Aria de slujire:
ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Bejan Ioan
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. Þoldan Lina
33. Uniºor Cornelia
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

Ferice de cei fãrã prihanã în
calea lor, care umblã
întotdeauna dupã Legea
Domnului!
(Ps. 119:1)

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.

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 ADUNAREA GENERALÃ ANUALÃ. Comitetul bisericii a hotãrât sã convoace Adunarea
Generalã Anualã a bisericii în data de 21 februarie a.c. În aceastã duminicã slujba de dimineaþã va
începe la ora 9.30, urmând ca lucrãrile Adunãrii Generale sã înceapã la ora 11.00. Invitãm pe toþi
membrii bisericii sã participe la aceastã Adunare Generalã, pentru a ne sfãtui împreunã cu privire la
lucrãrile pe care Dumnezeu le pune înaintea noastrã ºi în acest an.
o GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã dupã amiazã. Se va
studia Lecþia 2 din Evanghelia dupã Marcu 1:21-45. Vã aºteptãm!
o CATEHEZÃ. În aceastã dimineaþã se va încheia studiul de catehezã început în toamna anului
trecut. Cei care au experimentat lucrarea lui Dumnezeu în viaþa lor ºi ºi-au exprimat dorinþa de a-L
mãrturisi pe Domnul Isus în apa botezului, sunt aºteptaþi mâine searã la ora 18,30 pentru a depune
mãrturia întoarcerii lor la Dumnezeu.
o DECES. Dupã o suferinþã grea de aproape o jumãtate de an, a plecat la Domnul sora Adam Floarea
în vârstã de 62 de ani. Slujba de înmormânare a avut loc joi, 4 februarie a.c. Dumnezeu sã mângâie
familia îndoliatã.
o COMITET. Mâine searã, fraþii din comitet sunt invitaþi la ora 18,00 pentru a asculta mãrturiile celor
care au cunoscut dragostea ºi puterea lui Dumnezeu în viaþa lor, ºi doresc sã se boteze.
o ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI DIN EXOD. ªi în aceastã dupã amiazã se va rãspunde la întrebãrile
care au fost puse din cartea Exod.
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 EUTIH. Eºti tânar. Nu ai fost creat sa traieºti de unul singur. Vino marþi de la 18.30. La Eutih
gaseºti un grup de sprijin.
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 Levitic 15-21.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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17.30 –19.00
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Ferice va fi de voi când... (II)
Matei 5:1-12
În evanghelia dupã Matei, în cap. 5-7, ne este relatatã Predica de
Munte a Mântuitorului, o predicã adresatã în mod special ucenicilor Sãi,
celor care au ales sã-L urmeze pe Isus, arãtându-le care sunt calitãþile
spirituale, virtuþile, care trebuie sã se regãseascã în viaþa lor, ºi, de
asemenea, sã le arate ºi cum trebuie sã se relaþioneze semenilor lor, celor
ce nu-L cunosc pe Dumnezeu.
Aºa dupã cum se poate vedea în cap.5 din Ev. dupã Matei, aceastã
predicã debuteazã cu pasajul numit Fericirile. Subiectul acesta, despre
fericire, capteazã, desigur, interesul tuturor celor care tânjesc dupã
fericire, si trebuie sã fi captat ºi interesul ucenicilor, ºi ei doritori sã
experimenteze fericirea, adevãrata fericire. Numai cã, modul în care
Domnul Isus dezvãluie cãile care duc la fericire, nu se potriveau deloc cu
ceea ce gândeau ei despre fericire, aºa cum nu se potrivesc deloc cu ceea ce
cred, ºi astãzi, oamenii despre fericire.
Mântuitorul spune cã nu poþi dobândi fericirea, decât numai atunci
când eºti aºa cum vrea Dumnezeu sã fii. Fericirea promisã de Domnul Isus
este condiþionatã de starea lãuntricã a omului, de nevoia de a-L avea pe
Dumnezeu în inimã, de prezenþa Lui care sã umple viaþa omului, de
dorinþa de a dobândi împãcarea cu Dumnezeu prin mãrturisirea ºi
iertarea pãcatelor. De pe aceasta bazã se poate vorbi de fericire ºi de a
ajunge ca ea sã devinã o realitate în viaþa omului.
În mesajul de data trecutã ne-am oprit la primele trei fericiri:
1)Ferice de cei sãraci în duh... 2)Ferice de cei ce plâng, ....ºi 3)Ferice de
cei blânzi...
Astãzi vom medita la urmãtoarele trei Fericiri:
4.Ferice de cei flãmânzi ºi însetaþi dupã neprihãnire (v6)
Sunt cei care:
-recunosc cã dreptatea lor înaintea lui Dumnezeu a fost distrusã de
pãcat
-apeleazã la mila lui Dumnezeu pentru a fi restauratã
5.Ferice de cei milostivi (v7)
Sunt cei care:
-au avut parte de mila lui Dumnezeu
-o manifestã faþã de semenii lor

Continuarea în pagina 2

6.Ferice de cei cu inima curatã (v8)
Sunt cei care:
-Recunosc cã inima le-a fost pãtatã de pãcat
-apeleazã la jertfa Domnului Isus, la sângele
Lui, pentru a o curãþi
Putem observa cã aceste fericiri fac trecerea
de la a fi la a face. Dumnezeu aºteaptã mai întâi sã
fim ceea ce El doreºte sã fim, ºi apoi sã facem ceea ce
El aºteaptã de la noi sã facem.
De aceea, este foarte important sã ne
verificãm fiecare viaþa, trãirea, ºi sã vedem dacã
virtuþile menþionate de Domnul Isus sunt realitãþi
în viaþa noastrã, pentru ca apoi sã putem face
lucrãrile la care El ne cheamã. Când aceastã ordine
este respectatã ºi împlinitã, vom experimenta
implicit, ºi fericirea promisã de Domnul Isus.
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. Olteanu Adrian si Aniºoara
smulþumire pentru bunãtatea lui Dumnezeu faþã de
ei, cã sunt mântuiþi
smulþumire pentru cã sunt o familie binecuvântatã
ºi cã Dumnezeu le-a dãruit doi copii
ssã se apropie mai mult de Dumnezeu ºi sã caute mai
mult Faþa Lui
smântuirea pãrinþilor Aniºoarei (Ioan ºi Areta) ºi a
bunicii (Ecaterina)
smântuirea sorei de trup a lui Adrian (Stela)

Fam. Raºca Adãscãliþei Timotei ºi Mariana
Fr. Timotei:
smulþumire pentru experienþa prin care a trecut
(probleme de sãnãtate)
smulþumire cã a întâlnit persoane cãrora le-a vorbit
despre Dumnezeu
ssã întâlneascã ºi pe viitor persoane deschise pentru
Evanghelie
Sora Mariana:
smulþumire pentru cã Dumnezeu i-a dãruit credinþã
ºi mântuire
sputerea de a rãmâne pe calea Domnului pânã la
sfârºitul vieþii
ssã fie o bunã mãrturie pentru cei din jur, ºi
înþelepciune în a le vesti Evanghelia pe înþelesul lor
sînþelepciune în a relaþiona corect cu fiecare
persoanã
smântuirea pãrinþilor lui Adrian ºi Andreea Boga

Fam. Simescu Adrian si Anda
smulþumire pentru cã au avut harul sã-L cunoascã

pe Dumnezeu
smulþumire pentru familie, pentru copii
smulþumire cã le-a dat Dumnezeu mai mult decât
au nevoie
smulþumire pentru biserica HARUL
sAnda: mulþumire pentru un soþ minunat pe care i
l-a dãruit Dumnezeu
sînþelepciune ºi cãlãuzire în relaþiile cu alte familii
smântuirea pãrinþilor ºi a sorei lui Adrian
smântuirea fratelui Andei (Nuºu)
sAdrian: cãlãuzire ºi înþelepciune în slujirile în
care doreºte sã se implice

Simescu Cãlin
smulþumire pentru familia în care l-a pus
Dumnezeu ºi unde are harul sã creascã aºa cum doreºte El
smulþumire pentru biserica HARUL, unde învaþã
multe lucruri folositoare pentru viaþa lui
ssã fie sincer în discuþiile cu colegii ºi sã le
transmitã corect ºi clar adevãrurile Scripturii
scãlãuzire în alegerea facultãþii ºi a unei profesii
care sã-i permitã sã-L slujeascã mai mult pe Dumnezeu

Simescu Ilinca
smulþumire cã Dumnezeu a binecuvântat-o cu
pãrinþi ºi prieteni credincioºi
sînþelepciune în a ºti cum sã se poarte cu cei din jur
so mãrturie bunã pentru colegi ºi pentru
profesorul de religie
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
CERªETORUL DESCULÞ ºi POLIÞISTUL
MILOS
Un poliþist din cadrul Departamentului de Poliþie
din New York a ieºit în evidenþa opiniei publice mondiale
dupã ce a efectuat un act creºtinesc, cumpãrând ciorapi ºi
cizme unui cerºetor, care stãtea desculþ pe strãzile reci ale
oraºului.
În tinp ce patrula pe strãzile oraºului îngheþat,
ofiþerul Larry DePrimo a vãzut un om desculþ, tremurând
pe trotuar. Dupã ce l-a vãzut, poliþistul a dispãrut ºi, dupã
un timp, s-a întors cu o pereche de cizme ºi ºosete groase, a
îngenuncheat ºi l-a ajutat pe cerºetor sã se încalþe.
Nimeni n-ar fi aflat despre gest dacã...
Actul caritabil ar fi trecut neobservat dacã nu
trecea prin zonã o turistã din Arizona care, vãzându-l pe
poliþist ºi surprinsã de gestul lui deosebit, a fãcut imediat o
pozã.
Fotografia realizatã cu telefonul mobil a fost
publicatã pe Facebook, fiind vizualizatã de sute de mii de

oameni din întreaga lume, care au comentat favorabil gestul
poliþistului, impresionaþi fiind de atitudinea plinã de milã ºi
compasiune a acestuia.
Dupã ce s-a aflat identitatea poliþistului,
Departamentul de Poliþie unde acesta lucreazã l-a recompensat
ºi i-a acordat, totodatã, un titlu onorific pentru grija fatã de
oameni.
Larry DePrimo, în vârstã de 26 de ani, a explicat cã el
purta ”douã perechi de ºosete ºi o pereche de bocanci de iarnã
ºi tot îi era frig”. În aceste condiþii, omul desculþ pe care l-a gãsit
pe trotuar era pur ºi simplu îngheþat.
Poliþistul a mers la un magazin din apropiere ºi a
cumprat câteva perechi de ºosete groase ºi cizme de iarnã.
Imediat, dupã ce le-a cumpãrat, s-a întors la cerºetorul
desculþ aflat pe trotuar. Cum acesta era îngheþat complet ºi nu
se putea încãlþa, poliþistul i-a pus el ºosetele ºi l-a ajutat sã se
încalþe cu cizmele.
Cerºetorul care trãieºte de mult timp pe stradã i-a spus
poliþistului cã nimeni, niciodatã, nu a fãcut un asemenea gest
pentru el ºi i-a urat:”Dumnezeu sã te rãsplãteascã ºi sã te
binecuvânteze”.

CITATE despre DÃRNICIE ªI MILÃ
Fiindcã atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a dat
pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã.
(Ioan 3: 16)

fi udat ºi el.
(Proverbe 11: 25)
...cine are milã de cel lipsit, cinsteºte pe Ziditorul
sãu.
(Proverbe 14: 31 b)
Cine are milã de sãrac, împrumutã pe Domnul, ºi El îi
va rãsplãti binefacerea.
(Proverbe 19: 17)
Omul milostiv va fi binecuvântat, pentru cã dã
sãracului din pâinea lui.
(Proverbe 22: 9)
Aruncã-þi pâinea pe ape ºi dupã multã vreme o vei
gãsi iarãºi!
(Eclesiastul 11: 1)
Dar din dar se face raiul. (Proverb românesc)
Dã cu dreapta, ca sã primeºti cu stânga.
(Honore de Balzac)
Dã cu mâna dreaptã, fãrã sã ºtie stânga.(discreþie în
dãrnicie)
(Proverb românesc)
Cine dã sãracilor nu va sãrãci niciodatã.
(Proverb chinezesc)
Omul mãrinimos nu uitã binefacerile pe care le-a
primit, dar uitã uºor pe cele pe care mâna sa le dãruieºte.
(Chilon)

Biserica persecutatã

Douã cadouri poþi primi în viaþã: pe primul þi-l face
Dumnezeu; acceptã-l, iar pe-al doilea fã-þi-l tu însuþi, alegând
oferta Mântuitorului!

Clãdirea ºi echipamentul unui post TV
creºtin a fost fãcut scrum în Karachi,
Pakistan

Facem foarte mult pentru noi înºine doar atunci când
dãruim în numele Domnului.

Rugaþi-vã pentru restaurarea rapidã a postului
creºtin de televiziune din Karachi, Pakistan, dupã ce în
presupusul atac din 24 noiembrie cele trei încãperi au fost
arse pânã în temelii. Focul, stins cu greu în aproape douã ore,
dupã cum spun rapoartele oficiale, se pare cã a fost plasat
intenþionat în zona cu echipamentele de transmisie, care
sunt foarte valoroase.
Javed William, fratele pastorului Sarfraz William,
proprietarul postului TV Gawahi TV, a afirmat cã focul se
pare cã a fost un atac prin care sã fie împiedicatã lucrarea
creºtinã a postului TV: „Acesta nu este un atac împotriva
noastrã; este un atac împotriva creºtinismului. Cel care a pus
în aplicare acest atac nu doreºte sã fie fãcut cunoscut
Cuvântul lui Dumnezeu”.
Postul TV transmite citirea Bibliei, imnuri creºtine,
video-uri creºtine ºi este urmãrit de aproximativ 12 milioane
de oameni.
Rugaþi-vã Domnului ca El sã foloseascã acest atac
pentru a aduce glorie Numelui Sãu.
Rugaþi-vã ca acest canal sã funcþioneze din nou ºi
sã aibã o audienþã chiar mai mare decât a avut înainte.
Rugaþi-vã ca Domnul sã îi protejeze pe creºtinii
din Pakistan de atacuri ºi sã se foloseascã de ei cu putere,
pentru împlinirea planurilor Sale.

veci...

El este darnic, dã celor lipsiþi: milostenia Lui þine în
(Psalmul 112: 9)

...Cãci El (Domnul) este milostiv ºi plin de îndurare...
(Ioel 2: 13 b)
Unul, care dã cu mânã largã, ajunge mai bogat; ºi altul,
care economiseºte prea mult, nu face decât sã sãrãceascã.
(Proverbe 11: 24)
Daþi, ºi vi se va da; ba încã, vi se va turna în sân o mãsurã
bunã, îndesatã, clãtinatã, care se va vãrsa pe deasupra. Cãci cu
ce mãsurã veþi mãsura, cu aceea vi se va mãsura. (Luca 6: 38)
Felul cum dai preþuieºte mai mult înaintea lui
Dumnezeu, decât ceea ce dãruieºti.
Ferice de cei milostivi, cãci ei vor avea parte de milã!
(Matei 5: 7)
Este mai ferice sã dai decât sã primeºti. (Fapte 20: 35 b)
Sufletul binefãcãtor va fi sãturat, ºi cel ce udã pe alþii va
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