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. Manea Ioana
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mitu Emilia
18. Nica ªtefia
19. Omotã Nicu
20. Radu Aniºoara
21. Rãdulescu Venera
22. Sas Florian
23. Scîntei Gheorghi
24. Simion Adrian
25. Stan Constantin
26. Þoldan Lina
27. Vasilescu Jean
28. 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

Am fost rãstignit împreunã cu
Hristos, ºi trãiesc... dar nu mai
trãiesc eu, ci Hristos trãieºte în
mine. ªi viaþa pe care o trãiesc
în trup, o trãiesc în credinþa în
Fiul lui Dumnezeu, care m-a
iubit ºi S-a dat pe Sine Însuºi
pentru mine.
(Galateni 3:20)

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 va fi ultima întâlnire a
grupurilor de ucenicie. Ne vom opri asupra epistolei cãtre Romani pentru a ne
aminti adevãrurile principale pe care ap. Pavel ni le prezintã ca fiind evanghelia lui
Hristos. Încheiem astfel, trecerea în revistã a cãrþilor studiate în cei ºapte ani,
mulþumindu-I lui Dumnezeu pentru harul de a ne fi adâncit în cunoaºterea Sfintelor
Scripturi.
o BOTEZ. În aceastã dimineaþã va avea loc un botez nou-testamentar, în cadrul
cãruia cinci suflete Îl vor mãrturisi pe Isus Hristos ca Mântuitor ºi Domn. Cu aceastã
ocazie Evanghelia va fi vestitã de fr. Cornel Peleaºe, pastorul bisericii baptiste din
Piteºti.
o VACANÞE, CONCEDII. Tuturor celor care vor pleca în urmãtoarele luni în
vacanþe, concedii de odihnã sau de tratament, le dorim sã se bucure de însoþirea ºi de
protecþia Domnului ºi sã aibã un timp binecuvântat de odihnã, de relaxare ºi de
întãrire fizicã ºi spiritualã, ºi toþi sã se întoarcã cu puteri ºi energii sporite, pentru a fi
mai eficienþi în slujirea Domnului.
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.
o CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS,
sãptãmâna viitoare se va citi Iov 13 - 26.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
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Adevãruri biblice despre botezul creºtin
Romani 6:1-14

Botezul creºtin (biblic) a fost poruncit de Domnul ºi Mântuitorul
nostru, care a spus: Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din toate neamurile,
botezându-i în Numele Tatãlui, al Fiului ºi al Sfântului Duh. (Matei 28:19).
Apostolii Domnului au împlinit aceastã poruncã a Mântuitorului ºi au practicat
acest botez al credinþei, aºa cum îl practicãm ºi noi astãzi, pentru cei ce
manifestã pocãinþã faþã de Dumnezeu ºi credinþã în Isus Hristos.
De ce este important botezul ºi ce reprezintã el?
În primul rand, botezul este un act de ascultare faþã de Isus Hristos
care a murit pentru pãcãtoºi. Ultima poruncã a Mântuitorului înainte de a se
înãlþa la cer se referã la botez (Matei 28:19; Marcu 16:15-16). Cel care doreºte sã
fie un ucenic al lui Hristos, trebuie sã împlineascã aceastã poruncã a
Mântuitorului.
Apoi, botezul este o mãrturisire a credinþei în Isus Hristos.
Mântuitorul a spus: Oriºicine Mã va mãrturisi înaintea oamenilor, îl voi
mãrturisi ºi eu înaintea Tatãlui Meu care este în ceruri. (Matei 10:32).
Credinþa în Isus Hristos ca Fiu al lui Dumnezeu, trebuie sã se vadã printr-o
pocãinþã sincerã faþã de Dumnezeu ºi printr-o credinþã autenticã în Isus
Hristos, credinþã care trebuie mãrturisitã (Romani 10:9-10). Prin botez,
pãcãtosul iertat declarã public credinþa lui în Isus Hristos.
Botezul este un act important ºi prin angajamentul de a avea un
cuget curat ºi de a fi preocupat de o viaþã trãitã în sfinþenie. (1Petru 3:21). Cel
care se boteazã intrã într-un legãmânt cu Dumnezeu pe baza jertfei Domnului
Isus Hristos ºi aceasta presupune un angajament de a trãi în curãþie, în
supunere ºi ascultare de Dumnezeu.
Mai mult decât atât, botezul este un simbol al morþii, îngropãrii ºi
învierii noastre cu Hristos.
În acest sens, ap. Pavel spune: Nu ºtiti cã toþi câþi am fost botezaþi în
Isus Hristos, am fost botezaþi în moartea Lui? Noi deci prin botezul în
moartea Lui am fost îngropaþi împreunã cu El, pentru ca, dupã cum Hristos
a înviat din morþi, prin slava Tatãlui, tot aºa ºi noi sã trãim o viaþã nouã.
(Romani 6:3-4). Prin urmare, botezul este simbolul unirii noastre cu
Hristos (Romani 6:5), al dezbrãcãrii de omul vechi, ºi al îmbrãcãrii cu
omul cel nou, fãcut dupã chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu. (Galateni 3:27)

Aºadar, putem spune cã în actul botezului se
înfãptuieºte vizibil ceea ce s-a înfãptuit în interior prin
Cuvântul lui Dumnezeu ºi prin lucrarea naºterii din nou
produsã de Duhul Sfânt.
Dacã botezul este atât de important, atunci: Cine
se poate boteza?
-cel care s-a pocãit de pãcatele lui, pe care le-a
mãrturisit înaintea lui Dumnezeu
-cel care crede cã pãcatele i-au fost iertate prin
jertfa de la Golgota a Fiului lui Dumnezeu
-cel care a experimentat naºterea din nou
(spiritualã) prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu ºi a
lucrãrii Duhului Sfânt.
-cel care se angajeazã sã-L urmeze pe Domnul Isus
ºi sã-L slujeascã pânã la sfârºitul vieþii.
Fie ca toþi cei care cunosc aceste adevãruri sã le
împlineascã în viaþa lor, spre slava lui Dumnezeu ºi binele
lor veºnic.
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
Sora Huþan Marta
smulþumire pentru minunile pe care le-a fãcut
Dumnezeu cu fiul ei, Andrei
smântuirea celor doi fii: Andrei ºi Alex
smântuirea tatãlui lor (Petru)
Sora Slujitoru Angela (88 ani)
smântuirea celor patru fiice (Alexandra, Mirina,
Rãdiþa ºi Domnica)
ssã-i þinã Dumnezeu mintea lucidã pânã la
sfârºitul vieþii
sliniºte ºi pace sufleteascã
Fam. Pîrvu Florian ºi Elena
sFr. Florian: mulþumire pentru soþia înþeleaptã pe
care i-a dat-o Dumnezeu
ssãnãtate fizicã ºi creºtere spiritualã, pentru
amândoi
smântuirea celor douã fiice: Oana ºi Petruþa ºi a
familiilor lor
smântuirea sorei de trup a fr. Florian (Titina)
smântuirea sorei de trup a sorei Elena (Stela)

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e
ANOTIMPURILE VIEÞII
A trãit cândva un om care avea patru fii. El voia
ca bãieþii lui sã înveþe sã nu mai judece pripit lucrurile.
Tocmai de aceea, i-a trimis pe fiecare sã observe
evoluþia unui pom fructifer de-a lungul unui anotimp
întreg. Primului i-a revenit iarna, celui de-al doilea
primãvara, al treilea a primit vara ºi mezinului i-a
revenit toamna.
Dupã ce s-au întors acasã, tatãl ºi-a adunat fiii ºi
i-a rugat sã descrie experienþele trãite.
Cel dintâi a avut parte de imaginea neplãcutã a
unui pom inestetic, cu crengi golaºe ºi sterpe, cu ramuri
uscate ºi rãsucite, lipsite de frunze. Al doilea a creionat
un pom renãscut dupã iarnã, acoperit cu ramuri,
muguri ºi flori înmiresmate ce promiteau multe fructe.
A urmat apoi descrierea celui de-al treilea fiu,
impresionat de o bogatã coroanã plinã de fructe verzi,
emanând energie ºi prosperitate.Ultimul bãiat a rãmas
profund impresionat de abundenþa fructelor
apetisante, care parcã te invitau sã le mãnânci, de
sentimentul împlinirii ºi vitalitatea acestui pom.
Blajin ºi plin de cãldurã, pãrintele îºi îmbrãþiºã
fiii, explicându-le faptul cã, individual, aveau dreptate
însã fiecare avusese parte doar de câte un segment,
respectiv de câte un anotimp din viaþa acelui pom
fructifer.
Plin de înþelepciune, el le-a mai spus cã:

-nu poþi judeca pe nimeni, observându-l ºi
cunoscându-l doar o scurtã perioadã de timp.

practicarea credinþei nu are voie sã fie în conflict cu ordinea

De aici rezidã esenþa fericirii, a bucuriei ºi
a dragostei pe care þi le dã Dumnezeu ºi aceastã
esenþã n-o poþi mãsura decât dupã trãirea tuturor
”anotimpurilor”.

creºtine este consideratã a fi în conflict cu ordinea publicã ºi

Dacã renunþi la iarnã, vei pierde tinereþea
promisiunilor primãverii, frumuseþea solarã a
sezonului estival ºi bogãþia recompenselor autumnale.
Nu lãsa ca vicisitudinile unui ”anotimp”
sã-þi umbreascã bucuria ºi unicitatea oferitã de
celelalte.
Nu judeca viaþa strict prin prisma unei
perioade de grele încercãri!
Depãºeºte problemele ºi, cu siguranþã,
Dumnezeu îþi va oferi ºi vremuri mai bune, de care
sã te poþi bucura...
Trãieºte simplu,
Iubeºte cu generozitate,
Vorbeºte cu bunãvoinþã
ªi lasã totul în grija lui Dumnezeu.
Fericirea va fi a ta.
Încercãrile te vor face mai puternic,
Durerile te vor face mai sensibil,
Eºecurile te vor face mai umil,
Iar succesele le vei simþi zilnic,
Strigând ºi apelând la ajutorul lui Dumnezeu,
Pentru cã El ne iubeºte ºi ne sare
Totdeauna în ajutorul dorit de noi.

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi din Kuweit
De astãzi începe o nouã sãptãmânã de rugãciune
pentru creºtinii din þãrile cu persecuþii. De data aceasta ne
oprim asupra unei þãri din Asia.
KUWEIT (21-27 iunie 2015)
sse aflã în Asia, în Peninsulã Arabica ºi are o

pupulatie de 3 milioane locuitori, din care 420000 sunt
creºtini, dar cei mai mulþi creºtini sunt strãinii care
lucreazã în Kuweit;
s Kuweit se aflã pe locul 50 în clasamentul þãrilor

cu persecuþii;
sConstituþia din Kuweit declarã cã statul

protejeazã libertatea credinþei, dar menþioneazã cã

publicã sau cu bunele maniere, iar practicarea credinþei
bunele maniere;
sIslamul este religia de stat, iar legea islamicã

SHARIA (care este cea mai mare ameninþare ,,legalã”
împotrivã creºtinilor) este o sursã importantã în legislaþie;
sConvertirea de la islam la o altã religie este

interzisã;
sSchimbarea religiei de la islam la altã nu este

recunoscutã legal, ºi atrage probleme juridice, probleme de
statut personal ºi probleme cu proprietãþile în instanþe;
sPersecuþiile mari vin din partea musulmanilor

extremiºti ºi a familiilor;
s Discriminarea, hãrþuirea, acuzaþiile false,

monitorizarea poliþiei, arestarea, închisoarea, abuzul fizic ºi
verbal sunt o parte din ceea ce întâmpinã creºtinii în Kuweit;
sParlamentul din Kuweit a aprobat o lege care a

intrat recent în vigoare, prin care-i condamnã la moarte pe
musulmanii care insultã pe Alah, Coranul, pe Mahomed ºi
soþiile lui. (de precizat cã musulmanii care se convertesc la
creºtinism, nu sunt recunoscuþi cã fiind creºtini de statul
Kuweit, ci sunt consideraþi tot musulmani. Asta înseamnã cã
pentru ei este valabilã pedeapsã cu moartea). Cetãþenii
kuweiteni care nu sunt de religie islamicã, dar care comit
aceste ofense, vor fi condamnaþi la ani grei de închisoare,
minim 10 ani;
sAcuzaþii care îºi mãrturisesc public pãrerea de rãu,

vor fii scutiþi de pedeapsã capitalã, dar vor trebui sã facã 5
ani de închisoare ºi sã plãteascã o amendã, care nu-i deloc
micã. Cei care sunt acuzaþi a douã oarã de blasfemie, nu vor
mai fi iertaþi;
sAceastã lege este o ameninþare durã la adresã

creºtinilor care vor spune cã la Dumnezeu se poate ajunge
doar prin Isus;
sGuvernul oferã sume mari de bani musulmanilor

care fac rost de Biblii ºi le ard;
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþa cã
ºi a noastrã, dar nu ºi aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a
oferit harul cã noi sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru
noi
Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru
biserica persecutatã din generaþia ta!
Sursa:stiricrestine.ro

