Aria de slujire:
ÎNCHINAREA PUBLICÃ

sMulþumire pentru toþi membrii care participã activ la

Bolnavii bisericii „HARUL“
1.Alexe Maria
2.Baciu Zoia
3. Barbu Ion
4. Blasek Aurelia
5. Chiþoiu Constanþa
6. Cojocaru ªtefan
7. Craºovan Petru
8. Dinu Ilinca
9. Ene Lucreþia
10.Ion Rozalia
11. Ionescu Eugenia
12. Lãzãrescu ªtefan
13. Mara Emanuela
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mitu Emilia
17. Nica ªtefia
18. Omotã Nicu
19. Radu Aniºoara
20. Rãdulescu Venera
21. Sas Florian
22. Simion Adrian
23. Stan Constantin
24. Þoldan Lina
25. Vasilescu Jean
26. 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.

slujbele publice
sMulþumire pentru toþi oamenii care participã la slujbele
publice
sMulþumire pentru fraþii ºi surorile care slujesc în cadrul
slujbelor publice: grupuri de cântare, fraþii care dau
îndemnuri la rugãciune, fraþii care adunã colecta etc.
sÎnþelepciune ºi har în alegerea cântãrilor potrivite pentru bisericã
sÎnþelepciune ºi har în motivarea oamenilor la rugãciune
sÎnþelepciune ºi har în predicarea Cuvântului
sParticiparea activã a membrilor bisericii duminicã seara ºi miercuri, nu doar duminicã dimineaþa
sÎnviorarea spiritualã în slujbele publice
sSlujbele speciale de Paºte:sã transmitem în curtea bisericii vestea morþii ºi a învierii Domnului

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. Duminica viitoare, dupã-amiazã, se vor relua întâlnirile
grupurilor de ucenicie. Vom parcurge în urmãtoarele luni, în acest an jubiliar (al
ºaptelea de întâlniri în grupuri de ucenicie), revenind asupra cãrþilor studiate pânã în
prezent, pentru a ne reaminti ideile principale din fiecare carte studiatã. Vã aºteptãm
sã fim împreunã în pãrtãºie frãþeascã ºi pentru Studiul biblic jubiliar.
o CATEHEZÃ. Continuãm studiul de catehezã, un studiu biblic simplu, dar foarte
important, pentru toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta
Scripturã privind mântuirea sufletului. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

o STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Marþi, 21 aprilie a.c. ora 19.00 se vor relua întâlnirile
bãrbaþilor pentru continuarea studiului. Se va studia Lecþia 21 - Soluþionarea
problemelor de integritate - Integritatea: care este preþul? Îi aºteptãm pe toþi
bãrbaþii care au participat pânã acum la acest studiu dar ºi pe cei care doresc sã
cunoascã probleme importante privind integritatea creºtinului.

„Tomo“ i-a zis Isus, „pentru
cã M-ai vãzut, ai crezut.
Ferice de cei ce n-au vãzut, ºi
au crezut.“

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 ºi surorile care doresc sã
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în
corpul din faþã, la etaj.

(Ioan 20:29)

o CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS,
sãptãmâna viitoare se va citi Zaharia 5-14; Maleahi 1-4.
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
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Surprizele Hristosului înviat pentru Toma
Ioan 20:19-29
Toma, apostolul Domnului, a trãit, probabil, cea mai nefericitã sãptãmânã
din viaþa sa, respectiv sãptãmâna de dupã învierea lui Isus Hristos din morþi, o
sãptãmânã de zbatere în îndoialã ºi necredinþã. Toate mãrturiile celor care L-au
vãzut pe Isus înviat nu l-au putut scoate din aceastã stare apãsãtoare. Însã, avea sã
vinã ºi pentru el un moment al eliberãrii de îndoialã, un moment al adevãrului, un
moment al întâlnirii cu Hristosul înviat. Dupã o sãptãmânã, Isus Se aratã pentru a
doua oarã ucenicilor Sãi ºi Toma este ºi el prezent cu ei. Isus Hristos îi salutã pe toþi
cu Pace vouã! ªi apoi Toma este surprins cã toatã atenþia Mântuitorului se
îndreaptã spre el ºi trãieºte cele mai înãlþãtoare momente din viaþa lui. Acum,
pentru Toma, Isus Hristos înviat este o realitate ºi nu-i rãmâne decât sã exclame:
Domnul meu ºi Dumnezeul meu!
Probabil, Toma nu se aºtepta ca Domnul Isus sã-i acorde atâta atenþie,
fiind de-a dreptul surprins de câteva gesturi ºi atitudini ale Mântuitorului faþã de
el, realitãþi care sunt valabile ºi pentru noi.
1. Isus Hristos nu-i uitã pe cei ce-L iubesc cu adevãrat.
Toma a demonstrat cã L-a iubit sincer pe Isus Hristos ºi cã i-a rãmas loial
pânã la sfârºit. Când Lazãr murise ºi ceilalþi ucenici nu voiau sã se mai întoarcã la
Ierusalim de teama iudeilor, Toma a fost singurul care le-a zis: Haidem sã
mergem ºi noi sã murim cu El. (Ioan 11:16). Isus îl ºtia bine pe Toma ºi i-a
demonstrat cã nu l-a uitat, cã se aflã, ºi acum dupã înviere, în atenþia Lui specialã.
2. Isus Hristos cunoaºte toate frãmântãrile ºi zbaterile noastre.
Ceilalþi ucenici vedeau cã ceva neobiºnuit se întâmplã cu Toma, dar numai
Isus ºtia ce e în sufletul lui. ªtia frãmântãrile, îndoielile, dezamãgirile din inima
lui. De aceea, Toma este surprins când, exact lucrurile care îl frãmântau, erau
acum arãtate de Isus ºi rezolvate de El. Încurajarea noastrã nu este doar aceea cã El
ºtie totul despre noi, ci ºi cã are soluþii pentru orice crizã prin care trecem.
3. Isus Hristos oferã dovezi pentru a crede tuturor cãutãtorilor sinceri ai
adevãrului.
Toma poate fi învinuit de îndoialã sau necredinþã, dar nicidecum de faptul
cã nu era un cãutãtor sincer ºi profund al adevãrului. Tocmai de aceea Isus a fost
gata sã-i ofere dovezile pe care le-a dorit.
Dumnezeu are ºi astãzi suficiente dovezi prin care sã se descopere tuturor
cãutãtorilor sinceri ai adevãrului.

4. Isus Hristos îi fericeºte pe cei ce cred adevãrurile

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e

Scripturii despre El.
Ceea ce a cerut atunci Toma era perfect posibil.
Hristosul înviat a putut fi vãzut, ºi a ºi fost vãzut în carne ºi
oase, în trupul Sãu glorificat, nu doar de Toma, ci ºi de ceilalþi
ucenici care L-au iubit ºi L-au urmat. Astãzi, avem mãrturia
învierii lui Isus Hristos în Sfânta Scripturã ºi cei ce o cred sunt
numiþi de Domnul Isus, fericiþi, binecuvântaþi, pentru cã
aceastã credinþã le aduce mântuirea.

MARELE MEDIC

Aºadar, în ziua în care Isus i S-a arãtat lui Toma,
acesta a fost surprins sã vadã cã n-a fost uitat de Isus, cã i-a
acordat o atenþie specialã. A înþeles cã Isus nu era strãin de
starea de apãsare ºi frãmântare în care se aflã ºi i-a adus
eliberarea de care avea nevoie. I-a oferit dovezile pe care le
cerea ºi în inima lui n-a mai rãmas nicio urmã de îndoialã, ci o
credinþã puternicã în Isus.
Iar din cuvintele Mântuitorului, Toma a înþeles, aºa
cum poate înþelege oricine, cã cei ce cred în Isus Hristos, fãrã
sã-L fi vãzut, cei ce cred mãrturia Scripturii despre moartea ºi
învierea Sa, sunt binecuvântaþi de Dumnezeu cu mântuire ºi
viaþã veºnicã.
Pastor, Nicolae Ologeanu

V i z i u n e a bi s e r i c i i - 20 15
Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data de
28 septembrie 2014, ne propunem în anul acesta sã ne
rugãm, sã slujim ºi sã postim, aºteptând ca Dumnezeu sã
lucreze în mijlocul nostru ºi prin noi. Pentru a ne atinge
prioritãþile stabilite ne propunem:
o Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual
2014-2015
o Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe
nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa
o Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire
o Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi)
pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire
o Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi
susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare
o Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã
seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie
o Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã
darul lui, acolo unde este nevoie

Dragã Omule,
Data viitoare când ai impresia cã Dumnezeu nu te
poate ajuta, adu-þi aminte cã:
Noe s-a îmbãtat;
Avraam era prea bãtrân;
Isaac era un visãtor;
Iacov era un mincinos;
Lea era urâtã;
Iosif a fost abuzat;
Moise era bâlbâit;
Ghedeon era un fricos;
Samson avea pãrul lung ºi era afemeiat;
Ieremia ºi Timotei erau prea tineri;
David a avut o aventurã amoroasã ºi era ucigaº;
Ilie, descurajat, dorea sã moarã;
Isaia a predicat ºi n-a fost ascultat;
Iona a fugit de Domnul;
Naomi era vãduvã;
Iov a dat faliment;
Petru s-a lepãdat de Hristos;
Ucenicii au adormit în timp ce se rugau;
Marta se îngrijora de orice lucru;
Samariteanca fusese divorþatã de mai multe ori;
Zacheu era prea scund;
Pavel era prea religios;
Timotei avea ulcer...
IAR
Lazãr era mort!!!
Dar nu uita...cã Dumnezeu i-a ajutat pe toþi!!!
Deci... Gata cu scuzele! Doar Dumnezeu te poate
ajuta!
În plus, nu eºti tu mesajul, ci doar mesagerul.
În dragostea Sa, El aºteaptã sã te ajute!

10 adevãruri demne de reþinut
1. El vrea roade spirituale, nu vorbe spirituale.
2. Nu existã nicio cheie spre fericire; uºa e
mereu deschisã.
3.Tãcerea e deseori interpretatã greºit, dar
niciodatã nu e citatã greºit.
4.Numãrã-þi binecuvântãrile.
5.Credinþa este taina de a nu intra în panicã.
6.Dacã te îngrijorezi, înseamnã cã nu te-ai
rugat. Dacã te rogi, nu te mai îngrijora!
7.Ca fiu al LUI, rugãciunea e ca ºi cum ai suna
acasã în fiecare zi.
8.Cele mai importante lucruri din casa ta sunt
oamenii.

9.Când te încurci în problemele vieþii, stai
liniºtit, ca Dumnezeu sã le poatã rezolva!
10.Întristarea e o povarã prea grea de suportat.
Pune-o în braþele Domnului, împreunã cu toate
poverile tale, cãci doar El le poate soluþiona!!!
Trãieºte simplu, iubeºte cu generozitate,
poartã de grijã semenilor cu atenþie, vorbeºte
amabil... Fii mai amabil decât e necesar, pentru cã
fiecare persoanã pe care o întâlneºti îºi are luptele
ei. Lasã restul problemelor tale în seama lui
Dumnezeu ºi El le va rezolva!!!

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi din
Coreea de Nord
Sãptãmâna aceasta ne vom ruga pentru Coreea
de Nord, una din þãrile în care creºtinii suferã cele mai
mari persecuþii la ora actualã. Hai sã ne unim în
rugãciune ºi sã ne rugãm pentru fraþii noºtri care
împãrtãºesc aceeaºi credinþa cã ºi a noastrã, dar nu ºi
aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit harul cã noi sã
ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi
COREEA DE NORD (20-25 aprilie 2015)
sse aflã în estul Asiei
sare o populaþie de 24,5 milioane locuitori, din
care 300000 sunt creºtini
sreligia oficialã: ateism
sformã de guvernare: dictaturã comunistã
s15 aprilie este Ziua Soarelui, ziua de naºtere a
întemeietorului dictaturii comuniste în Coreea de
Nord(Kim-II Sung), ziua cea mai grea pentru creºtinii din
Coreea de Nord
s15 apriie 1912 este începutul erei nord-coreene
sCoreea de Nord mai este numitã ºi „iadul de pe
pãmânt”
CREªTINII
sÎnainte de 1945 aproape 50 % erau creºtini
sPhenianul era numit Ierusalimul estic
sÎntre 1945- 1950 a fost uciºi toþi liderii creºtini
care au fost gãsiþi
sSe estimeazã cã în prezent în Coreea de Nord
sunt aproximativ 300000 de creºtini, care fac parte din
Bisericã subteranã
sCreºtinii sunt consideraþi „cea mai mare
ameninþare împotrivã statului”
sUn om dacã este prins cu Biblia, are douã
variante: 1, este exacutat, ºi 2, dus în lagãr împreunã cu
toatã familia. Multe execuþii se fac în public.
sCreºtinismul este interzis cu desãvârºire.Orice
om care este gãsit practicând credinþa în Isus este destinat
lagãrelor
sÎn lagãr creºtinilor li se interzice sã priveascã în
sus ºi mai ales înspre cer, pentru cã de acolo le vine

superstiþia lor (credinþa). Sunt obligaþi sã umble
întotdeauna cu capul în pãmânt.
sUnii nord coreeni trec graniþã ilegal în China ºi
acolo se convertesc, apoi se întorc cu orice risc sã le spunã
celor de acasã despre credinþa. Dacã sunt prinºi la
întoarcere, prima întrebare care li se pune la interogatoriu
este dacã în China s-au întâlnit cu misionari
sCreºtinii din Coreea nu cer sã ne rugãm pentru ei
cã sã fie scãpaþi, ci sã aibã îndrãznealã sã Îl mãrturiseascã pe
Cristos.
sÎn Coreea de Nord, în fiecare an aproximativ 10000
de creºtini plãtesc cu viaþã preþul credinþei lor în Isus,
devenind martiri
s2015 este al 13-lea consecutiv în care Coreea de
Nord ocupã primul loc în clasamentul primelor 50 de þãri în
care sunt persecuþii
spersecuþiile pe care le suferã creºtinii din Coreea
de Nord nu pot fi comparate cu persecuþiile din nici o þara din
lume, sunt mult mai mari decât în orice þarã din lume
POPULAÞIA (la modul general)
s24,5 milioane locuitori, dintre care peste un milion
sunt soldaþi
sCoreenii nu au voie sã circule dintr-un oraº în altul,
decât cu aprobãri special
sÎn fiecare casã sunt tablouri cu Kim II-Sung ºi Kim
Jong -II, tablourile fiind cele mai preþioase ºi protejate valori
din casã.
sFiecare om trebuie sã poarte insignã cu Kim II-Sung
sOrice om care nu se închinã liderului suprem, care
refuzã sã participe la ceremonii în cinstea lui sau care nu
respectã regulile impuse de guvern, este considerat inamic ºi
va ajunge în lagãr sau închisoare
sÎn fiecare casã trebuie sã funcþioneze tot timpul
radio, oprirea lui este interzisã, eventual poate fi dat încet
s În fiecare casã sunt receptoare, prin care
conducerea vorbeºte cetãþenilor
sSunt total decuplaþi de la ceea ce se întâmplã în
lume, în afara Coreei, cei mai mulþi dintre ei nu ºtiu cã omul a
ajuns pe luna.
sCoreenii au voie sã pãrãseascã þara (au voie sã
meargã în China) doar cu aprobãri speciale ºi cu garantarea
întoarcerii. Dacã nu se întorc în þarã, 7 rudenii apropiate vor
fi executate.
sOamenii nu au voie sã asculte post de radio strãin
(Coreea de Sud emite pentru cei din Coreea de Nord). Dacã
sunt prinºi cã au ascultat, sunt consideraþi inamicii statului,
ºi toatã familia merge în lagãr sau închisoare
sSalariul mediu în Coreea de Nord este de aprox 75$
/luna( 900$/an). Asta, în timp ce fostul preºedinte Kim JongII cheltuia 700000$ pe an, pe coniac de lux
sSunt extrem de sãraci, ºi mulþi dintre ei se hrãnesc
cu rãdãcini, iarbã ºi scoarþã de copac, iar unii au ajuns sã
mãnânce cadavre umane
sÎntre 1990- 1995 , aprox 2-3 milioane de coreeni au
murit de foame
Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru
biserica persecutatã din generaþia ta!
Sursa:www.stiricrestine.ro

