Aria de slujire:
POSTUL ªI RUGÃCIUNEA

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. Cojocaru ªtefan
9. Craºovan Petru
10. Ene Lucreþia
11. Ignat Maria
12. Ion Rozalia
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaºcu Maria
15. Lãzãrescu ªtefan
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mihãilescu Marta
19. Mitu Emilia
20. Nica ªtefia
21. Omota Nicu
22. Radu Aniºoara
23. Rãdulescu Venera
24. Sas Florian
25. Sãcãcean Elena
26. Sãcãcean Gheorghe
27. Scântei Gheorghi
28. Simion Adrian
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Þoldan Lina
32. Uniºor Cornelia
33.Vandici Aurora
34. Vasilescu Jean
35. 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

Nu oriºicine-Mi zice:
„Doamne, Doamne!” va intra
în Împãrãþia cerurilor, ci cel
ce face voia Tatãlui Meu care
este în ceruri.
Matei 7:21

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).
s Cerere pentru cãlãuzire clarã ºi viziune pentru bisericã în urma postului ºi a
rugãciunii.
s
s
s
s
s
s
s

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
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. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã dupã
amiazã.Se va studia Lecþia 9 din Evanghelia dupã Marcu 6:32-56.Vã aºteptãm!
o NOU CURS DE CATEHEZÃ. Prin harul Domnului a început un nou curs de catehezã.
Facem precizarea cã acest curs de catehizare este un curs de iniþiere în cunoaºterea
doctrinelor de bazã ale Scripturii. Îi aºteptãm pe toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrurile
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze trãirea
unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile vor avea loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora
9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o ORA DE VARÃ. Având în vedere trecerea la ora de varã, începând cu data de 3 aprilie
a.c. slujbele de duminicã seara ºi miercuri seara vor începe la ora 18.00.
o ACCES MAªINI CURTE. Vã informãm cã, în perioada urmãtoare, accesul maºinilor în
curtea bisericii se va face dinspre staþia de metrou Titan (Lidl), pe partea carosabilã (nou
turnatã) din partea dreaptã, în mãsura în care turnarea acestei benzi de rulare va ajunge pânã
în dreptul porþii de intrare în curtea bisericii. Funcþie de evoluþia acestor lucrãri,temporar,
maºinile se pot parca ºi pe strãzile adiacente din apropiere.
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Neprihãnirea care duce la Dumnezeu
Matei 5:17-37
Dorinþa celor mai mulþi oameni care cred în existenþa vieþii de dupã moarte,
este sã ajungã în cer, sã trãiascã veºnicia în prezenþa lui Dumnezeu. Numai cã
modalitatea de a ajunge la locul acela nu este cea pe care ºi-o stabileºte omul ºi în care
crede, ci cea pe care ne-a arãtat-o Dumnezeu în Sfânta Scripturã. Biblia spune cã multe
cãi i se par bune omului, dar la urmã se vãd cã duc la moarte. Calea cãtre viaþã, cãtre
viaþa veºnicã ne-a deschis-o Domnul Isus prin jertfa Sa de la Golgota. Doar credinþa în
El dã oricui speranþa cã va ajunge la El.
În Predica de pe Munte, Domnul Isus face o afirmaþie ºocantã pentru cei care
Îl ascultau când spune: ... dacã neprihãnirea voastrã nu va întrece neprihãnirea
cãrturarilor ºi a fariseilor, cu niciun chip nu veþi intra în Împãrãþia cerurilor (v
20). ªtim cã fariseii ºi cãrturarii aveau o imagine bunã în faþa israeliþilor fiind
consideraþi oameni sfinþi, care cunosc ºi împlinesc Sfânta Scriptura. Ori, Domnul Isus
afirmã foarte clar cã o neprihãnire ca a lor, nu va duce pe nimeni în Împãrãþia lui
Dumnezeu.
De aceea, Mântuitorul avertizeazã cã existã o neprihãnire care nu duce la
Dumnezeu (cea manifestatã de cãrturari ºi farisei) ºi o alta, cu totul diferitã de aceasta,
ºi cu mult superioarã acesteia, care duce în Împãrãþia lui Dumnezeu.
Prin urmare este important de ºtiut:
I.Cum este neprihãnirea care nu duce la Dumnezeu?
Este: -neprihãnirea care se mulþumeºte doar cu împlinirea unor ritualuri
-neprihãnirea care semanifestã în exterior, dar lipseºte în interior
-neprihãnirea îndreptatã spre oameni ºi nu spre Dumnezeu
-Neprihãnirea care seproslãveºte pe sine ºi nu pe Dumnezeu

o STUDIU BIBLIC SURORI. Întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu
biblic au loc în fiecare sãptãmânã în ziua de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc 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.

II.Cum este neprihãnirea care duce la Dumnezeu?
Este : -neprihãnirea dobânditã prin credinþa în Isus Hristos
-neprihãnirea interioarã, a inimii, care se manifestã ºi in exterior
-neprihãnirea apreciatã de Dumnezeu ºi nu de oameni
-neprihãnirea care Îl glorificã pe Dumnezeu

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 Deuteronom
3-16.

III.Cum poate fi doveditã neprihãnirea care duce la Dumnezeu?
-prin interpretarea corectã a Scripturii ºi conformarea cu spiritul ei
-printr-o atitudine corectã faþã de semeni
-prin suprimarea poftelor firii pãmânteºti
-prin împlinirea fãgãduinþelor fãcute
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Iatã o problemã deosebit de importantã pe care Domnul Isus o pune înaintea
noastrã ºi asupra cãreia trebuie sã reflectãm foarte serios. Reþineþi cã, nu este suficient
Continuarea în pagina 2

ca un om sã fie religios, ca sã ajungã la Dumnezeu. Trebuie sã
trãiascã viaþa în adevãrul ºi spiritul Scripturii, ºi doar aºa va
avea calea deschisã spre Împãrãþia lui Dumnezeu.
Este încã vreme de har pentru a ne evalua
neprihãnirea noastrã înaintea lui Dumnezeu. ªi dacã în vreo
privinþã, ceva din trãirea noastrã se aseamãnã cu cea a
fariseilor ºi cãrturarilor, sã ne rugãm lui Dumnezeu sã ne
descopere, sã ne pocãim ºi sã renunþãm la orice atitudine
care nu este conformã cu Sfânta Scripturã.
Fie ca toþi cei care cunoaºtem adevãrurile prezentate
de Domnul Isus, sã ne facã sã trãim viaþa de creºtini
manifestând o neprihãnire vie, adevãratã, plãcutã lui
Dumnezeu. Doar aceasta ne va duce în Împãrãþia lui
Dumnezeu.
Pastor, Nicolae Ologeanu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Fam. Stoian Florian ºi Vera
smulþumire cã sunt copiii Domnului
smulþumire cã Dumnezeu le-a purtat de grijã ºi n-au

dus lipsã de nimic
smulþumire pentru familia pe care o au
smulþumire cã sunt sãnãtoºi ºi pot munci
sdoresc sã fie o familie unitã ºi sã-L iubeascã mai
mult pe Domnul
scãlãuzire ºi înþelepciune pentru a face alegeri bune
în viaþã
ssã fie o bunã mãrturie pentru cei din jur
smântuirea fiului lor, Levi
sseriozitate în pregatire pentru evaluarea naþionalã
din varã
sVera: mântuirea tatãlui ºi a celor doi fraþi ai ei

Sora Voinea Simona
smulþumire cã Domnul Isus a intrat ºi în inima ei ºi a

fãcut-o copilul Lui
smulþumire cã este fiicã de Împãrat
smulþumire cã Dumnezeu îi poartã de grijã în fiecare
zi
spentru sãnãtatea ei ºi posibiltatea de a face
controlul medical cerut de medic
spentru sãnãtatea sorei ei (operatã la ochi) ºi pentru
fiica acesteia

Sora Voicu Comendant Ligia
smulþumire cã a avut pãrinþi credincioºi care au
îndrumat-o pe Calea Domnului
smulþumire pentru fraþii ei (Alin, Carina ºi Sorin) cã
sunt toþi credincioºi
smulþumire pentru prietenele ei, pe care le simte
aproape de ea
smulþumire cã Dumnezeu i-a purtat de grijã ºi a
binecuvântat-o material
spentru înviorare spiritualã
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel
Legea lui Hristos! Galateni 6:2

U n d r a m de î n þ e l e p c i u n e
DARUL. POVESTEA TRISTÃ A UNUI TÂNÃR
Se povesteºte cã un tânãr, singur la pãrinþi,
urma sã-ºi încheie cu brio studiile universitare. De luni
de zile admirase o maºinã, expusã în vitrina unui
magazin auto. ªtia cã tatãl lui îºi poate permite sã
cumpere o asemenea maºinã, aºa cã ºi-a exprimat
dorinþa sã o primeascã, în dar, la absolvirea studiilor
sale.
Ziua mult aºteptatã se apropia, însã fãrã ca
tânãrul sã poatã depista vreun semn cã maºina mult
visatã va intra în posesia sa. O uºoarã dezamãgire
începuse sã i se cuibãreascã în inimã.
În seara de dinaintea festivitãþii de absolvire,
tatãl sãu ºi-a chemat fiul în birou. L-a felicitat pentru
anii de studiu ºi i-a spus cât de mândru este de el ºi cât de
mult îl iubeºte. Apoi, i-a întins o cutie frumos
împachetatã, rostindemoþionat.
-Felicitãri, fiule!
Fiul a deschis cutia, sperând cã va gãsi în ea
cheile maºinii; însã, în cutie se afla o Biblie scumpã,
îmbrãcatã în piele, cu numele lui scris cu litere aurite pe
copertã.
Adânca lui dezamãgire, cã nu primise ceea ce-ºi
dorise, s-a transformat pe loc în mânie.
-Cu banii pe care îi ai, tu îmi oferi ca dar la
absolvire o Biblie?
Apoi, trântind Biblia pe biroul tatãlui, tânãrul a
ieºit furios din camerã, pãrãsind definitiv casa tatãlui
sãu.
Anii au trecut...Tânãrul de odinioarã avea
acum o afacere prosperã ºi o familie frumoasã. Într-un
târziu, el ºi-a dat seama cã timpul nu stã în loc ºi a
hotãrât sã-ºi viziteze tatãl pe care nu-l mai vãzuse din
ajunul festivitãþii de absolvire a facultãþii. Cu puþin timp
înainte de a pleca la drum, o telegramã fulger îl anunþa
cã tatãl lui a decedat ºi cã toatã averea acestuia îi va
reveni lui, ca fiind unicul moºtenitor.
Atunci, el a plecat de urgenþã ºi, ajuns acasã
dupã mulþi ani de zile, inima i-a fost copleºitã de o mare
tristeþe ºi de nenumãrate regrete. A intrat imediat în
biroul tatãlui sãu. La un capãt al mesei grele din lemn de
stejar se afla Biblia pe care el personal o primise ca dar,
în preziua absolvirii studiilor din partea tatãlui. Era
aºezatã în aceeaºi poziþie în care o lãsase el, supãrat
fiind, cu mult timp în urmã, înainte de a pãrãsi casa
pãrinteascã.
Cu ochii împãienjeniþi de lacrimi, fiul a luat-o, a
deschis-o ºi a început sã citeascã în ea. La un moment

dat, întorcând încã o filã, un plic alb a cãzut, fluturând încet
spre podea. S-a aplecat sã ridice plicul, pe care se afla adresa
magazinului auto de unde sperase, cu mulþi ani în urmã, sã
primeascã maºina mult visatã.
În plic, se afla un contract de vânzare, datat în ziua
absolvirii. ACHITAT- scria cu litere mari peste termenii
contractului. Maºina îl aºtepta de ani de zile în garaj...
De câte ori ºi noi nu trecem cu vederea
binecuvântãrile lui Dumnezeu, doar pentru cã nu sunt
”împachetate” cum ne-am aºtepta noi, copiii Lui !!!

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi din Egipt
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm pentru
fraþii noºtri care împãrtãºesc aceaºi credinþa ca ºi a noastrã, dar
nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit harul cã noi sã ne
rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi.

EGIPT
sSe aflã în Africa de Nord
sReligia oficialã este islam, iar Sharia stã la baza

Constituþiei.
sEgipt se aflã pe locul 22 în clasamentul primelor 50 de
þãri cu cele mai severe persecuþii.
sÎnainte de islamizarea Egiptului din sec VII, credinþa
dominantã în Egipt era creºtinismul.
sÎn Egipt locuiesc 88 de milioane de oameni, din care
creºtini sunt aproximativ 12%, iar 14 milioane de oameni sunt
neevanghelizaþi. În Egipt sunt 41 de grupuri etnice din care 25
sunt neevanghelizate.
sUn expert din Egipt a precizat cã violenþa actuala
împotriva creºtinilor din Egipt este cea mai puternicã din
ultimii 700 de ani.
sIncendierea ºi distrugerea caselor, bisericilor ºi a
proprietãþiilor aparþinãtoare creºtinilor,rãpirile, violurile,
convertirile forþate la islam, atacurile , torturile ºi alte forme de
persecuþii au devenit lucruri cotidiene pe care le
experimenteazã creºtinii zilnic în Egipt.
sMulþi creºtini sunt forþaþi sã se converteasca la islam,
datoritã :
a)problemelor economice prin care sunt forþaþi
sã treacã datoritã credinþei.
b)cãsãtoriilor forþate cu musulmani:
sfetele sunt violate de musulmani, apoi violatorii sunt
,,obligaþi” sã se cãsãtoreascã cu ele.
sfetele sunt batute ºi forþate sã semneze actul de
cãsãtorie cu musulmani.
sfetele sunt batute ºi obligate sã semneze cã trec de
bunã voie la islam.
În ciuda acestor probleme cu care se confruntã creºtinii în
Egipt, numãrul celor ce-L primesc pe Isus ca Domn ºi Mântuitor
în viaþa lor este în creºtere.

ZIMBABWE
Rugaþi-vã pentru creºtinii din Zimbabwe, care suferã
efectele unei secete cumplite, ne informeazã Barnabas
România. Râurile au secat, recolta a fost arsã de soare,
animalele mor în masã, iar mulþi copii înfometaþi sunt prea
flãmânzi pentru a mai frecventa ºcoala. Seceta afecteazã cel
mai puternic sudul þãrii, unde cantitatea de apã care a cãzut
începând din luna octombrie (începutul verii, care este, de
regulã, cel mai umed anotimp) este sub 10 mm.
Ploile slabe de anul acesta se datoreazã fenomenului
El Niño, care aduce odatã cu el temperaturi foarte ridicate.
Criza de alimente deja existentã este exacerbatã de aceastã
secetã. Zimbabwe este într-o stare de nesiguranþã
alimentarã de 15 ani, þara fiind adesea nevoitã sã importe
porumb pentru a hrãni populaþia. Recolta scãzutã a anului
2014 a provocat o crizã alimentarã anul trecut, iar mulþi
fermieri din provinciile sudice fie au plantat foarte puþin, fie
nu au mai plantat deloc. De vreme ce aproximativ 70% din
populaþie trãieºte din ceea ce recolteazã, consecinþele
acestei crize sunt devastatoare.
Rugaþi-vã ca liderii þãrii sã ia mãsuri rapide ºi
eficiente pentru a evita foametea care ameninþã
naþiunea. Rugaþi-vã sã se importe la timp suficiente
alimente, care sã ajungã tuturor celor care sunt în nevoi.
Rugaþi-L pe Domnul sã dea putere bisericii din Zimbabwe
sã poarte prezenþa lui Cristos într-o naþiune în suferinþã.
Rugaþi-vã ca ajutorul financiar pe care îl punem la
dispoziþie sã fie o binecuvântare pentru nevoiaºi.
Sursa:www.stiricrestine.ro

V i z i u n e a bi s e r i c i i - 20 16
Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data
de 28 septembrie 2014, ne propunem ºi în anul 2016 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 pânã în
octombrie 2016
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

