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

Cât de plãcute sunt locaºurile
Tale, Doamne al oºtirilor!
Sufletul meu suspinã ºi tânjeºte
de dor dupã curþile Domnului,
inima ºi carnea mea strigã
cãtre Dumnezeul cel viu!
(Psalmul 84:1-2)

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 AN NOU, DORINÞE NOI. Sfânta Scripturã conþine nenumãrate îndemnuri care
pot fi tot atâtea dorinþe bune pentru fiecare credincios. Nu ne rãmâne decât sã
perseverãm în împlinirea lor. Iatã unul dintre ele, care trebuie sã constituie o
prioritatate a vieþii noastre de credinþã pentru anul 2016: Sã veghem unii asupra
altora, ca sã ne îndemnãm la dragoste ºi la fapte bune. Sã nu pãrãsim adunarea
noastrã, cum au unii obicei, ci sã ne îndemnãm unii pe alþii, cu atât mai mult, cu
cât vedeþi cã ziua se apropie. (Evrei 10:24-25)
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 27-33.
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Prioritãþi pentru anul 2016
Exod 25:1-9; 40:1-33
La fiecare început de an nou, obiºnuim sã ne fixãm anumite þinte, anumite
dorinþe, pentru care depunem toate eforturile sã le vedem împlinite. Nu este rãu
ca fiecare om resonsabil de viaþa lui, sã-ºi propunã anumite obiective ºi sã lupte
pentru realizarea lor. Se spune cã cel care nu-ºi propune nimic, nimic va realiza.
Problema este dacã toate aceste dorinþe constituie ºi prioritãþi ale vieþii noastre de
credinþã. Din perspectivã biblicã, adevãratele prioritãþi ale vieþii sunt cele
spirituale, cele care þin, nu atât de viaþa de aici, cât mai ales de viaþa de dincolo. Ap.
Pavel spune: Gândiþi-vã la lucrurile de sus, nu la cele de pe pãmânt (Coloseni
3:2), cãci lucrurile de pe pãmânt sunt trecãtoare, pe când lucrurile de sus sunt
veºnice.
Dupã ieºirea din robia Egiptului, israeliþii se aflau la sfârºitul primului an
de libertate. La muntele Sinai, Dumnezeu le-a dat legi ºi porunci care stabileau
relaþia lor cu Dumnezeu, relaþiile dintre ei, ca popor rãscumpãrat, precum ºi
relaþia lor cu celelalte popoare.
Când poporul Israel a pãºit în cel de-al doilea an de la eliberarea lor,
Dumnezeu pune în faþa lor niºte prioritãþi pe care sã le îndeplineascã cu sfinþenie,
pentru a se bucura de binecuvântãrile promise de Dumnezeu. Urmãrindu-le
putem vedea cã ele sunt la fel de valabile ºi pentru noi, astãzi.
1.Un loc special al întâlnirii poporului cu Dumnezeul lor (Cortul
întâlnirii)
2.Mãrturia cã este poporul ales al lui Dumnezeu
3.Nevoia de hranã spiritualã, reprezentatã de pâinile ce se aflau
înaintea Domnului
4.Conºtienþa cã sunt chemaþi sã fie o luminã, pentru cei ce trãiesc
în întunericul pãcatului
5.Un altar al rugãciunii
6.Un altar pentru jertfe
7.Nevoia de curãþire permanentã
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Suntem la începutul unui an nou ºi iatã, Dumnezeu pune înaintea noastrã
aceste prioritãþi spirituale pe care trebuie sã le avem în vedere, sã fim preocupaþi
sã le împlinim în viaþa noastrã, ca sã ne putem bucura de binecuvântãrile pe care
Dumnezeu le are pregãtite pentru noi.
Continuarea în pagina 2

Când israeliþii au fãcut întocmai cum le poruncise
Dumnezeu, s-a întâmplat un miracol: Atunci norul a
acoperit cortul întâlnirii, ºi slava Domnului a umplut
cortul. (Exod 40:34).
Ce am putea dori mai mult pentru anul aceasta,
decât sâ experimentãm prezenþa slavei lui Dumnezeucoborâtã peste vieþile noastre, peste familiile noastre, peste
biserica noastrã. Însã aceasta depinde de ascultarea noastrã,
de împlinirea acestor prioritãþi în viaþa noastrã personalã ºi
a bisericii noastre, ca trup al lui Hristos.
Pastor, Nicolae Ologeanu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Duminicã Ancuþa
smulþumire pentru binecuvântãrile din anul 2015

(reuºita la examenul de doctorat)
sînþelepciune în gestionarea timpului ºi cãlãuzire în
slujirea din bisericã
smântuirea pãrinþilor (Stãnel ºi Mihaela) ºi a fratelui
de trup, Ionuþ
ssã fie o mãrturie pentru profesorii ºi colegii de
ºcoalã

Muºat Diana
smulþumire pentru pãrinþii care se roagã pentru ea

ºi pentru surorile ei
smulþumire pentru oamenii din bisericã ºi de la
serviciu pe care Dumnezeu i-a pus în jurul ei
sînþelepciune în slujire, pe care doreºte s-o facã cu
dedicare
ssã fie o mãrturie pentru colegii de serviciu care nu-L
cunosc pe Dumnezeu

Rusînac Mãdãlina
smulþumire cã s-a nãscut într-o familie de credincioºi
smulþumire cã Dumnezeu i-a purtat de grijã pânã la

aceastã vârstã
scãlãuzire pentru a cunoaºte voia lui Dumnezeu în
slujire
sputere de învãþare pentru sesiunea de examene

Rusînac Cãtãlin
smulþumire cã este sãnãtos ºi cã nu duce lipsã de

nimic
ssã rãmânã credincios pânã la sfârºitul vieþii
ssã se poatã pregãti pentru sesiunea de examene
smântuirea bunicului (Marin)
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel
Legea lui Hristos! Galateni 6:2

U n d r a m de î n þ e l e p c i u n e
MONOLOGUL LUI DUMNEZEU
M-am uitat la tine când te-ai trezit de dimineaþã.
Aºteptam sã-mi spui douã, trei cuvinte, mulþumindu-Mi
pentru cele ce þi s-au întâmplat, cerându-Mi pãrerea cu
privire la tot ceea ce urmeazã sã efectuezi
astãzi.
Am observat însã cã erai mult prea preocupat ca
sã-þi cauþi haine potrivite pentru a merge la serviciu.
Speram sã gãseºti mãcar câteva clipe ca sã-mi
spui doar- bunã dimineaþa!
Dar n-ai fãcut-o, pentru cã erai mult prea
ocupat...
Prea ocupat pentru a vedea cã-þi sunt alãturi, cã
am împodobit pentru tine cerul cu o gamã de culori
minunate ºi cu impresionantul cânt al pãsãrelelor.
Pãcat cã nu ai observat nici chiar atunci prezenþa
mea...!
Te-am privit mâhnit, plecând spre serviciu ºi iar
am aºteptat... Presupuneam cã, fiind atât de ocupat, nu
aveai timp tocmai acum, când conduceai maºina, sã-Mi
spui doar douã vorbe.
Când te întorceai de la muncã, þi-am vãzut
oboseala ºi þi-am trimis o ploaie mãruntã care sã-þi
alunge stresul acumulat la serviciu. Am crezut cã
fãcându-þi aceastã plãcere, pe care þi-o ºtiam, îþi vei
aduce aminte, în sfârºit, de Mine.
Dar, te-ai supãrat ºi mai tare când ai vãzut cã
ploaia se transformã în fulgi pufoºi de zãpadã.
Doream ca, ajungând acasã, sã-þi aminteºti
mãcar atunci de Mine, pentru cã doream atât de mults
sã-Mi vorbeºti... Dar n-ai fãcut-o nici acum.
Ai pornit televizorul ºi în timp ce urmãreai
programul tãu preferat, Eu am aºteptat cu rãbdare, cu
îndelungã rãbdare... Dar zadarnic!
Apoi ai cinat cu ai tãi ºi tot nu þi-ai amintit de
Mine.
Vãzându-te atât de obosit, am înþeles tãcerea ta
ºi am stins splendoarea cerului, dar nu te-am lãsat în
beznã deplinã. Am presãrat pe cer veghetori pentru
tine, o mulþime de stele. Era aºa de frumos..., pãcat cã
n-ai observat!
Dar nu conteazã! Poate chiar nu þi-ai dat seama
cã Eu sunt aici pentru tine, sã te-ascult cum îmi
vorbeºti, iar Eu sã rãspund dorinþelor tale.
Am mai multã rãbdare decât poþi tu sã-þi
imaginezi vreodatã...
Vreau sã þi-o arãt, pentru ca ºi tu, la rându-þi, s-o

arãþi celor din jurul tãu.
Te iubesc cu o iubire veºnicã pe care tu n-o înþelegi.
Dar Eu te voi aºtepta mereu sã vorbeºti cu Mine...
Acum eºti pe punctul de a te trezi ºi de a începe o
nouã zi.
Mie nu-mi rãmâne decât sã te iubesc aºa cum eºti ºi
sã sper, cã mãcar azi, îmi vei acorda puþin timp din cel pe
care þi-l voi dãrui ºi astãzi. Sper din toatã inima s-o faci ºi sã
nu mã laºi sã aºtept iarã, în zadar, ca ieri.
Îþi doresc sã ai ºi azi o zi minunatã în care sã-þi
aminteºti ºi de Creatorul tãu care te iubeºte.
Cu toatã dragostea, al tãu Dumnezeu.

POEZIE
CUVINTE ALESE
Îþi doresc sã te trezeºti cu Dumnezeu în gând,
iar bunãtatea Lui sã-þi îndulceascã inima ºi viaþa...
Îþi doresc sã petreci cu El fiecare zi, iar
înþelepciunea Lui sã stãpâneascã deciziile tale...
Îþi doresc sã stai sub ocrotirea Lui, pentru ca
nimic din ce e lumesc ºi firesc sã nu te
murdãreascã...
Îþi doresc sã trãieºti Cuvântul lui Dmnezeu
pentru a-I aduce Lui slavã ºi glorie...
Îºi doresc sã-L cunoºti mereu tot mai mult
pentru a fi binecuvântat...
Îþi doresc sã pãstrezi pacea Lui, pentru ca
viaþa ta sã fie liniºtitã alãturi de Domnul.
Îþi doresc sã fii inundat de iubirea Lui,
pentru ca nimic egoist, rece sau întunecat
sã nu mai existe în tine...
Îþi doresc sã urci cu Domnul pe munþii înalþi
ai credinþei ºi sã respiri aerul Lui atât de curat...

Ru g ã c i u n e pe n t r u Ro m â n i a
Mexic - 7 creºtini arestaþi pentru cã au
refuzat sã se converteascã la catolicism
Creºtinii evanghelici din zonele rurale din Mexic
sunt de mult timp þinta unei persecuþii constante care au ca
bazã radicalismul catolic din aceastã þarã, cu implicarea
autoritãþilor locale ºi tãcerea autoritãþilor federale.
Site-ul Charisma News, care citeazã surse ale
organizaþiei Internaþional Christian Concern (ICC) o
instituþie ce monitorizeazã persecuþia contra creºtinilor în
diverse pãrþi ale lumii, informeazã cã ºapte creºtini
evanghelici au fost arestaþi în 15 Decembrie, în Chiapas
Mexic, dupã ce aceºtia au refuzat sã se converteascã la
catolicism. Autoritãþile statale ºi federale au fost informate
cu câteva sãptãmâni înainte de ameninþarea cu expulzarea
sau arestul a membrilor comunitãþii evanghelice, dar
acestea au refuzat sã intervinã.
Pedeapsa cu închisoarea se prezintã ca ºi punctul
culminant al unui ultimatum ce a fost dat comunitãþii
evanghelice, de cãtre autoritãþile locale din Leyva
Velázquez, o localitate din Las Margaritas Chiapas, pentru
ca aceºtia sã se converteascã la catolicism. În caz contrar, au
de ales închisoarea sau sã plece din localitate.
Conform lui Luis Herrera, director coordonator al
Christian Council of Churches, opt familii din zonã au
sucombat ultimatumului ºi au semnat documentele ce
indicã convertirea lor la catolicism. Constituþia din Mexic
protejeazã în mod explicit dreptul tuturor cetãþenilor de a-ºi
profesa ºi practica credinþa religioasã pe care ºi-au ales-o. Cei
ºapte ce au fost arestaþi recent, s-au opus acestei convertiri
forþate.
Într-un interviu cu ICC, Jorge Lee Galindo, director
al site-ului Impulse 18, o organizaþie a drepturilor omului
din Mexico City, a spus cã timp de mai multe luni
comunitatea creºtinã evanghelicã a fost constrânsã sã-ºi
retracteze credinþa, sau sã se confrunte cu expulzarea din
Leyva Velázquez. Surse din ICC, au indicat cã ºi alþi creºtini
evanghelici din comunitate au fost convocaþi de autoritãþile
locale pentru a-i obliga sã renunþe la credinþa lor.
Acest incident reflectã o tendinþã crescãtoare a
persecuþiei religioase în zonele rurale din Mexic, precum ºi
nepãsarea autoritãþilor statale ºi federale de a proteja
minoritãþile religioase. În luna iunie, Internaþional
Christian Concern a estimat cã existã peste 70 de cazuri
deschise, de persecuþie religioasã contra comunitãþilor
minoritare, fiecare caz înregistrând între 20 100 de victime,
în statele Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Puebla ºi Guerrero.
Sã ne rugãm pentru creºtinii din Mexic, ca
Dumnezeu sã le dea tãrie în aceste vremuri grele. Sã ne
rugãm pentru toþi creºtinii care sunt persecutaþi în
întreaga lume.
Sursa:stiricrestine.ro

