Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Craºovan Petru
8. Ene Lucreþia
9. Geamãnu Constantin
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaºcu Maria
14. Lãzãrescu ªtefan
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mihãilescu Marta
18. Mitroi Alexandra
19. Mitu Emilia
20. Nica ªtefia
21. Omota Nicu
22. Oprea Aurica
23. Radu Aniºoara
24. Rãducanu Georgeta
25. Rãdulescu Venera
26. Rãduþã Constantin
27. Sas Florian
28. Sãcãcean Elena
29. Sãcãcean Gheorghe
30. Scântei Gheorghi
31. Simion Adrian
32. Slujitoru Angela
33. Stan Constantin
34. Þoldan Lina
35. Vandici Aurora
36. 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

Cãutaþi mai întâi Împãrãþia lui
Dumnezeu ºi neprihãnirea Lui, ºi
toate aceste lucruri vi se vor da
pe deasupra.
(Matei 6:33)

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
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Împãrãþia lui Dumnezeu: soluþia trãirii într-o lume materialã
Luca 12:13-34
Omul a fost creat de Dumnezeu sã fie o fiinþã spiritualã, cu un trup material ºi a
fost aºezat de Creator într-o lume materialã. Trãind ca fiinþe spirituale într-o lume
materialã este foarte dificil sã pãstrãm echilibrul dintre aceste douã dimensiuni. Cum
sã folosim lucrurile materiale cu suficienþã ºi fãrã exagerare? Cum sã ne ferim de
lãcomia perfidã, dar ºi de îngrijorarea ucigãtoare? Ele nu sunt decât soluþii false
pentru trãirea în lumea materialã, ºi ne otrãvesc omul dinlãuntru. Soluþia lui
Dumnezeu este Împãrãþia Sa spiritualã.
I. Spune NU lãcomiei! (v. 15-21)
a. Lãcomia de bani îl scoate pe Dumnezeu din ecuaþie ºi duce la ateism
b. Lãcomia de bani te face sã fii insensibil la alþii ºi duce la egoism

Anunþuri:
o GRUPURI DE UCENICIE. Continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie cu Lecþia 5 (1Petru 1:10-12),
lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de studiu la pag. 30-33. Sã perseverãm în cunoaºterea
adevãrurilor Scripturii din aceastã carte ºi sã le aplicãm în viaþa noastrã în fiecare zi.
o CATEHEZÃ. Vã reamintim cã a început un nou studiu de catehezã pentru toþi cei ce 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).
o EUTIH. O întâlnire pentru tineri care vor sã se pãzeascã de aþipire ºi cãdere spiritualã. Ne susþinem
unul pe altul. E loc ºi pentru tine, marþi, de la 18.30, în capelã.
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru un timp de pãrtãºie în rugãciune ºi
studiu biblic, în fiecare zi de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã)
o DECESE. Dupã mai mulþi ani de suferinþã, fr. Jean Vasilescu, în vârstã de 80 de ani, a plecat la
Domnul. Slujba de înmormântare a avut loc ieri la cimitirul evanghelic. Dumnezeu sã mângâie familia
îndoliatã.
De asemenea, a plecat în veºnicie ºi sora Coca Vieru în vârstã de 84 de ani. Slujba de priveghi
va avea loc luni de la ora 17.00, iar slujba de înmormântare, marþi de la ora 11.00.

c. Lãcomia de bani te face sã pierzi din vedere importanþa suf letului ºi duce
la materialism
Dumnezeu îl depisteazã în adâncul inimii. Toate aceste cuvinte erau doar gânduri
ale inimii. Dumnezeu nu l-a acuzat pentru ce a avut, ci pentru modul de folosire a
resurselor.
II. Spune NU îngrijorãrii! (v. 22-30)
Îngrijorarea nu trebuie confundatã cu nepãsarea, cu iresponsabilitatea sau cu
lenea. Domnul Isus vorbeºte de îngrijorare cu privire lanevoile de bazã ale omului,
hranã ºi îmbrãcãminte, nu în domeniul mofturilor.
a. Îngrijorarea este inutilã ºi preia atribuþiile lui Dumnezeu (v. 25-26, 30)
b. Îngrijorarea este ilogicã ºi nesocoteºte purtarea de grijã a lui Dumnezeu

o ORA DE IARNÃ. Având în vedere trecerea la ora de iarnã, începând cu duminica viitoare (6 nov.
a.c.) slujba de dupã amiazã va începe la ora 17.30. ªi întâlnirile de miercuri seara vor începe de la ora
17.30 începând cu data de 9 nov. a.c.

(v. 24, 27-28)

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.

pãmânt (v. 22, 29-30)
Isus condamnã îngrijorarea. Dumnezeu e prea grijuliu ca noi sã ne îngrijorãm în
vreun fel. Îngrijorarea se transformã în necredinþã, ºi de aceea trebuie sã fim atenþi.

c. Îngrijorarea este obositoare ºi te face sã pierzi din vedere scopul trãirii pe

o CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta se va citi
Eclesiastul 11-12; 1Regi 11-16.

III. Spune DA Împãrãþiei lui Dumnezeu (v. 31-34) soluþiile Domnului
Isus
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Dupã ce ne cheamã sã spunem NU lãcomiei ºi îngrijorãrii, Domnul Isus mutã toatã
atenþia pe Împãrãþia Sa. Împãrãþia lui Dumnezeu are de-a face în prezent cu domnia
spiritualã a lui Cristos.
a. Fã o prioritate în cãutarea Împãrãþiei. (v. 31-32) Soluþia pentru evitarea
îngrijorãrii
Continuarea în pagina 2

b. Fã o prioritate din investirea în Împãrãþie. (v. 3334)Soluþia pentru evitarea lãcomiei
Faptul cã Domnul Isus, Împãratul, ne oferã aceastã
soluþie înseamnã cã ea este autenticã ºi nu trebuie neglijatã.
Dacã trãim ca ºi cum totul ar fi pe lumea aceasta, înseamnã cã
am ratat scopul trãirii ºi în curând ne vom rata ºi destinul.
Dar dacã Îl luãm pe Isus pe Cuvânt ºi trãim dedicaþi pentru
Împãrãþie, veºnicia noastrã va fi binecuvântatã. Inima
noastrã va urma comoara noastrã. Dacã tezaurul nostru e în
cer, inima noastrã Îl va urma pe Împãrat în Locaºurile
PreaÎnalte. Amin.
Pastor, Lãpugean Emanuel - Zaharia

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Fam. Sorin ºi Elena Teodorescu
smulþumire pentru cã Dumnezeu i-a ajutat sã treacã

cu bine peste toate problemele cu care s-au confruntat
smulþumire pentru binecuvântari dar ºi pentru
încercãri
smulþumire pentru cei doi copii: Cãtãlin ºi Corina
(pentru care se roagã sã revinã pe calea Domnului)
sînþelepciune în relaþia cu cei din blocul vecin
so bunã mãrturie faþã de cei din bloc
smulþumire pentru familia Geamãnu care le-a fost
mereu un sprijin
smulþumire pentru grupurile de ucenicie în care au
experimentat multe binecuvântãri
smântuirea celor doi fraþi ai Elenei: Tibi ºi Ama ºi a
nepotului Nikos
smântuirea celor doi fraþi ai lui Sorin: Corina ºi
Leonard

Sora Elena Sburliº (82 ani)
smulþumire pentru anii de viaþã pe care i-a dãruit

Dumnezeu
sdoreºte sã se bucure de însoþirea Domnului pânã la
sfârºitul vieþii
sdoreºte ca Dumnezeu sã-ºi arate mila ºi îndurarea
faþã de dânsa, pânã la sfârºitul vieþii
smântuirea celor doi strãnepoþi (Luca ºi Matei) ºi a
pãrinþilor lor
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
ÎN LACUL ÎNGHEÞAT
Locuiam la marginea unui lac mare. Într-o searã
rece de iarnã a trebuit sã merg încã o datã, de urgenþã, la
celãlalt mal. Am urcat în barca mea cea micã, cu pânze, ºi
am plecat spre celãlalt mal unde trebuia sã ajung.
Pentru cã era furtunã, am ajuns cu bãrcuþa mea în
doar câteva clipe în mijlocul lacului. Bãrcuþa parcã zbura
peste valurile apei ºi am ajuns foarte rapid, pe negândite
aproape, exact în mijloc.
Deodatã, s-a auzit un pocnet puternic în pânza
bãrcuþei mele... Un vânt puternic a aruncat apoi pânza, în
câteva secunde, pe suprafaþa apei... Barca s-a înclinat întro parte, iar eu am cãzut în apa rece ca gheaþa.
Sunt un înotãtor foarte bun, de aceea mi-am
adunat toate puterile ºi am înotat cât de repede puteam
spre mal. Speram sã ajung cât mai degrabã posibil la
debarcaderul din faþa casei mele, înainte ca apa rece sã-mi
paralizeze mãdularele. În momentul în care am cãzut în
apã, am observat cã aceasta se transforma în gheaþã.
Înotând ºi încercând sã ajung cât mai repede posibil la
mal, mã izbeam tot mai mult de bucãþi de gheaþã tãioase.
Deodatã, mi-am dat seama cã îmi pierdusem
direcþia de orientare. Unde se afla casa mea, mã întrebam
acum. Încotro sã gãsesc salvarea? O groazã rece a început
sã mã scuture, o groazã paralizantã îmi lua încet, încet
curajul. Sã fie acesta sfârºitul meu? De-abia mai puteam
respira. Mergeam, cu siguranþã, într-o direcþie greºitã sau
chiar mã învârteam în cerc...!
Deodatã, am auzit un strigãt... Am identificat,
destul de greu, glasul fiicei mele celei mici. Stãtea, desigur,
în uºa casei ºi, vãzându-mã, a început sã strige dupã mine.
”O, Doamne, am început sã mã rog atunci... Fã Tu sã
mai strige mãcar o datã ca sã pot gãsi direcþia bunã pentru
a ajunge la þãrm! Încã un strigãt, te rog, ºi aº fi salvat!”
ªi deodatã, în liniºtea care mã înconjura, am
distins clar ºi tare vocea copilului meu care striga:”Tatã!”
Dupã câteva minute, am ajuns la mal în siguranþã.
Dupã aceastã experienþã tristã prin care am trecut,
mi-am dat seama cã ºi noi trebuie sã fim, în fiecare clipã a
vieþii noastre, indicatoare spre cer pentru cei care nu-l
cunosc pe Dumnezeu. Sã nu obosim în a vorbi oamenilor
despre Fiul Sãu ºi despre Împãrãþia Sa, conform poruncii
pe care El a lãsat-o fiecãruia dintre copiii Sãi. ”...
....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)

Biserica persecutatã

Oamenii aud de la ei pentru prima datã despre

În ultimii 8 ani în Etiopia peste 2000 de
clãdiri de biserici au fost arse sau demolate, iar
peste 5000 de creºtini au fost rãniþi sau uciºi

existenþa unui Creator, despre pãcat, rai ºi iad, mântuire, etc.

În Etiopia, peste 2000 de clãdiri de biserici au fost arse sau
demolate, iar peste 5000 de creºtini au fost rãniþi sau uciºi de
radicali islamici în ultimii opt ani.

decedaþi din familie) care sunt mereu printre ei ºi cu care

Cel puþin un milion de creºtini etiopieni s-au convertit la
islam în ultimii 25 de ani din cauza intimidãrii. Pe lângã
extremismul islamic, rapoartele care vin din biserica etiopianã
menþioneazã umanismul secular ca având un impact major asupra
membrilor bisericilor, iar practica frecventãrii bisericii este în
declin.

Boala este consideratã un blestem venit din cauza

Rugaþi-vã ca creºtinii din Etiopia sã fie tari în credinþã. O
secetã cruntã a urmat dupã douã sezoane ploioase, punând în
situaþie de risc 8-10 milioane de oameni.
Fondul Barnabas asigurã alimente celor mai nevoiaºi
oameni din diferite biserici. Rugaþi-vã pentru comunitatea
internaþionalã ca aceasta sã ia seama la catastrofã ºi sã trimitã
ajutoare.

Singura lor cunoºtinþã despre lumea spiritualã este cã existã
niºte duhuri superioare oamenilor(în general spiritele celor

trebuie sã se comporte frumos pentru a nu fi blestemaþi.

lipsei de închinare sau din cauza unei închinãri greºite la un
anumit idol. De aceea ei recurg mai întâi la vraci pentru a
primi vindecare. Descântecele folosite de vraci sunt
incantaþii fãcute altor duhuri care vin peste ei ca sã primesc
alinarea durerilor. În realitate ei devin tot mai legaþi de
puterea satanei ºi chinuiþi apoi din ce în ce mai rãu.
Prin ascultarea Evangheliei Împãrãþiei ei ajung sã îl
cunoascã pe Fiul lui Dumnezeu care s-a arãtat ca sã
nimiceascã lucrãrile diavolului din viaþa lor (1 Ioan 3:8).
Rugãciunea este modul prin care ei pot experimenta

Mali: Criza a deschis o uºã pentru Evanghelie

realitatea existenþei lui Dumnezeu ºi a puterii Lui. Când

Creºtinii din Mali Îi mulþumesc lui Dumnezeu pentru
restabilirea pãcii în þara lor, dupã ce nordul a încercat sã se separe
ºi sã formeze un stat islamic pe nume Azawad. Criza a deschis o uºã
pentru Evanghelie în nord, unde musulmanii au fuseserã foarte
împotrivitori în trecut, scrie Fondul Barnabas.

Duhul Sfânt rupe orice legãturã a blestemului, a pãcatului ºi

Motivul pentru schimbarea de atitudine este cã musulmanii
de rând au vãzut cum trupele franceze îºi pun viaþa în pericol ca
sã-i salveze pe ei de jihadiºti, care au folosit pedepse severe, cum ar
fi amputarea, asupra populaþiei locale. Ei au fost recunoscãtori
pentru soldaþii dintr-o þarã „creºtinã” ºi, prin urmare, mai deschiºi
la creºtinism.
Sã ne rugãm ca Domnul sã Îºi zideascã Biserica Sa în
nordul statului Mali. Creºtinii din Mali (15-20% din populaþie)
solicitã rugãciune pentru formarea de pastori ºi lideri creºtini
care sã fie învãþaþi cum sã rãspundã la strategiile de islamizare
pe care le adoptã þara lor ºi cum sã previnã atacurile teroriste.

Trezirea din Cambodgia continua cu încã 58 de
botezuri
Nu mai încape nici o îndoialã cã lucrarea misionarilor
români Claudiu ºi Cristina M. a produs un impact spiritual la nivel
naþional în Cambogia, atât între creºtini cât ºi între budiºti.
Lucrãrile lor de evanghelizare ajung cel mai adesea în zone total
neevanghelizate ºi izolate de accesul la vreo comunitate creºtinã.

a bolii sunt copleºiþi de eliberare, pace, bucurie, vindecare ºi
de o dorinþã fierbinte de a-L urma doar pe Isus tot restul vieþii
lor.
Astfel trezirea începutã în Cambodgia ia amploare ºi
numãrul celor convertiþi creºte la fiecare propovãduire a
Cuvântului Vieþii. Pe 8 Octombrie pe plaja din oraºul Kep 58
de suflete din mai multe sate au mãrturisit public pe Hristos
ca singurul Domn ºi Mântuitor. Închinarea, predicarea
Cuvântului, botezurile ºi Cina Domnului au fost toate
oficiate în prezenþa a sute de turiºti localnici ºi strãini. Filmul
”ISUS” este solicitat în tot mai multe sate ºi se primesc
mãrturii despre cum oamenii L-au primit pe Domnul în urma
vizionãrii filmului. Creºte deasemenea ºi nevoia de Biblii ºi
literaturã creºtinã necesare acestei lucrãri.
În luna septembrie misionarii noºtri au început
lucrarea misionarã ºi în Myanmar. Deºi este o naþiune cu un
budism puternic adâncit în viaþa ºi trãirea fiecãrui burmez,
la predicarea Evangheliei 15 suflete ºi-au predat viaþa
Domnului Isus.
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