
     

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. Adam Floarea
  2. Alexe Maria
 3. Baciu Zoia
 4. Barbu Zoica
 5. Blasek Aurelia
 6. Chiþoiu Constanþa
 7. Cibu Maxim
 8. Cojocaru ªtefan
 9. Craºovan Petru
                 10. Dinu Ilinca
                 11. Ene Lucreþia
                 12. Ignat Maria
                 13. Ion Rozalia
                 14. Ionescu Eugenia
                 15. Ivaºcu Maria
                 16. Lãzãrescu ªtefan
                 17. Mazilu Florentina
                 18. Micu Gherghina
                 19. Mihai Constantin
                 20. Mitu Emilia
                 21. Nica ªtefia
                 22. Omota Nicu
                 23. Pîrvu Dan
                 24. Radu Aniºoara
                 25. Rãdulescu Venera
                 26. Sas Florian
                 27. Simion Adrian
                 28. Slujitoru Angela
                 29. Stan Constantin
                 30. Topalã Zenovia
                 31. Þoldan Lina
                 32. Tudose Laurenþiu
                 33. Uniºor Cornelia
                 34. Vasilescu Jean 
                 35. Voinea Simona
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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

Tatãl tuturor credincioºilor  Avraam
 Geneza 12:1-9

Avraam este o persoanã de referinþã pentru cele trei religii monoteiste din lume: 
iudaismul, creºtinismul ºi islamul. Toate acestea pretind cã sunt urmaºii de drept 
ai lui Avraam. Biblia îi oferã un loc important lui Avraam în naraþiunea ei centralã, 
însã este suficient de clarã pentru cei dedicaþi studierii Scripturii, sã arate cine 
sunt urmaºii de drept ai lui Avraam.

1. Rolul ºi locul lui (legãmântul avraamic în istoria rãscumpãrãrii)
Toate cãrþile Scripturii prezintã o singurã istorie sau naraþiune centralã a 
rãscumpãrãrii care progreseazã descoperindu-ne planul lui Dumnezeu pentru 
mântuire. Aceastã istorie este dezvoltatã în mod esenþial prin legãmintele pe care 
le-a încheiat Dumnezeu cu omul (legãmântul creaþiei  cu Noe; legãmântul 
avraamic, legãmântul mozaic, legãmântul davidic ºi noul legãmânt).
               Dumnezeu încheie un legãmânt cu Avraam prin care îi va înmulþi urmaºii 
foarte mult, îi va da faimã ºi toate familiile pãmântului vor fi binecuvântate prin 
el. Prin acest legãmânt Dumnezeu urmãreºte mântuirea tuturor naþiunilor ºi 
înnoirea creaþiei în întregime. Astfel se formeazã poporul Israel ºi pe linia regalã a 
acestuia vine Mesia care va împlini toate promisiunile lui Dumnezeu faþã de 
Avraam. De fapt, Mesia este sãmânþa adevãratã a lui Avraam, ºi prin unire 
spiritualã cu El, toþi cei ce se încred pe deplin în El ºi în rãscumpãrarea Lui.

Aplicaþie: Suveranitatea ºi harul lui Dumnezeu a realizat în mod complet planul 
de rãscumpãrare în Domnul Isus Cristos ºi te invitã sã participi în cadrul acestui 
plan, devenind urmaº al lui Avraam ºi bucurându-te de promisiunile Lui.

2. Chemarea lui (alegerea ºi iniþiativa divinã)
Judecata lui Dumnezeu prin potop nu a rezolvat problema esenþialã a umanitãþii: 
pãcatul. Curând dupã potop s-a dovedit cã pãcatul nu a fost eradicat ºi oamenii au 
rãmas cu aceeaºi inimã. Dovada este turnul Babel ºi mândria oamenilor. Dupã 
împrãºtierea oamenilor de la turnul Babel, Dumnezeu iniþiazã istoria 
rãscumpãrãrii, alegând un om datoritã îndurãrii Lui, cãruia i s-a descoperit ºi pe 
care l-a chemat sã îºi pãrãseascã familia ºi sã îl urmeze bazându-se pe promisiunile 
Lui. Aceastã chemare îi schimbã cu totul viaþa lui Avraam ºi afecteazã profund 
istoria umanitãþii.

Aplicaþie: Astãzi chemarea lui Dumnezeu pentru tine este chemarea Evangheliei, 
prin care Dumnezeu te provoacã sã îl urmezi pe Isus Cristos, pãrãsind idolii 
personali ai inimii ºi perimetrul tãu de confort.
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GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã, în cadrul grupurilor de ucenicie se va 
studia din Evanghelia dupã Luca 1:5-38, lecþia: BUNAVESTIRE: regele, preotul ºi 
fecioara. Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu.

CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã, un curs 
de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii. Dorim ca cei care participã la 
acest studiu sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea 
sufletului ºi sã experimenteze trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare 
duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!

PROGRAMUL DE IARNÃ. Vã reamintim cã începând cu aceastã dupã amiazã slujbele de 
duminicã seara vor începe la ora 17.30, ºi de asemenea ºi cele de miercuri seara, tot la ora 
17.30.

ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI. În aceastã dupã amiazã, înainte de întâlnirile grupurilor 
de ucenicie, va fi un timp în care vor fi date rãspunsuri la întrebãrile din cartea Iov. Dacã aveþi 
întrebãri, vã rugãm sã le scrieþi pe o hartie ºi sã le puneþi în coºul de colectã în aceastã 
dimineaþã. Vã mulþumim!

TINERI EUTIH. Chipul Domnului sau Chipul veacului? Se vede Chipul Domnului din 
modul în care te raportezi la bani? Ce vezi când te uiþi în oglindã: dãrnicie sau lãcomie? Vino sã 
învãþãm împreunã ce ne învaþã Biblia despre BANI. Marþi, de la 18.30.

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are loc în 
fiecare joi de la ora 18.00, 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. Vom urmãri planul rãscumpãrãrii aºa cum a 
fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi             
Geneza 19-25.

  
Prin credinþã, Avraam, când a 

fost chemat sã plece într-un loc 
pe care avea sã-L ia ca moºtenire, 
a ascultat ºi a plecat fãrã sã ºtie 

unde se duce. 
Evrei 11:8

Aria de slujire: 

EVANGHELIZAREA ªI MISIUNEA

Rugãciune pentru Evanghelizare ºi misiune prin 
ºcoala duminicalã

misiunea în ºcoli în luna decembrie: uºi deschise, copii 
receptivi, învãþãtori dedicaþi, întelepciune în prezentarea 
evangheliei

misiunea în Glina la cãminul cultural în preajma 
Crãciunului

resurse umane pentru misiune
aparatura tehnicã necesarã

Misiune externã
Silvia Ologeanu a pleacat  cu o echipã medicalã în Guineea Bissau pe 31 octombrie
 rugãciune pentru protecþie fizicã ºi spiritualã
 înþelepciune în toate deciziile din teren
unitatea echipei
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Fam. Mãnoiu Vasile ºi Nicoleta

- mulþumire pentru cã împreunã, ca familie, L-au cunoscut 
pe Dumnezeu ºi sunt copiii Lui
- fr. Vasile: mulþumire pentru sãnãtatea fizicã pe care i-a 
dat-o Dumnezeu pânã la aceastã vârstã
- mulþumire pentru cei 45 de ani de cãsnicie, pentru 
armonia din familie ºi pentru binecuvântãrile materiale ºi 
spirituale de care le-a fãcut parte Dumnezeu 
- rugãciune pentru sãnãtatea sorei Nicoleta
- pentru mântuirea fiicei, Emilia, ºi a familiei ei
- sã-i þinã Dumnezeu aproape de El pânã la sfârºitul vieþii

Fam. Niþu Emanuel ºi Cati

- mulþumire cã au avut harul sã creascã în familii de 
credincioºi
- mulþumire pentru dragostea cu care au fost primiþi în 
biserica noastrã ºi pentru harul pe care l-au gãsit în 
Biserica HARUL
- mulþumire pentru cei trei copii cu care i-a binecuvântat 
Dumnezeu
- Manu: doreºte sã fie preot  în casa lui, un soþ ºi un tatã 
model pentru familie ºi cu o mãrturie bunã la locul de 
muncã
- ca pãrinþi, sã aibã înþelepciune în creºterea copiilor: 
un echilibru în dragostea lor faþã de fiecare din ei
- rugãciune pentru finalizarea unui proiect foarte 
important: o tabãrã creºtinã pentru copii în localitatea 
Dragoslavele, jud. Argeº. Proiectul are în vedere ºi un 
adãpost pentru copiii cu probleme sociale ºi medicale.

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 
Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

      verdicte în privinþa lor. Este adevãrat cã sfinþii vor 
judeca lumea (1 Corinteni 6:2), dar aºteaptã pânã 
      la momentul potrivit. Aminteºte-þi avertismentul 
apostolului, din 1 Corinteni 4:5: Sã nu judecaþi 
      nimic înainte de vreme, pânã va veni Domnul!

 b) Pocãieºte-te, de gândurile deºarte! Acestea miºunã 
în mintea credincioºilor la fel ca muºtele câineºti 
     din casa lui Faraon (Exodul 8:24). Câtã zãpãcealã existã 
în imaginaþia omului! Dacã Satan nu-þi 
     posedã trupul, îþi poate stãpâni deseori mintea. Pânã 
când vei pãstra gânduri nelegiuite în inima ta?
     (Ieremia 4:14) Un om poate foarte uºor sã-ºi paveze 
drumul înspre iad, visând. O, sfinþi ai lui
     Cristos, ruºinaþi-vã de aceastã uºurãtate din propria 
voastrã minte!

c) Pocãieºte-te, de slãbirea ta în har!  ...þi-ai 
pãrãsit dragostea dintâi  (Apocalipsa 2:4). Creºtinule, 
oare cât de des þi se întâmplã ca nivelul apelor 
duhovniceºti din propriu-þi suflet sã fie scãzut? Oare cât de 
frecvent vine rãceala spiritualã asupra ta? Unde sunt acele 
flãcãri de afecþiune, acele
dulci topiri ale inimii pe care le-ai trãit altãdatã? Îmi este 
teamã cã acele momente cereºti s-au
dus. O...! Sã ne pocãim pentru cã ne-am pãrãsit dragostea 
dintâi!

d) Pocãieºte-te, pentru cã nu þi-ai pus talanþii în 
negoþ! Sãnãtatea este un talant, averea este un talant, 
inteligenþa este un alt talant. Toate acestea þi-au fost date 
ca sã le pui în negoþ, spre lauda
slavei Creatorului. El te-a trimis în lume, aºa cum un 
negustor îºi trimite agentul peste mãri ºi
þãri, ca sã facã negoþ în numele ºi spre beneficiul lui, iar tu 
nu ai fãcut tot binele pe care l-ai fi 
putut realiza. Poþi tu spune: Doamne, polul tãu a mai 
adus cinci poli (Luca 18:19)?
O...! Deplânge acum îngroparea talanþilor tãi! Lasã ca 
pãrerea de rãu sã vinã asupra ta, pentru cã ai irosit fãrã 
folos atâta timp din viaþã. Ai petrecut atâtea momente 
preþioase, din viaþa ta, în activitãþi fireºti, iar nu într-o 
devoþiune sfântã.

     e)   Pocãieºte-te, pentru cã eºti lumesc! Prin 
mãrturisirea credinþei tale, te asemeni cu pãsãrile care 
           se înalþã în zbor ºi care se adapã din roua cerului. 
Totuºi, prin trãirea ta, eºti ca un ºarpe care
           mãnâncã þãrânã. Baruc, un om bun, a fost confruntat 
cu urmãtoarea întrebare: ªi tu umbli dupã
           lucruri mari?  (Ieremia 45:5)

Fragment din cartea Harul neglijat al pocãinþei de 
Thomas Watson
  
                           (Continuare în numãrul viitor)

 UN  ÎNDEMN  SERIOS  LA  POCÃINÞÃ                                                                               

  Biblia spune: Dacã nu vã pocãiþi, toþi veþi pieri la fel 
(Luca 13: 5). Nu se poate înota în raiul lui Dumnezeu decât 
într-un râu de lacrimi de pocãinþã. Ea reprezintã o cerinþã 
imperioasã, pentru cã nu ne duce pe noi înspre Cristos, cât 
Îl aduce pe Cristos înspre noi. Pânã când pãcatul nu devine 
amar pentru noi, Cristos nu poate fi dulce ºi dorit de noi. 
Pocãinþa este deci necesarã, zilnic. Ea este necesarã pentru 
toþi oamenii. Dumnezeu porunceºte tuturor oamenilor 
sã se pocãiascã (Faptele Apostolilor 17: 30).  
 Pocãinþa este necesarã pentru oamenii mari, deoarece 
pãcatele lor, ale liderilor, încurajeazã pãcatele celorlalþi. 
Ea este indispensabilã pentru pãcãtoºii cei mai depravaþi 
(corupþi, desfrânaþi etc.), pentru oamenii înºelãtori, 
pentru fãþarnici, pentru imorali, dar ºi morali (care nu au 
pete vizibile, încât dispreþuiesc oferta îndurãrii lui 
Dumnezeu). Sub frunzele frumoase ale unui pom se pot 
ascunde viermi
dezgustãtori. Dacã moralitatea ar fi fost suficientã pentru 
mântuirea omului, Cristos nu ar fi venit sã moarã. Omul 
moral are o lampã aspectuoasã, dar îi lipseºte 
untdelemnul Duhului harului.                      

 Pocãinþa este absolut necesarã pentru oamenii lui 
Dumnezeu, care se bucurã de o realã lucrare a harului în 
inimã. Ei trebuie sã aducã zilnic o jertfã a lacrimilor. Atunci 
când oamenii vin la credinþã, ei sunt uºuraþi de toatã 
povara ºi nu le mai rãmâne nimic de fãcut decât sã se 
bucure de mântuirea, primitã prin credinþã? Nu este 
adevãrat! Credincioºii mai au ceva de fãcut ºi anume, ei 
trebuie sã se pocãiascã.
Pocãinþa este un act continuu. Exprimarea întristãrii 
sfinte, pentru pãcatele sãvârºite zilnic, nu trebuie sã 
înceteze pânã la moartea credinciosului.
 Într-o scrisoare, adresatã unei credincioase, Ieronim îi 
spunea cã viaþa ei trebuie sã fie una de pocãinþã.
Aceasta este o rãstignire a firii pãmânteºti (Galateni 5:24), 
care nu se face dintr-o datã, ci treptat, pe parcursul întregii 
vieþi.

 Oare nu existã destule motive pentru ca oamenii lui 
Dumnezeu sã se scalde într-o baie de lacrimi?
Dar voi nu sunteþi vinovaþi înaintea Domnului, 
Dumnezeului vostru? (2 Cronici 28:10). Oare nu sãvârºiþi 
voi pãcate în fiecare zi?
Chiar dacã aþi fi diamante, oare nu aveþi niciun cusur? Oare 
nu citim noi despre netrebnicia copiilor Lui? 
(Deuteronom 32:5)?
Cautã cu lumânarea Cuvântului în inima ta ºi vezi, dacã nu 
gãseºti nimic vrednic de pocãinþã...!

 a) Pocãieºte-te, de judecãþile pripite! În loc sã te rogi 
pentru alþii, tu eºti imediat gata sã pronunþi

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

Ru g ã c i u n e  pe n t r u  Ro m â n i a

Vã chemãm sã ne rugãm în aceste zile pentru þara noastrã. 

Sã cerem de la Dumnezeu milã ºi har:

- mângâierea ºi cercetarea lui Dumnezeu peste toate 

familiile care au morþi sau rãniþi în urma incendiului de la 

clubul Colectiv

- înþelepciune ºi compasiune din partea Bisericii în raport 

cu cei ce suferã

- întoarcerea tinerilor cu faþa spre Dumnezeu

- zãdãrnicirea planurilor care discrediteazã Biserica

- consilieri cu fricã de Dumnezeu ºi înþelepþi pentru 

preºedintele României

- înþelepciune, credinþã ºi curaj pentru preºedintele 

României

- un guvern care sã urmãreascã bine oamenilor

- eradicarea corupþiei din toate sistemele

- înviorarea bisericilor din România ºi implicarea 

creºtinilor în rezolvarea problemelor

3. Rãspunsul lui (credinþã deplinã în Cel ce 
cheamã)
Scriptura se referã adesea la Avraam, oferindu-l ca exemplu 
pentru credinþa lui. O credinþã care îl face sã se miºte din 
loc, sã îºi pãrãseascã confortul, siguranþa ºi identitatea 
iniþialã ºi sã se aventureze într-o cãlãtorie necunoscutã. 
Credinþa aceasta nu a fost una perfectã (existã o dinamicã a 
ei), însã prin aceasta Avraam L-a ascultat pe Dumnezeu, a 
fost îndreptãþit înaintea Lui, a biruit cele mai aspre 
încercãri ºi a moºtenit promisiunile.

Aplicaþie: Rãspunsul ºi atitudinea care îþi integreazã viaþa 
în planul de mântuire a lui Dumnezeu este credinþa ta în 
Isus Cristos, demonstratã printr-o umblare ascultãtoare de 
Cristos pe urmele Lui.

Pastor, Betuel Vãraru

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