Rugãciune specialã pentru
ÎNVIORARE SPIRITUALÃ PRIN DUHUL SFÂNT

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. Craºovan Petru
9. Ene Lucreþia
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. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omota Nicu
21. Pordea Ioan
22. Radu Aniºoara
23. Rãdulescu Venera
24.Rãduþã Constantin
25. Sas Florian
26. Sãcãcean Elena
27. Sãcãcean Gheorghe
28. Scântei Gheorghi
29. Simion Adrian
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Þoldan Lina
33. Uniºor Cornelia
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

Ci tu, când posteºti, unge-þi
capul ºi spalã-þi faþa, ca sã te
arãþi cã posteºti Tatãlui tãu,
care este în ascuns; ºi Tatãl tãu,
care vede în ascuns, îþi va
rãsplãti.
(Matei 6:17-18)

sMulþumire pentru Duhul Sfânt care a fost trimis
sMulþumire pentru naºterea Bisericii prin pogorârea
Duhului Sfânt
sMulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în viaþa
omului necredincios (convingere de pãcat, naºtere
din nou)
sMulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în viaþa credinciosului (creºtere, rodire ºi daruri
de slujire)
sMulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în Bisericã (creºtere, unitate, cãlãuzire)
sCerem înviorarea spiritualã prin Duhul Sfânt a fiecãrui credincios din Biserica „Harul”
sMijlocim pentru sfinþirea vieþii credincioºilor prin convingerea de pãcat lucratã de Duhul
Sfânt
sMijlocim pentru convingerea în ce priveºte pãcatul a tuturor oamenilor care vin în Biserica
„Harul”
sNe rugãm pentru creºtere ºi rodire spiritualã prin Duhul Sfânt a fiecãrui credincios
sNe rugãm pentru slujirea fiecãrui credincios prin manifestarea darurilor spirituale primite
de la Duhul Sfânt
sMijlocim pentru fiecare credincios, ca sã slujeascã pentru puterea Duhului Sfânt, nu prin
puterea omeneascã
sNe rugãm pentru trezire spiritualã prin lucrarea tainicã a Duhului Sfânt în viaþa „Bisericii
Harul”
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 continuã întâlnirile grupurilor de
ucenicie. Se va studia Lecþia 16, din Evanghelia dupã Marcu, cap. 11:1-26. Toþi cei care
doresc sã participe sunt bine veniþi.Vã aºteptãm!
o CATEHEZÃ. Studiul de catehezã început în luna februarie se apropie de sfârºit. Duminica
viitoare va fi ultima întâlnire. Prin harul Domnului, în data de 19 iunie a.c. (în ziua de Rusalii)
vom avea un botez nou-testamentar, în cadrul cãruia mai multe suflete Îl vor mãrturisi în apa
botezului pe Isus Hristos ca Domn ºi Mântuitor personal. Rugaþi-vã ca Dumnezeu sã
binecuvânteze aceastã zi de sãrbãtoare a bisericii noastre.
o COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã de la ora 18.00
pentru ºedinþa lunarã a comitetului.
o NOU NÃSCUT. În familia Ionescu Bogdan ºi Angi s-a nãscut al doilea copilaº, o fetiþã,
Alice. Mama ºi fetiþa sunt bine. Dumnezeu sã binecuvânteze întreaga familie.
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi
studiu biblic, în fiecare joi seara 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. Saptãmâna aceasta se va citi 1Samuel 6-12.
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Postul - formalitate sau necesitate?
Matei 6:16-18
În Predica de pe Munte, Mântuitorul prezintã o paletã largã de subiecte
deosebit de importante, care privesc viaþa de credinþã a celor care sunt copii ai lui
Dumnezeu, a celor care se numesc ucenici ai lui Isus Hristos. Aici sunt cuprinse
principiile de bazã care guverneazã noua comunitate de oameni rãscumpãraþi care
aparþin Împãrãþiei lui Dumnezeu.
Mântuitorul ne aratã calitãþile spirituale ale celor care sunt fii ai Împãrãþiei Lui
ºi care este misiunea lor în lume, aceea de a fi sarea pãmântului ºi lumina lumii.
În prima parte a cap. 6, Mîntuitorul prezintã trei aspecte ale vieþii de credinþã:
milostenia (care are în vedere relaþia creºtinului cu semenii), rugãciunea (relaþia
creºtinului cu Dumnezeu), ºi postul (relaþia creºtinului cu sine). Despre milostenie ºi
rugãciune am vorbit în mesajele anterioare. Ne vom opri astãzi la aceastã disciplinã ºi
practicã creºtinã, care este postul. Trebuie subliniat faptul cã înainte de a vorbi despre
aceste practici creºtine, Domnul Isus avertizeazã cu privire la modalitatea ºi motivaþia
practicãrii acestora, spunând: Luaþi seama, sã nu vã îndepliniþi neprihãnirea
voastrã înaintea oamenilor, ca sã fiþi vãzuþi de ei; altminteri, nu veþi avea rãsplatã
de la Tatãl vostru care este în ceruri. (Matei 6:1).
Postul este o disciplinã biblicã importantã ºi el nu trebuie sã lipseascã din viaþa
credinciosului. În V.T postul a fost poruncit de Dumnezeu poporului Sãu, un post de
smerire înaintea lui Dumnezeu, care se þinea în Ziua Ispãºirii, când evreii aduceau
arderi de tot, jertfe de animale pentru ispãºirea pãcatelor lor. În N.T., deºi postul nu
este poruncit explicit sau direct de Domnului Isus, totuºi înþelegem cã Mântuitorul îl
prezintã ca o realitate deja existentã în viaþa celor credincioºi. El spune: Când
postiþi...(6:1a) ºi apoi aratã în continuare atitudinea corectã a celui care posteºte
înaintea lui Dumnezeu, pentru a nu cãdea în pãcatul fãþãrniciei.
De fapt, ce este postul? Din multele texte din Scripturã care vorbesc despre
post, înþelegem cã postul înseamnã abþinerea voluntarã ºi totalã de la mâncare ºi
bãuturã (apã, sucuri,) ºi de la alte plãceri ale trupului, pentru o perioadã de timp
limitatã, ºi neapãrat având un scop spiritual (Deut. 9:9; Estera 4:16; Luca 4:2; Fapte
9:9). Durata obiºnuitã a postului este de o zi (Lev. 23:32; Isaia 58:5). Biblia aminteºte ºi
de posturi de trei zile pentru situaþii speciale (Estera 4:16; Fapte 9:9) ºi posturi de 40 de
zile (Moise, Ilie si Domnul Isus), posturi supranaturale, cu privire la misiuni foarte
importante încredinþate de Dumnezeu.
Întrebarea pe care ºi-o pun mulþi creºtini este: de câte ori trebuie sã
postesc? Biblia nu ne impune o anumitã frecvenþã a postului. dar înþelegem din
situaþiile arãtate în Sf. Scripturã cã el poate ºi trebuie þinut oridecâteori este nevoie,
adicã de câte ori credinciosul se confruntã cu probleme spirituale arzãtoare. Atunci el
poate hotãrî sã postescã, ºi chiar trebuie sã o facã. Mai precizãm ºi faptul cã nu trebuie
Continuarea în pagina 2

sã postim de dragul de a posti. A posti în mod mecanic, fãrã
un scop spiritual, nu foloseºte la nimic. Postul nu trebuie sã
fie un scop în sine, ci un mijloc de a atinge un anumit scop.
Mai trebuie spus cã, pentru ca postul nostru sã fie
plãcut înaintea lui Dumnezeu. trebuie sã îndeplinim anumite
condiþii. Pe lângã restricþiile din timpul postului de care am
amintit , foarte importantã este atitudinea inimii
credincioslui când posteºte. Postul plãcut lui Dumnezeu este
asociat cu o atitudine smeritã a inimii. Ori, exact asupra
acestui aspect avertizeazã Domnul Isus în pasajul acesta.
Nu pot încheia fãrã a aminti de beneficiile
spirituale ale postului. Profetul Isaia (cap. 58) prezintã o
listã lungã cu mari binecuvântãri ale celui care practicã
postul în condiþiile cerute de El.
Aºadar, aº dori sã reþineþi cã postul este o disciplinã
biblicã, o practicã biblicã ce nu trebuie sã lipseascã din viaþa
niciunui credincios. Ap. Pavel, vorbind despre viaþa sa de
slujire, mãrturiseºte cã a fost … în posturi adesea... (2 Cor.
11:27). Apoi, în contextul în care dã unele sfaturi familiilor
(soþilor ºi soþiilor) îi indeamnã: sã vã îndeletniciþi cu postul
ºi cu rugãciunea (1Corinteni 7:5).
Postul þinut dupã principiile Scripturii, respectând
condiþiile cerute de Dumnezeu, este un lucru plãcut
Domnului, ºi mai mult decât atât, este rãsplãtit de
Dumnezeu. … Tatãl tãu care vede în ascuns, îþi va rãsplãti
(v. 18b)
Postul, ca ºi rugãciunea, nu este o opþiune, ºi nu
trebuie sã fie doar o formalitate în viaþa noastrã de
credinþã, ci o necesitate pentru sufletul nostru. Sã-i dãm
importanþa cuvenitã pentru binele nostru spiritual.
Pastor, Nicolae Ologeanu

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
FOC CONTINUU
”Focul sã ardã pe altar ºi sã nu se stingã deloc”
Leviticul 6 : 12
În jurul anilor 1770- 1780, un om din Carolina de
Nord, numit John Morris, ºi-a construit o casã în
Rutherfordton. Folosind douã pietre de cremene, el ºi-a
aprins un foc în ºemineu. Impresionat de modul în care
focul a înviorat atmosfera interiorului casei, Morris a
decis ca acesta sã ardã continuu.
De aceea, cu o deosebitã atenþie, el s-a îngrijit ca
focul sã ardã continuu ºi sã nu se stingã niciodatã. Mai
mult decât atât, atunci când a construit o casã nouã
pentru fiul sãu, el a luat un cãrbune cu foc din ºemineul
casei sale ºi a aprins focul ºi în noua casã.
Mândri de aceastã realizare, membrii familiei
Morris au hotãrât sã pãstreze focul aprins, din generaþie

în generaþie, în onoarea tatãlui ºi a bunicului lor care
iniþiase aceastã decizie.
În anul 1920, din întreaga familie Morris mai
rãmãsese un singur urmaº direct, care era strã-strã-strã
-nepot al lui John Morris ºi care se numea William
Morris. El era în vârstã de aproape optzeci de ani, nu se
cãsãtorise ºi nu avea niciun urmaº. Prin nenumãrate
încercãri, William a dorit sã-i convingã pe cei ce-i erau
rude mai îndepãrtate sã pãstreze tradiþia familiei ºi sã
nu lase focul sã se stingã. Dar niciunul dintre aceºtia n-a
fost gata sã preia ºi sã continue acest angajament,
iniþiat de bunicul lor îndepãrtat.
Aflând care era frãmântarea bãtrânului, un
vecin de-al sãu l-a vizitat ºi s-a angajat sã pãstreze focul
aprins ºi în generaþiile urmãtoare.
În anul 1948, la moartea lui William Morris,
trecuserã deja mai mult de 170 de ani de când focul
fusese aprins, arsese continuu ºi persista sã ardã mai
departe.
Pentru noi, creºtinii de astãzi, roada liniºtii este
focul rugãciunii.
Roada rugãciunii este focul credinþei.
Fructul (roada) credinþei este focul iubirii.
Roada iubirii este focul bucuriei de a fi de
folos.
Roada bucuriei de a fi de folos este pacea
deplinã cu Domnul Isus ºi cu semenii noºtri, în
fiecare zi. Aºa sã ne-ajute Dumnezeu tuturor, sã
pãstrãm în inima noastrã, fiecare, acest foc în mod
continuu!

DEªI...
”Ferice de cei ce n-au vãzut, ºi au crezut.” - Ioan 20 : 29

Deºi nu Te-am vãzut niciodatã,
Ci doar mi Te-am închipuit umblând printre stele,
Imaginea frumuseþii Tale, Doamne,
O port mereu, în privirile mele.
Deºi nu Te-am auzit niciodatã,
Vorbindu-mi de departe sau de aproape,
Glasul Tãu rãsunã-n inima mea
Cu armonii de flori ºi de ape...
Semnele cununii de spini de pe frunte,
Semnele cuielor ce pe cruce Te-au prins,
Le simt cum dor în palmele mele
Deºi niciodatã nu te-am atins.

Deºi niciodatã nu Te-am vãzut plecând
Sã mã laºi singurãtãþii pustii,
Te-aºtept aici, la capãtul drumului meu,
ªi-mi este dor sã vii...

oameni în numele religiei” ar trebui sã fie eliminate.
Un raport recent al Secular Forum Catolic a declarat
cã statul Tamil Nadu, în sudul þãrii a avut al doilea numãr
mare de incidente anti-creºtine din India anul trecut, dupã
statul central Madhya Pradesh.

Dar dincolo de oriºice minune
Pe drumul vieþii, greu umblat,
Este cã Tu m-ai iubit totdeauna
Deºi...eu niciodatã n-am meritat!

Ideologia fundamentalistã hindusã „Hindutva” este
împãrtãºitã ºi de liderii de guvernãmânt ºi partidul
Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), al cãrui sprijin a ajutat
la propulsarea prim-ministrului Narendra Modi la putere.

Biserica persecutatã

UGANDA: Un bãrbat musulman ºi-a ucis soþia
convertitã la creºtinism

Atacurile împotriva creºtinilor din partea
radicalilor sunt în continuã creºtere în INDIA
Awadesh Savita, un creºtin în vârstã de 35 de ani din
India, a fost ras pe jumãtate din cap, i-a fost rasã jumãtate din
mustaþã, precum ºi o sprânceanã, dupã care a fost plimbat pe
un mãgar prin oraºul Orai, statul Uttar Pradesh. Aceastã
umilire a venit din partea unui grup de radicali hinduºi, care
l-au acuzat cã a contribuit la convertirea a trei hinduºi la
creºtinism. În jur de 200 de oameni au fost implicaþi în
incident, iar poliþia a arestat 20, noteazã Barnabas România.
Rugaþi-vã pentru fratele Awadesh sã se poatã
bucura de faptul cã a fost gãsit vrednic sã sufere dispreþul
de dragul Numelui lui Isus, (Fapte 5:41), care ºi El a cãlãrit
pe un mãgar (Matei 21:7).
Totodatã, începutul anului 2016 este marcat de un val
de proteste în mai multe state din India. Creºtinii indieni au
ieºit în stradã ripostând împotriva creºterii constante a
atacurilor asupra creºtinilor implicaþi în evanghelizare,
solicitând autoritãþilor sprijin împotriva radicalilor hinduºi.
Primul apel de acest gen a venit din partea Bisericilor
Penticostale, din Districtul Tirunelveli, statul Tamil Nadu,
noteazã Christian Today.
Potrivit The Hindu, protestatarii au spus cã protestul
lor vizeazã fundamentaliºti hinduºi sau aderenþi „Hindutva”
care au obiectat predicarea lor. Ei au subliniat faptul cã nu au
fost implicaþi în activitãþi anti-sociale ºi cã au dreptul
constituþional sã predice credinþa lor. Atacurile recente
asupra creºtinilor ºi bisericile lor, au spulberat credinþa cã ei
trãiau într-o naþiune secularã.
„Deºi suntem diferiþi, nu am fãcut nimic, care ar
submina liniºtea societãþii. Creºtinismul este o viaþã
fundamentatã în dragoste, compasiune ºi fraternitate. Fãrã a
încãlca limitele ºi drepturile religioase, nerespectând
drepturile altora, suntem în drept a ne urma ºi practica religia
noastrã”, ºi-au revendicat drepturile comunitatea creºtinã.
„Cu toate acestea, liderii câtorva þinute Hindutva au
încurajat grupurile radicale sã orchestreze atacuri asupra
grupurilor creºtine” a declarat Paul R Babu Dinakaran,
secretar district al Federaþiei.
Protestatarii au declarat cã poliþia ar trebui sã ia
mãsuri împotriva atacatorilor ºi cã, pliante ºi afiºe ce „divid

Acum aproape o lunã, în dimineaþa zilei de
duminicã, 8 mai 2016, Awali Kakaire (34 ani) ºi-a ucis soþia
Mariam Nakirya pentru cã s-a convertit la creºtinism.
Mariam era mamã a cinci copii ºi avea doar 30 de ani.
Awali a început sã-ºi bãnuiascã soþia cu o lunã
înainte de acest incident, dupã ce imamul din localitate l-a
întrebat pe el de ce anume soþia ºi copiii nu au mai participat
la rugãciune la moschee ºi nici la ºcoala islamicã.
Deoarece Awali era mereu plecat din localitate din
cauza unor afaceri, uneori chiar ºi timp de o lunã, soþia ºi
copiii au putut în acest timp sã participe la biserica din
localitate.În data de 8 mai, dupã ce ºi-a fãcut ritualul islamic
de purificare, Awali i-a cerut soþiei sã vinã cu el la rugãciunea
islamicã de dimineaþã.
„Mama a refuzat, iar tata a început sã o strângã de
gât, în timp ce mama þipa dupã ajutor”, îºi aminteºte unul
dintre bãieþi. Awali a plecat de-acasã dupã ce a ucis-o, ºi s-a
întors dupã douã ore. I-a obligat pe cei cinci copii ai lui, cu
vârste cuprinse între 5 ºi 12 ani, sã intre într-o groapã pe care
a sãpat-o într-o grãdinã din apropiere.
„Nu am vrut sã intrãm ºi am þipat. Au ajuns imediat
vecinii, dar el deja ne împinsese în acea groapã pe care a
sãpat-o”, a spus unul dintre bãieþi.
În cele din urmã a ajuns ºi poliþia echipatã cu arme,
bastoane ºi gaze lacrimogene, în caz cã ar fi fost nevoie sã se
ocupe ºi de mulþimea adunatã.
Mariam a venit la Hristos în august 2015, dupã o
serie de vizite fãcute de un evanghelist, care mergea din uºã
în uºã ºi vorbea despre Isus.
Doi dintre copii locuiesc acum cu bunica lor, iar
ceilalþi trei cu unchiul lor. „Copiii sunt încã traumatizaþi ºi
plâng dupã mama lor”, a spus bunica lor, în vârstã de 80 de
ani.
Sã ne rugãm pentru aceºti 5 copii traumatizaþi
din cauza pierderii mamei lor. Sã ne rugãm pentru tatãl
lor, ca Dumnezeu sã-i deschidã mintea ºi sã ajungã sã-L
cunoascã pe adevãratul Dumnezeu ºi adevãrata cale spre
viaþã.
Stiricrestine.ro

