
  

     

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

Bolnavii bisericii „HARUL“ 
Nr. 396   03 aprilie 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

Pregãtirea unei noi generaþii
Deuteronom 6:1-25

Pregãtirea copiilor pentru viaþã este sarcina pãrinþilor. Dacã o generaþie 
eºueazã este în parte ºi responsabilitatea pãrinþilor. În repetate rânduri Biblia îi 
îndeamnã pe pãrinþi sã-ºi înveþe copiii, sã le întipãreascã în minte ºi în comportament 
Legea Domnului. O generaþie de pãrinþi ocupaþi înseamnã o generaþie de copii 
neglijaþi.  

Cartea Deuteronomul este un scurt popas între douã generaþii: generaþia care 
a ieºit din Egipt ºi generaþia care a intrat în Canaan. Moise, Iosua ºi Caleb erau 
reprezentanþii pãrinþilor care ieºiserã din Egipt. Toþi ceilalþi fie fuseserã copii în 
perioada exodului, fie se nãscuserã în timpul rãtãcirii prin pustiu. Ajunºi la graniþele 
Canaanului, Moise þine o serie de cuvântãri pentru instruirea noii generaþii. Moise 
pregãteºte generaþia care va intra în Canaan, astfel încât sã nu mai repete greºelile 
pãrinþilor ºi sã se poatã bucura de toatã binecuvântarea Þãrii promise.

Unul din conceptele importante de care trebuie sã þinem seama atunci când 
vorbim de planul de rãscumpãrare este conceptul de „generaþie”. Pentru cã planul de 
rãscumpãrare s-a derulat din generaþie în generaþie pânã a venit Rãscumpãrãtorul, a 
fost esenþialã în tot acest timp transmiterea de la pãrinþi spre copii, din neam în neam, 
a adevãrurilor revelate. La fel de important este ca ºi dupã venirea Rãscumpãrãtorului, 
adevãrurile revelate de Dumnezeu pentru rãscumpãrarea oamenilor din pãcat sã fie 
transmise de la o generaþie la alta, pentru ca toate generaþiile sã aibã acces la Revelaþie. 
Dumnezeu aminteºte mereu generaþiei pãrinþilor sã-ºi instruiascã copiii în Legea 
Domnului, pentru ca la rândul lor, aceºtia sã o poatã transmite copiilor lor ºi pentru ca 
sã poatã face faþã provocãrilor specifice fiecãrei generaþii. Dumnezeu ºtia care vor fi 
provocãrile ºi capcanele cu care se vor confrunta copiii lui Israel odatã intraþi în 
Canaan. De aceea îi porunceºte lui Moise sã-i instruiascã, sã-i înveþe ºi sã-i avertizeze. 

Noua generaþie este pregãtitã pentru a se confrunta cu idolatria canaanitã, cu 
rãzboiul, ºi pentru a începe un nou mod de viaþã. Viaþa nomadã în corturi, pe care ºi-au 
asumat-o patriarhii începând cu Avraam, avea sã fie înlocuitã cu un nou stil de viaþã în 
case ºi cetãþi. Erau pregãtiþi pentru asta? Viaþa din pustiu cu multe neajunsuri era 
înlocuitã de o viaþã prosperã. Erau pregãtiþi pentru a primi binecuvântãrile materiale 
promise?

Cum ar fi trebuit sã se pregãteascã noua generaþie de copii ai lui Israel pentru 
aceste noi provocãri? Moise inspirat de Dumnezeu îi pregãteºte instruindu-i în Legea 
Domnului. Deuteronom înseamnã „a doua Lege” sau „repetarea Legii”. Moise repetã 
Legea pentru ei. De asemenea, Moise îi pregãteºte reamintind minunile Domnului ºi 
greºelile pãrinþilor lor. Minunile Domnului de la ieºirea din Egipt erau o garanþie a 
minunilor necesare la intrarea în Canaan. Dupã cum Egiptul, o naþiune puternicã, nu  
s-a putut opune planurilor divine, tot aºa nici Canaanul nu va putea sta în calea 
cuceririi. Greºelile pãrinþilor erau amintite cu rostul de avertizare: Sã nu faceþi cum au 
fãcut pãrinþii voºtri, ca sã nu fiþi pedepsiþi ca ei! Moise cheamã noua generaþie la 
înnoirea legãmântului cu Dumnezeu, care dã o nouã ºansã unei noi generaþii.
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GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã dupã 
amiazã.Se va studia Lecþia 10 din Evanghelia dupã Marcu 7:1-30.Vã aºteptãm!

NOU CURS DE CATEHEZÃ. Prin harul Domnului a început un nou curs de catehezã. 
Facem precizarea cã acest curs de catehizare este un curs de iniþiere în cunoaºterea 
doctrinelor de bazã ale Scripturii. Îi aºteptãm pe toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrurile 
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze trãirea 
unor  vieþi creºtine autentice. Întâlnirile vor avea loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 
9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!

ORA DE VARÃ. Vã reamintim cã slujba din aceastã searã va începe la ora 18.00. De 
asemenea, slujba de miercuri seara va începe tot de la ora 18.00.

ACCES MAªINI CURTE. Vã informãm cã, în perioada urmãtoare, accesul maºinilor în 
curtea bisericii se va face doar dinspre staþia de metrou Titan (Lidl), pe partea carosabilã nou 
turnatã. 

COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã de la ora 18.00, la 
ºedinþa lunarã.

STUDIU BIBLIC SURORI. Întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu 
biblic au loc în fiecare sãptãmânã în ziua de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în corpul 
din faþã, la etaj.

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. Saptãmâna aceasta se va citi Deuteronom 
17-30.

ªi poruncile acestea, pe care þi le 

dau astãzi, sã le ai în inima ta. Sã 

le întipãreºti în mintea copiilor tãi 

ºi sã vorbeºti de ele când vei fi 

acasã, când vei pleca în cãlãtorie, 

când te vei culca ºi când te vei 

scula. (Deuteronom 6:5-7)

 

Pregãtire în rugãciune pentru

SÃRBÃTOAREA ÎNVIERII
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Mulþumire pentru moartea Mântuitorului ca 
ispãºre pentru pãcatele noastre.

Mulþumire pentru învierea Mântuitorului, care 
este o confirmare a acceptãrii jertfei Sale ºi o 
garanþie a învierii noastre.

Mulþumire pentru oportunitãþile de slujire ºi 
evanghelizare cu ocazia sãrbãtoririi Paºtelui.

Cerere pentru toþi românii care vor celebra Paºtele, sã înþeleagã semnificaþia 
sãrbãtorii.

Cerere pentru protecþie ºi putere în mãrturisirea evangheliei cu ocazia Paºtelui.
Cerere pentru cãlãuzire în vederea organizãrii evenimentelor de Paºte.
Cerere pentru înviorarea spiritualã a credincioºilor prin puterea Învierii.
Cerere pentru mãrturia vizibilã a Bisericii Harul în cartierul Titan.  

          
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,

     
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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C U VÂ N T D E Î N VÃ Þ Ã T U R Ã

în plan duhovnicesc nu e la fel, ci rodirea previne ruina 
spiritualã. Existã câteva condiþii sau premise care ne asigurã 
rodirea ºi care fac diferenþa între cei leneºi ºi neroditori (2 
Petru 1:8) ºi cei sãdiþi în Casa Domnului…  care aduc 
roade ºi la bãtrâneþe sunt plini de suc ºi verzi (Psalmul 
92:13, 14).
Dacã grãuntele de grâu care a cãzut pe pãmânt nu moare 
rãmâne singur, dar dacã moare aduce multã roadã (Ioan 
12:24). Existã un preþ al rodirii pe care trebuie sã fim dispuºi 
sã-l plãtim. Este prima condiþie a rodirii. Toþi suntem 
obiºnuiþi sã plãtim un preþ pentru roadele pe care ni le dorim 
pe masã. Cei mai mulþi dintre noi plãtim preþul la piaþã 
pentru fructele sau legumele pe care le cumpãrãm. Uneori 
chiar ne târguim, ca la piaþã bineînþeles, încercând sã 
obþinem un preþ cât mai mic, dacã se poate. Pentru alþii, mai 
puþini la numãr, preþul înseamnã o investiþie mai 
substanþialã într-o grãdinã sau o livadã. Investiþia aceasta 
presupune bani, timp, cunoºtinþe, rãbdare, lupta cu omizile 
etc. Dar, dat fiind contextul în care trãim, cred cã puþini 
dintre noi mai reflectãm asupra preþului plãtit de sãmânþa 
însãºi pentru a putea rodi. Preþul seminþei este mai mare 
decât preþul oferit de noi la piaþã, ºi chiar decât preþul unei 
investiþii într-o livadã sau grãdinã. Preþul plãtit de noi 
înseamnã bani, mai mulþi sau mai puþini. Preþul plãtit de 
sãmânþã este însãºi viaþa ei. Dacã bobul de grâu care a 
cãzut pe pãmânt nu moare, rãmâne singur, dar dacã 
moare, aduce multã roadã. Deºi se pare cã în Gheþimani 
Mântuitorul se târguieºte cu Tatãl în privinþa preþului care 
trebuia plãtit pentru rãscumpãrarea noastrã, nu existã 
niciun dubiu cã El a înþeles ºi a acceptat de bunãvoie preþul 
rodirii care trebuia plãtit, ºi anume moartea. Îmi dau viaþa 
ca iarãºi s-o iau. Nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau Eu de la 
Mine. Am putere s-o dau ºi am putere s-o iau iarãºi (Ioan 
10:17, 18). Cererea Mântuitorului: Tatã, dacã se poate 
depãrteazã de la Mine paharul acesta nu era o târguialã 
ieftinã în piaþa Tronului, ci tocmai conºtientizarea preþului 
care trebuia plãtit. Mântuitorul venise sã împlineascã 
profeþiile mesianice ºi ºtia foarte bine cã numai dupã ce îºi 
va da viaþa ca jertfã pentru pãcat... va vedea rodul muncii 
sufletului Sãu ºi se va înviora (Isaia 53:10-11). Ceea ce le 
cere Isus urmaºilor Sãi pentru a nu fi nici leneºi, nici 
neroditori este chiar preþul rodirii plãtit de El Însuºi: 
lepãdarea de sine ºi crucea. Într-un cuvânt, moartea. Dacã 
voieºte cineva sã vinã dupã Mine sã se lepede de sine, sã-ºi 
ia crucea în fiecare zi ºi sã Mã urmeze (Luca 9:23). Însã 
pentru unii, „viaþa creºtinã” devine adesea „piaþa creºtinã”, 
unde tot negociazã preþul rodirii ca sã plãteascã, dacã se 
poate, cât mai puþin. Se plâng cã n-au cu ce plãti, când de fapt 
nu vor sã plãteascã adevãratul preþ: moartea faþã de sine, 
moartea faþã de pãcat, moartea faþã de pofte ºi ambiþii 
personale, rãstignirea împreunã cu Hristos. 

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

 Fam. Stãnescu Eugen ºi Viorica

mulþumire cã L-au cunoscut pe Dumnezeu din 
tinereþe

mulþumire pentru familia pe care o au
înþelepciune în relaþiile din familie
mântuirea pãrinþilor surorii Viorica ºi a tatãlui fr. 

Eugen

înþelepciune ºi inspiraþie în vestirea Cuvântului 
(fr. Eugen)

dragoste faþã de toþi copiii de la ºcoala duminicalã
înþelepciune în a se implica în lucrurile pregãtite 

de Dumnezeu pentru ea (sora Viorica)

Stãnescu Raluca

mulþumire pentru pãrinþii ei ºi pentru bunica 
(Mitrofilia) de la care a avut multe lucruri bune de învãþat

mulþumire pentru slujba pe care o are
sã fie mai sensibilã la nevoile celor din jur
înþelepciune în ce relaþii sã investeascã ºi cum s-o 

facã

Mihai Gabriel

multumire cã Dumnezeu nu l-a pãrãsit ºi i-a 
purtat de grijã

pentru un loc de muncã
pentru sãnãtatea fizicã
întemeierea unei familii
mântuirea pãrinþilor ºi a surorii de trup

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2
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AM  SÃ-ÞI  DAU  HAINA  MEA
                de Max Lucado

... Scriptura vorbeºte puþin despre îmbrãcãmintea 
purtatã de Isus. ªtim ce purta vãrul Lui, Ioan Botezãtorul. 
ªtim ce purtau fruntaºii religioºi. Dar hainele lui Isus sunt 
greu de descris: nici atât de umile încât sã stârneascã mila, 
nici atât de strãlucitoare încât sã-ºi întoarcã oamenii capul 
dupã El.

O menþiune referitoare la hainele lui Isus e demnã 
de notat: „I-au luat hainele, ºi le-au fãcut patru pãrþi, 
câte o parte pentru fiecare ostaº. I-au luat ºi cãmaºa, 
care n-avea nicio cusãturã de sus pânã jos. ªi au zis 
între ei: „Sã n-o sfâºiem, ci sã tragem la sorþi a cui sã 
fie”(Ioan 19-23-24)

Era, probabil, bunul cel mai de preþ al lui Isus. 
Tradiþia evreiascã cerea ca mama sã facã o astfel de hainã 
fiului ei ºi sã i-o dea în dar când pleca din casa pãrinteascã. 
Fãcuse oare Maria un astfel de veºmânt pentru Isus? Nu 
ºtim. ªtim, însã, cã era o tunicã fãrã nicio cusãturã, 
alcãtuitã dintr-o singurã þesãturã de sus pânã jos. Ce 
semnificaþie are acest detaliu?

Scriptura descrie adesea comportamentul nostru 
asemeni hainelor pe care le purtãm. Petru ne îndeamnã 
“sã ne împodobim cu smerenie: (Petru 5:5). David 
vorbeºte de oamenii nelegiuiþi care “se îmbracã cu 
blestemul” (Ps. 109:18). Hainele pot simboliza caracterul 
ºi, asemeni cãmãºii Lui, caracterul lui Isus nu avea nicio 
cusãturã. Era ordonat, unitar. Era întocmai ca haina Lui: 
desãvârºit de sus pânã jos.

“Dintr-o singurã þesãturã de sus....” Isus nu era 
condus de propriile gânduri, ci de cele ale Tatãlui Sãu. 
Ascultaþi cuvintele Lui: “Fiul nu poate face nimic de la 
Sine; El nu face decât ce vede pe Tatãl fãcând ºi tot ce 
face Tatãl, face ºi Fiul întocmai” (Ioan 5:29)

Caracterul lui Isus era o pânzã fãrã cusãturã, 
þesutã de la cer la pãmânt... de la gândurile lui Dumnezeu 
pânã la acþiunile lui Isus. De la lacrimile lui Dumnezeu 
pânã la compasiunea lui Isus. De la cuvântul lui Dumnezeu 
pânã la rãspunsul lui Isus. Totul dintr-o singurã bucatã.. 
Totul fiind o imagine a caracterului lui Isus.

Dar când Hristos a fost þintuit pe cruce, El ªi-a scos 
haina desãvârºitã, fãrã nici o cusãturã ºi a îmbrãcat o altã 
hainã, haina ocãrii. Ocara nuditãþii. Dezbrãcat în faþa 
propriei Sale mame ºi a celor dragi. Fãcut de ocarã în faþa 
familiei Sale ºi în faþa oamenilor. Ocara eºecului. Vreme 
de câteva ceasuri pline de durere, liderii religioºi au 
triumfat, iar Hristos pãrea învinsul. Fãcut de ocarã în faþa 
acuzatorilor Lui.

ªi ceea ce este mai teribil, a purtat ocara 
pãcatului. “El a purtat pãcatele noastre în trupul Sãu, pe 
lemn, pentru ca noi, fiind morþi faþã de pãcat, sã trãim 
pentru neprihãnire” (1Petru 2:24)

Haina purtatã de Hristos pe cruce? A fost pãcatul 
meu ºi al tãu. Pãcatul întregii omeniri.

Dar Isus a fost fãcut de ocarã, nu doar în faþa mulþimii, ci ºi în 
faþa cerului.

De vreme ce El a purtat pãcatul ucigaºilor ºi al 
desfrânaþilor, a simþit ruºinea ucigaºului ºi a  celui vinovat de 
adulter. Deºi n-a minþit niciodatã, a simþit ruºinea celui ce 
minte. Deºi n-a înºelat niciodatã, a simþit stânjeneala unui 
înºelãtor. De vreme ce a purtat pãcatul lumii, a simþit ruºinea 
colectivã a lumii.  Nu e de mirare cã scriitorul epistolei cãtre 
evrei vorbeºte de faptul cã Isus “a suferit ocara”. (Evrei 13:13)

Stând pe cruce, Isus a simþit ruºinea ºi ocara unui 
rãufãcãtor. Deºi, El nu era vinovat. Deºi, El nu sãvârºise niciun 
pãcat. ªi, în niciun caz, nu merita sã fie condamnat. Isus a purtat 
pe cruce haina pãcatului, ca sã ne dãruiascã nouã o hainã de o 
puritate fãrã cusur. El a purtat pãcatul nostru ca noi sã purtãm 
neprihãnirea Lui.

Deºi am venit la cruce îmbrãcaþi în pãcat, plecãm de aici 
înveºmântaþi cu hainele mântuirii” (Isaia 61:10).

Într-adevãr, plecãm de la cruce îmbrãcaþi în Hristos 
Însuºi: “V-aþi îmbrãcat cu Hristos” (Galateni 3:27)
Isus n-a considerat cã e destul sã-þi pregãteascã un ospãþ. N-a 
considerat cã e destul sã-þi rezerve un loc. N-a considerat cã e 
destul sã-þi acopere costurile ºi sã-þi asigure transportul la 
masã. 

El a fãcut mult mai mult de atât. Te-a lãsat sã porþi 
hainele Lui ca sã fii îmbrãcat potrivit cu ospãþul Lui.

A fãcut toate astea …. doar pentru tine.

Cum vor face faþã copiii noºtri în lumea în care vor 

trãi? Vor rezista presiunilor? Vor rãmâne credincioºi? Vor 

extinde Împãrãþia lui Dumnezeu mai departe în generaþia 

lor? Vor putea rezista bunãstãrii, apostaziei sau persecuþiei? 

Rãspunsul la aceste întrebãri depinde în mare parte de 

modul în care noi ne asumãm responsabilitatea de a-i 

pregãti. Sã iubeºti pe Domnul, Dumnezeul tãu, cu toatã 

inima ta, cu tot sufletul tãu ºi cu toatã puterea ta. ªi 

poruncile acestea, pe care þi le dau astãzi, sã le ai în inima 

ta. Sã le întipãreºti în mintea copiilor tãi ºi sã vorbeºti de 

ele când vei fi acasã, când vei pleca în cãlãtorie, când te 

vei culca ºi când te vei scula. (Deuteronom 6:5-7)

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

Plini de roade sau de omizi?

Primãvara aduce cu sine viaþa, verdele frunzelor ºi 
vitalitatea. Ne bucurãm de înverzirea naturii, de înflorirea 
pomilor ºi aºteptãm rodirea lor. Adesea se întâmplã ca pomii în 
loc sã fie plini de roade, sã fie plini de omizi. Omida pãroasã 
(Hyphantria Cunea) invadeazã spaþiile verzi, ºi aºa foarte 
restrânse în capitalã, iar dupã ce a devoreazã aproape tot ce este 
verde urcã pe zidurile blocurilor pânã la etajul zece. Invazia 
omizilor. O imagine deplorabilã. Copaci altãdatã plini de 
vitalitate acum sunt complet uscaþi. Aceastã imagine a nimicirii 
în locul rodirii este hidoasã.

Imaginea unui pom roditor este des întâlnitã în 
Scripturi ºi este asociatã cu credinciosul care trãieºte în 
ascultare de Dumnezeu, fiind ca un pom sãdit lângã un izvor 
de apã care îºi dã rodul la vremea lui (Psalmul 1:3). Scriptura 
vorbeºte însã ºi despre credincioºii care se abat de la calea lui 
Dumnezeu ºi devin niºte pomi tomnatici fãrã rod, de douã ori 
morþi, dezrãdãcinaþi (Iuda 12). În aceeaºi comunitate localã 
de credincioºi se pot întâlni creºtini plini de vitalitate ºi creºtini 
plini de uscãciune, creºtini plini de roade ºi creºtini plini de 
omizi. Ce face diferenþa? Care sunt premisele rodirii care ne 
pãzesc de omizile nimicirii? Dacã într-o livadã se poate întâmpla 
chiar unui pom plin de roade sã fie nãpãdit ºi nimicit de omizi, 

Pastor, Daniel Mercioniu

(Va urma)
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