Rugãciune specialã pentru

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Coteanu Anton
8. Ene Lucreția
9. Georgeta Chiș că
10. Ignat Maria
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaș cu Maria
13. Lă ză rescu Ș tefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihă ilescu Marta
17. Mitu Emilia
18. Nica Ș tefia
19. Omota Nicu
20. Oprea Aurica
21. Pır̂vu Florian
22. Radu Aniș oara
23. Ră dulescu Venera
24. Sas Florian
25. Să că cean Elena
26. Să că cean Gheorghe
27. Scâ ntei Marieta
28. Scâ ntei Gheorghi
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Stroe George
33. Unisor Cornelia
34. Vandici Aurora
35. Vasile Alexandru
36. Voinea Simona
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
sã ne informați despre orice
modificare a stãrii lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați
legãtura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Mâna Domnului era cu ei
și un mare număr de
oameni au crezutși s-au
întors la Domnul.
Fapte 11:21

MAI mult în viața spirituală
s Mulțumim Domnului pentru binecuvâ ntă rile pe care ni le-a dat, individual ș i ca
biserică .
s Mulțumim pentru Biserica Harul, pentru
slujitorii ei, pentru membrii dedicaț i ș i
implicați.
s Mulțumim pentru tot ce a fă cut Dumnezeu ın
̂ tre noi pâ nă ın
̂ prezent.
s Ne rugă m pentru mai mult har ın
̂ Biserica Harul.
s Mijlocim pentru o râ vnă mai mare ın
̂ rugă ciune ș i mă rturisire.
s Cerem să fim mai pocă iți, mai aproape de Domnul ș i mai implicați ın
̂
slujire.

Anunțuri:
▀
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Ce ș tii ș i ce crezi despre DARURILE
Duhului Sfâ nt ın
̂ viața credinciosului? Care este darul pe care l-ai primit tu
de la Duhul Sfâ nt? Cum ș i câ t slujeș ti cu el? Cum ıț̂i afli darul de slujire? Azi,
de la ora 18.00, ın
̂ vă țăm să ne descoperim darurile Duhului Sfâ nt ș i cum să
le folosim spre edificarea Bisericii.

▀
CATEHEZĂ. Studiul de cateheză continuă pentru cei ce doresc să -L
urmeze pe Domnul Isus Hristos, ș i care vor să cunoască adevă rurile din
Sfâ nta Scriptură privind mâ ntuirea sufletului, ș i care au ın
̂ trebă ri legate de
doctrinele biblice pe care le studiem. Intâ lnirile au loc în fiecare duminică
dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).

18.00 –19.30
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Biserica cu impact în metropolă
Fapte 11:19-30
Câ nd rostim „Antiohia”, noi cei din sec. XXI nu simțim nicio emoție
deosebită , pentru noi este un simplu nume antic. Insă evreii ș i fenicienii din
primele secole creș tine câ nd voiau să spună despre o cetate că este mare
spuneau „ca Antiohia”. Era considerată a treia metropolă a Imperiului Roman,
după Roma ș i Alexandria. Era supranumită „Poarta Ră să ritului”, „Roma
Orientală ”. Capitala provinciei romane Siria, reș edința proconsulului roman,
metropolă decorată cu fâ ntâ ni ș i temple, Antiohia pe câ t era de faimoasă prin
istoria, bogă ția ș i civilizația ei, pe atâ t era de ră u famată pentru decadența,
viciile ș i vră jitoriile ei.
Aici, ın
̂ tr-o astfel de metropolă gă seș te cu cale Duhul Sfâ nt să planteze o
biserică prin care să ră spâ ndească creș tinismul ın
̂ Asia ș i Europa. Cum a reuș it
Biserica din Antiohia să aibă un asemenea impact ın
̂ tr-o asemenea metropolă
1. Nu schimbă Evanghelia Domnului Isus în funcție de auditoriu, ci
schimbă auditoriu căruia îi vestește Evanghelia. (11:19-20)

▀
COMITET. Frații din comitetul bisericii sunt invitați mâ ine seară la
ora 18.00 pentru ș edința lunară a comitetului.
▀
EUTIH vă aș teaptă pe 8 mai, de l8.30, să continuă m studiul despre
relații ș i să le experimentă m ın
̂ direct. Cum pe ım
̂ paci cu tine ın
̂ suți?

2. Este formată dintr-o mână de oameni dedicați prin care lucrează Mâna
Domnului. (11:21)

▀
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de
rugã ciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.
▀
CITIREA BIBLIEI. Continuă m citirea Noului Testament ın
̂ ordine
cronologică . După primele ș ase luni ın
̂ care am citit cele patru evanghelii
simultan, urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică , citim ın
̂
prezent Faptele Apostolilor ș i epistolele. Pentru citirea Bibliei prin
proiectul Dialogos vă rugă m să urmă riți Pliantul Dialogos.
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3. Primește, caută și investește în noi slujitori, deși are deja o echipă de
slujitori. (11:22-26a)

4. Trimite ajutor și slujitori în alte zone unde este nevoie. (11:26b-30)

Tră im ın
̂ tr-o metropolă . Impact avem? Cine ıș̂i dă seama că suntem
pasionați de Hristos? Cum? Impactul Bisericii depinde de loialitatea față de
Evanghelie, lepă darea prejudecă ț i lor, diponibilitatea de schimbare,
mă rturisirea prin puterea Domnului, investiția ın
̂ oameni ș i deschiderea spre
nevoile altora.
Pastor, Daniel Mercioniu

C A RT EA E O V I A ȚĂ
Înnoirea inimii de Dallas Willard
Cea mai mare nevoie a întregii omeniri – este
înnoirea inimii noastre. Locul spiritual din lăuntrul
nostru, de unde vin concepțiile, alegerile și acțiunile
noastre, a fost format de o lume despărțită de Dumnezeu.
Acum trebuie transformat.
Astăzi vă prezentăm modul în care vede Dallas
Willard această transformare a sufletului în cartea
Înnoirea inimii - formarea caracterului cristic.
Dallas Willard începe cu un capitol introductiv în
care definește formarea spirituală:
Formarea spirituală, fără să ținem cont de vreun
context religios sau de vreo tradiție, este procesul prin
care spiritul sau voința umană dobândește o „formă”
sau un caracter diferit. Este un proces prin care trecem
cu toții. Atât teroriștii, cât și sfinții sunt produsul
formării spirituale. Spiritul sau inima lor a fost format.
Punct.
Putem spune, într-o manieră preliminară, că
pentru creștin formarea sprituală se referă în esență la
procesul, condus de Duhul, de formare a lumii interioare
a sinelui uman, astfel încât să devină asemenea ființei
interioare a lui Cristos.
Scopul acestei cărți este, în consecință, unul
extrem de practic, spune Dallas Willard. Ea căută să-i
ajute pe cei ce „căută Împărăția lui Dumnezeu și
dreptatea Lui” să le găsească și să trăiască din plin în
ele. De asemenea, speră să vină în ajutorul liderilor de
grup care doresc cu seriozitate să ducă la îndeplinire
toate aspectele Marii Trimiteri a lui Cristos, instruindu-i
pe oameni să facă toate lucrurile pe care El le-a
poruncit.
În capitolul 2 Willard definește și prezintă părțile
componente ale naturii umane, și anume: gândirea
(imagini, concepte, judecăți, deducții), sentimentele
(senzații, emoții), alegerea (voință, decizie, caracter),
corpul (acțiune, interacțiune cu lumea fizică), contextul
social (relații personale și structurale cu alții), sufletul
(factorul ce le îmbină pe toate cele de mai sus pentru a
forma o viață).
Inima omului, voința sau spiritul omului reprezintă
centrul executiv al vieții umane. Inima este locul în care

se iau deciziile și hotărârile pentru întreaga persoană.

pentru totdeauna în sfera voii efective a lui Dumnezeu – adică

Aceasta este funcția ei.

participarea la natura divină printr-o naștere „de sus” și

Astfel, atunci când este realizată cu succes,
formarea spirituală (sau, de fapt, reformarea) unește
inima și viața disociate ale individului.
În viața trăită departe de Dumnezeu, ordinea
dominației va fi următoarea: trup, suflet, minte
(gând/sentiment), spirit, Dumnezeu. Dimpotrivă, în
viața supusă lui Dumnezeu, ordinea dominației este
următoarea: Dumnezeu, spirit, minte (gând/sentiment),
suflet, trup.
Ideea centrală a cărții Înnoirea inimii de Dallas

contribuția prin acțiunile noastre la ceea ce face Dumnezeu

Umasbamba.

acum în viața noastră pe pământ.

Cel mai mult îmi place să mă plimb prin sate
și să vorbesc cu copiii. Uneori îi găsesc eu, alteori ei
pe mine. De cele mai multe ori, vin, mă iau de mână,
și facem așa o plimbare.

Apoi viziunea și intenția fermă de a-L asculta pe Cristos
vor duce în mod natural la căutarea și aplicarea mijloacelor
potrivite pentru realizarea scopului urmărit.
În viața spirituală este adevărat că „dacă vrei, poți”. Și
acest lucru este adevărat pentru că aici se implică și
Dumnezeu, dându-le ajutor celor care Îl caută, ne amintește
Willard.
După aceste capitole introductive, Dallas Willard
prezintă pe rând transformarea celor 6 componente la ființei

Willard este că transformarea spirituală are loc doar pe

umane enumerate mai sus: mintea (gândirea și sentimentele),

măsură ce fiecare dimensiune a ființei umane este

voința, trupul, sufletul, relațiile.

transformată după asemănarea cu Hristos, sub

Formarea spirituală, bună sau rea, este întotdeauna

călăuzirea unei voințe regenerate ce interacționează cu

profund socială. Nu o poți urmări în izolare de ceilalți

manifestările constante ale harului lui Dumnezeu. O

oameni. Cine o consideră o chestiune strict personală, o

asemenea transformare nu este rezultatul exclusiv al

înțelege greșit. Cine spune: „Este numai între mine și

efortului uman și nu poate fi obținută prin exercitarea

Dumnezeu” sau „Ce fac eu mă privește doar pe mine”, Îl

unei presiuni numai asupra voinței (inimii, spiritului).

înțelege greșit atât pe Dumnezeu, cât și pe „mine”. Strict

Totul începe cu moartea față de sine și cu primirea

vorbind, nu există nimic „numai între mine și Dumnezeu”.

unei vieți noi din partea lui Dumnezeu. Formarea

Pentru că tot ce este între mine și Dumnezeu îmi afectează

spirituală creștină stă pe această temelie indispensabilă

identitatea; și acest lucru, la rândul său, modifică relația mea

a morții față de sine și nu poate înainta decât dacă, și în

cu toți cei din jurul meu. Relația mea cu alții mă modifică, de

măsura în care, temelia respectivă este ferm stabilită și

asemenea, pe mine și afectează profund relația mea cu

susținută.

Dumnezeu. De aceea, relațiile mele trebuie transformate,

Viața căzută nu trebuie îmbunătățită, ci înlocuită.

dacă vreau ca eu însumi să fiu transformat, spune Dallas

Pur și simplu trebuie să ne pierdem viața – acea viață

Willard în capitolul 10 al cărții Înnoirea inimii, capitol

căzută de care majoritatea oamenilor se plâng oricum
atât de mult, spune Dallas Willard.
În capitolul 5 el descrie pe larg ce implică
transformarea spiritual: Dacă vrem să fim formați
spiritual în Cristos, trebuie să avem și să implementăm
viziunea, intenția și mijloacele adecvate. Nu orice cale
este potrivită pentru aceasta. Dacă acest tipar nu este
așezat la locul lui și menținut acolo, Cristos nu va lua
chip în noi.
Viziunea ce stă la baza (trans)formării după
asemănarea cu Cristos este viziunea vieții trăite acum și
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dedicat transformării relațiilor.
Formarea spirituală în Cristos cere, evident, să trăim tot
mai mult în și prin directa susținere a mâinii lui Dumnezeu.
Desigur, la aceasta ne cheamă întreaga concepție biblică
despre viață, și mai ales viața și învățătura lui Isus. Numai
pornind de la perspectiva evanghelică asupra vieții putem să
abordăm reformarea sinelui, în dimensiunea lui socială,
după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Numai din
interiorul acestei stări putem pune capăt practicii atacului și
retragerii și ne putem apropia de cei din jurul nostru
binecuvântându-i, încheie Willard.
Descoperiți mai multe fragmente din cartea Înnoirea
inimii pe blogul carteaeoviață.com în pagina Emisiuni,
sezonul 12, cu avertismentul că veți avea nevoie de creion, o
minte trează, răbdare și o atitudine smerită înaintea lui
Dumnezeu atunci când veți citi această carte.

În mijlocul haosului din târg, era el. Avea o bluză
cu “America”, stătea în genunchi lângă un miel și îi
vorbea.
-E al tău?
-Da. De acum. E prietenul meu.
-E foarte frumos. Ce îi spuneai mai devreme?
-Că o să am grijă de el și că doarme cu mine. Mai
avem și alte oi, dar el e cel mai frumos.
-Are și un nume?
-Îl cheama “Hermanito” (fratior). E mai mic decat
mine, cred.
Am plecat prin târg. Era plin de gălăgie, mizerie,
dezordine. Am uitat de Hermanito.
Peste o ora, la plecare, am trecut din nou prin
același loc.
Erau tot acolo. Hermanito mai crescuse cu o oră.
Deja erau prieteni de o veșnicie, parcă.
De data asta, nu am mai uitat de Hermanito.
(Va urma)
Până atunci să continuăm să ne rugăm pentru
misiunea medicală din Peru și pentru fratele nostru
„Danielito” Cîrstoveanu!

Rugăciune pentru RVE București
Aș a cum ne-a solicitat noul director al RVE
Bucureș ti, Cristian Matei, atunci câ nd a fost prezent
ın
̂ biserica noastră , să ne rugă m ș i să postim pentru
urmă toarele motive:
- Unitatea echipei RVE Bucureș ti
- Resurse umane, financiare, spațiu adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM
RESURSE PE SITE-UL BISERICII(www.bbht.ro). Vã
reamintim ca pe site-ul bisericii noastre gãsiți
resurse spirituale pe care le puteți accesa de acasã.
Din secțiunea RESURSE puteți asculta și/sau
descãrca predicile din bisericã în format audio și
mãrturii ale membrilor bisericii; de asemenea, veți
putea accesa și/sau descãrca în format electronic:
Buletinul bisericii, Pliantul Dialogos și Ghidul de
studiu pentru grupurile de ucenicie. Mulțumim
tuturor celor care editeazã și încarcã pe site aceste
resurse!

