
  

     

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.
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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

Cine este aproapele tãu?
Luca 10:25-37

Pilda samariteanului milostiv, rostitã de Domnul Isus, este un rãspuns al 
Mântuitorului la întrebarea pusã de un învãþãtor al Legii: Cine este aproapele meu? 
       

Despre acest învãþãtor al Legii ni se spune cã a venit la Domnul Isus, nu cu 
gânduri curate, nu sã afle un rãspuns corect din partea Marelui Învãþãtor privind 
modul în care se capãtã mântuirea, ci a venit sã-L ispiteascã pe Isus, sã se 
îndreptãþeascã înaintea Lui, ca unul care cunoaºte bine Legea ºi care o ºi respectã.

De altfel, la întrebarea Mântuitorului cu privire la Lege: Ce este scris în Lege? 
Cum citeºti în ea?  acest om dã un rãspuns foarte bun, apreciat de Domnul Isus. Însã 
problema lui nu era cunoaºterea Scripturii, ci interpretarea ei corectã ºi împlinirea ei. 
Ori, prin aceastã pildã, Mântuitorul vrea  sã-l conºtientizeze cã de la teorie la practicã 
este cale lungã. Însã, dupã ce ascultã istoria acestei pilde, acest om ajunge sã înþeleagã 
cine este aproapele, cã nu este neapãrat cel care nu se confruntã cu nicio problemã, ci 
este cel care are nevoie disperatã de ajutor, indiferent cine este acesta.

Parcurgând aceastã parabolã, putem uºor identifica mai multe categorii de 
oameni, pe care îi întâlnim ºi în zilele noastre:

1.Oamenii rãi (în pildã, tâlharii)

2.Oamenii cãzuþi, jefuiþi, zdrobiþi (omul cãzut în mâinile tâlharilor)

3.Oamenii nepãsãtori (preotul ºi levitul)

4.Oamenii milostivi (samariteanul)

Trebuie spus cã pilda aceasta oglindeºte, pe de o parte, viaþa omului pe 
pãmânt, pericolele care îl pândesc, starea gravã în care ajunge din cauza marelui 
tâlhar (diavolul), ºi mai ales nevoia unui Samaritean milostiv care sã-l ridice din starea 
în care se aflã, sã-i vindece rãnile, sã-i aline suferinþele, sã-l aducã la viaþã, sã-l ducã   
într-un loc sigur. 
       

Pe de altã parte, aceastã pildã aratã cã adevãrata credinþã se vede, se confirmã, 
printr-o trãire practicã a Scripturii, prin faptele bune pe care le facem, prin dragostea 
pe care arãtãm semenilor noºtri, prin mila pe care o manifestãm faþã de cei în nevoie.

 Samariteanul din aceastã pildã poate fi uºor identificat în Persoana Domnului 
Isus.  

Fiul lui Dumnezeu a venit la noi, ne-a gãsit cu sufletele ruinate, jefuite, lovite 
de duºmanul sufletelor noastre. S-a apropiat cu milã de fiecare dintre noi, ne-a legat 
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GRUPURI DE UCENICIE. 

CATEHEZÃ. 

EUTIH. O întâlnire pentru tineri care vor sã se pãzeascã de aþipire ºi cãdere spiritualã. 
Ne susþinem unul pe altul. E loc ºi pentru tine, marþi, de la 18.30, în capelã.

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru un timp de pãrtãºie 
în rugãciune ºi studiu biblic, în fiecare zi de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în 
corpul din faþã, la etaj (bibliotecã)

ADOLESCENTI. Nemuritorii se întâlnesc în fiecare vineri între orele                  
18.30 - 21.00, pentru studiu biblic, jocuri ºi dezbateri pe teme specifice adolescenþilor.

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. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin 
proiectul Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. 
Sãptãmâna aceasta se va citi  

În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie cu Lecþia 9 (1Petru 1:20-21), lecþie care se gãseºte explicatã la pag. 21-23 în 
ghidul de studiu. Sã perseverãm în participarea la aceste grupuri, pentru cunoaºterea 
adevãrurilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea noastrã zilnicã.

Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa de la 
ora 9.00, studiu la care sunt invitaþi toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile Scripturii 
privind mântuirea sufletului, sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc 
în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).

2 Regi 12-15; Iona 1-4; Amos 1-4.

Sã iubeºti pe Domnul, 
Dumnezeul tãu, cu toatã inima 
ta, cu tot sufletul tãu, cu toatã 
puterea ta ºi cu tot cugetul tãu; 
ºi pe aproapele tãu, ca pe tine 

însuþi. 
(Luca 10:27)

 Rugãciune specialã pentru 
MISIUNEA EXTERNÃ - TURCIA
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Mulþumire pentru Pavel, Petru, Ioan, Timotei ºi 
alþi misionari care au întemeiat biserici în Asia 
Micã (Turcia de azi), în sec. I

Mulþumire pentru epistolele trimise acelor 
biserici, pe care le avem ºi noi astãzi (Galateni, 
Efeseni, 1, 2 Petru, Apocalipsa º.a.)

Rugãciune de mijlocire pentru creºtinii care locuiesc azi în Turcia ºi care sunt 
prigoniþi, închiºi sau alungaþi

Rugãciune de mijlocire pentru creºtinii refugiaþi din calea rãzboiului din Siria ºi 
Irak ajunºi în Turcia ºi care sunt prigoniþi

Rugãciune de mijlocire pentru misionarii strãini din Turcia
Rugãciune de mijlocire pentru misionarii români din Turcia
Rugãciune de mijlocire pentru trezire spiritualã, în ciuda prigonirii în Turcia
Rugãciune de mijlocire pentru turcii din România  
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E  MAI  TÂRZIU  CA  NICIODATÃ
”Iatã eu vin curând ºi rãsplata Mea este cu 
Mine, ca sã dau fiecãruia dupã fapta lui.”

(Apocalipsa 22: 12)

  Freddy era un copil foarte cuminte; asculta  de 
pãrinþi ºi învãþa foarte bine. Tatãl lui i-a promis cã îi va 
îndeplini o dorinþã dacã va fi cel mai bun în clasã, la 
învãþãturã.

Aflând lucrul acesta, Freddy a fost ºi mai motivat sã 
înveþe, încât a ajuns primul în clasã la învãþãturã. Acum era 
rândul tatãlui sã-ºi îndeplineascã promisiunea fãcutã 
copilului sãu.

 Freddy a dorit sã meargã într-o cãlãtorie la 
Londra, pentru a vizita monumentele cele mai 
importante, sã viziteze magazinele ºi sã-i vadã pe 
locuitorii marelui oraº. Umblând pe strãzile aglomerate 
ale oraºului, Freddy a fost atras de un obiect pe care l-a 
vãzut într-o vitrinã. Era un magazin cu obiecte vechi.

Ceea ce l-a fascinat pe Freddy a fost un ceas care avea 
un cuc. Bãiatul ºi l-a dorit foarte mult încât tatãl sãu i l-a 
cumpãrat imediat.

Acum, lui Freddy îi era mult mai uºor sã ºtie cât e 
ceasul, deoarece cucul cânta anunþând cât este ceasul, din 
orã în orã.
 În fiecare dimineaþã, bãiatul afla mai uºor când 
trebuie sã se scoale pentru a merge la ºcoalã, deoarece el 
se ghida dupã cântecul cucului, care cânta de atâtea ori cât 
era ora.

 Într-o dimineaþã, cucul cântã de douã, trei pânã la 
zece ori. Copilul, speriat cã era foarte târziu, a alergat în 
camera pãrinþilor strigând:

-Mami, tati, e mai târziu ca niciodatã!

 Noi, creºtinii de astãzi, ne dãm seama cât de târziu 
este, în vremurile pe care le trãim?

Avem în casele noastre fiecare câte un ceas, care ne 
anunþã cât este de târziu timpul în care trãim, poate sunt 
chiar vremurile de pe urmã. Ceasul care ne spune lucrul 
acesta este chiar Sfânta Scripturã.

 Ne dãm seama cã e târziu cu adevãrat, cã Isus 
Hristos vine în curând, iar noi nu suntem pregãtiþi încã?

Ceasul inimii te anunþã ºi el. Dacã nu iei seama la acest 
semnal, venirea Domnului Isus te va gãsi, cu siguranþã, 
nepregãtit.

Dumnezeu face astãzi un apel fiecãruia dintre noi, 
pentru a preþui timpul care ne-a mai rãmas ca sã ne pregãtim 
pentru revenirea Lui.

Sã ne rugãm chiar acum lui Dumnezeu pentru a ne 
deschide ochii sã vedem cât este de târziu ºi sã stãm în 
aºteptarea Mântuitorului, gata pregãtiþi întru totul, pentru 
revenirea Lui pe norii cerului.

 Cine este persoana pe care te bazezi, în momentele 
critice, din viaþa ta? Mama, tata, o rudã, un judecãtor, un 
poliþist sau o altã ”pilã”? Cine este adãpostul tãu în vremuri 
grele?

Pe care poziþie se situeazã Dumnezeu între ”ajutoarele” 
tale la care apelezi?

E pe poziþia unu, doi, trei, zece sau...? Fii realist ºi sincer 
cu tine însuþi, în cercetarea pe care þi-o faci! ªi nu uita, 
DOMNUL E GATA SÃ REVINÃ. PREGÃTEªTE-TE SÃ-L 
ÎNTÂMPINI!

INFORMAÞII  despre  BIBLIE

  BIBLIA este cea mai cumpãratã ºi cititã carte din 
toate timpurile.

  Cea mai micã Biblie tipãritã are 4,5 cm lungime ºi 2 
cm grosime. Ea cântãreºte aproximativ 20 de grame. A fost 
tipãritã în Anglia ºi are 878 pagini.

 Biblia ne-a spus care este forma Pãmântului, 
înainte de a ne-o dovedi Cristofor Columb.  (Vezi Isaia 40: 22)

  Între cel mai scurt capitol din Biblie (Psalmul 117) 
ºi cel mai lung capitol (Psalmul 119) este mijlocul Bibliei, 
adicã Psalmul 118. Aici se spune:”Mai bine este sã cauþi 
ajutor în Domnul, decât sã te încrezi  în om.”

  Biblia a fost tradusã în aproximativ 1200 de limbi ºi 
dialecte.

  Vechiul Testament a fost scris în limba ebraicã, iar 
câteva pasaje scurte din Ezra,  Neemia ºi Daniel în aramaicã. 
Limba ebraicã era limba clasicã a Palestinei, iar limba 
aramaicã, un dialect mai nou, era limba poporului ºi se vorbea 
de cãtre toþi evreii orientului.

  Noul Testament a fost scris în limba greacã, vorbitã 
de întreaga lume în vremurile acelea. Apar câteva cuvinte ºi în 
limba aramaicã, dar ºi în latinã.

se roagã s-o foloseascã Dumnezeu oriunde va fi: 

Bucureºti, Tg. Mureº, Africa
se roagã pentru întemeierea unei familii

s

s    

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

Sora Ioana Manea

mulþumire cã Dumnezeu i-a mântuit sufletul

se roagã s-o pãstreze Dumnezeu în mâna Lui pânã la 

sfârºitul vieþii

se roagã: pentru mântuirea soþului, Dumitru 

pentru mântuirea fiicei Paula, a soþului ei ºi a nepoatelor 

Iulia ºi Maria

pentru mântuirea fiului Sorin, a soþiei lui ºi a celor 

doi nepoþi, Alin ºi Doina

Sora Lili Neagu

mulþumire pentru sora Greta (matuºã) care s-a 

rugat 20 de ani pentru familia ei

se roagã: pentru mântuirea soþului, Dumitru

pentru cei doi fii, Ciprian ºi Cristian, pentru o trãire 

realã cu Domnul

pentru a fi o bunã mãrturie pentru colegele de la 

grãdiniþã ºi pentru copii

Sora Elena Suman

mulþumire cã Dumnezeu a avut rãbdare cu ea ºi a 

adus-o pe calea Lui

mulþumire pentru tot ce i-a dãruit Dumnezeu

sã-i dea Dumnezeu puterea de a se încrede în El ºi 

nu în oameni

sã vegheze la împlinirea Cuvântului lui Dumnezeu

se roagã pentru sãnãtatea fiului, Cristian ºi pentru 

a-ºi întemeia o familie

Sora Silvia Ologeanu

mulþumire pentru grupul de ucenicie la care 

participã cu alte tinere în Tg. Mureº 

mulþumire pentru cãlãuzirea Domnului ºi pentru 

cã El a hotãrât sã fie pentru un timp în Tg. Mureº 
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s

s

s

s

s

s

s

s

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

  Biblia a fost scrisã într-o perioadã de aproximativ 
1500 de ani.

 Biblia nu este doar o singurã carte, ci o colecþie de 66 
de cãrþi, scrise de vreo 40 de autori diferiþi. Dintre aceºtia, 
unii sunt împãraþi (David, Solomon), alþii medici ºi 
oameni învãþaþi (Isaia, Luca), teologi (Ezra, Pavel), 
miniºtri (Moise, Daniel, Neemia), þãrani ºi meseriaºi 
(Amos, Petru), muzicieni (Asaf, fiii lui Core), proroci 
(Ezechiel, Ioel).

  Biblia a fost scrisã de aproximativ patruzeci de 
oameni, tradusã de sute de oameni  tipãritã de mii de 
oameni ºi cititã de milioane de oameni.

  Septuaginta (LXX - „ªaptezeci” este o traducere a 
Vechiului Testament în limba greacã,  fãcutã în Alexandria. 
Începutul traducerii era, probabil, de pe vremea lui 
Ptolomeu Filadelfus. Terminarea ei, se pare, cã ar fi fost între 
anii 275 - 130 î. Cr.  Potrivit unei legende , traducerea ar fi 
fost fãcutã de 70 de învãþaþi iar lucrarea terminatã în 70 de 
zile. Pavel ºi primii creºtini au folosit aceastã traducere.

  În mai mult de 3000 de locuri, Biblia declarã despre 
sine cã este o carte de inspiraþie  divinã. (2 Petru 1: 21).

  Vulgata, adicã ”Cea mai mult rãspânditã”, este 
singura traducere în limba latinã a Bibliei, valabilã în 
Biserica Catolicã. Ea a fost tradusã, la cererea episcopului 
roman Damasus, de cãtre învãþatul Ieronim, între anii 392- 
405.

  Un tâmplar din Los Angeles a lucrat zilnic, pânã 
noaptea târziu, timp de doi ani ca sã facã o Biblie în întregime 
din lemn. Fiecare paginã este o fâºie subþire de lemn, înaltã 
de un  metru pe care literele sunt gravate. Aceastã carte 
conþine 8048 de pagini, are o greutate de 547 kilograme ºi 
este groasã de 2,5 metri.

  Jonatan Gutenburg a inventat tiparul în 1450, iar 
prima carte tipãritã a fost Biblia, în  limba latinã.

  Spurgeon a citit Biblia de o sutã de ori. El a 
spus:”Când o citeam a suta oarã, am gãsit Biblia 
nemãrginit mai frmoasã decât prima oarã.”

  Goethe afirma:”Dacã ar trebui sã fiu dus la 
închisoare ºi mi s-ar îngãdui sã iau cu mine numai o 
singurã carte, aº alege Biblia.”

  Pãrerea lui Martin Luther despre Biblie era 
urmãtoarea:”Biblia nu este o carte învechitã, nici 
modernã, ci ea este eternã.”

rãnile, ne-a alinat suferinþele, ºi în cele din urmã ªi-a dat 
viaþa, ca sã ne aducã pe noi la viaþã.

Nu uitaþi cã sunt atâtea suflete în jurul nostru care au 
cãzut pradã celui rãu ºi au nevoie disperatã de samariteni 
milostivi care sã se aplece asupra lor. Nu vrei sã fii ºi tu unul 
dintre ei? Ei te aºteaptã. Sunt peste tot. 

Doamne pune în noi milã ºi dragoste pentru ei, ºi 
ne dã ºi ochi sã-i putem vedea.

Pastor, Nicolae Ologeanu
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