Rugãciune specialã pentru
ÎNVIORARE SPIRITUALÃ PRIN DUHUL SFÂNT

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. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mihãilescu Marta
18. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omota Nicu
21. Oros Leon
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. Vieru Coca
38. 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

Fãgãduinþa aceasta este pentru
voi, pentru copiii voºtri ºi pentru
toþi cei ce sunt departe acum, în
oricât de mare numãr îi va chema
Domnul Dumnezeul nostru.
Fapte 2:39

sMulþumire pentru Duhul Sfânt care a fost trimis
sMulþumire pentru naºterea Bisericii prin pogorârea
Duhului Sfânt
sMulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în viaþa
omului necredincios (convingere de pãcat, naºtere
din nou)
sMulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în viaþa credinciosului (creºtere, rodire ºi daruri
de slujire)
sMulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în Bisericã (creºtere, unitate, cãlãuzire)
sCerem înviorarea spiritualã prin Duhul Sfânt a fiecãrui credincios din Biserica „Harul”
sMijlocim pentru sfinþirea vieþii credincioºilor prin convingerea de pãcat lucratã de Duhul
Sfânt
sMijlocim pentru convingerea în ce priveºte pãcatul a tuturor oamenilor care vin în Biserica
„Harul”
sNe rugãm pentru creºtere ºi rodire spiritualã prin Duhul Sfânt a fiecãrui credincios
sNe rugãm pentru slujirea fiecãrui credincios prin manifestarea darurilor spirituale primite
de la Duhul Sfânt
sMijlocim pentru fiecare credincios, ca sã slujeascã pentru puterea Duhului Sfânt, nu prin
puterea omeneascã
sNe rugãm pentru trezire spiritualã prin lucrarea tainicã a Duhului Sfânt în viaþa „Bisericii
Harul”

www.bbht.ro
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Viaþa de credinþã: Privilegiu, Responsabilitate, Provocare
Psalmul 61
1) Viaþa de credinþã este un privilegiu.
Acest privilegiu vine din relaþia personalã pe care cel credincios o are cu
Dumnezeul Cel adevãrat. “Ascultã, Dumnezeule, strigãtele mele, ia aminte
la rugãciunea mea!” v. 1 “Cãci Tu eºti un adãpost pentru mine,…” v. 3(a)

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 BOTEZ. În aceastã dimineaþã are loc în biserica noastrã un botez noutestamentar în cadrul cãruia 5 persoane Îl vor mãrturisi pe Isus Hristos ca Mântuitor
ºi Domn personal. Cu aceastã ocazie, mesajul Evangheliei va fi transmis de fr. Gabi
Gheorghiaº, pastor al Bisericii „Sfânta Treime”.
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor
de ucenicie. Se va studia Lecþia 18 din Evanghelia dupã Marcu, cap. 12:18-44. Tot
astãzi vor fi împãrþite ºi broºurile pentru ultimele lecþii din Evanghelia dupã Marcu. Vã
aºteptãm!
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în
rugãciune ºi studiu biblic, în fiecare joi seara 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.

2) Viaþa de credinþã implicã responsabilitate.
Juruinþele/fãgãduinþele sunt rãspunsul nostru la binecuvântãrile de care ne
face parte Dumnezeu; hotãrâri personale de a împlini Cuvântul Sãu ºi de a lua
decizii care sã Îl onoreze pe El. “…ºi zi de zi îmi voi împlini juruinþele.” v. 2(b)

3) Viaþa de credinþã are parte de provocãri.
Încercãrile, pericolele, nevoile, ostilitatea din partea celor rãi ne oferã prilejul
sã experimentãm manifestarea puterii, dragostei ºi înþelepciunii lui Dumnezeu în
vieþile noastre. “De la capãtul pãmântului strig cãtre Tine cu inima mâhnitã
ºi zic: 'Du-mã pe stânca pe care n-o pot ajunge, cãci este prea înaltã pentru
mine!” v. 2 “Tu îmi dai moºtenirea celor ce se tem de Numele Tãu.” v. 5 (b)

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 1Samuel 20-26 ºi mai mulþi psalmi scriºi în contextul istoric relatat de cartea
1 Samuel. Vã rugãm sa consultaþi programul de citire DIALOGOS.
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
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady
Cod Fiscal - 12117218

Pastor, Gabi Gheorghiaº

Creºtere spiritualã

Aceasta este o bunã întrebare ºi azi, la Sãrbãtoarea

Surprins de Duhul Sfânt?

Pogorârii Sfântului Duh din anul 2016. Eºti gata sã

Sãrbãtoarea Coborârii Duhului Sfânt

primeºti rãspunsul? Eºti gata sã fii surprins de Duhul
Sfânt? Pocãiþi-vã, le-a zis Petru, ºi fiecare din voi sã fie

Isus i-a învãþat pe ucenici despre moartea ºi învierea Sa.
Totuºi ei au fost forte surprinºi când Isus a murit sub ochii lor.

botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
INTERVIU cu DUMNEZEU

Un om dormea în cãsuþa lui (era noapte), când dintr-o
datã, camera se umplu de Luminã ºi-i apãru
Dumnezeu, care-l întrebã:

Au fost ºi mai surprinºi când au auzit vestea cã Hristos a

pãcatelor voastre; apoi veþi primi darul Sfântului

înviat. Au rãmas cu ochii pironiþi de uimire vãzându-L cum se

Duh. Fapte 2:38 Mântuiþi-vã din mijlocul acestui neam

-Am înþeles cã doreºti sã-Mi iei un interviu, aºa e?

înalþã spre cer sub ochii lor. Toate acestea s-au petrecut în

ticãlos. Fapte 2:40

-Da, dacã ai puþin timp..., i-am rãspuns eu.

doar patruzeci de zile. Hristos a murit, dupã Scripturi!
Hristos a înviat! Hristos s-a înãlþat! Ce mai urmeazã?
Cititorul este astãzi surprins când citeºte cã în ziua aceea
La Sãrbãtoarea evreiascã a Cincizecimii (a celor cincizeci de

aproape trei mii de persoane au primit propovãduirea ºi

zile de la începutul seceriºului) toþi ucenicii erau adunaþi în

au fost botezate. Este surprinzãtor pentru noi azi tot ce

acelaºi loc, cu acelaºi scop. Aºteptau fãgãduinþa Tatãlui,

citim mai departe despre primii creºtini, despre Biserica

trimiterea Duhului Sfânt. Dupã zece zile de la înãlþarea lui
Isus la cer, Duhul Sfânt a fost trimis pe pãmânt peste ucenicii
lui Isus. Aºa s-a nãscut Biserica lui Hristos. Asta sãrbãtoreºte

nãscutã în acea zi prin coborârea Duhului Sfânt. Ei

frãþeascã, în frângerea pâinii ºi în rugãciuni. Fapte 2:42

surprinzãtor cã semnificaþia este uitatã de cei mai mulþi

Surprinzãtor? Nu. Pentru cine înþelege ºi primeºte

creºtini care se bucurã doar de încã o zi liberã ºi un week-end

lucrarea Duhului Sfânt. Fiecare era plin de fricã, ºi prin

prelungit la munte sau la mare.
Ucenicii au fost surprinºi de Duhul Sfânt în ziua aceea, dar nu

apostoli se fãceau multe minuni ºi semne. Fapte 2:43 Ai
fi surprins? Da, dacã nu aºtepþi ca Duhul Sfânt sã lucreze

luaþi prin surprindere. Pentru prima datã în ultimele

dupã cum vrea El. Toþi cei ce credeau erau împreunã la

cincizeci de zile, alþii sunt dezorientaþi, iar ucenicii ºtiu foarte

un loc ºi aveau toate de obºte. Fapte 2:44 Surprinzãtor?

clar ce se întâmplã. Ucenicii au fost poate surprinºi de vuiet,

Da, pentru noi azi. Nu, pentru ei atunci.

de limbile de foc sau de limbile strãine pe care le vorbeau fãrã
sã le fi învãþat, dar au ºtiut imediat cã este Duhul Sfânt

Lucrarea Duhului Sfânt ar trebui sã ne surprindã prin

promis.

mãreþia ºi puterea ei, dar sã nu ne ia prin surprindere.
Adicã, ar trebui sã te aºtepþi ca Duhul Sfânt sã lucreze în

Ascultãtorii au fost luaþi prin surprindere de îndrãzneala lor

mod supranatural în viaþa ta ºi în Biserica lui Hristos. Nu

de a predica Numele lui Isus Hristos. Claritatea cu care

ºtii niciodatã cum va lucra Duhul. Vei fi surprins de Duhul

înþeleg moartea ºi învierea lui Hristos în lumina Scripturilor

Sfânt, dar nu ar trebui sã fii luat prin surprindere.

-Timpul meu este eternitatea... La ce întrebãri doreºti
sã-þi rãspund?
-Mai întâi, ce te surprinde cel mai mult la oameni?

rãstignit concetãþenii lor este nãucitoare pentru cei prezenþi.
Luaþi prin surprindere de toate acestea cei prezenþi întreabã:
Fraþilor, ce sã facem?

Aºteaptã-te ca El sã lucreze! Fãgãduinþa aceasta este
pentru voi, pentru copiii voºtri ºi pentru toþi cei ce

-Faptul cã se plictisesc de copilãrie, se grãbesc sã
creascã..., iar apoi tânjesc iar sã fie copii.
De asemenea, cã îºi pierd sãnãtatea pentru a face
bani, iar apoi îºi pierd banii pentru a-ºi recãpãta
sãnãtatea.
Faptul cã se gândesc cu teamã la viitor ºi uitã
prezentul, aºa încât nu trãiesc, cum se cuvine, nici
prezentul, dar nici viitorul.
Cã trãiesc ca ºi cum nu ar muri niciodatã ºi mor ca ºi
cum nu ar fi trãit.
Apoi, Dumnezeu mi-a luat mâna într-a Sa ºi am stat
tãcuþi un timp, dupã care L-am întrebat:
-Ca Pãrinte, care ar fi câteva dintre lecþiile de viaþã pe
care ai dori sã le ºtie copiii Tãi?
-Sã înveþe cã un om bogat nu este acela care are
numeroase posesiuni, ci acela care-l pãstreazã în

sunt departe acum, în oricât de mare numãr îi va
chema Domnul Dumnezeul nostru. Fapte 2:39

-Sã vinã sã-ºi cearã iertare, cu smerenie ºi pocãinþã
înaintea lui Dumnezeu, de câte ori greºesc.
-Sã înveþe sã-i ierte pe cei ce le-au greºit, pentru a
primi ºi ei iertare deplinã din partea lui Dumnezeu.
-Sã înveþe sã-ºi ajute semenii, atunci când aceºtia trec
prin lipsuri, suferinþe sau sunt îndureraþi.
-Sã ºtie sã spunã o vorbã bunã celui întristat pentru
a-l încuraja.
-Sã înveþe cã viaþa e scurtã ºi ea meritã trãitã alãturi
de Dumnezeu, în ascultare de El ºi de Cuvântul Lui.

Dumnezeu mi-a rãspuns:

este surprinzãtoare. Convingerea lor de neclintit cã
Dumnezeu a fãcut Domn ºi Mesia pe acel Isus pe care l-au

semenii lor.

Dumnezeu a zâmbit atunci ºi mi-a spus:

stãruiau în învãþãtura apostolilor, în legãtura

creºtinãtatea astãzi: Pogorârea Sfântului Duh! Este

-Sã înveþe sã-L iubeascã pe Dumnezeu, dar ºi pe

inima lui pe Însuºi Dumnezeu, Creatorul Universului ºi
Mântuitorul omenirii din pãcat ºi fãrãdelege.

-Mulþumesc mult, Doamne, pentru timpul pe care mi lai acordat ºi pentru toate îndemnurile Tale, am zis eu
umil.
Am întrebat apoi, cu smerenie:

-Ar mai fi ceva anume, pe care oamenii ar trebui sã-l
ºtie?
Dumnezeu m-a privit zâmbind, cu blândeþe, ºi mi-a
spus:
-Da, doar faptul cã Eu sunt aici, cu braþele deschise,
ºi-i aºtept sã-ºi întoarcã inimile spre Mine ºi sã se
pocãiascã de pãcatele lor numeroase.

”Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu
lumea,
cã a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca
oricine
crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa
veºnicã.” (Ioan 3: 16)

