Aria de slujire:
EVANGHELIZAREA ªI MISIUNEA

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cibu Maxim
8. Cojocaru ªtefan
9. Craºovan Petru
10. Dinu Ilinca
11. Ene Lucreþia
12. Ignat Maria
13. Ion Rozalia
14. Ionescu Eugenia
15. Ivaºcu Maria
16. Lãzãrescu ªtefan
17. Mazilu Florentina
18. Micu Gherghina
19. Mihai Constantin
20. Mitu Emilia
21. Nica ªtefia
22. Omota Nicu
23. Radu Aniºoara
24. Rãdulescu Venera
25. Sas Florian
26. Simion Adrian
27. Slujitoru Angela
28. Stan Constantin
29. Teodorescu Elena
30. Þoldan Lina
31. Tudose Laurenþiu
32. Uniºor Cornelia
33. Vasilescu Jean
34. 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 Dumnezeu a vrut ca toatã
plinãtatea sã locuiascã în El, ºi
sã împace totul cu Sine, prin El,
atât ce este pe pãmânt cât ºi ce
este în ceruri, fãcând pace, prin
sângele crucii Lui.
(Coloseni 1:19-20)

Rugãciune pentru Evanghelizare ºi misiune prin
ºcoala duminicalã
smisiunea în ºcoli în luna decembrie: uºi deschise, copii
receptivi, învãþãtori dedicaþi, întelepciune în prezentarea
evangheliei
smisiunea în Glina la cãminul cultural în preajma
Crãciunului
sresurse umane pentru misiune
saparatura tehnicã necesarã
Misiune externã
sSilvia Ologeanu pleacã cu o echipã medicalã în Guineea Bissau pe 31 octombrie
s rugãciune pentru protecþie fizicã ºi spiritualã
sachiziþionarea medicamentelor necesare
sunitatea echipei

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 CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã, un curs de iniþiere
în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii. Dorim ca cei care participã la acest studiu sã cunoascã
adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze
trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în
corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o DECES. A plecat în veºnicie, fiul fratelui Muntean Ioan la vârsta de 57 de ani. Dumnezeu sã mângâie
ºi sã întãreascã familia îndoliatã în aceastã grea încercare, ºi în mod deosebit pe fratele nostru,
Muntean.
o STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Dorim sã reluãm ºi anul acesta studiul pentru bãrbaþi, având ca ghid
de studiu: Bãrbatul din oglindã. Bãrbaþii doritori sã participe, sunt rugaþi sã se adreseze
fr. N. Ologeanu sau fr. Daniel Galev.
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are loc în fiecare joi de
la ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj.
o ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI. În aceastã dupã amiazã, de la ora 18.00, în prima parte a slujbei,
veþi avea ocazia sã primiþi rãspunsuri la întrebãri din primele unsprezece capitole din Geneza.
Vã rugãm, dacã aveþi întrebãri, sã le scrieþi ºi sã le puneþi în coºul de colectã.
o CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii trei ani vã
propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul rãscumpãrãrii aºa cum a fost
derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la Apocalipsa. Sãptãmâna aceasta vom citi Iov 17-30.
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 TINERI EUTIH. Marþi, de la 18.30, Eutih se întoarce din vacanþã. Prezentãm noua echipã, noua
tematicã de studiu, noua structurã a întâlnirii, noul Eutih. Vino ºi tu!
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
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Ce trebuie sã ºtim despre Isus Hristos?
Ioan 1:1-18
Cu siguranþã, suntem preocupaþi sã cunoaºtem multe lucruri în aceastã viaþã. Ne
folosim de toate mijloacele de informare pe care le avem la îndemânã.Trãim într-o
adevãratã explozie informaþionalã nemaîntâlnitã pânã în zilele noastre, fãcând orizontul
cunoaºterii noastre tot mai larg. Existã în om setea de cunoaºtere, însã nu orice
cunoaºtere îl apropie pe om de Dumnezeu. Cea mai importantã ºi beneficã preocupare a
oricãrui om este aceea de a cunoaºte Sfânta Scripturã, de a-L cunoaºte pe Isus Hristos, Fiul
lui Dumnezeu, pentru cã de El depinde destinul veºnic al oricãrui om. Ap. Pavel, avea o
vastã cunoaºtere, nu doar teologicã, când L-a întâlnit pe Isus, însã din momentul acela ºi-a
propus ca scop suprem în viaþã: … sã-L cunosc pe El (Isus Hristos) ºi puterea învierii Lui
...ºi sã mã fac asemenea cu moartea Lui (Filipeni 3:10). ªtim cã ap. Pavel L-a cunoscut pe
Isus ca nimeni altul, ºi cã ºi-a dedicat întreaga viaþã mãrturisindu-L pe Isus, ca toþi sã-L
cunoascã, ºi sã dobândeascã mântuirea prin credinþa în El.
Ce ar trebui sã ºtie orice om de pe pãmânt despre Isus Hristos? Cã El este:
1. Dumnezeu etern
La început era Cuvântul ºi Cuvântul era cu Dumnezeu ºi Cuvântul era
Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Isus Hristos, Cuvântul, a existat
dintotdeauna ºi va exista întotdeauna. El a existat de la începutul fãrã de început ºi va
exista veºnic. Acest adevãr ar trebui sã ne facã sã ne plecãm cu smerenie ºi închinare
înaintea unui Dumnezeu veºnic, noi, niºte fiinþe vremelnice pe acest pãmânt ºi sã-I dãm
slava pe care o meritã.
2. Dumnezeu Creator
Toate lucrurile au fost fãcute prin El ºi nimic din ce a fost fãcut, n-a fost fãcut
fãrã El. (Ioan 1:3). Isus Hristos nu este o fiinþã creatã, asemenea nouã, ci este Creatorul a
tot ce existã în Univers, a tuturor lucrurilor vãzute ºi nevãzute. Cum ar trebui sã ne
raportãm noi Lui, ºtiind cã existãm datoritã Lui, cã El ne susþine viaþa ºi cã în toate
lucrurile depindem de El? Desigur, ascultând de El ºi împlinind întotdeauna voia Lui.
3. Dumnezeu întrupat
ªi Cuvântul S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi, plin de har ºi de adevãr....
(Ioan 1:14). Dumnezeul cel veºnic, Creatorul Universului, a ales sã vinã în lumea noastrã
ca s-o rãscumpere din pãcat ºi din moarte. A luat un trup ca al nostru, ca într-un trup ca al
nostru, dar fãrã pãcat, sã poatã muri pentru pãcãtoºi, sã moarã pentru mine ºi pentru
tine.
4. Dumnezeu Salvator
Dar tuturor celor ce cred în Numele Lui, le-a dat dreptul sã se facã copii ai lui
Dumnezeu (Ioan 1-12). Isus Hristos este singura cale oferitã de Dumnezeu pentru
mântuirea omului pãcãtos. ªi aceastã salvare este posibilã doar prin credinþa în El, în
jertfa Sa de la Gogota fãcutã în locul nostru.
5. Dumnezeu glorificat
Ap. Pavel vorbind despre smerenia ºi ascultarea lui Isus pânã la moarte ºi încã
moarte de cruce, a spus: De aceea ºi Dumnezeu L-a înãlþat nespuns de mult, ºi I-a dat
Numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în Numele Lui sã se plece orice
genunchi al celor din ceruri, de pe pãmânt ºi de sub pãmânt... (Filipeni 1:9-10).
Poþi sã cunoºti multe lucruri, din multe domenii ale vieþii, care pot fi folositoare
vieþii acum ºi aici. Dar mult mai important este sã fii preocupat de cunoaºterea Fiului lui
Dumnezeu, a lucrãrii de mântuire pe care a sãvârºit-o prin jertfa Sa de la Golgota ºi a
trãirii dupã poruncile pe care ni le-a lãsat. În faþa veºniciei ne va fi de folos, nu faptul cã am
ºtiut multe lucruri în viaþa aceasta, ci cã L-am cunoscut pe Isus Hristos, prin care am fost
mântuiþi.

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 e n t r u al þ i i

ssora Florica: sã-i dea Dumnezeu sãnãtate, putere,

sã fie în continuare la fel de activã ºi energicã în slujirea pe
care o face la Centrul de plasament, unde lucreazã de 20 de
ani.
smântuirea fiului lor, Emanuel
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini
astfel Legea lui Hristos! Galateni 6:2

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e
CERUL, PÃMÂNTUL ªI LUMEA
Într-o zi, un credincios simplu, cunoscut pentru
viaþa sa curatã, a fost întrebat de un vecin:
-Cum faci tu de eºti totdeauna atât de mulþumit? Eu
nu te-am vãzut niciodatã supãrat.
-Foarte simplu, a rãspuns acesta. În fiecare
dimineaþã, când mã trezesc, privesc întâi cerul. Aºadar,
mi-aduc aminte de Dumnezeu, de mila Sa ºi de bunãtatea
Lui.
Apoi privesc pãmântul. Atunci, îmi amintesc de
moarte ºi de Judecata de Apoi. În cele din urmã, privesc în
jurul meu lumea întreagã, ce se trezeºte în fiecare dimineaþã
la viaþã. Aºa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei care
suferã de boli sau neputinþe, de cei care au o viaþã mai grea
decât a mea ºi pe care i-aº putea ajuta. În felul acesta, mã
bucur pentru ceea ce sunt ºi pentru ceea ce pot face.
Bunãtatea, izvorâtã din dragoste, aduce totdeauna
liniºte ºi mulþumire, atât în sufletul celui care primeºte cu
recunoºtinþã, cât ºi în sufletul celui care dãruieºte cu drag.
”Cãci bunãtatea Ta este înaintea ochilor mei...”
(Ps.26:3)

Fam. Ologeanu Andrei ºi Claudia
smulþumire pentru purtarea de grijã a lui Dumnezeu

DEPRINDEREA CU MULÞUMIREA

Aºadar, poate fi interpretatã ºi definitã mulþumirea
cu Biblia? Categoric, da.
Deprinderea cu mulþumirea este un act al credinþei
în Dumnezeu. Niciun om nu poate sã atingã modul acesta de
a fi, dacã nu are o credinþã veritabilã în Dumnezeu. A ºti cã El
este Dumnezeul meu ºi ale Lui sunt cerul ºi pãmântul, a ºti cã
El este administratorul tuturor resurselor necesare pentru
viaþã, a ºti cã El cunoaºte nevoile fiecãrui om în parte toate
acestea reprezintã mãsura de liniºte pe care o are sufletul
credincios. Nu ai cum sã trãieºti mulþumit, dacã existenþa ºi
atributele lui Dumnezeu sunt absente din crezul tãu. Omul
nãscut din nou Îl cunoaºte pe Dumnezeu ºi trãieºte în
siguranþa zilei de azi ºi a zilei de mâine, mulþumit fiind
pentru orice dar bun ºi desãvârºit. Istoria binecuvântãrilor
cu Dumnezeu îmi exerseazã ºi-mi accentueazã capacitatea
de mulþumire.
Deprinderea cu mulþumirea este un proces al
dezvoltãrii spirituale.
Sunt atât de mulþumit pe cât de matur spiritual sunt.
Doar într-o creºtere de zi cu zi în asemãnarea cu Hristos, se
dezvoltã aceastã virtute creºtinã. Crescând în viaþa trãitã cu
Domnul meu, am discernãmânt duhovnicesc ºi pot sã vãd ºi
locurile, ºi ocaziile ºi modalitãþile în care Dumnezeu a gãsit
cu cale sã mã binecuvânteze. Le apreciez pe toate acestea,
iar când vine ºi vremea de lipsã, ca la Pavel, ºtiu cã ºi prin
nevoi sunt format, sunt echipat ca sã corespund
standardelor înalte ale lui Dumnezeu.
Aþi observat forma gãlãgioasã a nemulþumirii la
copii? Ei plâng ºi bat din picioare când vor mai mult decât au.
E manifestarea vizibilã a infantilismului. Dar noi nu suntem
copii. Maturitatea spiritualã dezvoltã cu sine ºi observarea
atentã ºi corectã a darurilor lui Dumnezeu.

faþã de ei
smulþumire cã Dumnezeu le-a dat timp ºi resurse în

cele ºase luni de cãsnicie, sã poatã clãdi o bazã solidã pentru
familia lor
sAndrei: mulþumire cã i-a dãruit Dumnezeu o soþie
înþeleaptã
sînþelepciune în a ºti cum sã se se completeze unul pe
altul, pentru o bunã armonie în familie
sun loc de muncã pentru Claudia ºi proiecte pentru
Andrei de la clienþi locali
ssã le dãruiascã Dumnezeu un copilaº

Fam. Popa Nae ºi Florica
smulþumire cã sunt copiii Domnului
smulþumire pentru biserica Harul în care i-a adus

Dumnezeu (o bisericã dupã inima lor)
smulþumire pentru cã nu duc lipsã de nimic
ssã le dea Dumnezeu sãnãtate fizicã ºi spiritualã sã-L
poatã sluji

”ªtiu sã trãiesc smerit, ºi ºtiu sã trãiesc în belºug.
În totul ºi pretutindeni, m-am deprins sã fiu sãtul
ºi flãmând, sã fiu în belºug ºi sã fiu în lipsã”.
(Filipeni 4:12)
În versetul acesta este una din marile declaraþii ale
Bibliei. Ea este fãcutã de apostolul Pavel ca o mãrturie a
dependenþei totale faþã de Dumnezeu, dar ºi ca o lecþie ce
trebuia sã fie predatã tuturor credincioºilor. Într-adevãr,
deprinderea cu mulþumirea este un exerciþiu, un
antrenament spiritual care începe din interiorul nostru ºi se
vede în afarã.
Oare a avut apostolul Pavel ”de toate” ca sã fie
mulþumit? Nicidecum, chiar el mãrturiseºte cã a trãit ºi în
lipsã, a fost chiar smerit ºi flãmând. Fãrã nici o umbrã de
îndoialã, mulþimea bunurilor materiale nu îl face pe om
mulþumit. Cum a putut el sã fie plin de recunoºtinþã ºi în
stãrile de smerenie pe care le-a experimentat? Mulþumirea
lui nu se lega de ce se vede, de ce se þine în mânã, de ceea ce
ºtie cã este al lui, ci de relaþia pe care o avea cu Acela care
putea sã se îngrijeascã de toate trebuinþele lui.

Ce poate fi mai frumos? Mulþumit fiind, realizezi un
mare obiectiv: Îl glorifici pe Dumnezeu!
Exprimarea mulþumirii se face ºi prin cuvinte.
Acestea sunt adresate lui Dumnezeu, ca o jertfã de bun
miros, aºa încât este înãlþatã fiinþa Creatorului nostru.
Aprecierea ºi mulþumirea sunt pe buzele mele, lauda mea
vine din inimã, duhul de închinare fiind legat de realitatea
pe care am trãit-o: Dumnezeu m-a binecuvântat! De aceea,
totdeauna sã ne închinãm, cu smerenie, înaintea lui

Biserica persecutatã
Un pastor a reuºit sã scape din mâinile
torþionarilor
Pastorul este din India ºi a fost în pericol de a-ºi pierde
viaþa din cauza credinþei lui creºtine ºi în special din cauza
lucrãrii de pãstorire în aceste zone atât de ostile creºtinismului.
Dar Dumnezeu i-a oferit protecþie ºi aºa a reuºit sã scape din
mâinile celor ce cãutau sã îi curme viaþa.

Pastorul Bhima conducea o întâlnire de rugãciune
când aproximativ 10 naxaliþi au apãrut ºi l-au sechestrat. L-au
lovit, i-au legat mâinile ºi l-au târât prin pãdure pânã la locul unde
le era tabãra. În timpul nopþii, l-au dus cu mâinile ºi ochii legaþi pe
drumurile din sat, pentru a le arãta oamenilor ce se întâmplã cu
acei care predicã Evanghelia ºi celor ce se convertesc la creºtinism
în India.
Întorºi în tabãrã, la adãpostul întunericului, a încercat
sã-ºi dezlege mâinile. În timp ce se ruga în tãcere, a reuºit sã scape
din tabãrã, ascunzându-se pe dupã arbori pânã ce a ajuns la un râu.
Dupã ce l-a traversat, a fugit 12 km printr-o pãdure pânã ce a ajuns
la o ºosea de unde un autobuz l-a luat ºi l-a dus la Bijapur.
„A fost o experienþã îngrozitoare”, a explicat pastorul
printre lacrimi. „A fost unul din acele momente în care l-am
simþit pe Dumnezeu atât de aproape, ajutându-mã ºi
cãlãuzindu-mã în toate. ªtiu cã Dumnezeu a fost cel care a
fãcut ca gardianul sã adoarmã, pentru ca eu sã pot scãpa”.
„Încã îmi mai amintesc de acea noapte petrecutã în
tabãra naxaliþilor”, continuã pastorul. „Nu puteam sã dorm.
Când închideam ochii, mã rugam în continuu, de aceea ei
râdeau de mine. Mi-au cerut sã le cânt cântãri de ale noastre
dar râdeau de mine ºi de textul cântãrii. Râdeau ºi-mi spuneau
sã-i cer lui Dumnezeu sã mã salveze din mâinile lor. Dar eu
ºtiam cã Dumnezeu era cu mine”.
Pastorul Bhima se poate simþi norocos, pentru cã alþi
lideri creºtini nu au avut aceiaºi soartã. Pastorul Gurumurthy
Madi a fost asasinat pentru cã i-a condus pe 20 de naxaliþi la
Domnul ºi i-a convins sã se predea poliþiei. Pastorul Sukhdev
Negi a fost ºi el asasinat în faþa soþiei ºi a celor trei copii pentru cã a
continuat sã predice în sat. Ambii au murit în luna august 2015.
„Dumnezeu mi-a dat o viaþã nouã ºi pentru acest lucru
o sã-l slujesc mai mult de aici înainte”,a spus pastorul Bhima. În
ziua când pastorul a fost sechestrat, atacatorii au ars toate Bibliile
pe care le-au gãsit în bisericã. Vreo 30 de Biblii au fost fãcute
scrum. I-au ameninþat pe creºtini pentru ca sã-ºi renege credinþa,
iar acei ce vor refuza vor fi expulzaþi din sat.
„Naxaliþii îi omoarã pe pastori pentru cã aceºtia se
implicã în viaþa militanþilor pentru a-i îndepãrta de violenþã.
Au reuºit ca mulþi dintre aceºtia sã se predea poliþiei. Chiar ºi
vecinii acestora, din invidie, colaboreazã cu naxaliþii în
torturarea creºtinilor”, spune un pastor ce lucreazã în
Chhattisgarh India.
Pastorul Bhima le-a arãtat lucrãtorilor de la Open Doors,
funia cu care a fost legat de cãtre naxaliþi când l-au sechestrat. „Am
încercat sã mã dezleg, dar nu am reuºit. Am putut doar sã o slãbesc.
Aºa cã am dus-o cu mine pânã în Bijapur. Acum o pãstrez pentru
a-mi aminti cã Dumnezeu este credincios”.
Miºcarea militanþilor comuniºti naxaliþi a început în
urmã cu câteva decade, când India nu le-a acordat terenuri
triburilor rurale (ce nu aparþineau castelor hinduse). Acest grup
presupune o mare ameninþare pentru sistemul naþional de
securitate al Indiei.
Sursa:PuertasAbiertas.org

