
  

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.
       

   1.Alexe Maria

   2.Alexe Ion 

   3.Baciu Zoia

   4. Barbu Ion

   5. Bejan Ioan
   6. Blasek Aurelia
   7. Chiþoiu Constanþa
   8. Cojocaru ªtefan
   9. Craºovan Petru
 10. Dinu Ilinca
 11. Ene Lucreþia
 12. Ionescu Eugenia
 13. Lãzãrescu ªtefan
 14. Mara Emanuela
 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. Simion Adrian
 24. Stan Constantin
 25. Þoldan Lina
 26. Vasilescu Jean
 27. Voinea Simona

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 
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Anunþuri:

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul

s Perseverenþa în post ºi rugãciune
s Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
s F
s 
s Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
s Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
s Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

Rãspunderi individuale - consecinþe individuale
Ezechiel 18:1-32

Oricine citeºte istoria poporului Israel va putea observa declinul spiritual 

al acestuia de dupã perioada glorioasã din timpul împãraþilor David ºi Solomon. 

Cu fiecare generaþie care a urmat, poporul avea sã se îndepãrteze tot mai mult de 

Dumnezeu, nesocotind legile ºi poruncile Lui, ignorând Casa Domnului ºi 

închinarea înaintea Lui, îndreptându-ºi inima cãtre idolii altor popoare. 

Încercãrile unor împãraþi buni de a readuce poporul în ascultare de Dumnezeu a 

avut un efect doar de scurtã duratã, poporul mergând din rãu în mai rãu, 

continuând sã sãvârºeascã fapte din ce în ce mai grave, stârnind astfel mânia lui 

Dumnezeu. 

          Dupã nenumãrate îndemnuri la pocãinþã, dupã multe avertizãri fãcute de 

Dumnezeu, expresie a harului Sãu ºi a marii Sale îndurãri, poporul a rãmas 

neclintit în neascultarea ºi nelegiuirile lui. Se umpluse paharul mâniei lui 

Dumnezeu ºi judecata anunþatã de Dumnezeu avea sã vinã peste acest popor 

neascultãtor, rãzvrãtit, idolatru.

Însã, înaintea declanºãrii pedepsei finale ce avea sã vinã peste Ierusalim 

ºi locuitorii lui,  Dumnezeu face precizarea prin profetul Ezechiel (cap. 18) cã 

judecata Lui nu va fi una generalã. Dumnezeu, care este sfânt ºi drept, face 

deosebirea între cel neprihãnit ºi cel nelegiuit ºi cã rãsplata va fi dupã faptele 

fiecãruia. Cã rãspunderea pentru viaþa pe care o trãieºte fiecare este individualã 

ºi consecinþele sunt tot individuale.

În acest capitol, sunt prezentate patru situaþii diferite, patru cazuri 

particulare, în care se poate afla orice om, situaþii care ref lectã starea spiritualã 

diferitã a oamenilor, care duc la consecinþe diferite.

1. Omul neprihãnit va trãi.

Iatã ce spune Dumnezeu: omul care urmeazã legile Mele ºi pãzeºte 

poruncile Mele, lucrând cu credincioºie, - omul acela este drept, ºi va trãi 

negreºit, zice Domnul Dumnezeu. (v. 9)

Omul care umblã în neprihãnire ºi face voia lui Dumnezeu are aceastã 

promisiune cã va trãi veºnic în Împãrãþia lui Dumnezeu.

2. Omul nelegiuit va muri.

Cel care trãieºte în nelegiuire, care sãvârºeºte tot felul de pãcate: ….Nu va 

trãi; a sãvârºit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie sã moarã... spune 

Dumnezeu (v. 13).

Justiþia divinã este dreaptã. Rãsplãteºte fiecãruia dupã faptele lui. 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie. 
. Toþi cei care doresc sã participe la aceste 

întâlniri de studiu ºi pãrtãºie frãþeascã sunt bine veniþi.

STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Întâlnirile de studiu biblic cu bãrbaþii continuã în fiecare sãptãmânã în 
ziua de marþi de la ora 19.00. 

  Îi aºteptãm pe toþi bãrbaþii care doresc sã cunoascã 
adevãruri importante referitoare la rolul ºi responsabilitãþile încredinþate de Dumnezeu bãrbatului.

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.  

TINERI EUTIH.Voia Lui ºi nevoile tale! Voia Lui e bunã, placutãºi desãvârºitã! Nevoile tale sunt 
imediate, urgente, apãsãtoare!Când nevoile tale întâlnesc voia Lui... brusc se împlinesc! Marþi, 3 
martie, de la 18.30! Cu voi ºi cu nevoi, fiecare cu voia lui ºi cu nevoile lui, ne confruntãm cu voia Lui!

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna viitoare se va 
citi Ezechiel  20-26.

Se va 
studia Lecþia 18 din cartea Judecãtori (cap. 19:1-30)

CATEHEZÃ. În aceastã dimineaþã a început un nou curs de catehezã pentru toþi cei care doresc 
sã-L urmeze pe Domnul Isus ºi sã cunoascã adevãrurile din Sfânta Scripturã privind mântuirea 
sufletului. Fiecare cursant va primi câte un ghid de studiu cu toate temele ce vor fi abordate. Întâlnirile 
au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã).

COMITET.  Mâine 2 martie a.c.,  ora 18.00, invitãm fraþii din comitetul nou ales al bisericii, precum 
ºi cei care au fost în comitetul trecut, pentru o pãrtãºie comunã, pentru a-I mulþumi lui Dumnezeu 
pentru lucrurile din mandatul trecut pe care Domnul ne-a ajutat sã le facem împreunã ºi pentru 
cãlãuzire în ceea ce priveºte lucrãrile viitoare, precum ºi pentru a ne stabili responsabilitãþile pentru o 
bunã slujire a bisericii.

CINA DOMNULUI. În aceastã dimineaþã vom celebra jertfa de la Golgota a Mântuitorului nostru, 
prin care am fost iertaþi de pãcate. Pot participa la Masa Domnului toþi cei care L-au mãrturisit pe Isus 
Hristos ca Mântuitor ºi Domn în apa botezului ºi sunt într-o relaþie bunã cu Domnul ºi cu semenii.

În aceastã sãptãmânã se va studia Lecþia 16:  Soluþionarea 
problemelor de temperament - Mândria.

o 

o 

o 

  
Doresc Eu moartea 

pãcãtosului? Zice Domnul, 
Dumnezeu. Nu doresc Eu 

mai degrabã ca el sã se 
întoarcã de pe cãile lui ºi sã 

trãiascã? 

(Ezechiel 18:23)

Aria de slujire: 

RUGÃCIUNEA ªI POSTUL

s 

s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 

Mulþumire pentru grupurile de rugãciune din 
case ºi din bisericã (duminicã ora 9).

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care cheamã 
ºi motiveazã credincioºii la rugãciune.

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc 
ºi se roagã pentru lucrarea spiritualã din biserica 
HARUL.

Mulþumire pentru grupul de rugãciune al tinerilor (duminicã ora 9).
Cerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
Cerere pentru înviorare spiritualã prin post ºi rugãciune.
Cerere pentru implicarea mai multor membri în lucrarea de post ºi rugãciune.
Cerere pentru transformarea spiritualã a celor care se roagã ºi postesc (sã nu fim 

doar niºte farisei).  
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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:

Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual   
2014-2015

Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe nume, în 
cadrul slujbei de duminicã dimineaþa

Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire

Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi) pentru 
membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire

Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi 
susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã seara, 
timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã darul 
lui, acolo unde este nevoie

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

 FII MULÞUMIT!                                                                            

 Povestea aceasta se referã la o trãsãturã de 
caracter care se numeºte virtute.

Ce înseamnã sã fii un om virtuos sau un om de-o 
înaltã virtute? Vom afla lucrul acesta din povestea 
urmãtoare.

Andrei era un bãiat sãrac ºi provenea dintr-o 
familie sãracã, de fermieri. Deºi lucra mult ºi din greu 
ca sã-ºi ajute tatãl la treburile zilnice, el totdeauna 
fluiera sau cânta. Hainele cu care era îmbrãcat erau 
vechi ºi foarte peticite. El n-avea nici jucãrii, aºa cum 
aveau ceilalþi copii de vârsta lui, însã lui Andrei nu-i 
pãsa de sãrãcia lui, pentru cã avea niºte pãrinþi care-l 
iubeau ºi-l apreciau foarte mult.

Într-o zi, pe când Andrei lucra pe câmp, vãzu 
deodatã ridicându-se, nu foarte departe, un nor uriaº 
de praf. O pereche de cai, înhãmaþi la o ºaretã, o luaserã 
din proprie iniþiativã la goanã ºi alergau ca niºte 
nebuni, fãrã ca cineva sã-i mai poatã opri. Vãzând 
ºareta apropiindu-se, Andrei îºi dãdu seama cã trebuie 
sã facã ceva pentru a opri caii, înainte ca aceºtia sã se 
izbeascã de bara unui pod din apropiere, eveniment 
care s-ar fi soldat cu distrugerea podului, dar ºi a 
cãruþei la care erau înhãmaþi cei doi cai smintiþi.

Bãiatul sãri imediat peste gard ºi se propti cu 
picioarele de acesta, prinzând de hamuri primul cal 
care se apropie, agãþându-se cu toatã puterea lui de ele 
ºi fãrã sã le mai dea drumul.Gestul lui era dovada unui 
mare curaj. Dacã n-ar fi reuºit sã se prindã de hamuri, 
bãiatul ar fi fost aruncat sub copitele cailor ºi zdrobit de 
moarte. Sub greutatea lui, care se balansa de hamuri, 
caii s-au oprit însã din alergarea lor nebunã.

Nu dupã mult timp, sosi ºi proprietarul cailor, 
care, când realizã ce gest riscase Andrei, îi spuse cu 

multã admiraþie:
- Eºti un bãiat foarte curajos! Cum aº putea sã-þi 

rãsplãtesc fapta ta?
Andrei zâmbi frumos ºi-i rãspunse:
- Domnule, eu n-am oprit caii ca sã mã plãteºti 

dumneata. M-am gândit cã animalele, în nebunia lor, ar 
fi distrus podul de care ne folosim cu toþii, dar ºi cãruþa s-
ar fi stricat, cu siguranþã, ºi chiar caii ar fi avut de 
suferit.

Observând hainele ponosite ale lui Andrei, 
proprietarul cailor îi zise:

- Pot sã-þi dau niºte bani ca sã-þi cumperi un 
costum de haine mai bun?

- Domnule, eu am un costum de haine mai bun ºi 
o pereche de pantofi mai bunã acasã pe care le folosesc 
duminica la bisericã. Hainele de pe mine sunt încã bune 
pentru lucru.

- Dar vei avea nevoie de bani sã-þi cumperi cãrþi 
pentru ºcoalã, la toamnã! - a insistat proprietarul.

- Nu, nu cred, mulþumesc! Cineva mi-a oferit 
niºte cãrþi mai vechi, iar mama mi-a lipit foile care se 
desprinseserã ºi le voi folosi pe acelea, zise Andrei.

- Atunci nu þi-ar plãcea sã ai o paletã de tenis ºi 
niºte mingi?

- Nu cred cã mi-ar trebui de vreme ce mi-am fãcut 
o minge din lâna pe care mi-a dat-o mama, pentru cã se 
încâlcise ºi n-o mai putea folosi. Iar paleta mi-am fãcut-o 
tot eu dintr-o bucatã de placaj.

Proprietarul cailor îºi puse mâna pe umãrul lui 
Andrei ºi zise:

- Dragul meu, acum înþeleg de ce mi-ai zâmbit 
aºa de frumos când am venit. Tu ai învãþat un secret pe 
care mulþi nu-l ºtiu încã: secretul de a fi mulþumit cu 
ceea ce ai. Îmi dai voie sã-þi spun Bãiatul Mulþumit?

ªi cu aceste cuvinte, proprietarul plecã mai 
departe împreunã cu ºareta ºi caii sãi.

Peste câteva zile, la poºtã sosi o cutie care avea la 
destinatar numele ºi adresa lui Andrei. Familia lui 
Andrei a fost anunþatã cã a primit un colet, iar tatãl lui a 
plecat la poºtã sã ridice pachetul.
 Când a deschis pachetul, Andrei a gãsit înãuntru o 
felicitare pe care scria cu litere mari:„Bãiatului 
Mulþumit de la un Prieten Dator, cu mulþumire!“

Andrei ºtia cã acest pachet venea de la stãpânul 
cailor. În el se aflau urmãtoarele: un costum nou de 
haine, o salopetã, ºosete, mãnuºi, o cãciulã cãlduroasã, 
plus o paletã cu mingi de tenis. Când probã hainele sã 
vadã cum îi vin, gãsi în buzunar ºi o hârtie de zece 
dolari. Ce bucuros era acum Andrei!
 Mergând din nou la câmp unde avea de lucru, el 
cânta ºi fluiera mai plin de bucurie ca niciodatã, 
deoarece era mulþumitor lui Dumnezeu cã primise 
chiar ºi o bicicletã de la noul sãu prieten.

Iatã, dragii mei ce înseamnã o virtute: sã ºtii sã 
faci un bine din toatã inima, fãrã sã te aºtepþi la vreo 
rãsplatã, pentru cã aceasta o dã Dumnezeu!  

3. Omul nelegiuit care se pocãieºte va trãi.

Dar dacã cel rãu se întoarce de la pãcatele pe care 

le-a sãvârºit. ºi pãzeºte legile Mele ºi face ce este drept ºi 

plãcut, va trãi negreºit, nu va muri. (v. 21)

Este dovada harului nemãrginit al lui Dumnezeu, 

care nu doreºte moartea pãcãtosului, ci salvarea lui.

4. Omul neprihãnit care pãcãtuieºte va muri.  

Dacã cel neprihãnit se abate de la neprihãnirea 

lui ºi sãvârºeºte nelegiuirea, ºi moare pentru aceasta, 

moare din pricina nelegiuirii pe care a sãvârºit-o. (v. 26)

Cel care a cunoscut harul lui Dumnezeu ºi preþul 

mare plãtit de Fiul lui Dumnezeu pentru iertarea pãcatelor 

ºi care cocheteazã cu pãcatul, ºi trãieºte în pãcat, va muri, 

zice Dumnezeu. 

Trebuie sã reþinem cã avem de-a face cu un 

Dumnezeu sfânt, drept, nepãrtinitor, care cunoaºte bine 

viaþa pe care o trãieºte fiecare om ºi care va rãsplãti fiecãruia 

dupã faptele lui. Este înþelept sã trãim viaþa în ascultare de 

Dumnezeu, împlinind legile ºi poruncile Lui, fãcând ce este 

bine ºi plãcut înaintea lui Dumnezeu. Numai aºa vom avea 

garanþia cã vom trãi o viaþã binecuvântatã aici pe pãmânt ºi 

o viaþã eternã în prezenþa Lui. 

Aproape de cei persecutaþi din Brunei

Brunei este un stat mic aflat pe o insulã în par tea de 

sud-est a Asiei, în acelaºi timp fiind cel mai bogat stat din 

Asia. Are o populaþie de 429000 locuitori, din care 41900 

sunt creºtini, dar cei mai mulþi creºtini fiind strãini care 

muncesc în Brunei. Religia de stat este islam.

Brunei se aflã pe locul 27 în clasamentul primelor 

50 de þãri cu cea mai severã persecuþie.

Legea Sharia a intrat pe deplin în aplicare în 2011, 

iar islamul reglementeazã toate aspectele vieþii din Brunei.

Brunei este condus de un sultan, iar familia lui se 

aflã de peste ºase secole la conducerea þãrii.

Conform Constituþiei, nimic din acþiunile 

sultanului ,,nu poate fi rãu” , nici în viaþã personalã , nici în 

cea oficialã. Orice face ºi orice decide el este bine venit ºi vine 

de la Alah. În Brunei nu au loc alegeri.

În octombrie 2012 sultanul a anunþat cã începând 

cu ianuarie 2013 toate ºcolile trebuie sã aibã ca materie 

obligatorie ,,instruirea în islam”

Persecuþiile principale vin din partea islamului 

extremist ºi a autoritãþilor; de asemenea familia, prietenii ºi 

societatea sunt surse care creeazã probleme creºtinilor.

Guvernul recunoaºte trei biserici catolice ºi trei 

biserici anglicane, iar celelalte sunt considerate secte 

ilegale.

Bisericile ºi activitãþile creºtine sunt monitorizate 

de autoritãþi, astfel la întâlnirile credincioºilor sunt trimiºi 

spioni sub acoperire, pentru a urmãri dacã spune cineva 

ceva împotrivã sultanului ºi a religiei lui .

Persoanele (creºtinii) care sunt considerate cã 

deranjeazã islamul, sunt reeducate în islam, în tabere de 

reeducare.

Transmiterea Evangheliei la musulmani este 

interzisã.

Contactul cu creºtinii din alte þãri, importul de 

biblii ºi celebrarea sãrbãtorii Naºterii Domnului în public 

sunt categoric interzise.  

Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm 

pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþã ca 

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.
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Sursa:www.stiricrestine.ro 

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

Fam. Dunckel Joshua ºi Kara
mulþumire pentru modul în care Dumnezeu a 

lucrat ca sã poatã continua misiunea în România 
(Bucureºti)

înþelepciune în relaþia cu fiica lor, Isabel
înþelepciune de a ºti cum s-o încurajeze pe mama 

lui Joshua, dupã decesul tatãlui

Sora Dumitrescu Mãdãlina
mulþumire cã este copilul Domnului ºi cã este 

binecuvântatã sã locuiascã cu sora ei, Ana ºi familia ei
sã fie o mãrturie la serviciu ºi sã rãmânã tare 

lângã Dumnezeu
rezolvarea problemei legatã de moºtenire
sãnãtatea nepoþelului, Edi

  

s
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Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi 
împlini astfel Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e

Pastor, Nicolae Ologeanu
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