Pregãtire în rugãciune pentru
SÃRBÃTOAREA ÎNVIERII

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

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

Nu te lãsa biruit de rãu, ci
biruieºte rãul prin bine.
(Romani 12:21)

s Mulþumire pentru moartea Mântuitorului ca
ispãºre pentru pãcatele noastre.
s Mulþumire pentru învierea Mântuitorului, care
este o confirmare a acceptãrii jertfei Sale ºi o
garanþie a învierii noastre.
s Mulþumire pentru oportunitãþile de slujire ºi
evanghelizare cu ocazia sãrbãtoririi Paºtelui.
s Cerere pentru toþi românii care vor celebra Paºtele, sã înþeleagã semnificaþia
sãrbãtorii.
s Cerere pentru protecþie ºi putere în mãrturisirea evangheliei cu ocazia Paºtelui.
s Cerere pentru cãlãuzire în vederea organizãrii evenimentelor de Paºte.
s Cerere pentru înviorarea spiritualã a credincioºilor prin puterea Învierii.
s Cerere pentru mãrturia vizibilã a Bisericii Harul în cartierul Titan.
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 GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã
dupã amiazã.Se va studia Lecþia 11 din Evanghelia dupã Marcu 7:31-37;
8:1-26.Vã aºteptãm!
o NOU CURS DE CATEHEZÃ. Prin harul Domnului a început un nou curs de
catehezã. Facem precizarea cã acest curs de catehizare este un curs de iniþiere în
cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii. Îi aºteptãm pe toþi cei care doresc sã
cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea
sufletului ºi sã experimenteze trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile vor
avea loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj
(Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o 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.
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. Saptãmâna aceasta se va
citi Deuteronom 31-34; Psalmul 90; Iosua 1-4.
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...Ce lucru neobiºnuit faceþi?...
Matei 5:38-48; Romani 12:17-21

Este întrebarea pe care Domnul Isus o adreseazã ucenicilor Sãi, pregãtindu-i sã
înfãptuiascã lucruri ieºite din comun, lucruri neobiºnuite, cu care sã-i ºocheze pe cei
din jurul lor, vãzând cã urmaºii lui Hristos pot acþiona ºi reacþiona altfel în faþa rãutãþii
oamenilor. ªtim cã, în general, omul acceptã cu uºurinþã toate lucrurile pe care le
poate înþelege ºi explica în mod raþional, dar când ceva neobiºnuit se afirmã, ceva ce
trece dincolo de o înþelegere logicã, raþionalã, omul devine circumspect ºi
neîncrezãtor, cã lucrurile se pot întâmpla altfel.
Predica de pe Munte a Domnului Isus conþine o serie de afirmaþii care
ºocheazã, la prima vedere, pe oricine, pentru cã aceste afirmaþii sunt opusul a ceea ce
gândeºte ºi crede omul. Am vãzut lucrul acesta în cele nouã fericiri, însã nimeni,
probabil, nu se aºtepta ca Mântuitorul sã vinã cu alte învãþãturi ºi mai ºocante ºi mai
rãscolitoare ºi care, omeneºte vorbind, par imposibil de îndeplinit.
În continuarea Predicii Sale, Domnul Isus face o corecþie unei porunci din V.T.
cu care, de altfel începe acest pasaj: Aþi auzit cã s-a zis: “Ochi pentru ochi ºi dinte
pentru dinte” (v.38). Aceastã poruncã spunea în esenþã, sã nu rãspunnzi celui ce îþi
face rãu cu un rãu mai mare. Era o lege care avea ca scop limitarea mâniei, a urii ºi mai
ales a rãzbunãrii. Mântuitorul merge însã mai departe ºi spune: Sã nu vã împotriviþi
celui ce vã face rãu (v 39). Prin aceasta Domnul Isus eliminã complet intenþia de
rãzbunare. Ori lucrul acesta nu este deloc uºor, ºtiind cã firea pãcãtoasã a omului nu
este satisfãcutã decât atunci când plãteºte cu aceeaºi monedã rãul care i s-a fãcut, ºi
chiar sã rãspundã cu un rãu ºi mai mare.
În acest sens, Domnul Isus aratã care sunt cele douã atitudini pe care trebuie sã
le manifeste creºtinul în relaþia cu cei necredincioºi, cu cei care ne fac rãu:
1.Sã nu reacþioneze cu rãu, la rãul care i se face.
Dar Eu vã spun: Sã nu vã împotriviþi celui ce vã face rãu (v.39)
2.Sã reacþioneze cu bine, la rãul care i se face.
Dar Eu vã spun: Iubiþi pe vrãjmaºii voºtri, binecuvântaþi pe cei ce vã
blestemã, faceþi bine celor ce vã urãsc, ºi rugaþi-vã pentru cei ce vã asupresc ºi vã
prigonesc. (v.44)
Mântuitorul îi avertizeazã pe ucenici sã fie gata sã facã lucruri neobiºnuite,
prin care oamenii sã cunoascã dragostea lui Dumnezeu, care face sã rãsarã soarele ºi
peste cei rãi ºi peste cei buni, ºi dã ploaie ºi peste cei drepþi ºi peste cei
nedrepþi.(v.45)
Trebuie sã recunoaºtem cã lupta noastrã în confruntarea cu rãul din jurul
Continuarea în pagina 2

nostru nu este deloc uºoarã, dar biruinþa este posibilã
bazându-ne pe prezenþa ºi puterea Duhului Sfânt în viaþa
noastrã. Armele cu care vom câºtiga întotdeauna biruinþa
sunt armele Duhului ºi nu ale firii pãmânteºti.
Într-o lume în care existã atâta rãu, haideþi sã fim acei
oameni care sã întâmpinãm rãul cu bine, sã urmãrim binele,
sã rãspândim binele ºi în felul acesta vom reuºi sã-i scoatem
pe mulþi oameni de sub stãpânirea celui rãu, ºi sã-i aducem în
Împãrãþia dragostei ºi a bunãtãþii lui Dumnezeu. Aceasta va fi
o dovadã cã natura noastrã veche s-a schimbat ºi cã Duhul
Sfânt este cel care controleazã ºi stãpâneºte viaþa noastrã.
Doriþi ca lumea din jurul nostru sã se schimbe?
Aceasta se va produce atunci când oamenii vor vedea în
fiecare din noi, vieþi schimbate, atitudini care sã-i ºocheze
prin toleranþã, rãbdare, iertare, dragoste, bunãtate.
Acestea sunt lucruri neobiºnuite pentru lumea
stãpânitã de cel rãu, dar foarte importante pentru
cunoaºterea unui Dumnezeu care-i iubeºte pe toþi oamenii, ºi
doreºte sã-i mântuiascã.
Pastor, Nicolae Ologeanu

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
SÃ ÎNVÃÞÃM DE LA DUMNEZEU
I-am cerut lui Dumnezeu sã-mi ia durerea.
Dumnezeu mi-a zis:
-Nu. Nu eu trebuie sã þi-o iau, ci tu trebuie sã o
pãrãseºti!
I-am cerut lui Dumnezeu sã-mi dea rãbdare.
Dumnezeu mi-a rãspuns:
-Nu. Rãbdarea apare în urma necazurilor; ea nu se
oferã, ci se câºtigã.
L-am rugat pe Dumnezeu sã-mi ofere fericire...
Dumnezeu mi-a spus atunci:
-Nu. Eu îþi dau binecuvântare. Tu hotãrãºti dacã vrei
sã fii fericit!
I-am cerut lui Dumnezeu sã mã elibereze de
suferinþã...
Dumnezeu mi-a transmis atunci:
-Nu. Suferinþele te îndepãrteazã de ambiþiile lumii ºi
te apropie de Mine!
I-am cerut lui Dumnezeu sã fiu mai bun...
Dumnezeu mi-a zis:
-Nu. Eu te voi face ca un pom care lãstãreºte ºi face
fructe, iar tu trebuie sã faci atunci roade bune.
Am apelat la Dumnezeu sã-mi dea toate lucrurile
de care sã mã bucur în viaþã...
Dumnezeu mi-a spus atunci:
-Nu. Eu îþi dau viaþã ca sã te poþi bucura de toate
lucrurile!

I-am cerut apoi lui Dumnezeu sã mã ajute sã-i
iubesc pe ceilalþi, adicã pe semenii mei, cu aceeaºi
dragoste cu care mã iubeºte El pe mine.
ªi atunci Dumnezeu mi-a rãspuns:
-Ah, în sfârºit, începi de-abia acum sã înþelegi ºi sã
înveþi!

UN GÂND BUN PENTRU FIECARE ZI
Deºi trãim într-o lume atât de nesigurã, în care la
fiecare pas ne poate aºtepta un pericol, totuºi, în calitatea
noastrã de copii ai lui Dumnezeu, nu trebuie sã ne temem!
Noi avem în El un loc de adãpost, avem asiguratã protecþia
Sa ºi avem un ajutor uriaº atunci când trecem prin greutãþi.
Sã nu lãsãm frica ºi îngrijorãrile sã ne cuprindã
inima, ci sã ne punem toatã încrederea în El!
Dumnezeu este cel mai bun prieten, El este
singurul de la care primim mângâiere, Sã alergãm
totdeauna în braþul Lui!
Oamenii ne vor dezamãgi, ne vor rãni, vor trece
nepãsãtori pe lângã noi, dar Domnul nostru niciodatã nu
ne va întoarce spatele!
”Domnul este tãria mea ºi scutul meu; în El
mi se încrede inima ºi sunt ajutat!...” (Ps.28:7a)

C U VÂ N T D E Î N VÃ ÞÃ TU R Ã
Plini de roade sau de omizi?
(continuare din numãrul anterior)
Moartea împreunã cu Hristos ne aduce statutul de
mlãdiþe ale lui Hristos. Eu sunt Viþa, voi sunteþi mlãdiþele.
Cine rãmâne în Mine ºi în cine rãmân Eu aduce multã
roadã; cãci despãrþiþi de Mine nu puteþi face nimic (Ioan
15:5). Unirea cu Hristos în moartea ºi învierea Lui ºi
rãmânerea în aceastã unire este a doua condiþie a rodirii.
Dupã cum mlãdiþa nu poate aduce roadã de la sine,
dacã nu rãmâne în viþã, tot aºa, nici voi nu puteþi aduce
roadã, dacã nu rãmâneþi în Mine (Ioan 15:4). Dupã cum
Mântuitorul a fost provocat sã coboare de pe cruce, la fel
firea veche îi dã ghes creºtinului sã rupã unirea cu Hristos,
sã coboare de pe cruce, sã rodeascã faptele firii
pãmânteºti. Unirea cu Hristos este neplãcutã firii noastre
vechi pentru cã ne obligã sã ne raportãm mereu la Hristos
ºi nu la eul nostru. Rãmânând într-o relaþie organicã cu
Hristos, viaþa Lui devine viaþa noastrã, dar aceastã viaþã a
Lui produce în noi nu doar rodire, ci ºi curãþire pentru mai
multã rodire. Viticultorul urmãreºte nu doar simpla
rodire, ci creºterea în rodire, de aceea pe orice mlãdiþã
care aduce roadã o curãþeºte ca sã aducã ºi mai multã
roadã (Ioan 15:2). Curãþirea este adesea neplãcutã, dar
absolut necesarã pentru a asigura rodirea. Dacã frunzele
ar fi curãþate primãvara de ouãle depuse, toamna nu ar

mai fi posibilã invazia omizilor. Frunzele care sunt devorate în
toamnã au adãpostit ouãle în primãvarã. Corectarea sau
curãþirea credinciosului se face prin Cuvântul lui Hristos. Acum
voi sunteþi curaþi din pricina Cuvântului pe care vi l-am spus
(Ioan 15:3). Cel mai eficient insecticid împotriva omizilor care
devoreazã sufletul este Cuvântul lui Dumnezeu. Strâng
Cuvântul Tãu în inima mea ca sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta
(Psalmul 119:11). Este o legãturã strânsã între Cuvânt ºi curãþie,
între Cuvânt ºi rodire. Rodesc atâta cât citesc ºi împlinesc
Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru cã de fapt, aceia, care dupã ce
au auzit Cuvântul îl þin într-o inimã bunã ºi curatã, ºi fac
roadã în rãbdare (Luca 8:15), sunt credincioºii în care sãmânþa
a cãzut pe un pãmânt bun. Rãmânerea noastrã în Hristos
înseamnã rãmânerea în ascultare de Cuvântul Lui. Rãmânerea
Lui în noi înseamnã rãmânerea Cuvântului Sãu în noi.
Cuvântul lui Hristos sã locuiascã din belºug în voi în toatã
înþelepciunea (Coloseni 3:16).
Moartea faþã de sine prin rãstignirea împreunã cu
Hristos ºi rãmânerea în unire cu Hristos prin Cuvântul Sãu sunt
realitãþi spirituale interioare, subiective, care greu pot fi vãzute
de ceilalþi. Dar când aceste douã condiþii ale rodirii sunt
îndeplinite, urmeazã aproape automat a treia premisã a rodirii,
ºi anume plinãtatea Duhului Sfânt, puterea de sus. ªi asta se
vede, este evidentã. Atunci când Cuvântul locuieºte din belºug
într-o inimã curatã se produce din plin roada Duhului Sfânt.
Rodirea duhovniceascã este rodirea Duhului prin noi. Nu
putem rodi prin puterea noastrã. Ce roade aduceaþi atunci?,
întreabã Pavel în Romani 6:21. Când atunci? Atunci când nu
eraþi rãstigniþi împreunã cu Hristos, când eraþi despãrþiþi de El.
Roade de care acum vã este ruºine, pentru cã sfârºitul
acestor fapte este moartea, faptele firii pãmânteºti care sunt
cunoscute ºi care sunt acestea: preacurvia, curvia, necurãþia,
desfrânarea, închinarea la idoli, vrãjitoria, vrãjbile,
certurile, zavistiile, mâniile, neînþelegerile, dezbinãrile,
certurile de partide, pizmele, uciderile, beþiile, îmbuibãrile
ºi alte lucruri asemãnãtoare cu acestea (Galateni 5:19-21).
Acestea sunt omizile care nãpãdesc adesea viaþa creºtinului ºi îl
fac leneº ºi neroditor. Câte familii creºtine nu ar fi diferite, dacã
nu ar lãsa certurile, neînþelegerile, mâniile, dezbinãrile,
ambiþiile egoiste sã fie roadele cu care se hrãnesc zilnic. Câte
biserici nu ar fi mai pline de viaþã ºi mai roditoare dacã nu s-ar
hrãni cu roadele otrãvitoare ale firii pãmânteºti cum ar fi:
vrãjbile, neînþelegerile, certurile de partide, beþiile, curviile ºi
alte lucruri asemãnãtoare cu acestea. Fiþi plini de Duh! (Efeseni
5:18) nu este o opþiune, ci este o condiþie a rodirii. Pentru cã
doar Duhul Sfânt prin puterea supranaturalã de sus poate rodi
în credincios dragostea, bucuria, pacea, îndelunga rãbdare,
bunãtatea, facerea de bine, credincioºia, blândeþea,
înfrânarea poftelor (Galateni 5:22-23). În familie, în bisericã,
în societate, ceilalþi nu vor vedea eul nostru rãstignit împreunã
cu Hristos, nici rãmânerea noastrã în unire cu El, dar vor vedea
cu siguranþã dacã avem sau nu roada Duhului Sfânt. Dacã
suntem plini de Duh sau plini de sine. Dacã îi iubim sau nu, dacã
bucuria Domnului este tãria noastrã sau dacã suntem la fel de
deprimaþi ca ceilalþi, dacã ne tulburã veºtile rele sau avem pace.
Partenerul de viaþã ºi copiii vor vedea dacã avem îndelungã

rãbdare cu ei sau dacã ne ieºim numaidecât din fire, dacã ne
purtãm cu ei cu o bunãtate ca a lui Dumnezeu sau nu.
Semenii noºtri vor fi beneficiarii faptelor noastre bune sau
victimele rãutãþii noastre. Blândeþea noastrã ar trebui sã fie
cunoscutã de toþi oamenii, aºa cum spune Scriptura (Filipeni
4:5). Autocontrolul sau pierderea controlului va fi vizibilã
pentru toþi la prima provocare. Rodirea Duhului Sfânt sau a
firii vechi face dintr-un credincios unul duhovnicesc sau unul
firesc.
(Va urma)

Biserica persecutatã
Atentat terorist contra creºtinilor din Lahore
Pakistan în ziua de Paºte
Un terorist sinucigaº care avea legãturi cu talibanii
din Pakistan a omorât pe 28 martie, cel puþin 65 de persoane
ºi a rãnit peste 200 în oraºul Lahore, în estul þãrii, conform
site-lui Sky News, informaþie ce a fost preluatã de site-ul
Persecution.org.
Explozia a avut loc în zona parcãrii Gulshan Iqbal
Park doar la câþiva paºi unde se afla un loc de joacã pentru
copii. Zona era plinã în acel moment, deoarece creºtinii se
reuneau în apropiere pentru a celebra Ziua Învierii.
Facþiunea talibanã Jamaat-ul-Ahrar ºi-a atribuit
responsabilitatea atacului spunând cã þinta lor era
minoritatea creºtinã din Pakistan. „Obiectivul atacului au
fost creºtinii”, a spus unul din purtãtorii de cuvânt ai
grupului Ehsanullah Ehsan. „Dorim sã transmitem acest
mesaj Prim-Ministrului Nawaz Sharif cã am intrat în
Lahore. El poate sã facã orice va vrea, dar nu va fi capabil
sã ne opreascã. Atacatorii noºtri sinucigaºi vor continua
astfel de atacuri.”
Multe familii erau pe punctul de a pleca din parc
atunci când s-a produs explozia. Muhammad Usman, un
funcþionar al guvernului, a spus cã numãrul morþilor
ajunsese la 65 de persoane. „Operaþiunea de salvare
continuã”, a mai spus, adãugând cã peste 50 de copii erau
printre cei rãniþi.
Imaginile de la televiziune arãtau copii ºi femei
plângând, precum ºi funcþionari, poliþiºti ºi trecãtori ducând
rãniþii la ambulanþe. Javed Ali, un rezident de 35 de ani ce
locuieºte în faþa parcului, a declarat cã forþa exploziei a spart
toate geamurile casei sale. „Totul s-a cutremurat. Strigãte ºi
praf în toate pãrþile”. ªi a adãugat: „S-a întâmplat datoritã
Paºtelui. Se afla o mare mulþime de creºtini acolo. Locul
era atât de plin de oameni. Eu le-am spus celor din familia
mea sã nu se ducã”. Se aºteaptã ca numãrul de morþi sã
creascã, deoarece mulþi dintre rãniþi se aflã într-o stare
criticã.
Sã ne rugãm pentru creºtinii din Pakistan, ca
Domnul sã îi mângâie în aceste clipe de durere.
Sursa:stiricrestine.ro

