Anunțuri:

Bolnavii bisericii „HARUL“

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

VERSETUL DE AUR AL
SĂPTĂMÂNII

Prin credință Moise, când s-a
făcut mare, n-a vrut să fie
numit fiul fiicei lui Faraon, ci
a vrut mai bine să sufere
împreună cu poporul lui
Dumnezeu, decât să se bucure
de plăcerile de o clipă ale
păcatului.

▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori
ș i hotă râ ți să -L urmeze pe Domnul Isus Hristos,
că a ın
̂ ceput un nou studiu de cateheză, de
cunoaș tere a principalelor doctrine biblice.
Sunt aș teptați toți cei care doresc să cunoască
adevă rurile Scripturii privind mâ ntuirea
sufletului ș i care au ın
̂ trebă ri legate, ın
̂ special
de mâ ntuire. Intâ lnirile au loc ın
̂ fiecare duminică dimineața de la ora 9.00, ın
̂
corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
▀
DEZBATERI DESPRE UCENICIE. Vă aducem la cunoș tință că ın
̂ perioada
urmă toare, ın
̂ slujbele de duminică seara, vor fi prezentă ri ș i dezbateri despre
ucenicie. Vom că uta să ın
̂ țelegem mai bine ce ın
̂ seamnă a fi ucenic al lui Hristos,
cum putem deveni ucenici ai lui Isus, cum putem face ucenici ın
̂ biserică ș i ın
̂ afara
ei. Vă aș teptă m aș adar, ın
̂ fiecare duminică după amiază , să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună
UCENICIA ÎN ȘCOALA LUI ISUS. Frații botezați, care doresc să participe la un timp
de instruire ș i la o mai bună ın
̂ țelegere a ceea ce ın
̂ seamnă să fii ucenic al lui
Hristos ș i cum poți face ucenici, sunt aș teptați miercuri seara după terminarea
slujbei, la ora 19.45.
▀
CINA DOMNULUI. In această dimineață vom celebra moartea pe cruce a
Mâ ntuitorului, amintindu-ne de trupul Să u frâ nt pe cruce ș i de sâ ngele Lui vă rsat
pentru iertarea pă catelor noastre. Se pot ım
̂ pă rtă ș i cu pâ inea ș i vinul (simboluri
ale trupului ș i sâ ngelui Domnului) cei care L-au mă rturisit pe Isus Hristos ca
Domn ș i Mâ ntuitor personal ın
̂ apa botezului ș i sunt ın
̂ tr-o relație bună cu
Dumnezeu ș i cu semenii.
▀
COMITET. Frații din comitetul bisericii sunt invitați mâ ine seară de la ora
18.00 pentru ș edința lunară , pentru rugă ciune, sfă tuire ș i luarea unor decizii
pentru perioada care urmează ș i pentru programul de Să rbă tori.
▀
MĂMICI. Vineri 7 decembrie ora 19:00, vă aș teptă m să câ ntă m ală turi de
Maria, mama lui Isus, să ne bucură m că a fost binecuvâ tată ın
̂ tre femei ș i să
descoperim ce lucruri mari face Cel Atotputernic.
▀
ÎNTÂLNIRE SURORI. Surorile sunt invitate pentru un timp de pă rtă ș ie ın
̂
rugă ciune ș i studiu biblic, vineri, de la ora 18.00.
▀
BĂRBAȚI. Invită m TOȚ I bă rbații botezați să ı̂nvă țăm ı̂mpreună din
Cuvâ nt cum să fim ucenici ș i cum să facem ucenici. In fiecare miercuri de la
19.40, la capelă.
▀
EUTIH. Lumea nu este un imens parc de distracție, cum le-ar plă cea unora
să creadă ; ci mai degrabă un imens câ mp de luptă . Chiar tu eș ti ın
̂ Linia ın
̂ tâ i.
Bă tă lia se dă ș i pentru sufletul tă u ș i ın
̂ sufletul tă u. Vino, să ne instruim ș i să ne
echipă m ım
̂ preună cu armura lui Dumnezeu, ca să faci față ră zboiului spiritual.
Marți, de la 18.30, ın
̂ capelă !
▀
ADOLESCENȚI. Vino la ın
̂ tâ lnirile adolescenților în fiecare vineri, de la
ora 18:30! Citim ım
̂ preună Biblia, descoperind viața lui Iosif ș i ın
̂ vă țând de la el
cum să o tră im pe a noastră . In plus, ne jucă m, câ ntă m ș i mâ ncă m diverse chestii
(comestibile). Te aș teptă m ș i pe tine!
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vă reamintim că există un timp de rugă ciune
în fiecare duminică dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru frații, surorile ș i
tinerii care doresc să mijlocească pentru lucrarea Domnului din biserica noastră .
Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din față, la etaj.
▀
CITIREA BIBLIEI. Să ptă mâ na viitoare se va citi din Exod cap. 14-20;
Psalmi cap. 31-37 , conform programului de citire DIALOGOS.
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Omul de care se folosește Dumnezeu
Exod 3:1-22
Câ nd citim Biblia, suntem uimiți să vedem câ t de mult ıî implică
Dumnezeu pe oameni pentru a-Ș i duce la ın
̂ deplinire planurile Sale. Dar, tot
atâ t de adevă rat este ș i faptul că Dumnezeu nu ia oameni la ın
̂ tâ mplare pe
care să -i folosească , ci doar pe aceia care corespund unor criterii, unor
standarde spirituale, pe aceia care se lasă modelați, formați ș i echipați, ca
apoi să fie ın
̂ stare să ın
̂ deplinească lucră rile ın
̂ credințate de Dumnezeu.
Unul dintre oamenii de care Dumnezeu s-a folosit cu multă putere a
fost Moise, că ruia i-a fost ın
̂ credințată o misiune extrem de grea, dar pe care
Dumnezeu nu l-a folosit decâ t după ce l-a format ș i modelat timp de mulți ani,
ș i numai aș a a putut să -ș i ducă misiunea cu credincioș ie pâ nă la capă t.
Privind la acest mare om al lui Dumnezeu, aș dori să vedem cum
trebuie să fie omul pe care Dumnezeu vrea și poate să îl folosească:
1.Este omul pregătit, instruit, format și modelat pentru a fi capabil să
săvârșească lucrările lui Dumnezeu.
Perioada de instruire ș i formare pentru Moise a durat 80 de ani: 40 de
ani ın
̂ casa lui Faraon ș i 40 de ani ın
̂ pustie, ca cioban.
Vrei să te folosească Dumnezeu? Fii disponibil pentru ı̂nvă țare,
modelare, formare, chiar dacă , pentru aceasta, este nevoie de mulți ani.
2.Este omul smerit înaintea lui Dumnezeu.
Moise a crescut ın
̂ Casa lui Faraon ș i s-a bucurat de tot respectul ș i
slujirea celorlalți.
Insă Dumnezeu avea să -L ın
̂ vețe ș i lecția smereniei. L-a trimis la o slujbă
umilitoare pentru el (cioban la oi), ca să -l ın
̂ vețe lecția slujirii ın
̂ smerenie, de
care avea nevoie ca să poată sluji un popor greu de mulțumit.
Vrei să te folosească Dumnezeu? Fă -o cu o inimă smerită , gata să -i
slujească pe ceilalți. Dacă ıț̂i este greu, uită -te la Domnul Isus cum i-a slujit pe
oameni.
3.Este omul perseverent, care nu abandonează lucrarea în virtutea
tuturor greutăților.
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Puțini oameni au avut o misiune atâ t de grea, ca cea pe care i-a
ın
̂ credințat-o Dumnezeu lui Moise. Ș i cu toate acestea, după 40 de ani ın
̂
fruntea unui popor mereu nemulțumit, ră zvră tit, ın
̂ că pă țânat, l-a condus
pâ nă la intrarea ı̂n Ț ara Canaan. Misiune ı̂ncredințată de Dumnezeu ș i
ın
̂ deplinită cu credincioș ie.
Continuarea în pagina 2

Vrei să te folosească Dumnezeu? Fii
credincios ın
̂ lucrul ın
̂ credintat de Dumnezeu pâ nă la
capă t. Nu abandona slujirea, chiar dacă ți se pare grea
ș i ın
̂ tâ mpini multe piedici.

"Caut un om!" Fii omul ce ră spunde:
"Aici sunt, Doamne, fie voia Ta!
Pune-mă ın
̂ spă rtură orişiunde
Dar lasă Duhul Tă u să mă inunde"
Şi rezultatele... se vor vedea.

Aș adar, să nu uită m că toți cei care am primit
mâ ntuirea prin credința ın
̂ Isus Hristos, avem marele
har de a fi conlucră tori cu Dumnezeu, de a fi implicați
ın
̂ lucră rile mari ș i minunate ale lui Dumnezeu. Ap.
Pavel spune că : .... noi suntem împreună lucrători cu
Dumnezeu... (1 Corinteni 2:9). Insă Dumnezeu se
foloseș te doar de cei care manifestă interes ı̂n
pregă tirea ș i instruirea lor personală , de oameni care
să slujească cu o inimă smerită ș i de oameni care
perseverează ın
̂ lucrul ın
̂ credințat de Dumnezeu.
Să ne rugă m lui Dumnezeu ca noi toți să
ın
̂ trunim aceste calită ți care să ne valideze ca buni
slujitori ai Domnului, ș i astfel să fim de folos
Impă ră ției lui Dumnezeu.
Pastor, Nicolae Ologeanu

Incolo, fraţilor, fiindcă aţi ın
̂ vă ţat de la noi cum
să vă purtaţi şi să fiţi plă cuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi
faceţi, vă rugă m şi vă ın
̂ demnă m ın
̂ Numele Domnului
Isus să sporiţi tot mai mult ı̂n privinţa aceasta,
aducâ nd roade ın
̂ tot felul de fapte bune ș i crescâ nd ın
̂
cunoș tinț a lui Dumnezeu. 1Tesaloniceni 4:1;
Coloseni 1:10b

P I C ĂT U R I P E N T RU S U F L E T

B I S E R I C A P E RS EC U TATĂ

Acum, aşa vorbeşte Domnul, care te-a fă cut,
Iacove, şi Cel ce te-a ın
̂ tocmit, Israele: „Nu te teme de
nimic, că ci Eu te izbă vesc, te chem pe nume: eşti al
Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine şi râ urile
nu te vor ın
̂ eca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde
şi flacă ra nu te va aprinde. Isaia 43:1, 2

POEZIE
Caut un om
Simion Felix Marţian
"Caut un om!" Anunţul de milenii,
Cu glas de bronz ră sună şi acum.
Nevoia a crescut de-a lungul vremii
Că ci zidul cade pradă buruienii
Şi ın
̂ spă rtură -s vă lă tuci de fum.
"Caut un om!" Ră spunde DA chemă rii,
Că ci omul că utat poţi fi chiar tu;
E vremea luptei, vremea angajă rii,
Că ci a crescut nevoia implică rii
In urma milioanelor de NU.
"Caut un om!" Fii tu mijlocitorul,
Inalţă tu prin rugă ciune zid,
Pune-ţi ın
̂ rugă dragostea şi dorul
Şi, stâ nd la sfat cu Insuşi Creatorul,
Să vezi cum ră nile din zid se-nchid.

Caut un om!" Anunţul e valabil
Şi chiar din zi ın
̂ zi mai actual,
Implică -te, matur şi responsabil,
Că ci se-ntrevede-n zare, implacabil,
Al vremii de-ndurare act final.

ÎNDEMNURI DIN SCRIPTURĂ

Turkmenistan – Locul 19 în Topul
Mondial al Persecuției
Creştinii din Turkmenistan sunt persecutaţi de
că tre autorită ţi, ın
̂ să există presiuni asupra lor ș i din
partea societă ţii şi a culturii islamice. Autorită ţile
guvernamentale prigonesc creştinii prin intermediul
poliţiei secrete dar şi a autorită ţilor şi poliţiei locale. Nu
sunt permise nici un fel de activită ţi religioase, altele decâ t
cele aprobate de că tre stat.
Creştinii trebuie să ış̂i practice credinţa ın
̂ afara
structurilor aprobate de stat, motiv pentru care sunt
etichetaţi ca fiind „extremişti” şi sunt de multe ori
suspectaţi că ış̂i desfă şoară activitatea ın
̂ secret pentru că
doresc să ră stoarne guvernul.
In plus faţă de persecuţia din partea autorită ţilor,
creştinii care se convertesc de la islam sunt presaţi şi de
că tre familii şi comunitate ca să revină la religia islamică .
De multe ori familia celui convertit se uneşte cu membri ai
comunită ţii locale şi ıl̂ presează să revină la islam, şi sunt
dese cazurile câ nd se ajunge şi la violenţă fizică .
Toate activită ţile creştine din Turkmenistan sunt
monitorizate intens de că tre stat. Raziile asupra caselor
unde există adună ri de creştini neautorizate sunt la
ordinea zilei, iar credincioşii sunt ameninţaţi, arestaţi,
amendaţi şi trimiș i la ın
̂ chisoare. Materialele religioase
sunt confiscate ca fiind marfă de contrabandă .
In aprilie 2016, ın
̂ Turmenistan a intrat ın
̂ vigoare o
nouă lege privind religia care a instituit un control strict al
statului ın
̂ viaţa religioasă .
Pâ nă acum câ ţiva ani, creştinii erau ţinta favorită a

lui Roman, un fost musulman devotat religiei lui. El ıî
considera „tră dă tori ai adevă ratei credinţe.”
„Tră dă torii erau cei care se convertiseră de la islam la
creştinism,” spune el.
Roman avea o pasiune deosebită să se angajeze ın
̂
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discuţii cu creştinii, pe care ıî confrunta şi fă cea orice era
necesar ca să -i determine să renunţe la creştinism.
Acum un an, Roman a fă cut un lucru neobişnuit. In
timpul Ramadanului el a decis să facă o vizita unei biserici
baptiste locale cu scopul de a le deranja ın
̂ tâ lnirea de
ın
̂ chinare.
Ajuns ın
̂ biserică , el s-a aşezat pe un scaun aşteptâ nd
un moment prielnic pentru a-şi pune planul ın
̂ aplicare. Dar
atunci câ nd pastorul a ın
̂ ceput să predice, Roman a şi-a dat
seama că nu are putere să facă ceea ce-şi pusese ın
̂ gâ nd.
Stă tea pe scaun şi nu avea putere să se ridice şi să facă
scandal. Cuvintele predicatorului l-au atins adâ nc.
Adevă rul Cuvâ ntului lui Dumnezeu şi dragostea
necondiţionată pe care El o are pentru creaţia Sa au ın
̂ ceput
să spele o conştiinţă marcată toată viaţa de vină .
„Gâ ndul că sunt iubit, deşi nu sunt perfect, nu mi-a
venit niciodată . Intotdeauna m-am simţit vinovat. Am
simţit ın
̂ totdeauna că trebuie să fac ceva ca să -i câ ştig
atenţia lui Dumnezeu.”
Cuvinte precum dragoste, milă şi iertare din acea zi
au ı̂nmuiat inima prigonitorului. La scurt timp ceva
neastepta s-a ı̂ntâ mplat: lacrimi, rugă ciuni, pocă inţă şi
bucurie. Curâ nd, omul a că rui scop era persecuţia
creştinilor a devenit un ucenic a lui Hristos. Intocmai ca şi
un alt persecutor care a tră it acum 2.000 de ani, Roman a
putut spune: „Am fost ră stignit ım
̂ preună cu Hristos, şi
tră iesc… dar nu mai tră iesc eu, ci Hristos tră ieşte ın
̂ mine. Şi
viaţa, pe care o tră iesc acum ın
̂ trup, o tră iesc ın
̂ credinţă ın
̂
Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit şi S-a dat pe Sine ın
̂ suşi
pentru mine.”
„Nu mai vreau să mă ın
̂ torc la islam,” a ın
̂ cheiat
Roman.
Rugaţi-vă pentru Turkmenistan
Turkmenistan este considerată una dintre cele mai
restrictive țări din lume în ceea ce priveşte libertatea religiei.
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să aducă libertate în această ţară.
Rugaţi-vă pentru creştinii care s-au convertit de la
islam şi care sunt presaţi să se întoarcă la această religie.
Rugaţi-vă că ei să reziste presiunilor, ameninţărilor şi
Domnul să le dea putere, răbdare şi încredere.
Rugaţi-vă pentru forţele de poliţie care
supraveghează creştinii. Rugaţi-vă ca aceştia să audă
Evanghelia şi inimile lor să devină sensibile la mesajul lui
Hristos. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să le schimbe inima şi,
întocmai ca şi Roman, din persecutori să devină apărători ai
creştinismului.

Laos – Locul 20 în Topul Mondial al
Persecuției
In Laos creştinii suferă persecuţie din partea
guvernului comunist, a autorită ţilor locale şi din partea
propriilor familii şi a vecinilor. Din cauza mâ inii de fier
cu care este condusă țara de că tre guvernul comunist,
religia este vă zută ca un element ostil.
Creştinismul este privit ca fiind o influenţă a
culturii occidentale şi, prin urmare, este considerat
periculos. In ultimii ani guvernul a luat mă suri pentru a
creşte nivelul de supraveghere a bisericilor
neautorizate, folosindu-se pentru acest lucru de
bisericile considerate oficiale, lucru care a dus la
arestarea şi pedepsirea cu ı̂ n chisoare a multor
credincioşi.
Autorită ţile locale şi cele regionale ı̂mpiedică
orice desfă şurare de activită ţi creştine şi colaborează
de multe ori cu lideri budişti pentru a exercita presiuni
asupra creştinilor, ın
̂ special a celor nou convertiţi. In
cele mai multe cazuri, propriile familii ale celor care se
c o n v e r t e s c s u n t c e i c a r e ı̂ n c e p p e r s e c u ţ i a
credincioşilor.
Deoarece autorită ţile comuniste monitorizează
strict activită ţile creştinilor, inclusiv cei din bisericile
oficiale, orice adunare religioasă trebuie să fie
raportată că tre oficialită ți ın
̂ ainte ca să aibă loc.
Bisericile de casă sunt forţate să ış̂i desfă şoare
activitatea ın
̂ secret, ın
̂ mod ilegal.
Convertiţii la creştinism care provin din
comunită ţile budist-animiste sunt forţaţi de că tre
familie şi comunitate să renunţe la credinţa creştină .
Unii credincioşi sunt arestaţi şi deţinuţi dacă sunt
descoperiţi că efectuează activită ţi religioase ilegale
sau deţin literatură religioasă . Alţi credincioşi sunt
ameninţaţi, amendaţi sau chiar bă tuţi ın
̂ ın
̂ cercarea de
a-i determina să renunţe la creştinism.
Rugaţi-vă pentru Laos
Rugaţi-vă pentru creştinii din Laos, ca Dumnezeu
să le dea credinţă pentru a evangheliza pe vecinii lor
budişti şi pe membrii propriilor familii. Rugaţi-vă ca
Dumnezeu să lucreze împreună cu ei şi multe inimi să fie
schimbate.
Rugaţi-vă ca în Laos credincioşii creştini să aibă
acces liber la biblii şi să poată să obţină autorizaţii
pentru biserici. Rugaţi-vă pentru copii creştinilor din
şcolile publice budiste să nu fie discriminaţi şi să
primească note mici doar pentru că sunt creştini.
Laos este una dintre cele cinci ţări unde la
conducere se afla un partid comunist şi unde există o
puternică opoziție asupra oricărei influenţe occidentale.
Autorităţile comuniste oprimă puternic minoritatea
creştină. Rugaţi-vă pentru o deschidere mai mare şi
pentru credinţa creştină ca să fie mai acceptată.
Stiricrestine.ro

