Aria de slujire:
DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV

sMulþumire pentru membrii implicaþi în administraþie,

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Adam Floare
2. Alexe Maria
3.Baciu Zoia
4. Barbu Ion
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cojocaru ªtefan
8. Craºovan Petru
9. Dinu Ilinca
10. Ene Lucreþia
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mitu Emilia
17. Nica ªtefia
18. Omotã Nicu
19. Radu Aniºoara
20. Rãdulescu Venera
21. Sas Florian
22. Simion Adrian
23. Stan Constantin
24. Þoldan Lina
25. Vasilescu Jean
26. 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

Cãci deprinderea trupeascã
este de puþin folos, pe când
evlavia este folositoare în
orice privinþã, întrucât ea
are fãgãduinþa vieþii de
acum ºi a celei viitoare.
(1Timotei 4:8)

curãþenie, reparaþii
sMulþumire pentru membrii implicaþi la casierie, colectã,
contabilitate
sMulþumire pentru dãrnicia membrilor Bisericii „Harul”
sMulþumire pentru fraþii uºieri
sMulþumire pentru surorile de la garderobã
sCerem înþelepciune pentru o bunã administrare a resurselor
sCerem înþelepciune pentru o bunã cooperare între departamentul administrativ ºi celelalte
departamente
sCerem o implicare mai mare din partea voluntarilor la nevoie
sCerem înþelepciune pentru a proteja cât mai bine ºi a nu deteriora materialele pe care le avem

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. Ne vom opri asupra epistolei cãtre Efeseni, ºi ne vom aminti de
adevãrurile teologice esenþiale care stau la temelia Bisericii lui Hristos, precum ºi
comportamentul creºtin al celor care aparþin Bisericii.
o CATEHEZÃ. Continuãm studiul de catehezã, un studiu biblic simplu, dar foarte
important, pentru toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta
Scripturã privind mântuirea sufletului. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în
rugãciune ºi studiu biblic în fiecare joi de la ora 18:00. Toate surorile care doresc sã
participe sunt bine-venite.
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 ºi surorile care doresc sã
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în
corpul din faþã, la etaj.

18.00 –19.30
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Viaþa creºtinã trãitã în evlavie
1Timotei 4:1-16
Epistola 1Timotei face parte din categoria epistolelor pastorale. Aceste
epistole sunt adresate de apostolul Pavel unor tineri slujitori, precum Timotei ºi
Tit, tineri instruiþi, ucenicizaþi ºi formaþi de marele apostol pentru a deveni
lucrãtori destoinici pe câmpul Evangheliei. Epistolele pastorale sunt pline de
sfaturi adresate acestora în vederea lucrãrii de vestire a Evangheliei ºi de
pãstorire a bisericilor ce luaserã naºtere prin lucrarea misionarã a apostolului
Pavel.
Despre Timotei ºtim din Scripturã cã a avut parte de o bunã educaþie
religioasã din partea mamei ºi a bunicii sale, care l-au învãþat din pruncie Sfintele
Scripturi. Când apostolul Pavel a pornit în cea de-a doua cãlãtorie misionarã, l-a
luat din Listra ºi pe Timotei cu el în lucrarea de misiune, devenind apoi, cel mai
apropiat colaborator al lui.
Mai trebuie spus cã în epistolele pastorale, Pavel oferã sfaturi cu privire la
buna organizare a bisericilor, dar ºi calitãþile pe care trebuie sã le îndeplineascã
slujitorii spirituali ai bisericilor. De asemenea, aceste epistole conþin ºi multe
sfaturi practice de trãire creºtinã. Este de remarcat cã în prima epistola cãtre
Timotei, apare un cuvânt pe care Pavel îl aminteºte de multe ori, ºi anume
cuvântul evlavie, o realitate ce trebuie sã caracterizeze viaþa unui adevãrat
creºtin.
Aºadar, ce înseamnã o viaþã creºtinã trãitã în evlavie? Mai întâi:
1. Ce este evlavia?
Evlavia creºtinã înseamnã trãirea vieþii prin credinþa în Isus Hristos, prin
împlinirea poruncilor Lui ºi doveditã prin trãirea practicã. Înseamnã menþinerea
unei separãri de lumea pãcatului ºi trãirea unei vieþi de sfinþenie, consacratã lui
Dumnezeu. Evlavia presupune o viaþã de pocãinþã, de rugãciune, de mulþumire,
de dragoste ºi în care se manifestã toate celelalte virtuþi creºtine.
2. Cum se dobândeºte evlavia?
- prin învãþãtura Scripturii
- prin împlinirea adevãrurilor Scripturii

o CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS,

- prin antrenament spiritual zilnic

sãptãmâna viitoare se va citi 2Timotei 1-4; Tit 1-3.
3. Cum se manifestã evlavia în viaþa unui credincios?
- printr-un comportament creºtin biblic
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00

www.bbht.ro

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady Cod Fiscal - 12117218

- prin exersarea darurilor spirituale în slujire
-Prin perseverenþã în împlinirea lor în viaþa personalã
Continuarea în pagina 2

4. Care sunt consecinþele unei vieþi trãite în evlavie?
- o viaþã plãcutã lui Dumnezeu
- creºtere spiritualã

Fam. Mihai Constantin ºi Maria
- sã-i þinã Dumnezeu lângã El prin toate
încercãrile prin care trec

- fãgãduinþa vieþii veºnice
Îndemnul apostolului Pavel adresat tânãrului
Timotei: Cautã sã fii evlavios, este valabil ºi pentru noi
astãzi. Trebuie sã fim preocupaþi permanent de trãirea unei
vieþi creºtine în evlavie iubindu-L pe Dumnezeu, împlinind
Cuvântul Sãu, ferindu-ne de tot ce este rãu ºi pãcãtos. Doar în
acest fel vom fi plãcuþi lui Dumnezeu ºi vom fi modele de
urmat pentru cei ce nu-L cunosc pe Dumnezeu. ªi sã nu uitãm
cã cei ce trãiesc o astfel de viaþã se vor bucura de fãgãduinþele
lui Dumnezeu, nu doar pentru viaþa aceasta, ci mai ales
pentru cea eternã.
Pastor, Nicolae Ologeanu

V i z i u n e a bi s e r i c i i - 20 15
Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data
de 28 septembrie 2014, ne propunem în anul acesta 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 în anul spiritual
2014-2015
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

R u g ã c i u n e u n i i p en t r u a l þ i i

- sãnãtate fizicã ºi spiritualã
- mântuirea copiilor (Adi, Vali ºi Simi) ºi a celor
patru nepoþi
- putere ºi sãnãtate (sora Maria) pentru a-l îngriji
pe soþ

Fam. Idor Iosif ºi Adina
- mulþumire cã Dumnezeu i-a binecuvântat cu doi
copii sãnãtoºi
- mai mult timp de calitate petrecut în familie
- cãlãuzire în gestionarea timpului încât sã nu fie
afectatã familia (Iosif)
- sãnãtate ºi putere pentru a-L sluji pe Dumnezeu

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e
BOGÃÞIA SUFLETULUI
O legendã spune cã o femeie sãracã cu un copil
în braþe, trecând pe lângã o peºterã, a auzit o voce
misterioasã care i-a spus:
- Intrã ºi ia tot ceea ce îþi doreºti, dar sã nu uiþi
ceea ce-i mai important. Aminteºte-þi cã dupã ce vei ieºi,
poarta se va închide pentru totdeauna. Aºa cã profitã
acum de aceastã oportunitate, dar nu uita ce-i mai
important!
Femeia a intrat atunci în peºterã unde a gãsit
multe bogãþii. Fascinatã de aur ºi bijuterii, ea a aºezat
copilul pe o stâncã ºi a început sã strângã de zor cât mai
multe lucruri din ceea ce vedea ºi putea duce.
Vocea misterioasã i-a vorbit din nou, spunându-i:
- Ai doar 8 minute!

Bogãþia a durat puþin, iar disperarea ei pentru
totdeauna.
La fel se întâmplã de multe ori ºi cu fiecare
dintre noi. Avem aproximativ 80 de ani pentru a trãi în
aceastã lume ºi o voce ne aminteºte mereu:
”Nu uita ceea ce este cel mai important!”
ªi cele mai importante sunt valorile spirituale, familia
ºi copiii, viaþa, educaþia, bunul simþ, dragostea,
adevãrul, reputaþia ºi demnitatea de om.
În schimb, câºtigurile, bogãþia, plãcerile materiale ne
fascineazã aºa de mult încât uitãm, cu desãvârºire, de
ceea ce e mai important. Aºa cã risipim timpul ºi dãm la
o parte esenþialul: ”Bogãþia sufletului”.

- Dupã ultimele legi, trebuie ca fiecare grupare religioasã sãºi înnoiascã autorizaþia de funcþionare, iar lucrul acesta este
foarte dificil pentru grupãrile mai mici, în mod special cele
creºtine evanghelice, iar din acest motiv multe biserici locale
nu s-au înregistrat.
Procesul de înnoire a autorizaþiei de funcþionare cuprinde:
a)date cu caracter personal ale membrilor comunitãþii
b)informaþii privind educaþia religioasã
c)informaþii detaliate referitoare la familie
d)informaþii referitoare la activitãþile profesionale
e)numarul mimim de membri majori trebuie sã fie 50, iar
cele mai multe biserici evaghelice locale sunt mici.

Aºadar, sã nu uitãm niciodatã cã viaþa din aceastã
lume trece repede ºi cã moartea vine când ne aºteptãm
mai puþin. Iar când poarta vieþii se închide pentru noi,
nu ne mai folosesc la nimic regretele.

- Multe biserici nu s-au înregistrat ºtiind cã oferind toate
aceste informaþii în mod detaliat, viaþa lor privatã va fi pusã
în pericol, de fapt aceasta fiind intenþia autoritãþilor.

Trãim într-o lume de probleme, neliniºti, ºi toate
acestea numai pentru cã am uitat ce este cel mai
important:”Bogãþia sufletului”.

-Orice bisericã care nu se înregistreazã va fi închisã prin
instanþã.

CÂND EªTI DÃRÂMAT PENTRU NIMICURI,
DUMNEZEU TE RIDICÃ TOTDEAUNA PRIN
CEVA.

- Din 2013 oficialii guvernamentali au cerut ca aproximativ
600 de grupãri religioase sã-ºi piardã autorizaþia de
funcþionare ºi sã înceteze orice activitate religioasã.

CÎND ÞI SE ÎNCHIDE O UªÃ, DUMNEZEU ÎÞI
DESCHIDE UNA MAI BINECUVÂNTATÃ.
CREDINÞA VEDE INVIZIBILUL, CREDE
INCREDIBILUL ªI PRIMEªTE IMPOSIBILUL.

Biserica persecutatã
APROAPE DE CEI PERSECUTATI
,,KAZAKHSTAN”
SAPTAMÂNA DE RUGACIUNE PENTRU
CRESTINII PERSECUTATI
(7-13 iunie 2015)

- Este una din cele mai mari þãri din fosta Uniune Sovieticã,
având o populaþie de 16,7 milioane locuitori, din care 2,5
milioane sunt creºtini.
- Religia de stat este islamul.

Când au trecut cele 8 minute, femeia, încãrcatã
cu mult aur ºi diverse pietre preþioase, a fugit afarã din
peºterã ºi poarta s-a închis imediat.
Ea ºi-a amintit abia atunci cã a uitat copilul
înãuntru, iar poarta s-a închis pentru totdeauna.

- Constituþia garanteazã libertatea religioasã, dar în realitate
libertatea religioasã nu este garantatã.

- Activitãþiile bisericilor neînregistrate,învãþãmântul
religios,convertirea ºi tiparirea de literaturã creºtinã sunt
interzise.
- Creºtinii care îºi împãrtãºesc credinþa cu musulmanii sunt
amendaþi, ameninþaþi ºi atacaþi.
- Pastorii care se roagã pentru bolnavi primesc amenzi foarte
mari, uneori între 100–200 de salarii minime pe economie.
Pastorii care se roagã pentru bolnavi sunt acuzati cã
hipnotizeazã bolnavii prin rugaciuni, ºi astfel le fac mai mult
rãu prin rugãciunile lor. În unele cazuri, autoritãþile au cerut
ca unii pastori sã obþinã licenþã de la Ministerul Sãnãtãþii
pentru a avea dreptul sã se roage pentru bolnavi.
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm pentru
fraþii noºtri care împãrtãºesc aceaºi credinþã ca ºi a
noastrã, dar nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit
harul ca noi sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi.

- Se af lã pe locul 42 în clasamentul þãrilor cu persecuþii.
- Dictatura, corupþia organizatã, familia, societatea ºi
musulmanii extremiºti sunt sursele principale de
perersecuþii.

POÞI ALEGE SÃ FII ,,RASPUNSUL LUI DUMNEZEU PENTRU
BISERICA PERSECUTATÃ"... DIN GENERAÞIA TA”!
Sursa: biserica.persecutata.ro

