Aria de slujire:
POSTUL ªI RUGÃCIUNEA

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. Radu Aniºoara
23. Rãdulescu Venera
24. Sas Florian
25. Sãcãcean Elena
26. Sãcãcean Gheorghe
27. Scântei Gheorghi
28. Simion Adrian
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31.Stoican Daniel
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

Tot aºa sã lumineze ºi lumina
voastrã înaintea oamenilor, ca
ei sã vadã faptele voastre bune,
ºi sã-L slãveascã pe Tatãl vostru,
care este în ceruri.
(Matei 5:16)

s Mulþumire pentru grupurile de rugãciune din
case ºi din bisericã (duminicã ora 9).
s Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care cheamã
ºi motiveazã credincioºii la rugãciune.
s Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc
ºi se roagã pentru lucrarea spiritualã din biserica
HARUL.
s Mulþumire pentru grupul de rugãciune al tinerilor (duminicã ora 9).
s Cerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
s Cerere pentru înviorare spiritualã prin post ºi rugãciune.
s Cerere pentru implicarea mai multor membri în lucrarea de post ºi rugãciune.
s Cerere pentru transformarea spiritualã a celor care se roagã ºi postesc (sã nu fim
doar niºte farisei).
s Cerere pentru cãlãuzire clarã ºi viziune pentru bisericã în urma postului ºi a
rugãciunii.
s
s
s
s
s
s
s

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
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 7 din Evanghelia dupã Marcu 5:21-43; 6:1-6. Vã
aºteptãm!
o NOU CURS DE CATEHEZÃ. Prin harul Domnului, în aceastã dimineaþã 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 Numeri 24-30.
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Sare ºi luminã
Matei 5:13-16
Voi sunteþi sarea pãmântului... Voi sunteþi lumina lumii … le-a spus Isus
ucenicilor Sãi arãtându-le care este misiunea lor în lume. Tocmai le arãtase prin cele
nouã fericiri, care sunt calitãþile spirituale ale unui ucenic care doreºte sã-L urmeze,
calitãþi pe care, avându-le, sunt calificaþi sã fie sare ºi luminã pentru lumea în care
trãiesc.
De ce este nevoie ca ucenicii Domnului sã fie sare ºi luminã în aceastã lume?
Pentru cã trãim într-o lume care se stricã, se degradeazã tot mai mult ºi este nevoie de
creºtini autentici care sã împiedice aceastã degradare moralã ºi spiritualã. Este nevoie
de ucenici ai lui Hristos care sã fie purtãtori ai Luminii Sale pentru lumea care trãieºte
în întunericul pãcatului ºi al morþii.
Ca sã înþelegem efectele spirituale ale creºtinilor atunci când sunt sare ºi
luminã, trebuie sã ne gândim la efectele pe care le au sarea ºi lumina în viaþa de toate
zilele. ªtim cã sarea este un aliment indinspensabil vieþii, cã are rolul de a împiedica
stricãciunea, de a conserva, de a acþiona ca un antiseptic. Sarea dã gust plãcut
alimentelor ºi ne face sã le consumãm cu plãcere. Pe de altã parte, lumina
îndepãrteazã întunericul, aratã omului calea pe care trebuie sã meargã, îl ajutã sã vadã
toate pericolele ºi sã se fereascã de ele. În luminã omul se simte în siguranþã ºi de aceea
are nevoie de ea.
Prin urmare, haideþi sã vedem care este rolul ºi care sunt efectele spirituale ale
creºtinului când acesta este sare ºi luminã?

1. Rolul creºtinului în lume, ca sare
Este acela de:
- a împiedica stricãciunea, degradarea moralã din jurul lui
- a-i face pe oameni sã descopere plãcerea de a trãi viaþa pentru Dumnezeu
- a veghea sã nu-ºi piardã mãrturia (puterea de a sãra)

2. Rolul creºtinului în lume, ca luminã
Este acela de:
- a reflecta lumina lui Hristos în lume
- a lumina, prin viaþa pe care o trãieºte, pe cei din jurul lui
- a n-o ascunde de cei care au nevoie de ea (sã n-o punã sub obroc)
Trãim vremuri în care lumea se stricã, se degradeazã, se afundã tot mai mult în
tot felul de pãcate ºi nelegiuiri. Ceea ce Biblia a condamnat întotdeauna, ºi anume,
manifestãri dintre cele mai pãcãtoase ºi mizerabile ale omului, au ajuns astãzi, nu doar
sã fie tolerate cu multã lejeritate, dar sã fie ºi legiferate. Ba încã unele pãcate au ajuns
sã fie ridicate la rang de virtute. Putem uºor observa cã pe mãsurã ce istoria lumii
avanseazã, la fel de mult avanseazã ºi rãul în lume. Cã nu se întrezãreºte deloc ceva
Continuarea în pagina 2

care sã arate mai bine, mai frumos, mai curat, mai sfânt.
Dimpotrivã, din acest punct de vedere, viitorul omenirii este
din ce în ce mai mai sumbru, mai întunecos.
De aceea, este o nevoie atât de mare ca toþi creºtinii
autentici, toþi cei care-L iubesc cu adevãrat pe Dumnezeu,
care iubesc lucrurile sfinte ºi curate, sã fie, ceea ce
Mântuitorul aºteaptã de la ucenicii Sãi: sare ºi luminã.
Numai aºa putem împiedica, sau mãcar diminua, degradarea
moralã ºi spiritualã a lumii în care trãim. Doar aºa cei care
trãiesc în întunericul pãcatului, pot descoperi lumina lui
Hristos, ºi calea care duce spre Împãrãþia lui Dumnezeu.
Fie ca, fiecare dintre noi, care ne numim ucenici ai lui
Hristos, sã fim sarea pãmântului ºi lumina lumii, ca
oamenii vãzând trãirea noastrã, faptele noastre bune, sã-L
slãveascã pe Dumnezeu.
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
Fam. Stoican Daniel ºi Lili
smulþumire cã sunt copiii Domnului
smulþumire pentru Alessia cã este o fetiþã cuminte ºi

Îl iubeºte pe Dumnezeu
smulþumire cã sunt într-o bisericã vie ºi cã-L pot sluji
pe Dumnezeu
smulþumire pentru locuinþa pe care o au
smulþumire pentru sãnãtatea pe care o au
Dan: smulþumire pentru Lili care poartã de grijã
familiei
Lili:s multumire cã Dan este un soþ harnic
srefacerea deplinã a sãnãtãþii lui Dan
smântuirea fraþilor de trup ai lui Dan
smântuirea pãrinþilor lui Lili
Alessia: smulþumire cã s-a nãscut într-o familie cu
pãrinþi credincioºi ºi cã are pãrinþi (sunt copii care nu au
pãrinþi)
smulþumire cã Dumnezeu îi poartã de grijã în fiecare
zi
ssã fie un exemplu la ºcoalã pentru ceilalþi copii

Fam. Roman Daniel ºi Madi
smulþumire pentru familia binecuvântatã pe care lea dãruit-o Dumnezeu
smulþumire pentru fetiþele lor care sunt sãnãtoase ºi
cã sunt un dar de la Dumnezeu
sînþelepciune ºi o abordare echilibratã în creºterea
copiilor
ssã aibã ajutoare potrivite în creºterea copiilor
ssã fie deschiºi faþã de oamenii care au nevoie sã
audã Evanghelia
so slujbã potrivitã pentru Daniel pentru a petrece
mai mult timp cu familia

Fr. Urºanu Alexandru
ssã rãmânã credincios Domnului pânã la sfârºitul

vieþii
ssãnãtate pentru a munci ºi a susþine familia
smântuirea fiului, Andrei
sîntemeierea unei familii
smântuirea surorior de trup (Dida, Mariana ºi

Cristina)

Sora Þoldan Lina (85 ani)
s mulþumire pentru nepoata, Geta, care o

îngrijeºte de mulþi ani
ss-o întãreascã Dumnezeu sã mai poatã veni la
bisericã
sdoreºte sã fie vizitatã de tinerii bisericii
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
COCOSTÂRC SAU LEBÃDÃ
Moto: Dacã nu gãseºti nici o cale de
ieºire, încearcã sã priveºti în sus!
O poveste indianã istoriseºte cã într-o zi un
cocostârc bãtrân se plimba de-a lungul unui râu,
cãutându-ºi ceva pentru a se hrãni. Nu dupã mult timp,
a sosit acolo ºi o lebãdã frumoasã.
Cocostârcul, întinzându-ºi gâtul, a întrebat-o de
unde vine.
Lebãda i-a rãspuns politicos:
-Vin din cer!
-Cer? Despre cer n-am auzit niciodatã. E foarte
departe de-aici?
-Da, e cam departe...!
-E o þarã frumoasã acolo?- continuã sã întrebe
bãtrânul cocostârc pe lebãdã.
Foarte frumoasã, îi rãspunse fãrã nicio ezitare
lebãda.
-Mult mai frumoasã decât asta în care ne gãsim
acum?- întrebã mai departe cocostârcul.
Si lebãda a început atunci sã-i descrie
amãnunþit frumuseþea locurilor cereºti, a râurilor
minunate pline de verdeaþã ºi flori, parfumate ºi divers
colorate, a izvoarelor sale limpezi ºi rãcoroase, ºi a
climei sale grozav de plãcute.
Bãtrânul cocostârc asculta cu mare atenþie;
apoi, dupã ce lebãda ºi-a încheiat frumoasa descriere,
el a mai întrebat ceva:
-Dar oare, broaºte se gãsesc în cer?
Lebãda ºi-a înãlþat atunci gâtul ei mlãdios ºi i-a
rãspuns:
-Nu! Din fericire, nu-i nimic atât de urâcios în

cer. Broaºtele nu sunt primite acolo.
-În cazul acesta, eu n-am ce cãuta acolo în cerul tãu,
i-a rãspuns lebedei cocostâcul, deoarece mie îmi plac ºi-mi
trebuie broaºte...!
Tot astfel, dacã prin absurd un om nepocãit ”s-ar
strecura” în cer, pentru el acesta ar fi ”iadul” pentru cã n-ar
gãsi acolo ceea ce îºi doreºte inima sa, acesta fiind în
contradicþie cu mediul din care provine ºi pe care-l iubeºte.
De aceea, noi trebuie sã ne pregãtim cu multã
seriozitate pentru a ajunge în Împãrãþia lui Dumnezeu,
unde ne aºteaptã bucurii nespuse ºi fericirile pregãtite de
Mântuitorul nostru ºi unde...pãcatul (broaºtele :Exod 18: 114 - nu au acces).
Sã ne rugãm, cu multã credinþã Domnului, ca toþi cei
care mai sunt în cãutarea ”broaºtelor lumii” acesteia cu
învãþãturi ºi filosofii mincinoase, sã-L descopere- în sfârºitpe Mântuitorul, adevãrata Hranã a Sufletului, Pâinea
Vieþii care S-a coborât din cer ca sã ne mântuiascã de
pãcate. (Ioan 6: 35, 48-51)
Împãrãþia lui Dumnezeu nu este mâncare ºi
bãuturã, ci neprihãnire, pace ºi bucurie în Duhul
Sfânt. (Romani 14:17)

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi din Columbia
Columbia se aflã în N-V Americii de Sud. Are o populaþie
de 49 milioane locuitori, din care 46 milioane sunt creºtini.
Este o þarã democratã, cu populaþia majoritar creºtinã
ºi cu o Constituþie care garanteazã libertatea religioasã, dar
este o þarã în care creºtinii suferã persecuþii din partea
grupãrilor criminale, traficanþilor de droguri, revoluþionarilor
ºi grupãrilor paramilitare care controleazã o mare parte a
Columbiei.
Columbia se aflã pe locul 46 în clasamentul primelor
50 de þãri cu cea mai severã persecuþie. Crimele, alungãrile din
case, rãpirile, bãtãile, torturile ºi recrutãrile forþate sunt câteva
forme de persecuþii în Columbia, care vin din partea grupãrilor
criminale.
Douã motive principale pentru care grupãrile criminale
atacã creºtinii:
1. Credinþa creºtina nu este compatibilã cu ideologia
grupãrilor criminale. În timp ce grupãrile criminale rãspândesc
rãzbunare ºi rãzboi, credinþa creºtinã rãspândeºte iertare ºi
pace. Grupãrile criminale se tem cã membrii lor vor îmbrãþiºa
credinþa creºtinã ºi astfel puterea lor se va diminua (ceea ce se ºi
întâmplã).
2. Creºtinii se implicã în proiecte sociale, ajutând
victimele fãcute de grupãrile criminale.
O altã sursã de unde vin persecuþiile este populaþia
indigenã. Populaþia indigenã primeºte ajutor material de la
grupãrile criminale pentru a persecuta creºtinii. Grupãrile
criminale induc în eroare grupurile indigene spunându-le cã
fraþii lor creºtini sunt o ameninþare pentru culturã ºi tradiþia

lor. Teritoriile indigene sunt protejate de o lege naþionalã
care le permite autonomia, administrându-ºi singure
teritoriile. Aparatul administrativ din acele teritorii este
foarte slab, ceea ce a fãcut din acele zone un, paradis” al
grupãrilor criminale.
Deºi în Columbia înseamnã a-þi asuma un risc mare
sã fii creºtin autentic, totuºi numãrul creºtinilor autentici
creºte ºi tot mai mulþi columbieni, inclusiv membrii ai
gherilelor, depun armele ºi îl urmeazã pe Regele pãcii.
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþã cã ºi a
noastrã, dar nu ºi aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit
harul ca noi sã ne rugãm pentru ei ºi nu ei pentru noi. Sã ne
rugãm pentru creºtinii persecutaþi, pentru misionarii care
duc Evanghelia în aceastã þarã, dar ºi pentru persecutori
pentru ca ei sã-L întâlneascã pe Isus.
Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru
biserica persecutatã din generaþia ta!

Nepalul are una din bisericile cu cea mai
mare creºtere din lume
Conform centrului de studii asupra creºtinismului
global World Christian Database, mica þarã din
Himalaya înregistreazã una din creºterile cele mai ridicate
din lume a populaþiei creºtine. Astfel, Nepalul avea zero
creºtini la recensãmântul din 1951. În 1961 aceastã cifrã a
ajuns la 458. Cu toate acestea, în 2001 Nepalul avea deja în
jur de 102 000 creºtini ºi o decadã mai târziu, în 2011 cifra se
triplase, ajungând la 375 000.
Bishwa Mani Pokharel, ºeful de presã al cotidianului
nepalez Nagarik, a spus cã probabil aceastã cifrã sã fie chiar
mai mare, conform unei informaþii a NPR.
Extraordinara creºtere a Bisericii din Nepal a fost
relaþionatã cu turbulenta istorie a acestei þãri în secolul XX.
În 1950 Nepalul era un regat hindus, închis strãinilor. Dar
rãzboiul civil din anii ´90 ºi sfârºitul monarhiei în 2008, a
însemnat trecerea statului de la o monarhie închisã la o
republicã secularã.
Prozelitismul continuã sã fie ilegal dar de foarte
puþine ori interdicþia se aplicã. Grupuri de creºtini s-au
implicat pentru ajutorarea pãturilor sociale defavorizate ºi
mulþi dintre aceºtia predicã Evanghelia în timp ce îºi fac
lucrul.
Cu toate acestea, liderii acestei þãri nu sunt
mulþumiþi cu aceastã creºtere a creºtinismului. Lansarea
primei constituþii a þãrii în luna septembrie, s-a vãzut
umbritã de puternicele dezbateri dacã trebuie sã se revinã la
un stat hindus. Când în cele din urmã parlamentul a decis sã
promoveze o constituþie laicã, au fost nevoie de tunuri cu apã
ºi gaze lacrimogene pentru a împrãºtia manifestanþii.
În timp ce cifra oficialã de 375 000 de creºtini este
încã micã în raport cu populaþia totalã de 27,8 milioane,
creºterea creºtinã a fost exponenþialã ºi clauza de libertate
privind religia, stipulatã în noua constituþie, au animat
creºterea Bisericii în întreaga þarã.
Sursa: Christian Today

