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

Prin credinþã, Avraam, când a
fost chemat sã plece într-un loc
pe care avea sã-L ia ca moºtenire,
a ascultat ºi a plecat fãrã sã ºtie
unde se duce.
Evrei 11:8

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 GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã vom lua startul întâlnirilor grupurilor de
ucenicie. Listele cu participanþtii la grupurile de ucenicie sunt afiºate în avizierul din holul bisericii, pe
care vã rugãm sã le consultaþi. Vã aºteptãm cu bucurie ºi cu o dorinþã sfântã de a participa la aceste
întâlniri, conºtienþi fiind de beneficiile spirituale pe care le vom experimenta stând împreunã în
pãrtãºie în rugãciune ºi în aprofundarea Cuvântului lui Dumnezeu.
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 PROGRAMUL DE IARNÃ. Având în vedere trecerea la ora de iarnã, începând cu data de
8 noiembrie 2015, slujbele de duminicã seara ºi miercuri seara vor începe la ora 17.30.
o COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi, mâine searã la ora 18.00, pentru întâlnirea
lunarã a comitetului.
o ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI. Duminicã, 8 noiembrie, de la 17.30 rãspundem întrebãrilor dvs. din
cartea Iov. Vã rugãm sã scrieþi întrebãrile dvs. pe o hârtie ºi sã le puneþi în coºul de colectã, astãzi la
ambele slujbe ºi duminica viitoare dimineaþa. Vã mulþumim!
o TINERI EUTIH. Poveºti de dragoste din Biblie. Vino sã învãþãm împreunã din povestea altora,
din deciziile bune, dar ºi din cele greºite. Marþi, de la 18.30.
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 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. Vom urmãri planul rãscumpãrãrii aºa cum a fost
derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi
Geneza 12-18.
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Un nou început
Geneza 12:1-9
Ceea ce este astãzi Siria ºi Irak era în urmã cu patru mii de ani þara de baºtinã a lui
Avram, respectiv Mesopotamia sau Padan Aram sau Aram Naharaim („câmpia Aram
dintre râuri”). În câmpia ªinear oamenii au plãnuit sã se rãzvrãteascã împotriva lui
Dumnezeu ºi sã îºi facã singuri, prin ei înºiºi, un nume, construind Turnul Babel. Planul
lor a eºuat, dar Planul rãscumpãrãrii a continuat. Dumnezeu alege un om din Câmpia
Aram ºi îi promite exact ce ºi-au dorit rãzvrãtiþii din Câmpia ªinear: Voi face din tine un
neam mare ºi te voi binecuvânta; îþi voi face un nume mare ºi vei fi o binecuvântare
(Geneza 12:2).
Dumnezeu a creat fiinþe dupã chipul ºi asemãnarea Lui, adicã cu raþiune,
sentimente ºi voinþã liberã. Astfel creat, omul avea potenþialul dezvoltãrii în asemãnarea
cu Creatorul sãu, dar ºi potenþialul rãzvrãtirii, al neascultãrii. Dumnezeu ºi-a asumat
„riscul” de a crea fiinþe libere creând astfel posibilitatea ca „rãul” sã se manifeste, dar ºi sã
fie rãscumpãrat. Dupã manifestarea rãului în toatã hidoºenia lui, prin Lucifer ºi oamenii
care l-au urmat, ºi dupã rãscumpãrarea rãului prin Hristos, va fi posibilã o lume cu fiinþe
libere care sã nu îºi mai doreascã sã aleagã rãul, ci doar binele. Acesta este Planul
rãscumpãrãrii revelat în Biblie, de la Geneza la Apocalipsa.
Odatã cu chemarea lui Avram este inaugurat un nou început. Este un nou început
pentru Avram, dar mai mult decât atât este un punct de cotiturã în Planul de
rãscumpãrare a omului cãzut. Dumnezeu îl alege pe Avram ca sã îºi ducã planul mai
departe. Dacã pânã la Geneza 11:9 este relatatã crearea, cãderea ºi alte etape din istoria
umanitãþii în ansamblul ei, de la Geneza 11:10 istoria rãscumpãrãrii se restrânge la un
singur om: Avram. Dumnezeu îl separã pe Avram de restul lumii pentru ca tot restul lumii
sã fie binecuvântat prin Rãscumpãrãtorul nãscut din Avram.
Pentru Avram aceste nou început a însemnat:
O chemare binecuvântatã (Geneza 12:1-9)
Ieºi din þara ta, din rudenia ta ºi din casa tatãlui tãu, ºi vino în þara pe care þio voi arãta.
O fãgãduinþã dublã(Geneza 15:1-7)
Avrame, nu te teme! Eu sunt scutul tãu ºi rãsplata ta cea foarte mare… Uitã-te
spre cer ºi numãrã stelele… Aºa va fi sãmânþa ta… Eu sunt Domnul, care te-am scos
din Ur, din Haldea, ca sã-þi dau în stãpânire þara aceasta.
Un legãmânt veºnic(Geneza 15:7-21; 17:1-14)
Te voi înmulþi nespus de mult; voi face din tine neamuri întregi; ºi din tine vor
ieºi împãraþi. Voi pune legãmântul Meu între Mine ºi tine… acesta va fi un legãmânt
veºnic, în puterea cãruia, Eu voi fi Dumnezeul tãu… Þie ºi seminþei tale îþi voi da þara
în care locuieºti acum ca strãin…
Noul început se referã atât la un nou pas în Planul universal al rãscumpãrãrii, cât
ºi la o nouã viaþã pentru Avram ca persoanã. Dumnezeu a desãvârºit rãscumpãrarea
noastrã prin Isus Hristos, sãmânþa lui Avraam, care a plãtit preþul rãscumpãrãrii pentru
pãcatele noastre. Acum este rândul tãu sã accepþi o nouã viaþã, sã rãspunzi chemãrii Lui,
sã crezi promisiunea vieþii veºnice ºi sã închei legãmânt cu El. Jertfa Mântuitorului este
temelia Noului Legãmânt, prin care poþi fi ºi tu rãscumpãrat pentru a te bucura de Þara
Promisã toatã eternitatea în prezenþa Lui.
Pastor, Daniel Mercioniu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Fr. Simion Adrian
smulþumire cã Dumnezeu a avut milã de el ºi l-a fãcut

copilul Lui
ssãnãtate fizicã ºi spiritualã
smântuirea fiului, Robert ºi a soþiei lui, Simona

Fr. Dincã Valentin
smulþumire cã a cunoscut dragostea lui Dumnezeu,
cã l-a pãstrat în viaþã ºi cã îl þine în mâna Lui.
sdorinþa de a fi ºi a rãmâne în pãrtãºia bisericii
ssãnãtate fizicã ºi întãrire în credinþã
sîntemeierea unei familii

Fam. Trancã Emanuel ºi Irina
smulþumire pentru cã în cei trei ani de cãsnicie

Dumnezeu le-a purtat de grijã ºi nu au dus lipsã de nimic
snaºtere uºoarã pentru Irina
ssã le dea Dumnezeu un copilaº cuminte ca sã poatã
relua slujirile în bisericã ºi la RVE cât mai repede
sînþelepciune în a ºti cum sã-ºi creascã copilul
sEmi: puterea de a se pregãti în vederea unor
examene pentru ocuparea unui post de ºef de lucrãri
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini
astfel Legea lui Hristos! Galateni 6:2

Invãþãturi pentru pãrinþi
La ce sã apelezi când nu poþi repara
toate lucrurile pe care vrei cu
disperare sã le repari
de Kevin O'Brien
Câteodatã totul pare prea mult.
Viaþa mã copleºeºte ºi voi ceda sub aceastã presiune.
Nu trebuie sã fie aºa.
ªtiu asta.
Chiar ºtiu.
Am intrat în bisericã înainte de a avea o sãptãmânã.
Mi-am predat viaþa lui Hristos înainte de a începe
ºcoala ºi am fost întotdeauna un „copil bun“, orice ar
însemna asta.
Bineînþeles, am avut ºi eu îndoielile mele în
gimnaziu ºi, în liceu, am fost un rebel într-un mod tãcut ºi
înfricoºãtor.
Sunt prin natura mea un sceptic.
Mi-e greu sã cred.
ªi totuºi cred.
Am mers la o facultate creºtinã. Mi-am schimbat
specializarea în anul întâi pentru a face studii pastorale. Am
fost la Seminar pentru douã diplome de Master ºi am mai
fãcut o altã facultate de teologie dupã aceea.
Cunoaºterea. O am.
Mi-am construit viaþa pe temelia Bibliei. Pe ideea de
Biblie. Pe cunoaºterea faptului cã nu doar conteazã, ci e

adevãratã.
Cu adevãrat adevãratã. Atât de adevãratã încât îþi
poþi pune viaþa în pericol pentru asta.
ªi totuºi, timp de douãzeci de ani am fost bântuit
de o întrebare pe care mi-a pus-o un profesor dupã ce
expusesem o predicã scurtã la o orã de predicare: „Kevin,
în mod clar ai textul. Întrebarea mea este, textul te-a prins
pe tine?“
Cum rãspunzi la întrebarea asta? Cum ºtii?
Prin viaþã, nu în clasã. Aºa ºtii.
Al doilea fiu al meu a fost diagnosticat cu autism la
vârsta de 4 ani.
Ce faci în situaþia asta?
Þine temelia?
Cred cu adevãrat?
Am trecut pur ºi simplu peste faza mea de
rebeliune ºi am urmat calea pe care o urmeazã orice bun
copil întâi nãscut sau m-a prins ceva?
Mi-am pus aceastã întrebare de multe ori în ultimii
zece ani. M-am minunat în tãcere ºi singurãtate ºi destul de
mult cu voce tare. Am avut parte de îndoieli ºi înfrângeri,
stres ºi neajutorare în acest parcurs.
Nu pot sã repar asta. Nu pe termen lung.
Nu pot sã repar lucrurile pentru fiul meu sau soþia
mea sau ceilalþi copii ai mei. Nu pot sã repar trecutul sau
prezentul sau viitorul.
Dar pot sã mã încred.
Pot sã sper.
ªi am fãcut-o de la început, din ziua în care am
auzit prima oarã cuvântul „autism“ ataºat de numele lui
Nathan.
Ziua în care am fost pus faþã în faþã cu realitatea
faptului cã într-adevãr cred lucrurile astea Dumnezeu m-a
prins. Dar presiunea rãmâne. Autismul nu a dispãrut în
mod magic.
Deþin toatã aceastã instruire în ale Bibliei ºi încã
îmi poate fi greu sã întrevãd ce pune Dumnezeu la cale
câteodatã.
ªi totuºi, adevãrul ei a pãtruns adânc în sufletul
meu.
Uneori în moduri surprinzãtoare. Ca în ziua în
care am auzit prima datã de „autism“ ºi nu m-am panicat.
Nu am strigat: „De ce eu?“.
Am putut sã spun simplu: „Acesta este Nate.“
Nu pentru cã sunt mai bun sau mai spiritual sau dea dreptul amorþit.
Ci pentru cã într-adevãr cred lucrurile astea.
Cred cã Dumnezeu este Cine spune Biblia cã este.
Cã El este de partea noastrã. Cã El ne vrea. Cã El este
îndeajuns de mare sã aibã grijã de lucrurile pe dupã care
noi nu putem vedea.
Evrei 4:12 ne spune cã Cuvântul lui Dumnezeu
este viu ºi lucrãtor.
Am ºtiut asta toatã viaþa mea. Am întrevãzut lucrul
acesta de-a lungul timpului.
Dar a fost nevoie de diagnosticul lui Nate pentru a

mi se deschide cu adevãrat ochii sã vãd cât de plin de
putere este Cuvântul lui Dumnezeu cu adevãrat.
Sã mi se deschidã ochii sã vãd cã aceastã lume vie
îmi îndreaptã atenþia spre Cuvânt cel care nu doar mã
salveazã de sau pentru un moment viitor, ci mã salveazã
chiar din debandada prezentului.
În rutina pãmânteascã a vieþii. În aºteptãrile ºi
eºecurile ºi speranþele ºi visurile ºi da, chiar ºi în autism.
Acest mesaj m-a pãtruns într-un mod profund, oricât de
imperfect. Conteazã.
De-asta fac Biblii.
Vreau sã-i ajut pe oameni sã vadã ce se întâmplã pe
paginile sale, sã bea din plin din mesajul ei ºi sã-i audã
chemarea. Ken Taylor, cel care a creat varianta The Living
Bible ºi a înfiinþat editura Tyndale, era deseori întrebat
care este cea mai bunã Biblie. Rãspunsul lui era mereu
acelaºi: „Cea pe care o citeºti.“
Este deseori mai uºor pentru noi sã spunem cã
credem Biblia decât sã o citim.
Ne amintim pe jumãtate poveºti din Biblie din
copilãrie (ºi am fi ºocaþi sã aflãm ce se af lã cu adevãrat sau
nu în aceste poveºti), ne luptãm cu numele complicate ºi
ne întrebãm care este de fapt rostul cãrþii Levitic.
Câteodatã pare prea greu.
Studiul este pentru oamenii care au mers la
Seminar ºi care ºtiu greaca. E ceva searbãd ºi plictisitor ºi
eliminã tot misterul ºi minunea din credinþa noastrã.
Nu ajutã nici faptul cã oameni ca mine cu ani de
instruire sunt tentaþi sã transforme Biblia într-un manual.
ªtiþi voi, genul de carte pe care se presupune cã trebuie s-o
citeºti, dar n-o faci. Genul care te tulburã ºi te adoarme.
Nu trebuie sã fie aºa. Nu ar trebui sã fie aºa.
Cuvântul lui Dumnezeu este viu ºi lucrãtor.
Avem nevoie sã ni se reaminteascã în mod
constant lucrul acesta. Nate mi-a amintit de asta.
Dar chiar ºi aºa, este uºor sã fii prins de rutinã, de
viaþa cotidianã.
În ultimii ani am fãcut parte dintr-un proiect
extraordinar. Am început cu premisa simplã a lui Taylor ºi
ne-am întrebat, de ce ar fi nevoie ca oamenii sã vrea sã
studieze Biblia?
Nu sã o studieze ca pe un manual. Ci ca pe o
scrisoare de dragoste.
Genul de studiu care pãtrunde adânc astfel încât
atunci când se întâmplã lucruri rele în viaþã, sã avem o
ancorã, nu un rãspuns.
Ce-ar fi sã folosim culoare ºi fotografii, imagini ºi
artã pentru a ne deschide ochii sã vedem ce pune
Dumnezeu la cale?
Am ajuns sã fac parte dintr-o echipã care a trecut
prin toatã Biblia întrebându-se ce ar trebui (ºi ar putea)
ilustra bine.
Am ajuns sã redescopãr minunãþia acestui lucru
pe care îl numim Biblia, fiind martorul direct al felului în
care fiecare dintre noi întrevedea ceva din lãrgimea ºi
adâncimea dragostei lui Dumnezeu pentru noi.
Amintindu-ne cã acesta este Cuvântul Sãu, cã El ne invitã
sã fim o parte din el.

El ne aduce acasã când ne rãtãcim, îi spune unui tatã
al unui copil bolnav de autism cã da, El poate sã se descurce ºi
cu asta.
Vreau sã-i ajut pe oameni sã înþeleagã ce înseamnã
Biblia.
Pentru cã în toatã viaþa mea haoticã ºi distrusã, cu
toatã cunoaºterea ºi îndoiala ºi frica ºi mirarea, cred cã ea
este adevãratã.
Undeva în mijlocul acestei proces, mi s-a reamintit ºi
cã acesta nu se terminã niciodatã.
În fiecare zi trebuie sã-mi deschid ochii cu mirare.
Deschide-mi ochii, ca sã vãd lucrurile minunate
ale Legii Tale! Psalmul 119:18
Kevin O'Brien a colaborat la alcãtuirea unor Biblii
publicate de Tyndale House Publishers ºi, cel mai recent, la o
variantã de studiu ilustratã a Bibliei, Illustrated Study Bible,
în traducerea NLT (New Living Translation).
Articol preluat de pe aholyexperience.com

Biserica persecutatã
LAOS: Doi creºtini au fost arestaþi pentru
rãspândirea Evangheliei
Cinci ofiþeri de poliþie au luat cu asalt casa unei
familii creºtine în data de 2 septembrie, în timp ce aceºtia
erau aºezaþi la masã, servind prânzul împreunã cu doi
oaspeþi creºtini, Bountheung Phetsomphone ºi Neuy. Cei doi
vizitatori au fost arestaþi ºi transportaþi la închisoarea din
districtul Khounkham din provincia Khammouane, unde
sunt reþinuþi ºi în prezent.
Ambii au suferit de ani de zile hãrþuiri ºi persecuþii
din partea autoritãþilor din Laos. Bountheung
Phetsomphone a mai fost arestat în 2012, dupã ce 300 de
localnici au venit la credinþa în Cristos prin mãrturia vieþii
lui. Neuy este vizat de poliþie din 2008, când autoritãþile au
încercat reprimarea creºtinismului în acea zonã.
Minoritãþii creºtine din Laos i se garanteazã, prin
constituþie, libertatea religioasã. În realitate, totuºi,
activitãþile lor au fost controlate strict încã din 1975, când
forþele comuniste au înlãturat monarhia ºi au preluat
puterea.
Rugaþi-vã ca ambii bãrbaþi arestaþi sã fie eliberaþi
din închisoare, iar autoritãþile politice ºi judiciare din
Laos sã acþioneze conform libertãþii religioase garantate
prin constituþia þãrii. Cereþi-I Domnului mai multã
libertate pentru creºtini, ca aceºtia sã se poatã întâlni
fãrã frica atacurilor ºi a discriminãrii.
Rugaþi-vã pentru doi credincioºi din Laos care au
fost arestaþi, fiind acuzaþi de „rãspândirea credinþei
[creºtine]”, dupã ce au încurajat o familie de creºtini sã se
roage.
Rugaþi-vã pentru creºtinii persecutaþi, ca în aceste
clipe grele sã nu îºi piardã nãdejdea ºi credinþa în viaþa
veºnicã ºi rãsplata care îi aºteaptã la întâlnirea cu Mielul.
Sursa:stiricrestine.ro

