Aria de slujire:
ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Alexe Ion
4. Baciu Zoia
5. Barbu Zoica
6. Bejan Ioan
7. Blasek Aurelia
8. Chiþoiu Constanþa
9. Cibu Maxim
10. Cojocaru ªtefan
11. Crainic Floare
12. Craºovan Petru
13. Ene Lucreþia
14. Ignat Maria
15. Ion Rozalia
16. Ionescu Eugenia
17. Ivaºcu Maria
18. Lãzãrescu ªtefan
19. Micu Gherghina
20. Mihai Constantin
21. Mihãilescu Marta
22. Mitu Emilia
23. Nica ªtefia
24. Omota Nicu
25. Radu Aniºoara
26. Rãdulescu Venera
27. Sas Florian
28. Sãcãcean Elena
29. Sãcãcean Gheorghe
30. Scântei Gheorghi
31. Simion Adrian
32. Slujitoru Angela
33. Stan Constantin
34. Þoldan Lina
35. Uniºor Cornelia
36. Vasilescu Jean
37. Voinea Simona
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.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII
Aceste lucruri li s-au întâmplat ca
sã ne slujeascã drept pilde, ºi au
fost scrise pentru învãþãtura
noastrã, peste care au venit
sfârºiturile veacurilor. Astfel dar,
cine crede cã stã în picioare sã ia
seama sã nu cadã.
(1 Corinteni 10:11-12)

s Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
s Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba
românã de peste 300 de ani
s Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara
noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim
Biblia
s Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
s Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
s Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
s Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
s Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
s Mijlocire pentru cei care au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã
sufletul
s 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.
Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
o LA MULÞI ANI! Prin harul Domnului am pãºit într-un nou an, necunoscut pentru
noi, dar încrezãtori cã suntem în mâinile ºi sub protecþia Atotputernicului nostru
Dumnezeu. Pãºim în acest nou an cu dorinþa de a ne bucura de binecuvântãrile pe care
Dumnezeu le are pregãtite pentru noi, dar în acelaºi timp, pregãtiþi ºi pentru
încercãrile pe care El le va îngãdui în viaþa noastrã, ºtiind cã … toate lucrurile
lucreazã împreunã spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu... (Romani 8:28). Vã
dorim tuturor un An Nou binecuvântat care sã ne aducã mai aproape de Dumnezeu, sã
ne facã mai asemãnãtori cu Domnul ºi Mântuitorul nostru Isus Hristos, ºi mai
pregãtiþi pentru întâlnirea cu El.
o CINA DOMNULUI. În aceastã dimineaþã, în prima duminicã din noul an, vom
celebra jertfa Mântuitorului, a Cãrui naºtere am sãrbãtorit-o cu câteva zile în urmã,
dar a cãrui venire pe pãmânt a fost aceea de a ne mântui de pãcatele noastre, prin jetfa
Sa de la Golgota. Se pot împãrtãºi cu pâinea ºi vinul, simboluri ale trupului Sãu frânt
pe cruce ºi al sângelui Sãu vãrsat pentru iertarea pãcatelor noastre, toþi cei care L-au
mãrturisit pe Isus ca Mântuitor ºi Domn în apa botezului, ºi sunt într-o relaþie bunã cu
Dumnezeu ºi cu semenii.
o CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã în biserica noastrã se desfãºoarã un
curs de catehizare, adicã 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!
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.
o 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 Exod 20-26.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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Aripi de vultur pentru 2016
Exod 19:1-9
Anul nou în care am intrat, 2016, ne stã înainte ca un munte, care ne
obtureazã vederea. Nu putem vedea dincolo de el. Ce bine ar fi dacã am avea niºte
aripi de vultur ºi ne-am putea ridica deasupra muntelui ca sã putem vedea dincolo
de el… dar este imposibil. Singura cale de a afla ce-i dincolo de el este sã îl
escaladãm. Pentru a avea puterea de a-l traversa putem privi înapoi, în trecut ºi sã
vedem puterea lui Dumnezeu care ne-a însoþit pânã aici. „Aþi vãzut ce am fãcut
Egiptului ºi cum v-am purtat pe aripi de vultur pânã aici la Mine.” (Exod 19:4)
Aþi vãzut?, îi întreabã Dumnezeu pe evrei. Aþi vãzut ce am fãcut
Egiptului? Da, puteau rãspunde ei. Puterea lui Dumnezeu s-a manifestat deplin în
actul rãscumpãrãtor, când i-a scos o datã pentru totdeauna din Egipt. Aþi vãzut
cum v-am purtat pe aripi de vultur pânã aici la Mine? La aceastã a doua
întrebare rãspunsul nu mai este atât de clar un da… Evreii puteau întreba: Care
aripi de vultur? La Mara am dat de ape amare. În deºertul Sin am suferit de foame ºi
de sete. La Refidim iar n-am gãsit apã. Amaleciþii au nãvãlit peste noi. Unde sunt
aripile de vultur? Aripile de vultur nu înseamnã nicidecum un zbor lin pe
deasupra tuturor greutãþilor vieþii, ci mai degrabã grija protectoare ºi iubitoare pe
care Dumnezeu o are faþã de noi în cãlãtoria credinþei. Moise recunoaºte aceasta în
Deuteronom 32:11, 12 Ca vulturul care îºi scuturã cuibul, zboarã pe deasupra
puilor, îºi întinde aripile, îi ia ºi îi poartã pe penele lui: Aºa a cãlãuzit Domnul
singur pe poporul Sãu… Unde sunt aripile de vultur? Una era actul rãscumpãrãtor
prin care au fost scoºi din cuibul robiei. A doua era grija protectoare ºi iubitoare pe
care Dumnezeu o avea faþã de ei în timpul cãlãtoriei lor spre þara promisã.
Pavel afirmã cã toate acestea li s-au întâmplat lor ca sã ne fie nouã de
învãþãturã, sã nu facem cum au fãcut ei ºi sã nu pãþim ce au pãþit ei (1 Corinteni
10:1-13). Care sunt pentru noi aripile de vultur, care ne pot purta peste sau prin
provocãrile ºi bucuriile anului 2016?
1.

Actul rãscumpãrãtor

Aspectul obiectiv: Jertfa lui Hristos o datã pentru totdeauna ºi pentru toþi
oamenii - Cina Domnului

Aspectul subiectiv: naºterea din nou prin acceptarea personalã a actului
rãscumpãrãtor - Botezul

Continuarea în pagina 2

2.

Cãlãtoria rãscumpãraþilor

În fiecare zi, dupã porunca Domnului

U n d r a m de î n þ e l e p c i u n e
ALFABETUL HOTÃRÂRILOR PENTRU
ANUL 2016

Prin deºertul plin de piedici
Împreunã cu poporul lui Dumnezeu, nu de unul singur
Într-o direcþie clarã: Muntele lui Dumnezeu, Þara promisã
Dupã cum nu poþi zbura cu o singurã aripã, tot aºa nu
poþi fi creºtin asumându-þi doar jumãtate din ceea ce
înseamnã viaþa creºtinã. Nu vei ajunge acolo unde te cheamã
Dumnezeu în anul 2016 bazându-te doar pe actul
rãscumpãrãtor iniþial ºi refuzând cãlãtoria zilnicã a credinþei
împreunã cu poporul lui Dumnezeu. Dacã te bizui pe jertfa
lui Hristos ºi ai fost nãscut din nou, asumã-þi cãlãtoria
creºtinã zilnic. Cere zilnic cãlãuzire, putere, protecþie
spiritualã ºi înainteazã în cãlãtoria credinþei.
De asemenea, nu vei ajunge acolo unde te cheamã
Dumnezeu în anul 2016 dacã doar mergi alãturi de poporul
lui Dumnezeu, dar nu te bizui în mod personal pe jertfa lui
Hristos pentru rãscumpãrarea ta din pãcat ºi nu ai fost nãscut
din nou prin puterea Lui. Roagã-L pe Hristos sã te mântuiascã
ºi sã facã minunea naºterii din nou în viaþa ta!
Cu o singurã aripã, oricare dintre ele ar fi aceea, ne
vom învârti în bucla deºertãciunii ºi nu vom ajunge
niciodatã acolo unde ne cheamã Dumnezeu. Aceste lucruri
li s-au întâmplat ca sã ne slujeascã drept pilde, ºi au fost
scrise pentru învãþãtura noastrã, peste care au venit
sfârºiturile veacurilor. Astfel dar, cine crede cã stã în
picioare sã ia seama sã nu cadã (1 Corinteni 10:11-12).
Pastor, Daniel Mercioniu

V i z i u n e a bi s e r i c i i - 20 16
Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data
de 28 septembrie 2014, ne propunem ºi în anul 2016 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:
o Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual
2014-2015
o Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe
nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa
o Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire
o Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi)
pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire
o Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi
susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

A. Sã ASCULT de Dumnezeu. - Voi sã mergeþi dupã
Domnul Dumnezeul vostru ºi de El sã vã temeþi;
poruncile Lui sã le pãziþi; de glasul Lui sã ascultaþi; Lui
sã-I slujiþi ºi de El sã vã alipiþi. (Deuteronom 13:4)
B. Sã citesc BIBLIA. - Cartea aceasta a Legii sã nu se
depãrteze de gura ta; cugetã asupra ei zi ºi noapte,
cãutând sã faci tot ce este scris în ea; cãci atunci vei
izbândi în toate lucrãrile tale ºi atunci vei lucra cu
înþelepciune. (Iosua 1:8)
C. Sã fiu CREDINCIOS Domnului. - Nu te teme nicidecum
de ce ai sã suferi. Iatã cã diavolul are sã arunce în
temniþã pe unii din voi, ca sã vã încerce.ªi veþi avea un
necaz de zece zile. Fii credincios pânã la moarte, ºi-þi
voi da cununa vieþii. (Apocalipsa 2: 10)
D. Sã DÃRUIESC mai mult. - ªi sã nu daþi uitãrii
binefacerea ºi dãrnicia, cãci lui Dumnezeu jertfe
ca acestea Îi plac. (Evrei 13: 16)
E. Sã EVANGHELIZEZ. - Apoi le-a zis:”Duceþi-vã în toatã
lumea ºi propovãduiþi Evanghelia la orice fãpturã”.
(Marcu 16: 15)
F. Sã FUG de poftele tinereþii. - Fugi de poftele tinereþii ºi
urmãreºte neprihãnirea, credinþa, dragostea, pacea,
împreunã cu cei ce cheamã pe Domnul dintr-o inimã
curatã. (2 Timotei 2: 22)

L. Sã LAUD pe Domnul. - Voi binecuvânta pe Domnul în
orice vreme; lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. (Psalmul
34: 1)
M. Sã fiu MULÞUMITOR pentru ce mi-a dat Dumnezeu ºi cu ce
am. - Toate zilele celui nenorocit sunt rele, dar cel cu inima
mulþumitã are un ospãþ necurmat. (Proverbe 15: 15)
N. Sã fiu tare în NÃDEJDE. - Dumnezeul nãdejdii sã vã umple
de toatã bucuria ºi pacea pe care o dã credinþa, pentru ca,
prin puterea Duhului Sfânt, sã fiþi tari în nãdejde! (Romani
15: 13)
O. Sã mã ODIHNESC la umbra Celui Atotputernic. - Cel ce stã
sub ocrotirea Celui Preaînalt ºi se odihneºte la umbra Celui
Atotputernic, zice despre Domnul:”El este locul meu de
scãpare ºi cetãþuia mea, Dumnezeul meu în care mã
încred!” (Psalmul 91: 1 b-2)

P. Sã caut PACEA. - Cãci cine iubeºte viaþa...sã se depãrteze
de rãu ºi sã facã binele, sã caute pacea ºi s-o urmãreascã.
(1 Petru 3: 11)
R. Sã mã ROG mai mult. - Rugaþi-vã neîncetat!
(1 Tesaloniceni 5: 17)
S. Sã fiu SMERIT. - Smeriþi-vã, dar, sub mâna tare a lui
Dumnezeu, pentru ca , la vremea Lui, El sã vã înalþe.
(1 Petru 5: 6)
T. Sã TRÃIESC dupã îndemnurile Duhului. - Dumnezeu a
osândit pãcatul...pentru ca porunca Legii sã fie împlinitã în
noi,care trãim nu dupã îndemnurile firii pãmânteºti, ci
dupã îndemnurile Duhului. Cãci toþi cei ce sunt cãlãuziþi de
Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu.
(Romani 8: 4, 14)

G. Sã am grijã de GURÃ. - Din aceeaºi gurã iese ºi
binecuvântarea ºi blestemul. Nu trebuie sã fie aºa, fraþii
mei! (Iacov 3: 10)

U. Sã URMÃRESC neprihãnirea ºi pãrtãºia. - Fugi de poftele
tinereþii ºi urmãreºte neprihãnirea, credinþa, dragostea,
pacea, împreunã cu cei ce cheamã pe Domnul dintr-o inimã
curatã. (2 Timotei 2: 22)

H. Sã fiu HARNIC. - Cine lucreazã cu o mânã leneºã
sãrãceºte, dar mâna celor harnici îmbogãþeºte.
(Proverbe 10: 4)

V. Sã VEGHEZ. Vegheaþi, dar, pentru cã nu ºtiþi în ce zi va veni
Domnul vostru. (Matei 24: 42)

o Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã
seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

I. Sã IUBESC ca Domnul Isus. - Vã dau o poruncã nouã: sã
vã iubiþi unii pe alþii, cum v-am iubit Eu; aºa sã vã iubiþi
ºi voi unii pe alþii. (Ioan 13: 34)

o Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã
darul lui, acolo unde este nevoie

J. Sã nu JUDEC. - Nu judecaþi, ca sã nu fiþi judecaþi!
(Matei 7: 1)

Z. Sã dau ZECIUIALÃ. Orice zeciuialã din pãmânt, fie din
roadele pãmântului, fie din rodul pomilor este a Domnului;
este un lucru închinat Domnului. (Levitic 27: 30)
VÃ URÃM TUTUROR MULTÃ ROADÃ ªI O MAI MARE
ASEMÃNARE CU HRISTOS, DOMNUL NOSTRU,
ÎN ANUL 2016!

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

Veghere ºi rugãciune
Domnul Isus a asociat adesea vegherea cu
rugãciunea. Veghetorul este atent sã vadã tot ce se
întâmplãºi apoi, merge înaintea Lui Dumnezeu cu
tot ceea ce a vãzut ca sã cearã luminã pentru a
înþelege corect, credinþã pentru a putea rãspunde
corect, putere pentru a lupta corect ºi în final,
pentru a birui toate ameninþãrile, greutãþile,
ispitele ºi atacurile din partea firii pãmânteºti, a
lumii ºi a diavolului. Conºtienþi de faptul cã
rugãciunea ºi vegherea sunt necesare în fiecare zi,
în aceastã sãptãmânãîn mod special ºi în unitatea
Duhului, toate bisericile baptiste din România sunt
chemate sã vegheze ºi sã se roage împreunã pentru
toate aspectele lucrãrii Evangheliei la nivelul
fiecãrui credincios, a fiecãrei familii, a fiecãrei
biserici, la nivelul þãrii noastre ºi pe plan mondial.
În fiecare zi îndemnul la rugãciune este structurat
pentru rugãciuni de mulþumire, mijlocire ºi cerere.
Duminicã, 03 Ianuarie 2016
"Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 'Ce
vezi Ieremio?' Eu am rãspuns: 'Vãd un veghetor.' ªi
Domnul mi-a zis: 'Bine ai vãzut; cãci Eu veghez
asupra Cuvântului Meu, ca sã-l împlinesc.'" (Ieremia
1:11-12)
Mulþumim:
·
pentru Cuvântul lui Dumnezeu Sfânta
Scripturã prin care ne vorbeºte;
· pentru accesul liber la Cuvântul lui
Dumnezeu;
· pentrucã putem sã ne corectãm perspectiva
asupra noastrãºi a lumii prin Cuvântul lui
Dumnezeu.
Mijlocim:
·
pentru cei care neglijeazã Cuvântul lui
Dumnezeu;
· pentru cei care sunt influenþaþi de duhul
veacului acestuia;
· pentru cei care vin rar sau aproape deloc sã
asculte Cuvântul.
Cerem:
·
credinþã puternicã în Cuvântul lui
Dumnezeu;
· cãlãuzirea Duhului peste toþi cei care
propovãduiesc Cuvântul;
· sã lucreze Cuvântul la mântuirea multora în
acest an.

