Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Blasek Aurelia
5. Cibu Maxim
6. Craºovan Petru
7. Ene Lucreþia
8. Geamãnu Constantin
9. Ignat Maria
10. Ion Rozalia
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaºcu Maria
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihãilescu Marta
17. Mitroi Alexandra
18. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniºoara
23. Rãducanu Georgeta
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. Vandici Aurora
35. Vasilescu Jean
36. Vieru Coca
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

Apoi (Isus) a zis tuturor: Dacã
voieºte cineva sã vinã dupã
Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi
ia crucea în fiecare zi, ºi sã Mã
urmeze.
(Luca 9:23)

Rugãciune specialã pentru
ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT
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 GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã se dã startul întâlnirilor
grupurilor de ucenicie. În acest an se va studia prima epistola a ap. Petru, o
epistolã care conþine multe învãþãturi practice. Dumnezeu sã binecuvânteze pe toþi
cei care ºi-au exprimat dorinþa sã participe ºi în acest an la aceste grupuri de ucenicie.
Cei care doresc sã participe ºi nu au completat formularul de înscriere, sunt rugaþi s-o
facã în aceastã dimineaþã sau la întâlnirile grupurilor de dupã amiazã.
o CATEHEZÃ. În aceastã dimineaþã a început un nou studiu de catehezã. Sunt
aºteptaþi toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrurile Scripturii privind mântuirea
sufletului, sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare
duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).Vã aºteptãm!
o COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt aºteptaþi mâine searã la ora 18.00,
pentru rugãciune ºi sfatuire privind lucrãrile din biserica noastrã.
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 Proverbe 20-26.
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CHEMAREA LA UCENICIE
Marcu 8:27-38
Sunt multe chemãri ºi multe invitaþii din partea multora din jurul
nostru, însã privindu-le din perspectiva veºniciei, doar una conteazã:
chemarea pe care ne-o face Fiul lui Dumnezeu, chemarea de a fi ucenicii lui
Isus Hristos, chemarea de a-L urma ºi de a trãi viaþa de pe pãmânt aºa cum
a trãit-o El. Însã, deºi chemarea Mântuitorului este fãcutã tuturor
oamenilor, doar cei care sunt gata sã îndeplineascã condiþiile pe care El le
cere pot deveni ucenicii Lui.
Isus a spus: ….Dacã voieºte cineva sã vinã dupã Mine, sã se lepede
de sine însuºi, sã-ºi ia crucea ºi sã Mã urmeze. (Marcu 8:34)
Aºadar, a-L urma pe Isus, a fi ucenicul Lui, presupune:
1.Un rãspuns la chemarea pe care El o face.
Dacã voieºte cineva sã vinã dupã Mine...
Chemarea la ucenicie este fãcutã tuturor, dar devin ucenici ai lui
Isus doar cei care rãspund acestei chemãri ºi sunt gata sã-L urmeze.
2.Un preþ ce trebuie plãtit pentru a fi ucenic al Lui.
…. sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea ºi sã Mã urmeze, adicã:
-sã accepte domnia lui Isus in viaþa lui, ºi nu a eu-lui
-sã fie gata de orice sacrificiu pentru Numele Lui
-sã renunþe la cãile lui ºi sã meargã pe calea Domnului
3.O rãsplatã a uceniciei oferitã de Isus Hristos.
Un ucenic adevãrat al Lui Hristos este rãsplãtit de Dumnezeu cu:
-binecuvântãri pãmânteºti
-binecuvântãri veºnice
Trebuie sã recunoaºtem cã ne place sã ne numim creºtini, ne place
sã se spunã despre noi cã suntem ucenici ai lui Isus Hristos. Însã, în ce
mãsurã aceasta este o realitate în viaþa noastrã? Suntem noi gata sã dãm la
o parte orice piedicã din calea urmãrii lui Isus? Suntem noi gata sã plãtim
preþul uceniciei? Suntem noi gata sã-L lãsãm pe Isus sã ne conducã viaþa?
Suntem noi gata de orice sacrificiu pentru Numele Lui ºi de dragul Lui?
Suntem noi gata sã renunþãm la cãile pãcatului ºi sã mergem pe calea
Domnului, pe calea sfinþeniei?
Continuarea în pagina 2

A fi ucenicul lui Isus presupune renunþare la
multe lucruri, presupune jertfã, presupune
ascultare, presupune slujire ºi trebuie sã spunem cã
nu este uºor. Dar meritã orice sacrificiu pentru Cel
care ªi-a dat viaþa ca sã ne rãscumpere din pãcat ºi
din moarte. Meritã a fi ucenicul lui Isus pentru cã va
rãsplãti pe fiecare dupã credincioºia cu care L-a
urmat ºi L-a slujit.
Dumnezeu sã facã din fiecare din noi ucenici
adevãraþi ai lui Isus Hristos, care sã câºtige alþi
ucenici pentru Împãrãþia lui Dumnezeu.
Pastor, Nicolae Ologeanu

POEZIE

MÃRTURIE
A vorbi puþin e bine; de spui multe poþi greºi...
Oamenii ades prind vorba, spre a o rãstãlmãci.
Nu degeaba se mai zice vorba multã-i sãrãcie,
Dupã vorbã cunoºti omul, de e foc sau armonie.
Cu vorbirea trimiþi glonþul, sau alini c-o alifie,
Poþi rãni ºi aprinzi focul, poþi tãia în carne vie...
Cântãreºte-þi bine vorba ºi deprinde-te la bine!
Fie-þi vorba fagur dulce, spune doar ce se cuvine!
Pune multã-nþelepciune în vorbirea ta, creºtine!
Fii luminã ºi fii sare, Domnul sã se vadã-n tine!
Nu vorbi cu aroganþã, provocând rãni care dor,
Nu împunge ca o sabie, fii un bun ascultãtor!
Sã vorbeºti mereu de bine, semenii sã îi iubeºti,
Faptele sã te arate cã pe Domnul Îl slujeºti!
Viaþa sã-þi fie în Domnul, vorbe bune tu sã ai,
Fii ca sarea ºi lumina, dacã vrei s-ajungi în Rai!
Sã iubeºti deopotrivã ºi pe cei ce þi-au greºit,
Doar aºa ai mulþumire ºi trãieºti mai fericit!
Doamne, dã-ne-nþelepciune, sã-nvãþãm a Ta iubire,
Preþuind mai mult pe alþii, s-avem fapte în trãire!
Faptele-s substanþa vieþii; vorbele-s al lor decor.
Dã-ne, Doamne-n toate fapte, fã-ne pomul roditor!
Vorba bunã ºi curatã e un soare, ades rãsfrânt,
Peste suflet, cu putere, mângâiat de Duhul Sfânt!

Ce frumos se leagã-n toate fapta ºi Cuvântul Sfânt!
Lumineazã-ne, Isuse, înþelepþeºte-al nostru gând!
Lumea sã te vadã, Doamne, ne-ncetat, numai pe Tine,

Sã pot fi o mãrturie, sã Te bucuri ºi de mine!
A fi cu adevãrat al lui Hristos înseamã a
fi plin de bucuria Lui, a fi predat Lui. Doar aºa
gãsim fericire, pace, putere; doar lângã El gãsim
binecuvântare!
Dacã suntem ai Lui, nu mai poate fi
vorba de rãutate, sau vorbe fãrã sens. Iar cine
nu are iubirea Domnului, e greu sã treacã la
iubirea aproapelui!
Sã unim deci vorba cu fapta, sã fim în
fiecare clipã o bunã mãrturie pentru alþii,
gândindu-ne cã Domnul e Mântuitorul ºi
Stãpânul vieþii noastre!
Sã-I aducem bucurie, sã ne lãsãm
totdeauna în braþul Lui plin de iubire, pentru ca
El sã se poatã folosi de noi în orice împrejurare!

Biserica persecutatã
Coreea de Nord: Persecuþii violente
creºtini crucificaþi, arºi sau torturaþi
Creºtinii din Coreea de Nord sunt luaþi drept
scalvi, violaþi, torturaþi sau uciºi, conform unui raport al
Christian Solidarity Worldwide, scrie portalul Christian
Today.
Raportul intitulat Negare Totalã: Violarea
libertãþii religioase în Coreea de Nord, întocmit de cãtre
organizaþia caritabilã a libertãþii religioase din Marea
Britanie, spune cã liberatea religioasã este “în mare parte
inexistentã.” “Credinþele religioase sunt vãzute drept o
ameninþare la adresa loialitãþii solicitate de cãtre Liderul
Suprem, drept urmare oricine are o astfel de credinþã este
persecutat cu severitate,” scrie în raport.
“Creºtinii îndurã suferinþe semnificative datoritã
etichetelor anti-revoluþionare ºi imperialiste ataºate
acestora de cãtre conducerea þãrii.” Raportul detaliazã
existenþa unori incidente precum creºtini “atârnaþi pe o
cruce sub care stã aprins un foc, zdrobiþi cu tãvãlugul,
adunaþi pe poduri ºi cãlcaþi în picioare.”
Creºtinii din Coreea de Nord trebuie sã-ºi practice
credinþa în ascuns, altminteri sunt trimiºi în tabere de
muncã silnicã. “Este aplicatã o politicã a vinei prin
asociere, asta însemnând cã rudele creºtinilor sunt de
asemenea reþinute, indiferent dacã împãrtãºesc sau nu
aceeaºi credinþã creºtinã,” este precizat în raport.
“Chiar Coreenii de Nord care au evadat în China, ºi
care sunt creºtini, sau creºtini-în-devenire, sunt de obicei
repatriaþi ºi, în consecinþã, închiºi în închisori politice.”

Reprezentanþii Coreei de Nord spun cã sunt
aproximativ 13.000 de creºtini în þarã, dar Cornerstone
Ministries Internaþional estimeazã cã sunt în jur de 200.000
sau 300.000.
Haideþi sã îi aducem înaintea lui Dumnezeu pe
creºtinii care suferã în Coreea de Nord din cauza credinþei
lor!

Turcia: creºtinii din taberele de refugiaþi sunt
constrânºi la a-ºi ascunde credinþa de
musulmanii ostili
Directorul unei lucrãri creºtine din Turcia spune cã
refugiaþii din tabere ce se convertesc la creºtinism trebuie sã
îºi ascundã credinþa de comunitatea musulmana, scrie
portalul Christian Headlines. Directorul lucreazã cu
Christian Aid Mission ºi a decis sã-ºi pãstreze numele
confidenþial din “motive de securitate.”
Mulþi dintre cei refugiaþi în Turcia provin din Siria,
dar în þara lor au avut loc câteva atacuri teroriste, ºi chiar o
loviturã de stat eºuatã.
“Situaþia este una trisã pentru refugiaþii din þarã,”
declarã directorul lucrãrii într-un interviu oferit celor de la
The Christian Post. Totuºi, refugiaþii ce au sosit aici au fost
deschiºi la creºtinism, spune el.
“Am câºtigat încrederea refugiaþilor, ei fiind
binevoitori sã ne primeascã în corturile lor,” spune el. De
asemenea, el afirmã cã mai mult de 120 de refugiaþi l-au
acceptat pe Hristos, ºi în jur de 20 au fost botezaþi.
“Trebuie sã o ascundã de ceilalþi, ºi sã îºi trãiascã
religia în secret,” constatã el, adãugând cã creºtinii sunt
trataþi precum infidelii. Viaþa în taberele de refugiaþi este
dificilã; mulþi au nevoie de mâncare zilnicã, apã curatã,
scutece ºi alte necesitãþi.
Directorul lucrãrii a precizat cã lucrarea din care face
parte ajutã în jur de 8.000 de refugiaþi. Aproximativ 45 la sutã
dintre aceºti refugiaþi nu vor sã se întoarcã în Siria.

Creºtinii din Rusia consideraþi teroriºti
Primul val de restricþii religioase loveºte Rusia, la
doar douã luni dupã ce Putin a pus în vigoare vaga legislaþie
anti-terorism, ºi i-a clasificat pe creºtini drept teoriºti,
raporteazã Christian Telegraph conform Mission Network
News.
Legea anti-terorism a fost rãspuns la numeroasele
atacuri teroriste ce au avut loc în Europa pe parcusul anului
trecut. În încercarea de a se proteja pe sine de viitoare atacuri
teroriste precum prãbuºirea avionului din octombire, 2015
guvernul rusesc a ajuns la mãsuri extreme, restricþionând
sever libertãþile religioase.
Pe 6 iulie, 2016, Putin a trecut în legislaþie un proiect
de lege ce avea scopul de a împiedica terorismul, dar prin
puterea sa, proiectul condamnã de asemenea
evanghelizarea. În esenþã, legea anti-terorism interzice
prozelitismul, predicarea, ºi rugãciunea în alte zone decât în
cele oficial înregistrate drept clãdiri bisericeºti.

Problema este cã multe biserici au rãmas
neînregistrate de pe vremea comunismului. În acest timp,
bisericile nu au putut deþine o proprietate. Din aceastã
cauzã, când proiectul de lege a fost aprobat, a fãcut ca
aproape 90 la sutã dintre bisericile evanghelice din Rusia sã
existe ilegal.
Acum, proiectele strãine ce se fac în Rusia ºi
bisericile ruseºti locale cautã sã afle exact ce au ºi ce n-au voie
sã facã, sub pretextul siguranþei naþionale.

Creºtin algerian condamnat la 3 ani de
închisoare pentru „insultarea credinþei
islamice”
Un creºtin algerian a fost condamnat la 3 ani de
închisoare pentru ca a „insultat islamul” printr-o serie de
postãri pe Facebook, scrie portalul Christian Today.
Slimane Bouhafs, cu vârsta de 49 de ani, a fost
condamnat marþi de cãtre o instanþã de apel, în þara
majoritar musulmanã, dupã ce a fost arestat pe 31 iulie.
În trecut, el a mai fost acuzat de blasfemie, ºi
condamnat la închisoare timp de 5 ani, pe 7 august;
pedeapsa de duratã maximã ce poate fi datã pentru
blasfemie. Susþinãtorii drepturilor omului cer eliberarea sa
imediatã. „Tribunalele algeriene nu ar trebuie sã se ocupe de
judecarea credinþelor ºi opiniilor privitoare la religie,”
spune Sarah Leah Whitson, director al Human Rights Watch
în Estul Mijlociu ºi America de Nord.

Biserica din Uganda este în pericol
„E nevoie sã ne rugãm pentru viitorul bisericii” a
scris un lider creºtin din Uganda Fondului Barnabas, în luna
aprilie. El a explicat felul în care sunt persecutaþi creºtinii
dacã aduc cele mai mici acuzaþii islamului, chiar dacã
musulmanii nu au fost niciodatã condamnaþi pentru cã îºi
exprimã categoric poziþia anti-creºtinã. El a observat cã
aceastã situaþie dã naºtere fricii în bisericã ºi considerã cã
existã pericolul ca creºtinii sã îºi compromitã credinþa,
permiþând ca islamul sã le fie „impus”.
Rugaþi-vã ca fiecare creºtin din Uganda sã fie
hotãrât ferm cã el ºi casa lui vor sluji Domnului (Iosua
24:15).
U.M. este un lider creºtin din Uganda care vorbeºte
foarte direct. El vine dintr-un context musulman; au existat
douãsprezece atentate la viaþa lui, iar el a fost schilodit pe
viaþã. Una dintre cele mai mari îngrijorãri ale sale constã în
faptul cã musulmanii sunt foarte activi în lumea politicã a
Ugandei ºi deþin multe poziþii în guvern. Musulmanii au
început, de asemenea, sã sponsorizeze membrii creºtini ai
Parlamentului, cãutând sã se foloseascã de poziþia unora
dintre ei pentru a promova agenda islamicã.
Rugaþi-vã ca U.M. sã fie protejat de cei care vor sã
îi facã rãu ºi sã îl reducã la tãcere. Rugaþi-vã ca creºtinii pe
care Domnul îi cãlãuzeºte sã se implice în politicã sã fie
oneºti ºi vigilenþi, cãutând întotdeauna Împãrãþia lui
Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui.
Stiricrestine.ro

