
  

     

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. Alexe Ion
 3. Baciu Zoia
 4. Blasek Aurelia
 5. Cibu Maxim
                   6. Craºovan Petru 
                   7. Ene Lucreþia
                   8. Geamãnu Constantin
                   9. Ignat Maria
                 10. Ion Rozalia
                 11. Ionescu Eugenia
                 12. Ivaºcu Maria
                 13. Lãzãrescu ªtefan
                 14. Micu Gherghina
                 15. Mihai Constantin
                 16. Mihãilescu Marta
                 17. Mitroi Alexandra
                 18. Mitu Emilia
                 19. Nica ªtefia
                 20. Omota Nicu
                 21. Oprea Aurica
                 22. Radu Aniºoara
                 23.  Rãducanu Georgeta
                 24. Rãdulescu Venera
                 25. Rãduþã Constantin
                 26. Sas Florian
                 27. Sãcãcean Elena
                 28. Sãcãcean Gheorghe
                 29. Scântei Gheorghi 
                 30. Simion Adrian
                 31. Slujitoru Angela
                 32. Stan Constantin
                 33. Þoldan Lina 
                 34. Vandici Aurora
                 35. Vasilescu Jean 
                 36. Vieru Coca
                 37. Voinea Simona

Bolnavii bisericii „HARUL“ 
Nr. 410   9 octombrie 2016                      

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

Înþelepciunea fraþilor ºi cearta între fraþi

Sãptãmâna trecutã s-a oferit Premiul Nobel pentru pace unui preºedinte care a 
mediat o ceartã între fraþi, un conflict cu sute de mii de victime, unui om care a mediat 
cu înþelepciune un proces de pace între facþiuni rivale. Fiii Împãrãþiei sunt chemaþi sã 
fie împãciuitori înþelepþi, fãrã a râvni la Premiul Nobel. Dacã „frica de Domnul este 
ºcoala înþelepciunii” (Prov. 15:33) ºi dacã „frica de Domnul este urârea rãului” (Prov. 
8:13) ºi dacã Domnul urãºte pe „cel ce stârneºte certuri între fraþi” (Prov. 6:16,19), 
atunci înseamnã cã cel ce se teme de Domnul este atât de înþelept, încât urãºte cearta ºi 
nu stârneºte certuri între fraþi.

Cu toate acestea, este o realitate de necontestat cã aproape toþi ne certãm. Unii 
dintre noi chiar stârnesc certuri, alþii le întreþin, dar sper cã sunt printre noi ºi dintre 
cei care sunt înþelepþi ºi urãsc cearta. „De unde vin luptele ºi certurile între voi?”, se 
întreabã Iacov (Iacov 4:1). Cartea Proverbe dã câteva rãspunsuri acestei întrebãri, pe 
care le puteþi citi mai jos. 

Vorbele nebunului aduc cearta, ºi gura lui înjurã pânã stârneºte 
lovituri. (Prov.18:6)

Izgoneºte pe batjocoritor, ºi cearta se va sfârºi, neînþelegerile ºi 
ocãrile vor înceta. (Prov.22:10)

Când nu mai sunt lemne, focul se stinge; ºi când nu mai este niciun 
clevetitor, cearta se potoleºte. (Prov.26:20)

Dupã cum cãrbunele face jãratic ºi lemnul foc, tot aºa ºi omul 
gâlcevitor aprinde cearta. (Prov.26:21)

Ura stârneºte certuri, dar dragostea acoperã toate greºelile. (Prov.10:12)

Prin mândrie se aþâþã numai certuri, dar înþelepciunea este cu cel ce 
ascultã sfaturile. (Prov.13:10)

Un om iute la mânie stârneºte certuri, dar cine este încet la mânie potoleºte 
neînþelegerile. (Prov.15:18)

Un om mânios stârneºte certuri, ºi un înfuriat face multe pãcate. 
(Prov. 29:22)

Cãci baterea laptelui dã smântânã, scãrpinarea nasului dã sânge, 
ºi stoarcerea mâniei dã certuri. (Prov. 30:33)

Este o cinste pentru om sã se fereascã de certuri; dar orice nebun se lasã 
stãpânit de aprindere. (Prov.20:3)

Cel lacom stârneºte certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este sãturat din 
belºug. (Prov.28:25)

Omul neastâmpãrat stârneºte certuri, ºi pârâtorul dezbinã pe cei mai buni 
prieteni. (Prov. 16:28)

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie. Vom 
parcurge Lecþia 2, conform Ghidului de studiu biblic al cãrþii 1 Petru, (pag. 13-18). Vã aºteptãm 
pentru pãrtãºie în rugãciune ºi pentru cunoaºterea ºi aplicarea adevãrurilor din aceastã car te a 
Scripturii.

CATEHEZÃ. Vã reamintim cã a început un nou studiu de catehezã pentru toþi cei ce doresc sã 
cunoascã adevãrurile Scripturii privind mântuirea sufletului, sau au întrebãri la care doresc 
rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la 
etaj (bibliotecã).

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.

ÎNTÂLNIREA SLUJITORILOR. Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru fiecare persoanã care slujeºte în 

Biserica „Harul”, într-o slujire vizibilã sau mai puþin vizibilã. Vã invitãm pe toþi, cei care slujiþi sau vreþi 

sã vã asumaþi o slujire în Biserica „Harul”, la întâlnirea de cunoaºtere ºi învãþãturã pentru slujitori. 

Duminica viitoare, 16 octombrie, între orele 13.00-16.00. Servim masa împreunã, ne cunoaºtem ºi 

învãþãm cum sã slujim mai bine.

STUDIU BIBLIC SURORI. Surorile care doresc sã petreacã împreunã un timp de pãrtãºie în 
rugãciune ºi studiu biblic, sunt invitate începând cu data de 13 oct. a.c. în fiecare zi de joi, de la ora 
18.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).

Proverbe 27-31;      
1Regi 5-6

o 

o 

 

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 

Este o cinste pentru om sã se 
fereascã de certuri. 

(Proverbe 20:3a)

 Rugãciune specialã pentru 
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 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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Sora Popescu Viorica (Sanda)

mulþumire pentru cã se bucurã de prezenþa 
Domnului în fiecare zi

mulþumire pentru sãnãtatea pe care o are
mulþumire pentru copiii cu care a binecuvântat-o 

Dumnezeu ºi pentru cei 5 nepoþi
îndrãzneala de a le vorbi despre Dumnezeu, 

copiilor, nepoþilor, rudelor, vecinilor 

Sora Vlãduþu Paraschiva

sãnãtate fizicã ºi spiritualã
putere ºi rãbdare pentru îngrijirea soþului
mântuirea soþului ºi a fratelui de trup  

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

s

s

s

s

s

s

s

-O mai mare libertate pentru rãspândirea acesteia.

 7.Rugãciune pentru oprirea ºi înfrângerea lui Satan
 Împotriviþi-vã lui tari în credinþã, ne îndeamnã 

Biblia în 1 Petru 5: 9
 Trebuie sã ne rugãm continuu:
-ca planurile lui Satan sã fie distruse
-Satan sã fie izgonit
-întunericul lui sã disparã
-lanþurile pãcatului ºi ale obiceiurilor rele sã fie 

sfãrâmate
-uºile închise de Satan sã fie descuiate 
-duhurile demonice sã fie alungate, iar
- cei þinuþi robi de cãtre Satan sã fie eliberaþi.

 Rugãciunea este, aºadar, cea mai importantã resursã 
a Bisericii ºi cea mai importantã sursã, pentru a conduce 
lumea la pocãinþã ºi pentru întãrirea bisericii noastre în 
momentul acesta al aºteptãrii revenirii
Domnului Isus. 
  
           (Prelucrare dupã lucrarea Tu poþi schimba lumea 
prin rugãciune de A. W. Tozer)

3.Rugãciune pentru lucrãtori care sã rãspândeascã 
Cuvântul lui Dumnezeu

În Evanghelia dupã Matei 9: 38 gãsim scris: Rugaþi 
dar pe Domnul seceriºului, sã scoatã lucrãtori la seceriºul 
Lui!

E nevoie de rugãciuni care sã cheme clar oameni 
tineri sau mai în vârstã, pe care Dumnezeu sã-i cãlãuzeascã 
spre lucrarea specificã de lãrgire a Împãrãþiei Sale.

 4.Rugãciune pentru rãspândirea Evangheliei.
 Evanghelia dupã Ioan 4:35 spune: Ridicaþi-vã 
ochii ºi priviþi holdele care sunt albe acum, gata pentru 
seceriº!
 În aceastã direcþie, rugãciunile se referã la:

-distribuirea de Biblii
-evanghelizarea prin distribuirea de literaturã 

creºtinã
-evanghelizarea prin radio ºi televiziune
-evanghelizarea anumitor grupuri: tineri, studenþi, 

deþinuþi, militari, grupuri religioase ca: evreii, musulmanii ºi 
hinduºii din India.

-evanghelizarea fãcutã oamenilor pãcãtoºi care sunt 
sau nu, convinºi de pãcatele lor

-persoanele nemântuite din familiile noastre
-noii botezaþi care trebuie sã înþeleagã pe deplin 

Evanghelia ºi care trebuie ajutaþi.

 5.Rugãciune pentru mântuirea unei persoane
 Întotdeauna când te rogi pentru mântuirea unei 

persoane, tu te aliniezi voii lui Dumnezeu, deoarece El L-a 
trimis pe Fiul Sãu pe pãmânt sã ne rãscumpere din pãcat. 
Oricine ”înseteazã”poate sã vinã la El, spune Domnul Isus în 
Ioan 7: 37. Rugãciunea noastrã pentru cel pãcãtos trebuie sã 
vizeze urmãtoarele:
 -recunoaºterea acestuia cã este un pãcãtos ºi cã are 
nevoie de iertarea lui Dumnezeu

-iluminarea, fãcutã de Duhul, astfel ca persoana sã 
înþeleagã Evanghelia

-înþelegerea dragostei lui Dumnezeu
-eliberarea omului din lanþurile lui Satan
-darul lui Dumnezeu prin revãrsarea harului Sãu 
 -acordarea siguranþei mântuirii.

 6.Rugãciune pentru binecuvântarea naþiunii de cãtre 
Dumnezeu
 Cere-mi ºi-þi voi da neamurile de moºtenire spune 
Psalmul 2: 8.

Exemplele de rugãciuni pentru o naþiune includ:
 -binecuvântarea acelei naþiuni

 -binecuvântarea conducãtorilor naþiunii cu 
înþelepciune ºi integritate

 -hranã ºi locuinþe adecvate pentru oameni
-ungere cu Duhul Sfânt ºi rodnicie pentru lucrãtorii 

Evangheliei
-întãrirea ºi binecuvântarea bisericii
-înaintarea Evangheliei 

Fraþii nedreptãþiþi sunt mai greu de câºtigat 
decât o cetate întãritã, ºi certurile lor sunt tot aºa de 
greu de înlãturat ca zãvoarele unei case 
împãrãteºti. (Prov.18:19)

Cearta dezbinã fraþii ºi prietenii. Cearta ucide relaþii. 
Cearta are consecinþe nebãnuite, de aceea se impun anumite 
concluzii, pe care tot cartea Proverbe ni le prezintã.

Nu te grãbi sã te iei la cearta... (Prov.25:8)
Începutul unei certe este ca slobozirea unor 

ape; de aceea, curmã cearta înainte de a se înteþi. 
(Prov.17:14)

Cine iubeºte certurile iubeºte pãcatul. 
(Prov.17:19)

Este o cinste pentru om sã se fereascã de certuri. 
(Prov. 20:3)

E o artã sã eviþi o ceartã. Ce este de fãcut atunci? 
Iartã! Iartã! Iartã!

Stiricrestine.ro 

 Scriptura spune cã Domnul Isus stã ”la dreapta lui 
Dumnezeu ºi mijloceºte pentru noi” (Romani 8: 34)

Acesta este rolul pe care Domnul Isus l-a ales 
pentru fiecare dintre noi ºi aºteaptã sã mijlocim împreunã 
cu El pentru Biserica noastrã, pentru lãrgirea Împãrãþiei 
lui Dumnezeu. Împreunã cu noi mijloceºte ºi Domnul Isus. 
Dar cum sã ne rugãm?

 Existã rugãciuni de care putem fi întotdeauna 
siguri cã sunt dupã voia lui Dumnezeu. Una dintre cele mai 
puternice rugãciuni care se pot face este cea pe care ne-a 
învãþat-o Domnul Isus: Facã-se voia Ta!

Întotdeauna este potrivit sã te rogi cu aceste 
cuvinte, mai ales atunci când nu ºtim cum sã ne rugãm 
specific, cu privire la o anumitã situaþie.

Întâlnim ºi alte rugãciuni valabile întotdeauna, 
cum sunt: Doamne, preia Tu problema aceasta; 
Doamne, descopere-Te ºi lor; Doamne, toarnã Duhul 
Tãu; Vino repede în ajutorul meu, Doamne Isuse!

 Conform Scripturii, un mare numãr de rugãciuni 
sunt întotdeauna dupã voia lui Dumnezeu. Iatã câteva 
dintre ele pe care le putem folosi ºi noi.

 1.Rugãciunea pentru zidirea Bisericii lui Cristos.
 Domnul Isus a spus: Eu voi zidi biserica Mea, în 
Matei 16: 18. Iatã câteva exemple de rugãciuni care sunt 
oricând dupã voia lui Dumnezeu, referitoare la Bisericã:

-plantarea de noi biserici
 -creºterea numericã a bisericilor existente

 -binecuvântarea lui Dumnezeu asupra lucrãrii cu 
grupuri speciale (copii, tineret, familii, cei sãraci, cei care 
nu vin la bisericã, cei întemniþaþi ºi alþii)

-unitatea bisericii
-zel sporit pentru mãrturisire ºi câºtigare de 

suflete pentru Împãrãþia lui Dumnezeu
-dãrnicia jertfitoare ºi zeciuialã

 -ucenicizarea credincioºilor
 -un duh sporit de rugãciune în bisericã etc.

 2.Rugãciune pentru trezire spiritualã în Bisericã 
Psalmul 85:6 spune: ...ne vei înviora iarãºi 

pentru ca sã se bucure poporul Tãu în Tine?
 Rugãciunile valabile continuu conþin ºi 
adevãrurile urmãtoare:
 -o nouã conºtientizare a prezenþei lui Dumnezeu 
în bisericã

-o nouã reverenþã faþã de Dumnezeu a copiilor Sãi
-o dorinþã puternicã a poporului lui Dumnezeu de 

a-L vedea lucrând cu putere
-observarea unor noi binecuvântãri în slujbele 

bisericii
-noi dovezi de pocãinþã, smerenie înaintea lui 

Dumnezeu, ale poporului Sãu
-trezire spiritualã: localã, regionalã sau naþionalã.

Pastor, Daniel Mercioniu

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

C r e º t e r e s p i r i t u a l ã
DUMNEZEU  NE  CHEAMÃ  LA  RUGÃCIUNE

                                                 
  Rugãciunea este cea mai importantã resursã a 
Bisericii ºi cea mai mare nevoie, pentru a conduce lumea la 
pocãinþã, pentru întãrirea Bisericii, pentru înviorarea ei etc.

Revenirea Domnului Isus este aproape, iar 
rugãciunea este o urgenþã în momentul de faþã. Dacã 
principalul factor al întârzierii întoarcerii Domnului Isus 
este lipsa de rugãciune, sã nu fim surprinºi de faptul cã 
Dumnezeu se va îngriji ca, în zilele noastre, rugãciunea sã fie 
mai eficientã decât oricând înainte (Marcu 11: 24). 

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

Numãrul creºtinilor din Iran a depãºit trei 
milioane

O mare trezire spiritualã are loc în Iran unde mii de 
oameni au cunoscut Evanghelia ºi s-au hotãrât sã urmeze pe 
Isus, în ciuda ameninþãrilor constante ºi a persecuþiei din 
partea guvernului.

„În acest moment se pot vedea rezultatele puterii 
Duhului Sfânt. Dacã în anul 1994, au existat aproximativ 
100.000 de credincioºi, în acest moment, existã 3 
milioane de creºtini„, a declarat pentru CBN News, Reza, 
unul din creºtinii din Iran.

El a explicat cã bisericile sunt interzise în Iran, 
creºtinii folosesc internetul pentru a se conecta cu creºtinii 
din statele Unite ale Americii, Canada, Germania ºi Malaezia.

„Biserica principalã este casa mea, ºi prin internet 
mã pot conecta cu toata lumea,” a spus Reza.

El a mai spus cã mulþi creºtini iranieni au fugit în 
Turcia, de teama sã nu-ºi piardã viaþã. În ciuda dificultãþilor 
cu care se confruntã astãzi, credincioºii emanã bucurie ºi au 
speranþa cã într-un final vor ajunge la statutul de refugiat ºi 
vor emigra în alte þãri. Cei care s-au refugiat în Turcia se 
declarã fericiþi pentru libertatea pe care o au.

Mulþi creºtini îºi trãiesc în ascuns credinþa lor în Iran, 
pentru cã, dacã sunt descoperiþi mãrturisind pe Hristos sunt 
trimiºi la închisoare ºi sunt chiar torturaþi. Cu toate acestea, 
biserica este în creºtere, ºi tot mai mulþi oameni îl cunosc pe 
Isus Hristos ºi sunt interesaþi de Evanghelie.

Mai mulþi iranieni au devenit creºtini în ultimele 
douã decenii, decât în cele 13 secole anterioare de când a 
ajuns creºtinismul la ei.
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