Pregãtire în rugãciune pentru
FAMILIILE BISERICII

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. Craºovan Petru
9. Ene Lucreþia
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaºcu Maria
14. Lãzãrescu ªtefan
15. Mercioniu Daniel
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.Rãduþã Constantin
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Scântei Gheorghi
30. Simion Adrian
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Þoldan Lina
34. Uniºor Cornelia
35.Vandici Aurora
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
Iatã de ce, ...îmi plec genunchii
înaintea Tatãlui Domnului nostru
Isus Hristos, din care îºi trage
numele orice familie, în ceruri ºi
pe pãmânt,
(Efeseni 3:14-15)

smulþumire pentru toate famiile credincioase
smulþumire pentru soþiile ºi soþii care îºi îndeplinesc
rolul în familie, conform învãþãturii creºtine
smulþumire pentru pãrinþii care îºi cresc copiii în
învãþãtura ºi mustrarea Domnului
smulþumire pentru copilaºii care se nasc în Biserica
„Harul”
srugãciune pentru tinerii care vor sã-ºi întemeieze o familie creºtinã, sã aibã cãlãuzirea
Domnului
srugãciune pentru vãduvi ºi vãduve, sã se încreadã în Dumnezeu dupã plecarea unuia dintre
soþi
srugãciune pentru pãrinþi sã gãseascã cu înþelepciune de sus echilibru între serviciu ºi familie
srugãciune pentru învãþãtorii de ºcoalã duminicalã, sã coopereze cu pãrinþii pentru binele
spiritual al copilului
srugãciune pentru familia Bodnariu, sã-i fie protejaþi ºi înapoiaþi ceilalþi patr u copii
srugãciune pentru protecþia spiritualã a pãrinþilor ºi a copiilor
srugãciune pentru întregirea spiritualã a familiilor
srugãciune pentru familiile care trec în prezent printr-o perioadã de crizã
srugãciune pentru convertirea copiilor membrilor credincioºi
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. În aceastã dupã amiazã se vor relua întâlnirile grupurilor de
ucenicie. Se va studia Lecþia 13 din Evanghelia dupã Marcu, cap. 9:14-50. Vã aºteptãm.
o NOU CURS DE CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã). Facem precizarea cã acest
curs de catehizare are ca scop iniþirerea în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii,
respectiv cunoaºterea adevãrurilor fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea
sufletului ºi experimentarea trãirii unei vieþi creºtine autentice. Vã aºteptãm!
o ZIUA INTERNAÞIONALÃ A FAMILIEI. Ziua de 15 mai este ziua internaþionalã a
familiei. Este o zi importantã pentru întreaga lume, zi în care dorim sã facem de cunoscut
tuturor cã familia a fost creatã de Dumnezeu ºi cã ea trebuie sã existe ºi sã se manifeste aºa
cum a stabilit Creatorul. Trãim vremuri când familia este discreditatã, pervertitã, distrusã de
cel rãu prin toate mijloacele ºi acþiunile pornite împotriva ei, ºi aceasta, de cele mai multe ori,
în numele „drepturilor omului”. Sã ne rugãm lui Dumnezeu pentru familii sãnãtoase în
credinþã în biserica noastrã, ºi sã ne rugãm pentru familii sãnãtoase în þara noastrã,
întemeiate pe principiile Scripturii.
o STUDIU BIBLIC SURORI.: Începând cu data de 19 mai a.c. se reiau întâlnirile surorilor
pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic. Întânirile au loc in fiecare zi de joi de la ora
18.00, 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
Judecãtori 9-15.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
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Familia - creaþia lui Dumnezeu
Geneza 2:18-24
Conform Sfintelor Scripturi, omul a fost creat de Dumnezeu, dupã chipul ºi
asemãnarea Sa, o fiinþã minunatã, perfectã, creatã cu un scop mãreþ în planul lui
Dumnezu. Familia este, de asemenea, opera lui Dumnezeu, instituitã cu scopul
împlinirii omului din punct de vedere fizic, afectiv, intelectual ºi spiritual ºi mai ales
pentru împlinirea scopurilor lui Dumnezeu.
În zilele noastre, familia, aceastã instituþie divinã, este din ce în ce mai
pervertitã, lovitã, discreditatã, îndepãrtând-o tot mai mult de modelul ºi scopul iniþial
pentru care a fost creatã de Dumnezeu.
Statisticile aratã cã rata divorþurilor este de peste 50% în þãrile occidentale ºi
SUA ºi de peste 25% în Romania. Sunt tot mai mulþi cei care cred cã sunt mai împliniþi ºi
fericiþi în afara familiei, decât în interiorul ei. Aceasta îi face pe foarte mulþi sã nu mai
doreascã oficializarea unei relaþii, pentru a-ºi pãstra libertatea de a-ºi satisface
propriile plãceri.
Mulþi încearcã sã redefineascã familia dupã tiparul lumii decãzute în care
trãim. Fãcând caz de “drepturile omului” ºi cãlcând în picioare cele mai elementare
principii morale, omul îºi permite sã se manifeste în cele mai josnice ipostaze pentru
a-ºi satisface pornirile pãcãtoase, ajungându-se în zilele noastre pânã la legalizarea
cãsãtoriilor cu persoane de acelaºi sex.
Prin urmare, putem vedea cât de mult a reuºit diavolul sã strice, sã denatureze,
sã distrugã familia, semnificaþia ºi rolul ei.
Familia nu are nevoie sã fie redefinitã dupã buna plãcere a omului ºi dupã
modelul unei societãþi din ce în ce mai stricate, ci are nevoie sã fie redescoperitã aºa
cum a creat-o Dumnezeu de la început, mergând la originea ei.
Astfel, în Sfânta Scripturã descoperim adevãruri foarte importante cu privire
la aceastã instituþie divinã, creatã de Dumnezeu, care este familia. Iatã câteva dintre
ele:
1.Familia a fost creatã de Dumnezeu pentru împlinirea nevoilor vitale ale
omului.
-fizice, afective, intelectuale, spirituale
Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul sã fie singur; am sã-i fac un
ajutor potrivit pentru el. (v 18)
2.Familia a fost creatã de Dumnezeu prin unirea dintre un bãrbat ºi o femeie.
De aceea va lãsa omul pe tatãl sãu ºi pe mama sa ºi se va lipi de nevasta sa,
ºi se vor face un singur trup. (v. 24)
3.Familia a fost creatã de Dumnezeu pentru împlinirea scopurilor Sale.
În acest sens, Dumnezeu a dat responsabilitãþi clare familiei, atât soþului cât ºi
soþiei.
Continuarea în pagina 2

4.Familia a fost creatã de Dumnezeu pentru
multiplicare.
Dupã ce Dumnezeu a creat bãrbatul ºi femeia, citim
cã: “Dumnezeu i-a binecuvântat …ºi le-a zis:
“Creºteþi, înmulþiþi-vã, umpleþi pãmântul ºi
supuneþi-l; … “(Geneza 1:28)
5.Familia creatã de Dumnezeu a fost ºi este þinta
diavolului.
ªarpele era mai ºiret decât toate fiarele câmpului
pe care le fãcuse Domnul Dumnezeu. El a zis femeii: “Oare
a zis Dumnezeu cu adevãrat: “Sã nu mâncaþi din toþi
pomii din grãdinã”? (Gen. 3:1)
Având în vedere adevãrurile Scripturii referitoare la
familie, oricine trebuie sã înþeleagã cã familia este mai mult
decât o relaþie de convieþuire dintre un bãrbat ºi o femeie,
sau mai mult decât o instituþie întemeiatã pe decizia
voluntarã a unui bãrbat ºi a unei femei exprimatã în faþa
autoritãþilor civile. Familia este creaþia lui Dumnezeu ºi
este singurul loc unde omul este împlinit ºi fericit cu
adevãrat. A cãuta fericirea în afara familiei, este doar o iluzie.
Este fructul atrãgãtor ºi otrãvit al diavolului care aduce
nefericirea, ºi în cele din urmã, moartea.
Dacã doriþi sã experimentaþi fericirea ºi împlinirea în
familie, cãutaþi sã rãmâneþi în coordonatele stabilite de
Dumnezeu încã de la început, când a creat familia.
Pastor, Nicolae Ologeanu

C U VÂ N T D E Î N VÃ Þ Ã T U R Ã

ªI AU TRÃIT FERICIÞI
PÂNÃ LA ADÂNCI BÃTRÂNEÞI
de Dwait K. Nelson
Titlul acesta ne duce cu gândul la finalul unui
basm frumos care utilizeazã, de cele mai multe ori,
aceastã exprimare. Cunoscutul scriitor creºtin Chuck
Swindoll povesteºte într-una din cãrþile sale (Strike the
Original Match) despre micuþa Suzie, în vârstã de patru
ani, care tocmai auzise pentru prima oarã povestea ”Albã
ca zãpada”. Fata de-abia aºtepta sã vinã acasã de la
grãdiniþã, ca sã îi povesteascã mamei sale ce aflase acolo.
Ajunsã acasã, cu ochii scânteind de emoþie, Suzie i-a
povestit mamei sale basmul, dupã care a întrebat-o:
-ªi ºtii ce s-a întâmplat dupã aceea?
-O, da, a rãspuns mama ei. Au trãit fericiþi pânã la
adânci bãtrâneþi.
-Nu, a spus Suzie încruntându-se. S-au cãsãtorit.
Rãspunsul fetei este unul foarte exact, dacã ne
gândim la faptul cã a trãi fericiþi pânã la adânci bãtrâneþi
ºi a te cãsãtori nu e neapãrat unul ºi acelaºi lucru. Unii au
ajuns la concluzia cã niciodatã nu e acelaºi lucru. Sã ne
amintim de nunta de basm a Prinþului Charles ºi a
Prinþesei Diana, dar ºi de finalul trist al cãsãtoriei lor.
Deci, într-o notã mai sobrã, apar întrebãrile:
Care este adevãrul despre cãsnicia fericitã? Este

un mit? Este un mister? Mai e încã posibil sã trãieºti
fericit pânã la adânci bãtrâneþi?
Prezentarea de statistici îngrijorãtoare cu
privire la divorþ e deja o modã, pentru a demonstra cã
instituþia cãsãtoriei este una aflatã astãzi în plinã
luptã.
Poate un cãmin dezmembrat sã se vindece?
Poate o familie divizatã sã se uneascã din nou? Poate o
cãsnicie nefericitã sã se transforme într-una fericitã?
Existã cu adevãrat niºte veºti foarte bune pentru noi
toþi, care au legãturã cu viaþa lui Isus.
”ªi au trãit fericiþi pânã la adânci
bãtrâneþi”.Într-adevãr, prezenþa lui Hristos îi oferã
cãsniciei putere.
Sã ne întoarcem la ziua în care Dumnezeu a
creat cãsãtoria, în Grãdina Eden:”Dumnezeu a fãcut
pe om dupã chipul Sãu, l-a fãcut dupã chipul lui
Dumnezeu: parte bãrbãtescã ºi parte femeiascã i-a
fãcut”(Gen.1:27). Dumnezeu este o fiinþã sociabilã,
care trãieºte ºi iubeºte prietenia. Atunci de ce ar fi
cineva surprins cã specia umanã, care a fost creatã
dupã chipul Sãu, reflectã aceeaºi foame dupã relaþii?
Încã de la început, fiinþele umane au fost create cu
dorinþa dupã comuniune. Într-o primã etapã,
Dumnezeu a creat prima jumãtate a fiinþei umane
tocmai pentru a putea demonstra, pentru vecie, cã noi
am fost cu toþii creaþi pentru comuniune unii cu alþii.
Iatã ce spune Biblia: ªi Domnul Dumnezeu a zis:”Nu
este bine ca omul sã fie singur; am sã-i fac un
ajutor potrivit pentru el”(Gen.2:18).
ªi astfel, Adam devine primul pacient al unei
operaþii. Când acesta a deschis ochii, privirea i-a cãzut
asupra Evei- cea mai deosebitã frumuseþe a lumii, care
i-a tãiat respiraþia, i-a dat palpitaþii, a fãcut sã-i creascã
pulsul:”În sfârºit, aceea care este os din oasele mele ºi
carne din carnea mea! Ea se va numi femeie, pentru cã
a fost luatã din om”(vers.23).
Desigur, cã au apãrut o mulþime de glume pe
seama creãrii primului bãrbat ºi a primei femei. Unii
spun cã, dupã ce l-a creat pe Adam, Dumnezeu ªi-a
zis:”Hm, putea ieºi chiar mai bine”; de aceea a creat-o ºi
pe Eva. De fapt, Dumnezeu a creat separat jumãtatea
masculinã ºi jumãtatea femininã a omului pentru a
scoate în evidenþã faptul esenþial, cã bãrbatul ºi femeia
au fost fãcuþi egali unul cu altul ºi în aceeaºi mãsurã de
activi. Dumnezeu a luat o coastã de la Adam, iar nu un
os al piciorului sau al craniului, aºa încât bãrbatul ºi
femeia, soþul ºi soþia vor fi pentru totdeauna prieteni ºi
parteneri mânã în mânã ºi inimã lângã inimã, purtând
de grijã creaþiei lui Dumnezeu.
Cãsniciile au fost concepute de Dumnezeu,
pentru a asigura nivelul optim de fericire ºi
împlinire,folosindu-se matematica divinã:
Dumnezeu+soþ+soþie=una.

Biserica persecutatã

Iatã ºi câteva principii foart e practice ºi
funcþionale, pe care Dumnezeu le oferã în Cuvântul Sãu
tuturor acelora care vor sã-ºi îmbunãtãþeascã viaþa de
familie ºi care vor sã facã dintr-un lucru bun unul ºi mai
bun.
Primul principiu spune:”iubiþi-vã”(Efeseni 5:2529).
Cel de-al doilea se aflã în Cântarea Cântãrilor 5:16
b ºi sugereazã faptul cã, numai acele cãsãtorii dureazã ale celor care se iubesc ºi ale celor care sunt prieteni adicã, cei doi nu numai cã se iubesc, ci se ºi plac unul pe
altul.
Al treilea principiu îl gãsim în Efeseni 4:32:”Fiþi
buni unii cu alþii, miloºi, ºi iertaþi-vã unul pe
altul,cum v-a iertat ºi Dumnezeu pe voi în Hristos”.
Ar putea fi 30 de principii în loc de 3, dar acestea
sunt absolut necesare atât pentru vindecarea cât ºi pentru
dezvoltarea, în cele mai bune condiþii, a cãsniciilor.

Aproape de cei persecutaþi din
Insulele Comore
Insulele Comore (15-21 mai 2016) sunt un
arhipelag ce se aflã în largul Africii, în Canalul Mozambic ce
desparte insula Madagascar de continent. Principalele
insule din arhipelag sunt Grande Comore, Anjouan, Mohéli
ºi Mayotte.
Populaþia este de 807000 locuitori, din care 4000
sunt creºtini, iar 99% din populaþie este consideratã
neevanghelizatã.
Insulele Comore este una din cele mai sãrace þãri
din Africa, este mãcinatã de rãzboi civil ºi este dependentã
de ajutorul alimentar din exterior.
Religia de stat este islam, iar preºedintele þãrii are
vederi extremiste ºi este în legãturã strânsã cu preºedintele

Sugerez ºi câteva idei practice, care ne pot ajuta
în cãsniciile noastre:

din Iran.

*Sã ne facem un obicei, pe care sã-l realizãm în
fiecare an (de exemplu, petrecerea concediului undeva)
*Sã ne alegem un alt cuplu cu care sã avem o
prietenie apropiatã;
*Sã luãm masa împreunã, numai noi doi, o datã pe
lunã;
*Sã ne programãm în fiecare an o perioadã de
refacere numai pentru noi doi;
*Sã ne planificãm o cãlãtorie într-un loc mai
îndepãrtat de casã;
*Sã mergem la un curs împreunã (gãtit, fotografie,
cãlãtorii etc);
*Sã facem sport împreunã (tenis, înot, etc);
*Sã ne plimbãm ºi sã vorbim, adicã sã avem un
timp regulat de plimbãri ºi de discuþii de interes general;
*Sã avem un hobby(preocupare) comun
(drumeþii, fotografie, citit, lucru manual etc);
*Sã citim o carte împreunã (una sau douã despre
cãsãtorie, urmatã apoi de discuþii).

persecuþii, iar restricþiile religioase diferã de la o insula la

Cu multã dorinþã, voinþã ºi plãnuire, putem face
cu toþii ca relaþiile noastre de cãsnicie sã devinã niºte
prietenii adevãrate, nu numai sã ne iubim, sã fim foarte
buni prieteni, ci sã fim miloºi, buni ºi iertãtori unul cu
altul.
Cu Domnul Isus, poþi iubi din nou, poþi fi un
prieten adevãrat în cãsnicia ta, poþi fi bun, iertãtor ºi
milos.Cu Mântuitorul alãturi de tine, mitul vieþii fericite
pânã la adânci bãtrâneþi se transformã în miracol. Este
vorba de acel miracol, pentru care a fost fãcutã fiecare
cãsnicie!

Se aflã pe locul 39 în clasamentul þãrilor cu
alta.
Persecuþiile principale vin din partea musulmanilor
extremiºti, a guvernului, societãþii ºi familiei.
Comunitatea musulmanã pune presiune pe toate
religiile sã respecte islamul, mai ales în postul Ramadan.
Creºtinii sunt monitorizaþi în permanenþã de
autoritãþile guvernamentale.
Predicarea religiilor în afarã de islam este ilegalã ºi
cine se converteºte la creºtinism poate fi urmãrit penal.
Copiii între 3-6 ani sunt forþaþi sã înveþe Coranul.
Dacã un musulman se converteºte la creºtinism i se
anuleazã actele de identitate ºi astfel îºi pierde cetãþenia.
Insulele Comore sunt asaltate de miºcãri oculte,
care încearcã sã pãtrundã ºi în bisericã.
Cu toate ca persecuþiile sunt în creºtere în Insulele
Comore, odatã cu ele creºte ºi numãrul musulmanilor care
cred în Isus.
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. Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru
biserica persecutatã din generaþia ta!
Stiricrestine.ro

