Aria de slujire:
RUGÃCIUNEA ªI POSTUL

Bolnavii bisericii „HARUL“
1.Alexe Maria
2.Baciu Zoia
3. Barbu Ion
4. Bejan Ioan
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cojocaru ªtefan
8. Craºovan Petru
9. Dinu Ilinca
10. Ene Lucreþia
11.Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Mara Emanuela
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mitu Emilia
18. Nica ªtefia
19. Omotã Nicu
20. Radu Aniºoara
21. Rãdulescu Venera
22. Sas Florian
23. Scîntei Gheorghe
24. Simion Adrian
25. Stan Constantin
26. Þoldan Lina
27. Vasilescu Jean
28. 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

Dar Dumnezeu, care este
bogat în îndurare, pentru
dragostea cea mare cu care
ne-a iubit, mãcar cã eram
morþi în greºelile noastre,
ne-a adus la viaþã împreunã
cu Hristos.
Efeseni 2:4-5

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).
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 AGAPÃ: În aceastã dupã amiazã, de la ora 17.30, va avea loc o agapã în sala mare a bisericii cu participarea
tuturor grupurilor de ucenicie ºi a celor prezenþi. Va fi un timp binecuvântat de pãrtãºie ºi de a împãrtãºi
experienþe de trãire cu Domnul. Vã aºteptãm!
o EVENIMENT EVANGHELISTIC. În aceastã dupã amiazã, la ora 16.00, sunt invitaþi pentru o întâlnire de
sfãtuire ºi organizare, toþi cei care s-au înscris pentru a se implica în evenimentul evanghelistic care se va
desfãºura în curtea bisericii în Sãptãmâna Mare.
o DONAÞII. Toþi cei care doresc ºi pot sã sprijine financiar evenimentul evanghelistic amintit mai sus, o pot face
în fiecare duminicã la casieria bisericii, cu menþiunea: Pentru evenimentul evanghelistic de Paºte.
o CATEHEZÃ. Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã pentru toþi cei care doresc sã
cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului. Începând cu aceastã serie,
toþi cursanþii vor primi câte un ghid de studiu cu toate temele ce vor fi abordate. Întâlnirile au loc în fiecare
duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Întâlnirile de studiu biblic cu bãrbaþii continuã în fiecare sãptãmânã în ziua de
marþi de la ora 19.00. În aceastã sãptãmânã se va studia Lecþia 19: Soluþionarea problemelor de
temperament - Dorinþa de a fi independent.... Îi aºteptãm pe toþi bãrbaþii care doresc sã cunoascã adevãruri
importante referitoare la rolul ºi responsabilitãþile încredinþate de Dumnezeu bãrbatului.
o STUDIU BIBLIC SURORI. Vã comunicãm cã a început un studiu biblic pentru surori, care are loc în fiecare zi
de joi de la ora 18.00. Surorile care doresc ºi pot sã participe, sunt bine venite la acest timp de pãrtãºie ºi studiu
biblic.
o BIBLIOTECA PENTRU COPII. Vino sã descoperi o lume într-un dulap! În aceastã dupã amiazã, de la ora
16.00 are loc deschiderea oficialã a Bibliotecii pentru copii. Oferã-i copilului tãu ºansa de a citi cãrþi bune. Înscrie-l
la Biblioteca pentru copii. Vino împreunã cu el la deschidere. Încurajeazã-l sã citeascã. Doneazã pentru a putea
cumpãra cãrþi bune. Copiii îþi vor mulþumi..
o TINERI EUTIH.Voia Lui ºi nevoile tale! Voia Lui e bunã, placutãºi desãvârºitã! Nevoile tale sunt imediate,
urgente, apãsãtoare!Când nevoile tale întâlnesc voia Lui... brusc se împlinesc! Marþi, 17 martie, de la 18.30! Cu
voi ºi cu nevoi, fiecare cu voia lui ºi cu nevoile lui, ne confruntãm cu voia Lui!.
o ORA DE VARÃ. Duminica viitoare se va trece la ora de varã, adicã se vor da ceasurile înainte cu o orã.
Începând cu luna aprilie, întâlnirile slujbelor de duminicã seara ºi miercuri seara vor începe la ora 18.00.
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.
o CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna viitoare se va citi
Ezechiel 41-47.
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Miracolul restaurãrii
Ezechiel 37:1-14
Profetul Ezechiel, a fost unul dintre prinºii de rãzboi care a ajuns în
Babilon, ºi omul de care s-a folosit Dumnezeu pentru a transmite mesajul Sãu
evreilor duºi în robie. În cartea pe care a scris-o, întâlnim foarte multe vedenii pe
care Dumnezeu i le-a descoperit, pentru a prezenta adevãruri spirituale pe care
poporul Israel trebuia sã le cunoascã ºi sã înþeleagã cã toatã tragedia prin care a
trecut este consecinþa multelor pãcate în care au persistat vreme îndelungatã, ºi
astfel sã-i determine la pocãinþã ºi la o viaþã trãitã în ascultare de Dumnezeu.
În capitolul 37, ne este prezentatã vedenia unei vãi pline de oase, care
reprezenta toatã casa lui Israel (v. 11). Este arãtatã aici imaginea unui popor,
care, datoritã neascultãrii de Dumnezeu, datoritã imoralitãþii ºi idolatriei, a ajuns
un popor fãrã viaþã, mort din punct de vedere spiritual. Aceastã realitate este
valabilã ºi pentru orice om care nu are o relatie cu Dumnezeu, care trãieºte în tot
felul de pãcate ºi nelegiuiri, care, deºi trãieºte fizic este mort spiritual.
Imaginea unei vãi plinã cu oase uscate, descrisã în acest capitol, este o
imagine cutremurãtoare care ilustreazã realitatea spiritualã a naþiunii lui Israel,
care L-a pãrãsit pe Dumnezeu, care a nesocotit legile ºi poruncile Lui.
Însã, dincolo de imaginea aceasta sinistrã, a unui popor mort spiritual,
vedenia aceasta are ºi un mesaj de speranþã, acela cã Dumnezeu poate aduce viaþã,
acolo unde este moarte. Cã puterea Cuvântului Sãu poate schimba ºi restaura o
naþiune, o familie, un individ, când se manifestã o pocãinþã realã faþã de
Dumnezeu. Ezechiel transmite Cuvântul Domnului oaselor uscate ºi se produce
un miracol: Aºa vorbeºte Domnul Dumnezeu cãtre oasele acestea: “Iatã cã voi
face sã intre în voi un duh, ºi veþi învia” (v.5).
Apoi, Duhul Sfânt intrã în acþiune ºi aduce suflare de viaþã peste trupurile
moarte. El mi-a zis: ”Proroceºte, fiul omului, ºi zi duhului: “Aºa vorbeºte
Domnul Dumnezeu: ”Duhule, vino din cele patru vânturi, suflã peste morþii
aceºtia, ca sã învieze!” Am prorocit cum mi se poruncise. ªi a intrat duhul în ei,
ºi au înviat, ºi au stat pe picioare: era o oaste mare, foarte mare la numãr.
(V.9-10).
Prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu ºi a lucrãrii Duhului Sfânt, poporul
Israel, încã mort spiritual, va experimenta în viitor, o renaºtere spiritualã, o
restaurare spiritualã, prin care va fi readus într-o stare dupã voia lui Dumnezeu.
ªtim cã parþial aceastã profeþie s-a împlinit. Poporul acesta împrãºtiat pe toatã faþa
pãmântului a devenit, în anul 1948, o naþiune. Dar încã nu s-a produs ºi învierea
spiritualã. Însã Biblia ne spune cã atunci când Isus Hristos va veni a doua oarã cu
mare putere ºi slavã, când evreii vor vedea semnele crucificãrii Lui, atunci Îl vor
recunoaºte pe Cel ce L-au strãpuns ºi întreaga naþiune se va întoarce cu pocãinþã la

Dumnezeu. Atunci se va produce învierea spiritualã despre
care se vorbeºte în aceastã vedenie.
Pentru toþi cei de astãzi existã o veste bunã, aceea cã
orice om care este mort faþã de Dumnezeu din punct de
vedere spiritual, poate fi adus la viaþã prin puterea
Cuvântului lui Dumnezeu ºi a Duhului Sfânt. În întâlnirea
dintre Isus ºi Nicodim, care un om religios, dar care era mort
spiritual, Mântuitorul i-a spus:.. Adevãrat, adevãrat îþi spun,
cã, dacã nu se naºte cineva din apã (Cuvânt) ºi din Duh, nu
poate sã intre în Împãrãþia lui Dumnezeu. (Ioan 3:5).
Vrei sã experimentezi o înviere spiritualã, vrei sã
moºteneºti Împãrãþia lui Dumnezeu? Dacã da, atunci dã voie
Cuvântului lui Dumnezeu sã lucreze în viaþa ta ºi Duhul Sfant
va produce lucrarea naºterii din nou. Este singura cale de a
trece din moarte la viaþã.
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

înþelepciune de a ºti cum sã gestioneze timpul
sun loc de muncã mai bun pentru Marius
scumpãrarea unei locuinþe
Fam. Geabou Costel ºi Daniela
smulþumire pentru cã Dumnezeu le-a purtat de
grijã în perioada în care fr. Costel a fost în ºomaj
smulþumire pentru cei 3 copii cu care i-a
binecuvântat Dumnezeu ºi pentru mântuirea lor
sun loc de muncã stabil pentru fr. Costel
ssãnãtatea pãrinþilor Danielei ºi a mamei lui
Costel
smulþumire pentru felicitãrile pe care le-au primit
din partea bisericii
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi
împlini astfel Legea lui Hristos! Galateni 6:2

EVANGHELIZARE
EXPOZIÞIA INTERACTIVÃ DE PAªTE
9-12 aprilie 2015
Domenii de implicare
CE VREM SÃ FACEM?
1. Patru „sãli” în aer liber în care sã
expunemCina cea de tainã, Sala de judecatã a lui Pilat,
Sala de torturã,Mormântul gol ºi în care sã discutãm cu
vizitatorii despre ce s-a întâmplat cu Isus de Paºte (de joi
pânã sâmbãta,începând cu ora 16.00)
2. Ateliere de creaþie ºi discuþie
3. Stand cu materiale creºtine gratuite
4. Proiecþie de film în curte (de joi pânã
sâmbãta, începând cu ora 19.30)
5. Slujbã sâmbãtã seara pe trepte
6. Imnul învierii cântat în curte duminicã la
prânz

DE CE? CARE ESTE SCOPUL?

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i

Duceþi-vã în toatã lumea ºi propovãduiþi
Evanghelia la orice fãpturã.
Cine va crede ºi se va boteza va fi mântuit; dar
cine nu va crede va fi osândit. (Marcu 16:15-16)

Sora Mitroi Sanda
ssãnãtate fizicã ºi spiritualã, sã reziste presiunilor
din familie pânã la capãt
smântuirea copiilor ( 3 copii ºi 3 nepoþi)
so relaþie bunã cu cei din casã ºi o atmosferã de
acceptare ºi înþelegere

•Interacþiune ºi discuþii cu oamenii din cartier, în
curtea noastrã, despre moartea ºi învierea Mântuitorului;
vestirea Evangheliei (acþiunile 1, 2, 3)
• Vizibilitate ºi mãrturie în vecinãtate
(acþiunile 4, 5, 6)

Fam. Dragomirescu Marius ºi Ana
screºtere spiritualã ºi unitate în familie
smulþumire pentru slujbele pe care le au ºi

UNDE POÞI SÃ TE IMPLICI?
•POST ªI RUGÃCIUNE

–CERINÞE:perseverenþã în rugãciune pentru
evanghelizarea de Paºte
– OBIECTIVE:crearea unui lanþ de post ºi
rugãciune de patru sãptãmâni
•PUBLICITATE: BANNER, INVITAÞII, AFIªE

–CERINÞE:disponibilitatea de a se costuma în
personaje biblice ºi de a interacþiona
–OBIECTIVE:la fiecare staþie sã fie personaje care
sã interacþioneze cu vizitatorii
•STAND CU MATERIALE CREªTINE

–CERINÞE:abilitãþi de a concepe în format

electronic materiale publicitare
–OBIECTIVE:realizarea unui banner, a unui afiº ºi
a invitaþiilor
•DISTRIBUÞIE INVITAÞII
–CERINÞE:disponibilitatea de a distribui invitaþii

la cunoscuþi ºi la trecãtori pe stradã
–OBIECTIVE:sã împãrþim cel puþin 3000 de
invitaþii

–CERINÞE:abilitãþi de interacþiune, capacitatea de

a prezenta materialele
–OBIECTIVE:vizitatorii sã poatã procura Noul
Testament, CD-uri ºi alte materiale
• DONAÞII SPECIALE (pentru evanghelizare

PAªTE)
•PAZÃ DE NOAPTE ªI SUPRAVEGHERE ZIUA
•BUCÃTÃRIE (ceai cald dacã e frig, sendviºuri,

dulciuri etc.)

•CREATIVITATE, DECOR, ARTIªTI PLASTICI
–CERINÞE:capacitatea de a genera idei, de a

proiecta, de a executa finisaje artistice
– OBIECTIVE:proiectarea întregului plan, a
decorului, în special a mormântului
•CONSTRUCTORI
–CERINÞE:abilitãþi de a executa construcþii

uºoare din lemn, OSB, polistiren etc.
–OBIECTIVE:trei pavilioane pe structurã de
lemn, un mormânt stil oriental
•TEHNICIENI SUNET ªI PROIECÞIE VIDEO
–CERINÞE:abilitãþi de a lucra cu echipamenete

audio/video
–OBIECTIVE:sã proiectãm afarã un film în fiecare
searã
•POVESTITORI STAÞII
– CERINÞE:abilitãþi de povestitor, de ghid;

prietenos, deschis, convingãtor
–OBIECTIVE:la fiecare staþie sã fie un povestitor
care sã relateze ce s-a întâmplat cu Isus acolo
•COORDONATORI ATELIER DE CREAÞIE
– CERINÞE:abilitãþi artistice ºi didactice;
încondeiat ouã, decorat ouã, cruci decorative, mormânt
gol
–OBIECTIVE:vizitatorii sã lucreze ceva cu mâinile
lor ºi sã ia acasã ca amintire
•COORDONATORI ATELIER DE DISCUÞIE
–CERINÞE:abilitatea de a conduce o discuþie

despre moartea ºi învierea lui Isus
–OBIECTIVE:vizitatorii sã audã clar esenþa
sãrbãtorii Paºtelui creºtin, cu ajutorul setului de ouã cu
surprize de Paºte
•FIGURANÞI ACTIVI (Pilat, soldaþi, îngeri,
femeile etc.)

Mulþumim persoanelor care s-au înscris! Vã
aºteptãm azi la ora 16.00 pe toþi cei care doriþi sã vã
implicaþi! Vom stabili echipele! Vom distribui
sarcinile! Vom rãspunde la întrebãri!

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi din Djibouti
În aceasta sãptãmânã, 22-28 martie, ne rugãm
pentru o þarã mai puþin cunoscutã din estul Africii (Cornul
Africii), o zonã în care seceta face ravagii.
Þara are o populaþie de 900000 locuitori, dintre
care 14500 creºtini, creºtini evanghelici fiind foarte puþini.
Religia de stat este islamul, iar persecuþile împotriva
creºtinilor au crescut foarte mult în ultimul an, astfel de pe
locul 46 a ajuns pe locul 24 în clasamentul primelor 50 de
þãri cu cea mai severã persecuþie.
Principalele cauze ale persecuþiei sunt: islamul
extremist, familia, clanul, societatea ºi autoritãþile care nu
respectã Constituþia. Oricine se converteºte de la islam la
creºtinism va fi respins de familie, clan ºi comunitate.
Creºtinii cu origini musulmane se confruntã cu mari
probleme, pentru cã este o strânsã legãturã între triburi ºi
islam, iar convertirea la creºtinism este vãzutã ca o trãdare a
tribului. Autoritatiile oficiazã cãsãtoria cetãþenilor numai
dacã sunt musulmani.
Organizaþia extremistã islamicã Al-Shabaab din
Somalia se luptã tot mai mult în ultimul timp sã câºtige adepþi
în Djibouti. Al-Shabaab este cunoscutã cã fiind un pericol
mare pentru creºtini.
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm pentru
fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþã ca ºi a noastrã,
dar nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit harul ca noi sã
ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi.
Sursa: www.stiricrestine.ro

