care 
au loc în þarã. Bisericile au fost rugate sã se asigure cã dispun de 
func?ionarea sistemelor de supraveghere ºi sã accepte o prezenþã 
de securitate în timpul întâlnirilor. Asociaþia Bisericilor 
Protestante din Turcia (TeK) este recunoscãtoare pentru oferta de 
protecþie a Ministerului ºi îndeamnã congregatiile sã rãspundã 
într-un mod cât mai pozitiv.

Motive de rugãciune:

Rugaþi-vã ca comunitatea de creºtini din Turcia sã creascã 
tare în credinþã, pentru ca sã poatã face faþã provocãrilor zilnice;

Rugaþi-vã pentru creºtini, ca ei sã aibã îndrãznealã în a-ºi 
împãrtãºi credinþa cu alþi musulmani care încã nu-L cunosc pe Isus;

Rugaþi-vã pentru protecþia bisericilor ºi pentru sprijinul 
autoritãþilor în securizarea serviciilor de închinare, în evitarea 
incidentelor;

Rugaþi-vã ca Dumnezeu sã Se descopere musulmanilor 
din Turcia în mod supranatural prin visuri, ºi ca Împãrãþia lui 
Dumnezeu sã vinã cu putere în aceastã þarã;

Rugaþi-vã pentru misionari,  ca Dumnezeu sã 
binecuvânteze lucrarea lor ºi sã le ofere protecþie spiritualã ºi 
fizicã pentru înaintarea Evangheliei;

Rugaþi-vã pentru televiziunea creºtinã SAT-7, care 

transmite emisiuni prin satelit în limba turcã. Rugaþi-vã ca 

Dumnezeu sã sensibilizeze inimile celor care urmãresc 

programele SAT-7.

surse externe
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