Aria de slujire:
EVANGHELIZAREA ªI MISIUNEA

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Alexe Ion
4. Baciu Zoia
5. Barbu Zoica
6. Blasek Aurelia
7. Chiþoiu Constanþa
8. Cibu Maxim
9. Cojocaru ªtefan
10. Craºovan Petru
11. Ene Lucreþia
12. Ignat Maria
13. Ion Rozalia
14. Ionescu Eugenia
15. Ivaºcu Maria
16. Lãzãrescu ªtefan
17. Micu Gherghina
18. Mihai Constantin
19. Mihãilescu Marta
20. Mitu Emilia
21. Nica ªtefia
22. Omota Nicu
23. Radu Aniºoara
24. Rãdulescu Venera
25. Sas Florian
26. Sãcãcean Elena
27. Sãcãcean Gheorghe
28. Scântei Gheorghi
29. Simion Adrian
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Topalã Zenovia
33. Þoldan Lina
34. Tudose Laurenþiu
35. Uniºor Cornelia
36. Vasilescu Jean
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
Dar când a venit împlinirea
vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul
Sãu, nãscut din femeie, nãscut sub
Lege, ca sã rãscumpere pe cei ce
erau sub Lege, pentru ca sã
cãpãtãm înfierea.
(Galateni 4:4-5)

Rugãciune pentru Evanghelizare ºi misiune prin
ºcoala duminicalã
smisiunea în ºcoli în luna decembrie: uºi deschise, copii
receptivi, învãþãtori dedicaþi, întelepciune în prezentarea
evangheliei
smisiunea în Glina în preajma Crãciunului, la ºcoalã ºi
grãdiniþã
sresurse umane pentru misiune
saparatura tehnicã necesarã
Misiune externã
smulþumire pentru misunea din Africa (Senegal, Guinea Bissau)
smulþumire pentru cã Silvia O. ºi întreaga echipã s-au întors cu bine acasã
srugãciune pentru Ramona, pentru vindecare deplinã de malarie
srugãciune pentru beneficiarii misiunii, sã rodeascã Cuvântul semãnat în ei

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 în cadrul grupurilor de ucenicie
se va studia din Evanghelia dupã Luca 2:8-20, lecþia: Pãstorii Îl cautã pe marele
Pãstor. Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru pãrtãºie în rugãciune ºi
studierea Cuvântului lui Dumnezeu.
o CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã în biserica noastrã se desfãºoarã un
curs de catehizare, adicã un curs de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale
Scripturii. Dorim ca cei care participã la acest studiu sã cunoascã adevãrurile
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze
trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa
de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o EVENIMENT EVANGHELISTIC. Prin harul lui Dumnezeu, duminicã, 20
decembrie, vom avea un eveniment evanghelistic pentru pãrinþi ºi copii. Descoperã
taina Crãciunului este o invitaþie pentru toatã familia. Sã ne rugãm ºi sã ne invitãm
prietenii, rudele, vecinii la acest eveniment care va avea loc la Atrium Pallady, în
cartierul nostru. Duminica viitoare vor fi disponibile ºi invitaþiile.
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are
loc în fiecare joi 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.
o CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii
trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul
rãscumpãrãrii aºa cum a fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la
Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi Geneza 40-46.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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Vestea bunã a rãscumpãrãrii
Luca 1:67-80
Oricine poate uºor constata cã trãim vremuri din ce în ce mai tulburi, cã
trãim într-o lume din ce în ce mai nesigurã. Cu toatã mobilizarea atâtor forþe
umane bine antrenate pentru a asigura protecþia oamenilor, cei mai mulþi simt cã
pericolul pluteºte în aer peste tot. Aproape fiecare zi aduce cu ea cel puþin o veste
rea. Undeva, pe planeta noastrã, se întâmplã o tragedie, o nenorocire, un grav
accident, în care mor oameni. Rareori, printre atâtea veºti rele, se mai strecoarã ºi
câte o veste bunã care sã-i bucure pe oameni, iar când aceasta apare, este repede
înãbuºitã de avalanºa de veºti rele.
Din pãcate, nici cea mai bunã veste care a rãsunat vreodatã pe pãmânt
nu mai este auzitã. De douã mii de ani rãsunã vestea bunã cã omul pãcãtos
poate fi iertat de Dumnezeu ºi poate moºteni viaþa veºnicã. Dar câþi o mai iau în
seamã, câþi o mai aud, câþi o mai cred? Mai ales în aceste vremuri când viaþa omului
este atât de nesigurã?
Preotul Zaharia, tatãl lui Ioan Botezãtorul, plin de Duhul Sfânt, înalþã o
cântare înaintea lui Dumnezeu, în care Îl binecuvânteazã ºi Îl laudã pe Dumnezeu
pentru aceastã veste bunã a rãscumpãrãrii unei lumi cãzute în pãcat, în
întuneric ºi în moarte. În cântarea lui Zaharia putem descoperi:
1.Vestea bunã cã planul lui Dumnezeu de rãscumpãrare s-a împlinit
Promisiunea fãcutã de Dumnezeu lui Avraam, cã în sãmânþa lui vor fi
binecuvântate toate familiile pãmântului, avea sã se împlineascã la vremea
hotãrâtã de Dumnezeu, prin venirea Fiului Sãu, Isus Hristos, în lumea noastrã.
Nimic ºi nimeni nu L-a împiedicat pe Dumnezeu sã-ªi ducã acest plan de
rãscumpãrare la îndeplinire, oferind astfel, lumii întregi, harul rãscumpãrãrii din
pãcat.
2.Vestea bunã cã Rãscumpãrãtorul a venit
Rãscumpãrãtorul anunþat de veacuri, a venit pe pãmânt la împlinirea
vremii, ca sã rãscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca sã cãpãtãm
înfierea. (Galateni 4:5)
Zaharia Îl laudã pe Dumnezeu ….pentru cã a cercetat ºi a rãscumpãrat
pe poporul Sãu ºi cã ne-a ridicat o mântuire puternicã în casa robului Sãu
David, cum vestise prin gura sfinþilor Sãi proroci, care au fost din vechime.
(v 69-70)
3.Vestea bunã cã omul pãcãtos poate fi salvat
Oricâte veºti rele rãsunã în jurul nostru, care ne afecteazã viaþa pe
pãmânt, este important pentru toþi sã ºtie cã existã o veste bunã pentru omul
pãcãtos, cã Dumnezeu a pregãtit pentru toþi o mântuire care se capãtã prin
iertarea pãcatelor...datoritã marii îndurãri a Dumnezeului nostru, în urma
cãreia ne-a cercetat Soarele care rãsare din înãlþime, ca sã lumineze pe cei ce

zac în întunericul ºi umbra morþii, ºi sã ne îndrepte
picioarele pe calea pãcii! (v 77-79)
Veºti rele au fost mereu de-a lungul istoriei, veºti rele
sunt multe ºi astãzi ºi veºti rele vor fi mai ºi în viitor. Însã
orice om nu trebuie sã uite cã deasupra tuturor acestora este
o veste bunã pentru toþi oamenii, vestea salvãrii de la
pierzarea veºnicã. Mântuirea lui Dumnezeu este atît de mare
ºi atât de puternicã, încât este posibilã pentru toþi oamenii,
însã vor beneficia de ea doar cei care recunosc cã sunt
pãcãtoºi ºi cred cã Isus Hristos a murit pe cruce pentru
pãcatele lor.
Fie ca aceastã veste bunã sã fie auzitã ºi crezutã de cât
mai mulþi oameni, ºi aceasta pentru salvarea lor, nu de la o
moarte fizicã, de care oamenii se tem, ci salvarea lor de la o
moarte eternã, moartea a doua, adicã despãrþirea eternã de
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
Sora Costiºor Floare
smulþumire pentru ginerele, Marian, care a trecut cu

bine printr-o operaþie grea de inimã
ssãnãtate ºi putere fizicã pentru a-i putea ajuta pe
copii ºi nepoþi
smântuirea fiicei, Lidia, a soþului Marian ºi a
nepoþilor, Andrei ºi Maricica

Fr. Tudose Laurenþiu (82 ani)
smulþumire cã Dumnezeu a lucrat în viaþa lui ºi i-a
mântuit sufletul
smulþumire pentru sora Cornelia Uniºor (norã) care
îl îngrijeºte cu multã dragoste
ssãnãtate fizicã (a suferit o semiparezã ºi are
probleme cardiace)

Fam. Radu Marian ºi Dana
smulþumire cã Dumnezeu le-a purtat de grijã
smulþumire cã Dumnezeu le-a rãspuns la rugãciuni
smântuirea mamelor lor (Maria ºi Iulia)
smântuirea surorii mai mari a Danei, Ana
sun loc de muncã pentru Marian, cu program fix, ca

sã-L poatã sluji pe Dumnezeu
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel
Legea lui Hristos! Galateni 6:2

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
RÃSPLATA DÃRNICIEI
Într-o zi, un tânãr sãrac care vindea diferite produse,
umblând din poartã în poartã, ca sã-ºi plãteascã studiile la
universitate, gãsi în buzunar doar o monedã de 10 cenþi ºi-i
era tare foame. De aceea se hotãrî sã cearã ceva de mâncare
la urmãtoarea casã. Dar impresionat de frumuseþea
doamnei care-i deschisese, renunþã la ideea iniþialã ºi ceru
doar un pahar cu apã. Doamna însã, vãzând cã tânãrul pãrea

evident înfometat, îi aduse un pahar mare cu lapte. El îl
bãu încet ºi apoi întrebã:
-Cât vã datorez?
-Nu-mi datorezi nimic, rãspunse ea. Mama ne-a
învãþat cã trebuie sã fim buni cu cei care au nevoie de
ajutorul nostru.
Impresionat profund, tânãrul rãspunse:
-Vã mulþumesc din suflet!
Când Howard Kelly, cãci aºa se numea tânãrul,
plecã de la casa aceea mai departe, nu numai cã se simþi
mai bine, dar ºi încrederea lui în Dumnezeu -care-i purtase
de grijã- deveni mai puternicã. Fusese pe punctul de a
abandona studiile, din cauza sãrãciei, dar acum, încurajat
ºi bizuindu-se pe ajutorul lui Dumnezeu, el renunþã la
aceastã idee.
Dupã o perioadã de timp, femeia aceasta darnicã
se îmbolnãvi foarte grav. Medicii din localitatea ei, la care
fusese, erau îngrijoraþi ºi o trimiserã spre a fi consultatã la
spital. Aici, ajunserã la doctorul de gardã din ziua
respectivã care era tocmai tânãrul sãrac de altãdatã,
Howard Kelly. Acesta, când auzi numele localitãþii din care
provenea pacienta, simþi în inimã un impuls puternic ºi
intrã imediat în salonul în care fusese internatã pacienta.
Îl aºtepta aici o mare surprizã- bolnava era tocmai femeia
de la care primise, cu mulþi ani în urmã paharul de lapte
care-i potolise foamea ºi-l fãcuse sã-ºi continuie studiile,
bazându-se pe ajutorul nepreþuit al lui Dumnezeu.
Doctorul o recunoscu imediat ºi-ºi propuse sã facã tot ceea
ce depindea de el spre a-i salva viaþa. El era chirurg
cardiolog, iar ea avea probleme grave de aceastã naturã.
Din momentul acela, medicul a studiat cu mare atenþie
cazul ei pentru a acþiona în modul cel mai potrivit cu
situaþia cu care se confrunta pacienta aceasta. Unica
soluþie a fost operaþia pe cord deschis pe care medicul i-a
fãcut-o bolnavei, care acum se recupera foarte încet...Dupã
o luptã îndelungatã, femeia începu sã se restabileascã ºi, în
cele din urmã, putea chiar pãrãsi spitalul.
Dat fiind faptul cã pacienta era în afara oricãrui
pericol, doctorul Kelly ceru biroului administrativ sã-i
trimitã factura cu totalul cheltuielilor pentru operaþie, ca
s-o aprobe. Dupã ce a verificat-o, a semnat-o, ºi a scris ceva
pe marginea facturii. Apoi a trimis-o pacientei, în salon.
Când factura ajunse în mâna pacientei, acesteia îi
era teamã s-o deschidã, pentru cã ºtia cã preþul nu putea fi
decât unul foarte mare, aºa încât trebuia sã lucreze tot
restul vieþii ca sã poatã plãti costul unei intervenþii atât de
complicate cum avusese ea...Dar, în sfârºit, o deschise ºi
ceva îi atrase imediat atenþia. Pe marginea facturii, în
partea de sus, citi aceste cuvinte, scrise cu litere
mari:”Plãtitã integral acum mulþi ani, cu un pahar de
lapte”.
Ochii i se umplurã de lacrimi de bucurie ºi, fericitã,
îl binecuvântã pe doctor pentru cã-i salvase viaþa.
Aici nu este vorba de o simplã întâmplare. Existã o
mânã invizibilã- aceea a lui Dumnezeu- care rãsplãteºte
fiecãruia dupã dãrnicia pe care o manifestã faþã de semenii
lui.
SÃ NU TE ÎNDOIEªTI NICIODATÃ DE FAPTUL
CÃ VEI CULEGE TOTDEAUNA CEEA CE AI SEMÃNAT.

Biserica persecuta tã
EGIPT: Bisericile ºi casele creºtinilor sunt
împroºcate cu pietre

Gruparea a ameninþat cã va ucide ºi restul ostaticilor creºtini (se
presupune cã sunt în jur de douã sute) dacã nu vor fi îndeplinite
cererile jihadiºtilor. Grupãrile activiste siriene cred cã execuþiile
au avut loc în data de 23 septembrie, ziua în care musulmanii
sãrbãtoresc Eid al-Adha (sãrbãtoarea islamicã a jerfei).

Rugaþi-vã pentru creºtinii din Egipt, unde multe case au fost
atacate ºi biserici au fost lovite cu pietre. Mânioºi ºi dornici de
rãzbunare dupã ce poliþia a executat un ordin judecãtoresc care
prevedea înapoierea terenurilor furate de la proprietarii creºtini, un
grup de musulmani din satul El Oula, regiunea Alexandria, Egipt, au
aruncat cu pietre în biserica localã ºi au atacat, în 20 septembrie, patru
case locuite de creºtini.

Rugaþi-vã pentru creºtinii din Siria care se confruntã
cu persecuþie intensã. Rugaþi-vã ca Dumnezeu sã le dea
puterea sã persevereze în credinþã, în ciuda încercãrilor cu
care se confruntã. Cereþi-I Domnului ca El sã întoarcã inimile
ºi minþile militanþilor SI spre El, iar lumina adevãrului sã
strãluceascã în întuneric.

Terenurile cu pricina fuseserã furate de la Hamdy Makanouti în
2012, de cãtre un musulman, zis El Houty. Atunci când ofiþerii de poliþie
au sosit pentru a executa ordinul judecãtoresc, aceºtia au fost atacaþi ºi
au fugit de acolo. Dupã aceea, liderul bisericii, Boktor Nashed, spune cã
„o mulþime mare de oameni au înconjurat biserica, lovind în ea cu
pietre, dupã care au atacat patru case deþinute de creºtini.”

INDONEZIA: Autoritãþile au demolat 12
Biserici la cererea grupãrilor islamice

Cel puþin doi oameni au fost rãniþi grav, unul suferind o
fracturã de coloanã. Boktor Nashed a spus cã multe familii creºtine
pãrãsesc acum satul de frica unor posibile viitoare violenþe. În 2014, o
încercare asemãnãtoare de restituire a pãmântului proprietarului de
drept s-a încheiat tot cu violenþã.
Rugaþi-vã pentru cei care ºi-au pãrãsit deja locuinþele, ca
Numele lui Isus sã rãmânã pentru ei un turn tare ºi un loc de adãpost,
oricare ar fi circumstanþele ºi împrejurãrile (Proverbele 18:10).
Rugaþi-vã pentru Hamdy Makanouti ºi familia acestuia, ca sã i se
facã dreptate, iar proprietãþile sã îi fie restituite. Rugaþi-vã, de
asemenea, ºi pentru musulmanii care cautã sã îi intimideze, sã îi
asupreascã pe creºtini ºi sã le fure proprietãþile, ca ei musulmanii sã
îºi recunoascã faptele rele ºi sã descopere calea lui Cristos.

SIRIA: Militanþii ISIS au executat un nou ºir de
creºtini la sãrbãtoarea Eid al-Adha
Înãlþaþi rugãciuni pentru creºtinii sirieni, care sunt în mare
pericol din cauza juhadiºtilor Statului Islamic (SI). Noii convertiþi de la
islam prezintã cel mai mare risc de a fi omorâþi, dar ISIS cere
rãscumpãrare ºi pentru creºtinii rãpiþi.
De curând, gruparea a ucis alþi trei ostatici, ameninþând cã vor
urma ºi alþii. Un tatã ºi copilul acestuia, în vârstã de doisprezece ani, se
aflau printre cei doisprezece noi convertiþi de la islam la creºtinism care
au fost capturaþi în 7 august. Dupã trei sãptãmâni, aceºtia au fost
executaþi în public prin decapitare sau crucificare într-un sat de lângã
Aleppo, Siria, dupã ce au refuzat sã renunþe la credinþa în Isus Cristos.
Alþi opt credincioºi, printre care ºi douã femei, au fost duºi, în acea zi,
într-o altã zonã a oraºului. ªi lor li s-a ordonat sã se lepede de Cristos ºi sã
se converteascã din nou la islam, dar ei au refuzat sã renunþe la Domnul
lor. În faþa unei mulþimi de oameni, adunaþi acolo la ordinul militanþilor,
jihadiºtii le-au violat pe femei, decapitându-i apoi pe toþi cei opt, care
erau îngenuncheaþi, rugându-se. Trupurile lor au fost, apoi, atârnate pe
cruci.
Între timp, militanþi ai Statului Islamic au fãcut public un video
care aratã execuþia a trei creºtini sirieni luaþi prizonieri în apropierea
râului Khabur, la sfârºitul lunii februarie. Fiecare bãrbat se identificã,
spunând „Sunt Nazarinean [creºtin]”, dupã care este împuºcat în cap.

Rugaþi-vã pentru creºtinii din provincia Aceh, o zonã
islamicã a Indoneziei, care asistã la demolarea, aprobatã de
oficialitãþi, a bisericilor lor, în ciuda drepturilor constituþionale la
libertate religioasã.
La începutul lunii octombrie, un grup de tineri islamici au
organizat o demonstraþie, cerând ca bisericile neautorizate sã fie
demolate. Rãspunzând cererii musulmanilor, autoritãþile locale
au capitulat, chiar dacã un grup de oameni au dat foc, din iniþiativa
lor, unei biserici din satul Suka Makmur, în 13 octombrie, la prânz.
Demolãrile oficiale au început în 19 octombrie, când trei biserici
au fost demolate. Deºi autoritãþile au anunþat cã vor demola, pe
lângã cele trei, alte ºapte biserici, pânã la sfârºitul lunii
doisprezece biserici au fost dãrâmate. Nu se ºtie câte din cele
douãzeci de biserici din zonã vor mai fi închise sau distruse.
Iniþial, autoritãþile au cerut ca bisericile sã fie demolate chiar de
cãtre creºtini. „Cum am putea sã facem aºa ceva?” a întrebat Paima
Berutu, unul dintre liderii bisericii, mirându-se de decizia luatã.
„Este imposibil [pentru noi sã o dãrâmãm]… Unii dintre noi,
bãrbaþi ºi femei, au privit de departe [când au dãrâmat-o]. A fost
foarte dureros.”
Indonezia este þara cu cei mai mulþi musulmani din lume.
O mie de biserici au fost închise începând cu 2006, când noile
reglementãri au fãcut aproape imposibil ca reprezentanþii
bisericii sã mai obþinã aviz de funcþionare. Ne referim aici în
special la provincia Aceh, singura provincie în care s-a
implementat legea sharia. Atacurile recente au determinat mulþi
creºtini sã îºi pãrãseascã locuinþele, de teama de a nu cãdea
victime ale acestora.
Organizaþia Barnabas a aflat sãptãmâna trecutã de
taberele unde s-au refugiat aceºtia: una de 3000 de creºtini, alta de
1500 de creºtini. Ne strãduim sã trimitem urgent ajutoare.
Rugaþi-vã pentru fraþii ºi surorile în Cristos din
Indonezia care asistã la demolarea bisericilor lor ºi sunt
hãrþuiþi de localnicii musulmani. Rugaþi-vã ca autoritãþile sã
nu mai cedeze în faþa presiunilor grupurilor islamice, ci sã
respecte legile care garanteazã, prin Constituþie, libertatea
religioasã. Rugaþi-vã, de asemenea, împotriva fricii care a
venit peste biserica din Indonezia ºi ca Dumnezeu sã
îmbãrbãteze inimile creºtinilor de acolo, ca aceºtia sã rãmânã
credincioºi lui Cristos.
Sursa: www.stiricrestine.ro

