
     

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. Adam Floarea
  2. Alexe Maria
                   3. Alexe Ion
 4. Baciu Zoia
 5. Barbu Zoica
                   6. Bejan Ioan
 7. Blasek Aurelia
 8. Chiþoiu Constanþa
 9. Cibu Maxim
                 10. Cojocaru ªtefan
                 11. Craºovan Petru 
                 12. Ene Lucreþia
                 13. Ignat Maria
                 14. Ion Rozalia
                 15. Ionescu Eugenia
                 16. Ivaºcu Maria
                 17. Lãzãrescu ªtefan
                 18. Micu Gherghina
                 19. Mihai Constantin
                 20. Mihãilescu Marta
                 21. Mitu Emilia
                 22. Nica ªtefia
                 23. Omota Nicu
                 24. Radu Aniºoara
                 25. Rãdulescu Venera
                 26. Sas Florian
                 27. Sãcãcean Elena
                 28. Sãcãcean Gheorghe
                 29. Scântei Gheorghi 
                 30. Simion Adrian
                 31. Slujitoru Angela
                 32. Stan Constantin
                 33. Þoldan Lina 
                 34. Uniºor Cornelia
                 35. Vasilescu Jean 
                 36. Voinea Simona

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

Bolnavii bisericii „HARUL“ Nr. 386   24 ianuarie 2016                      

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

Ferice va fi de voi când ….
Matei 5:1-12

În debutul faimoasei Predici de Munte rostitã de Domnul Isus, 
Mântuitorul aratã secretul fericirii adevãrate, care nu se potriveºte deloc cu 
filozofia lumii despre fericire.

Afirmaþiile Domnului Isus despre fericire, privite prin prisma principiilor 
lumii în care trãim, par, pentru cei mai mulþi oameni, paradoxale, nerealiste, greu 
de crezut ºi cu atât mai mult de trãit. Însã Domnul Isus nu vorbeºte despre lucruri 
imposibile ºi nu face fãgãduinþe pe care sã nu le împlineascã. Cine le ia în serios ºi 
crede cã sunt adevãrate, va experimenta în viaþa lui, aceastã fericire promisã de 
Domnul Isus.

Privind cu atenþie la pasajul amintit mai sus, este uºor de observat cã 
fiecare afirmaþie a Domnului Isus despre fericire, conþine douã pãrþi: prima se 
referã la o calitate spiritualã a omului, iar cealaltã la o promisiune pe care El o face.

Prin urmare, fericirea pe care ne-o promite Domnul Isus este condiþionatã 
de prezenþa unor calitãþi spirituale, a unor virtuþi care trebuie sã se manifeste în 
viaþa credinciosului. 

Mai trebuie spus cã fericirea adevãratã ºi deplinã pe care ne-o dorim toþi, o 
vom experimenta doar atunci când toate calitãþile spirituale menþionate aici de 
Domnul Isus se vor regãsi în viaþa noastrã, fie cã este vorba de relaþia noastrã 
personalã cu Dumnezeu, fie cã este vorba de relaþia noastrã cu semenii.

Vom încerca sã ne oprim ºi sã  meditãm asupra fiecãreia dintre cele nouã 
fericiri cu dorinþa de a ne cerceta ºi a vedea, în ce mãsurã calitãþile menþionate de 
Domnul Isus sunt realitãþi în viaþa noastrã, ca sã ne putem bucura de 
binecuvântãrile promise de El.

Ne vom opri astãzi doar la o parte din ele:

1.Ferice de cei sãraci in duh (v 3)
   Sunt cei care: -recunosc sãrãcia spiritualã din sufletul lor

             -tânjesc dupã prezenþa lui Dumnezeu care sã le umple viaþa

2.Ferice de cei ce plâng (v 4)
   Sunt cei care: -recunosc cã sunt vinovaþi înaintea lui Dumnezeu ºi îºi plâng 
pãcatul

                   -plâng pentru pãcatele ºi mântuirea altora

3.Ferice de cei blânzi (v 5)
   Sunt cei care: -acceptã stãpânirea lui Dumnezeu asupra vieþii lor

             -dovedesc stãpânire de sine în relaþia cu semenii lor

Mulþi oameni, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cautã reþeta miraculoasã a 
fericirii în tot ce le oferã lumea ºi viaþa, ºi trãiesc o permanentã dezamãgire cã nu o 
gãsesc. ªi  aceasta se explicã prin faptul cã sursa fericirii adevãrate este doar în  
Dumnezeu. Prin urmare, haideþi sã împlinim ceea ce Dumnezeu aºteaptã de la noi 
ºi vom experimenta bucuria unei fericiri adevãrate.

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. 

CATEHEZÃ. 

STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu data de 21 ianuarie, (joi de la ora 18.00) se reiau ºi 
întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic.

ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI DIN EXOD. 

EUTIH. O nouã poveste de dragoste din Biblie. O poveste care îþi va influenþa propria ta poveste de 
dragoste! Vino sã învãþãm împreunã din Cuvânt. Marþi, de la 18.30. Asta nu-i poveste!

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.  

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  Levitic 1-7.

Prin harul Domnului, în aceastã dupã amiazã se vor relua întâlnirile 
grupurilor de ucenicie. Va fi o primã întâlnire de rugãciune, pãrtãºie ºi prezentarea unor informaþii 
introductive referitoare la Evanghelia dupã Marcu, pe care o vom studia. Vã aºteptãm cu bucurie ºi 
cu o dorinþã mare de a fi împreunã, de a ne ruga unii pentru alþii ºi a ne adânci în cunoaºterea 
adevãrurilor din aceastã evanghelie.

Studiul de catehezã început în toamnã se apropie de încheiere. Vom parcurge  în 
urmãtoarele duminici ultimele lecþii, urmând, cu ajutorul Domnului, ca în cursul lunii februarie sã 
avem un botez nou-testamentar. Vom reveni cu precizãri în duminicile viitoare.

DECES. A plecat la Domnul sora noastrã, Crainic Floare, în vârstã de 79 de ani. Slujba de 
înmormântare a avut loc vineri, 22 ianuarie a.c. Dumnezeu sã mângâie familia îndoliatã.

COLECTÃ SPECIALÃ. În aceastã dimineaþã va fi o colectã specialã pentru  a sprijini fam. fr. Cristi 
Þepeº.

ªCOALA DUMINICALÃ. În aceastã dimineaþã s-au reluat întalnirile copiilor la ºcoala duminicalã. 
Îi aºteptãm cu bucurie pe toþi copiii, pe care pãrinþii vor avea grijã sã-i aducã în fiecare dumincã  la 
bisericã.

Aºteptãm ºi în aceastã dimineaþã întrebãrile dvs. din 
cartea Exod, pe care le puteþi pune în coºul de colectã.

o 

o 

o 

  

Domnul Isus a spus: Dacã 
ºtiþi aceste lucruri, ferice 

de voi dacã le faceþi. 

 (Ioan 13:17)

Aria de slujire: 

ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 

Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba 

românã de peste 300 de ani
Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara 

noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim 
Biblia

Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
Mijlocire pentru cei care au auzit  Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã 

sufletul
Mijlocire pentru toþi cei care dau învãþãturã din Cuvânt în Biserica Harul: pãstori, lideri de 

grupuri de ucenicie, învãþãtori de la ºcoala duminicalã, adolescenþi, tineri, lideri de la grupul 
surorilor etc.
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U n  dr a m  de î n þ e l e p c i u n e

comunitate, viaþa la nivel naþional ºi viaþa din bisericã. În 

acelaºi timp, acoperã de asemenea sfera violenþei (violãri, 

moarte, incendierea de biserici, etc). Doctorul Ronald 

Boyd-McMillan, director de investigaþii al Open Doors, a 

explicat de ce se au în vedere toate ariile ºi nu doar violenþa:

„Este posibil ca persecuþia sã fie atât de intensã în 
toate domeniile vieþii încât creºtinii se tem sã depunã 
mãrturie de credinþa lor ºi prin urmare sã te întâlneºti cu 
nivele scãzute de violenþã ca ºi rezultat, pentru cã de 
obicei incidentele violente ale persecuþiei sunt rezultatul 
mãrturie creºtine”.

Prin „mãrturie creºtinã” Boyd-McMillan se referã la 
fapte atât de simple precum a asista la serviciile unei biserici, 
de exemplu. Þãrile în care acest fel de opresiune este cea mai 
intensã sunt: Somalia, Coreea de Nord, Eritreea, Afganistan, 
Maldivas, Irak, Iran, Arabia Sauditã, Yemen ºi Siria. Nivelul 
maxim de violenþã îndreptatã asupra creºtinilor în 2015, s-a 
înregistrat în: Nigeria, Pakistan, Irak, Siria, Myanmar, 
Republica Centroafricanã, Egipt, Mexic, Sudan ºi India.

Evidenþele Open Doors aratã cã peste 7000 de 
creºtini au murit în 2015 în lume din cauze 
relaþionate cu credinþa creºtinã, ceea ce presupune o 
creºtere semnificativã de 3000 de persoane, faþã de 
anul anterior. Dar acest numãr nu este complet, deoarece 
cifra nu include situaþia din Coreea de Nord, Irak ºi Siria, de 
unde nu existã informaþii corecte. Statisticile aratã de 
asemenea cã 2300 de biserici au fost atacate sau 
distruse, numãr ce dubleazã cifrele din anul anterior.

În Nigeria, informaþiile despre violenþã au fost 
determinate de brutalitatea miliþiilor islamice radicale ale 
grupãrii Boko Haram. Directorul însãrcinat cu Lista de 
Supraveghere Mondialã, Frans Veerman, a explicat cã ºi 
fãrã a conta cu Boko Haram, încã mai rãmân pãstorii din 
etnia Hausa-Fulani ce comit foarte des atrocitãþi contra 
agricultorilor locali din zonele de frontierã ale Nigeriei. 
„Din cei 4000 de creºtini morþi în Nigeria, 2 500 sunt 
atribuiþi lui Boko Haram ºi peste 1500 pãstorilor Fulani. 
Cel puþin 30000 de creºtini au fost deplasaþi de la casele 
lor, din cauza violenþei numai în statul Taraba”.

Obiectivul ajutorarea persoanelor din spatele 
cifrelor

Lista de Supraveghere Mondialã întocmitã de Open Doors 
este publicatã anual ca un instrument pentru:

·A produce alarmã prin intermediul mediilor de 
comunicare

·Sã fie folositã de politicieni pentru a lua decizii 
bazate pe informaþie

·Pentru ca bisericile din toatã lumea sã sprijine ºi sã 
se roage pentru fraþii ºi surorile lor ce se aflã în prima linie a 
bãtãliei.

Sursa: Open Doors

mine în celulã. Am auzit de IAD, cãruia ei îi spun Lacul de 
Foc. Nu pot sã vãd nimic, sunt vînspãimântat. Se aude 
sunetul paºilor  care vin  înspre mine. Îngerii sunt acum la 
uºa mea...nu...nu...ei intrã acum în celulã. Mã prind, mã 
leagã cu o frânghie...Deja simt mirosul de sulf ars ºi lavã...pot 
sã vãd chiar marginea prãpastiei. Sunt terminat, sunt fãrã 
speranþã...E tot mai aproape...aproape...Inima mi-e plinã de 
fricã...Mã aruncã în  f lãcãri pentru totdeauna. Aºa este- mã 
aruncã înãuntru...în iazul de foc. DURERE...FOC...IAD...De 
ce Zack  nu mi-ai spus niciodatã despre...ISUS, ISUS, ISUS? 

 Semneazã, prietenul tãu, Josh.

 P.S.
Aº fi vrut sã fii ºi tu aici...

 Aceastã povestire are menirea sã ne ajute sã 
înþelegem scopul existenþei noastre pe acest pãmânt.

Aici e vorba de o scrisoare imaginarã, trimisã de 
Josh celui mai bun prieten al sãu Zack. Poate cã ai auzit 
vorbindu-se despre Dumnezeu, despre Domnul Isus, Fiul 
Sãu, care a murit pentru pãcatele tale ºi care e singura 
SOLUÞIE, oferitã de Dumnezeu oamenilor pentru iertarea 
pãcatelor. Însã, tu nu ai luat nici o hotãrâre încã. Pe 
parcursul acestei istorioare, fii foarte atent ºi vezi care 
dintre cele douã personaje ai putea fi tu! Ia, te rog, decizia 
cea mai corectã înaintea lui Dumnezeu, ca sã fii 
binecuvântat în viaþa de dincolo de moarte, iar nu 
blestemat!

SCRISOARE din IAD

 Dragã Zack, Eu am murit astãzi. Totul este aici, 
unde mã aflu, foarte diferit de modul în care-mi 
închipuiam, când eram printre cei vii. Vezi tu, 
întotdeauna am crezut cã lumea în care am ajuns este 
plinã de ceaþã ºi obscurã.

 Dar nu este aºa cum îmi imaginam eu, fiindcã 
totul este clar precum cristalul. Totul este chiar mai real 
decât însãºi viaþa mea de pe pãmânt. Pot sã gândesc, sã 
vorbesc, pot sã ºi simt... 

Chiar, imediat dupã accident, am simþit cum 
sufletul îmi pãrãsea trupul. Am un sentiment de adâncã 
spaimã, pentru cã locul acesta este unul înfricoºãtor. Mi 
s-a pãrut cã te-aud strigând la mine, când am murit, 
dragul meu prieten! Probabil, a fost doar în imaginaþia 
mea. 

 Odatã ajuns aici, am început sã mergem în ºir 
unul dupã altul, pentru cã eram mai mulþi ºi cred cã 
doreau sã ne înregistreze pe fiecare. M-au întrebat apoi 
cum mã numesc ºi au început sã caute într-un registru 
care era chiar Cartea vieþii. Pe mine, cred cã nu m-au 
gãsit, deoarece imediat doi îngeri uriaºi care ºedeau 
alãturi m-au prins strâns de braþe ºi mã trãgeau afarã. 
Eram îngrozit ºi nu aveam nicio idee despre ceea ce se 
întâmplã. Atunci, i-am întrebat pe cei doi îngeri unde 
mã duc,dar ei nu mi-au rãspuns nimic. Apoi, speriat de 
moarte fiind, nu dupã mult timp, eu i-am întrebat din 
nou încotro mergem. Abia atunci mi-au spus cã, 
neavând numele scris în Cartea vieþii, eu nu puteam 
rãmâne acolo. Doar cei ce erau înscriºi în registrul 
acela pot intra în paradis, iar toþi ceilalþi sunt 
condamnaþi sã meargã în iad pentru totdeauna. Eram 
foarte speriat.
 
 Îngerii m-au dus într-un fel de celulã de 
aºteptare unde am stat ºi am meditat mult, mult 
timp.Vrei sã ºtii la ce m-am gândit? M-am gândit la tine. 
Tu eºti creºtin, aºa mi-ai spus tu însuþi.

Te-am întrebat despre lucrul acesta de multe ori; 
uneori, chiar de trei ori pe zi. Tedy, colegul nostru, a 
încercat ºi el sã te abordeze cu privire la subiectul 
acesta, chiar a revenit cu o altã întrebare referitor la 
viaþa ta de creºtin, dar tu ai schimbat pe loc problema pe 
care noi doream
s-o  aflãm. 

 Înainte de a ajunge aici, chiar înainte de 
accident, ºtii  Zack, mã chinuia gândul  cu privire la 
modul  cum aº putea ºi eu sã devin creºtin. 

Ai spus cã eºti prietenul meu...deci trebuia sã-mi 
vorbeºti ºi mie despre Isus, cel pe care tu  îlurmai. Sã-mi 
spui  cum sã nu ajung în  acest loc înfiorãtor. 

 Îmi simt inima cum îmi sare din piept. Îngerii 
au hotãrât sã mã închidã în IAD. Acum, ei coboarã la 

V i z i u n e a  bi s e r i c i i  -  20 16
 Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data 
de 28 septembrie 2014, ne propunem ºi în anul 2016 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 

                   O  ALTFEL  DE  SCRISOARE
                                                                       
  Cum ar fi sã ai un prieten aici pe pãmânt, dar care 
ar muri fãrã sã-l cunoascã pe Dumnezeu, pentru cã tu nu 
i-ai vorbit niciodatã despre Fiul Sãu, Domnul Isus, prin 
care putea ºi el sã fie mântuit? 

Cum ar fi dacã el sau ea ajung în iad?

 Cum ar fi dacã ai primi de la ei, din iad, unde se 
aflã acum din cauza nepãsãrii tale,o scrisoare prin poºtã 
prin care-þi reproºeazã faptul cã suferã acolo, datoritã 
indiferenþei tale faþã de viaþa lor?

O scrisoare din iad de la prietenul(a) ta aflaþi în 
flãcãri ºi în veºnicã tor turã.Ceea ce urmeazã este o 
prezentare, imaginarã, dramaticã a unei astfel de 
scrisori, realizatã de un elev cu 
numele Josh cãtre un prieten pe nume Zack.. De altfel, 
Zack a avut multe oportunitãþi sã-i spunã 
lui Josh despre Isus, dar n-a  fãcut-o. Cei doi erau foarte 
buni prieteni : învãþau la aceeaºi ºcoalã ºi studiau în 
aceeaºi clasã, mergeau împreunã la bibliotecã, jucau 
fotbal, îºi spuneau unul altuia secrete din viaþa 
personalã...Dar era un singur lucru pe care Zack nu i-l 
spunea prietenului sãu Josh..., despre relaþia lui 
personalã cu Domnul Isus.

 Restul poveºtii este simplã ºi tristã, în acelaºi timp. 
Josh a fost împreunã cu alþi colegi la un restauant unde a 
consumat mai multe beri ºi, conducând maºina spre casã 
a avut un accident...A urmat moartea lui ºi-
apoi...înmormântarea.
 Dupã aceea, Zack a primit o scrisoare. Urmeazã 
acum scrisoarea în întregime:

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã
Biserica persecutatã 2016 

Indicele cel mai ridicat de persecuþie 

Din ultimii 14 ani

Noi þãri pe lista primelor 50  Niger ºi Bahrein

Harta persecuþiei din 2016 conþine doar douã þãri noi: 

Bahrein ºi Niger ce se situeazã pe locurile 48 ºi 49. Pentru Niger, 

expansiunea grupãrii Boko Haram pe teritoriile sale a fãcut ca 

violenþa ºi frica între creºtini sã creascã într-un mod brusc. În 

Bahrein, introducerea gradualã a legii Sharia de cãtre sultan, a 

început sã restrângã serios mãrturia publicã a credinþei 

creºtine în aceastã þarã. Cele douã þãri proaspãt intrate au scos 

în afara listei pe Sri Lanka ºi Mauritania. Punctajul de intrare 

între primele 50 a crescut cinci puncte, situându-se anul acesta 

la 53 de puncte, ce înregistreazã ultima þarã din Topul 50, 

Oman, creºtere ce presupune un semnal alarmant.

Oprimaþi ºi zdrobiþi

Metodologia folositã de Open Doors pentru a întocmi 

Lista de Supraveghere Mondialã este în aºa fel conceputã 

pentru a putea verifica cum este oprimatã credinþa creºtinã în 

cinci arii diferite: viaþa privatã, viaþa de familie, viaþa în 
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