
     

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. Blasek Aurelia
 7. Chiþoiu Constanþa
 8. Cibu Maxim
 9. Cojocaru ªtefan
                 10. Craºovan Petru 
                 11. Ene Lucreþia
                 12. Ignat Maria
                 13. Ion Rozalia
                 14. Ionescu Eugenia
                 15. Ivaºcu Maria
                 16. Lãzãrescu ªtefan
                 17. Micu Gherghina
                 18. Mihai Constantin
                 19. Mihãilescu Marta
                 20. Mitu Emilia
                 21. Nica ªtefia
                 22. Omota Nicu
                 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. Topalã Zenovia
                 33. Þoldan Lina
                 34. Tudose Laurenþiu
                 35. Uniºor Cornelia
                 36. Vasilescu Jean 
                 37. 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

Haina ºi visul trimisului
Geneza 45:1-15

Lumea suspinã ºi astãzi sub grele poveri în aºteptarea unui trimis special 
care sã o salveze. Aºteptãrile sunt foarte diferite în ce-l priveºte pe salvatorul 
trimis, aºteptat, sperat. Iosif este un model biblic de salvator pregãtit ºi trimis de 
Dumnezeu. Dacã Avraam este patriarhul ales, Isaac cel promis, Iacov patriarhul 
fugar, Iosif este cel trimis. Trimis înainte ca sã poatã salva la momentul potrivit. Ca 
orice misiune de salvare, ºi misiunea lui Iosif presupunea o perioadã de pregãtire: 
ºaptesprezece ani în casa tatãlui ºi treisprezece ani în casa robiei, a suferinþei. Apoi 
se desfãºoarã misiunea de salvator al Egiptului ºi al familiei lui Israel, care a durat 
80 de ani. Dincolo de viaþa particularã a lui Iosif, prin el se desfãºoarã Planul divin 
de rãscumpãrare a omului cãzut. Familia lui Israel trebuia sã devinã un popor, o 
naþiune. Egiptul este vasul în care a plãmãdit ºi cuptorul în care a copt Dumnezeu 
poporul ales. Salvatorul Iosif avea sã fie un model pentru eliberatorul Moise ºi un 
prototip al Salvatorului Mesia. Dupã patru sute de ani Dumnezeu îi spune lui 
faraon: Lasã pe poporul Meu sã plece...Familia lui Iacov devenise poporul lui 
Israel.

În perioada de pregãtire din casa tatãlui, Iosif a primit o hainã specialã ºi 
un vis mãreþ. Conºtient de frumuseþea hainei pestriþe ºi de mãreþia visului primit, 
Iosif se confruntã cu invidia ºi rãutatea fraþilor lui. Fraþii îi sfâºie haina, îl aruncã 
într-o groapã, îl vând ca sclav, dar nu-i pot ucide visul. În perioada de pregãtire din 
casa durerii, soþia lui Potifar îl ispiteºte, îl acuzã pe nedrept, îi sfâºie haina, îl 
aruncã în temniþã, dar nu îi poate ucide visul.

Tatãl îl trimite pe Iosif. Fraþii îl vând ca sclav. Dumnezeu este cu el. Tatãl îi 
dã haina, fraþii i-o sfâºie, dar Dumnezeu i-o înnoieºte mereu ºi mereu. Dumnezeu 
reveleazã. Iosif viseazã. Fraþii îl invidiazã. Tatãl îl protejeazã. Dacã la început 
visele proprii îi aduc lui Iosif suferinþã ºi îl dezbracã de haina aceea specialã, în 
partea a doua visele lui faraon îi aduc înãlþarea ºi haina de mare vizir al Egiptului. 

Haina era primitã de la oameni, dar visul era de la Dumnezeu. Mai presus 
de haina datã ºi sfâºiatã de oameni ºi mai presus de visul de la Dumnezeu, era 
planul suveran de salvare, de rãscumpãrare. Dumnezeu m-a trimis înaintea 
voastrã, zice Iosif, ca sã vã scap... ca sã vã rãmânã sãmânþa vie... sã vã 
pãstreze viaþa printr-o mare izbãvire. Salvarea de foametea prezentã încã 
cinci ani pe vremea lui Iosif anticipa izbãvirea din robia egipteanã de câteva sute 
de ani de pe vremea lui Moise ºi, mai ales, rãscumpãrarea din moartea veºnicã 
prin Mesia.

Sãrbãtoarea Naºterii Mântuitorului ne aminteºte de Salvatorul pregãtit ºi 
trimis de Dumnezeu, nu pentru o familie sau o naþiune, ci pentru întreaga 
umanitate. Tatãl L-a trimis. Fiul a venit. Fraþii l-au respins. Oamenii L-au dezbrãcat 
de hainele Lui, au tras la sorþi pentru ele, i-au sfâºiat trupul, dar nu i-au ucis visul, 
misiunea. Ascultarea de Tatãl pânã la moarte pentru salvarea noastrã, acesta a 
fost visul Lui.

Oamenii îþi pot sfâºia hainele, trupul, dar nu-i lãsa sã-þi ucidã visul, 
misiunea, chemarea! Orice ne poate lua lumea, dar nu mãreþia chemãrii de a lucra 
pentru salvarea altora. Nu lãsa fraþii, duºmanii, oboseala sau dezamãgirea sã-þi 
ucidã visul. Tocmai visul care îþi pricinuieºte atâtea necazuri acum, visul te va 
salva într-o bunã zi! Nu renunþa!

o  

o 

PROGRAMUL DE SARBÃTORI.  Se aflã în interiorul buletinului.

o 

o 

o 

o 

o 

o 

EVENIMENT EVANGHELISTIC. Prin harul lui Dumnezeu, duminicã, 20 decembrie, 
vom avea un eveniment evanghelistic pentru pãrinþi ºi copii. Descoperã taina Crãciunului 
este o invitaþie pentru toatã familia. Sã ne rugãm ºi sã ne invitãm prietenii, rudele, vecinii la 
acest eveniment care va avea loc la Auditorium Pallady, în cartierul nostru. Vã rugãm sã 
luaþi invitaþii din holul bisericii ºi sã le oferiþi celor dragi, vecinilor, nepoþilor etc.

GRUPURI DE UCENICIE. 

CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã în biserica noastrã se desfãºoarã un curs de 
catehizare, adicã un curs de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii.  Dorim 
ca cei care participã la acest studiu sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta 
Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze trãirea unor vieþi creºtine 
autentice. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la 
etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are loc în 
fiecare joi de la ora 18.00, 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. Vom urmãri planul rãscumpãrãrii aºa cum a 
fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi  
Exod 4-10.

În aceastã dupã amiazã va fi ultima întâlnire a grupurilor de 
ucenicie înainte de sãrbãtori. Se va studia din evanghelia dupã Matei 2:1-12, lecþia 
Înþelepþii încã Îl cautã. Urmãtoarele douã lecþii din Ghidul de studiu se vor studia acasã  
individual. Întâlnirile grupurilor de ucenicie se vor relua în luna ianuarie la o datã ce va fi 
anunþatã ulterior.

EUTIH. Mâine, luni 14 decembrie, de la ora 18.30, te invitãm la o searã 
liniºtitã de meditaþie ºi bucurie. Subiectul? Naºterea Mântuitorului! Crãciunul Eutih 
e tihnã, cântec ºi bucurie! Vino ºi tu!

  
 Dumnezeu m-a trimis înaintea 

voastrã ca sã vã rãmânã sãmânþa 
vie în þarã ºi ca sã vã pãstreze viaþa 

printr-o mare izbãvire.
Aºa cã nu voi m-aþi trimis aici, ci 

Dumnezeu;
Geneza 45:7,8a

Aria de slujire: 

POSTUL ªI RUGÃCIUNEA

s
s
s

s

s

s
s
s
s

Post ºi rugãciune pentru misiunea din luna decembrie
Post ºi rugãciune pentru curãþire, smerire ºi împuternicire
Post ºi rugãciune pentru îndrãznealã ºi perseverenþã în 

mãrturisire, pentru fiecare credincios
Post ºi rugãciune pentru cei care vor primi invitaþii, ca sã 

rãspundã chemãrii 
Post ºi rugãciune pentru cei care vor fi implicaþi direct pe 

teren (penitenciar, spitale, ºcoli, grãdiniþe, Auditorium Pallady)
Post ºi rugãciune pentru cãlãuzirea Bisericii Harul în toate deciziile ºi acþiunile ei viitoare
Post ºi rugãciune pentru alegerea unui nou pãstor anul viitor
Post ºi rugãciune de mulþumire pentru anul care a trecut
Post ºi rugãciune pentru har în anul viitor
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17.30 –19.30

17.30  –19.00
Pastor, Daniel Mercioniu



Sora  Radu Daniela
mulþumire cã L-a cunoscut pe Dumnezeu din 

tinereþe
mulþumire pentru biserica HARUL („a doua mea 

familie”)
mulþumire pentru familia pe care o are (6 copii)
o dragoste mai mare pentru Dumnezeu, pentru 

slujirea Lui
mântuirea tuturor copiilor ei
mântuirea soþului, pe care Dumnezeu îl cerceteazã

Sora Topalã Zenovia
mulþumire pentru inima pe care i-a dat-o 

Dumnezeu de a face bine semenilor
inþelepciune în toate relaþiile cu cei pe care îi ajutã
dorinþa de a-L sluji pe Dumnezeu
mântuirea fiului, Ovidiu
mântuirea fraþilor de trup, Emil ºi Ovidiu 

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

 

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

TE  BUCURI  DE  NAªTEREA  
MÂNTUITORULUI ?

 Când unui copil i s-a spus cã va mai avea o 
surioarã, acesta n-a fost deloc încântat ºi nici 
impresionat, ba dimpotrivã. Poate cã bãieþelul era 
puþin cam egoist ºi n-ar fi dorit ca dragostea pãrinþilor 
lui  faþã de el s-o împartã cu nimeni.

 A doua zi când a mers la ºcoalã, învãþãtorul sãu 
l-a întrebat:

-Am aflat cã în curând, veþi avea în familia 
voastrã un nou membru -o fetiþã- aºa este?

-O, da, a rãspuns el, fãrã sã fie deloc 
entuziasmat de evenimentul acesta. ªi ce-i cu asta? - a 
continuat el, oarecum supãrat.

 Învãþãtorul l-a întrebat din nou:
-Nu eºti fericit acum cã vei avea ºi o surioarã?
-O, da, a rãspuns el, dar...! Acum vom face mai 

multe cheltuieli, pentru cã ne vor trebui o mulþime de 
alte lucruri!

  Asemenea acestui bãiat, mulþi oameni nu se 
bucurã cu adevãrat de naºterea Mântuitorului, 
gândindu-se la câte lucruri trebuie sã cumpere la 
aceastã sãrbãtoare ºi cã vor fi cheltuieli mult mai mari 
decât în orice altã perioadã a anului. Însã toþi ar trebui 
sã ºtie cã Pruncul Isus a venit pe pãmânt sã-i 
îmbogãþeascã  pe oameni, nu sã-i sãrãceascã. Isus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu  a venit pe pãmânt sã aducã 
Împãrãþia lui Dumnezeu în inimile oamenilor ªi 
aceasta este cea mai mare bogãþie pe care o poate avea 
un om.

   Prin urmare, nimic nu trebuie sã umbreascã 
bucuria acestei sãrbãtori, pentru cã Pruncul nãscut în 
ieslea Betleemului a venit pe pãmânt, nu sã ne creeze 
probleme, ci sã ne scape de probleme. Si cea mai gravã 
problemã care îi nefericeºte cu adevãrat pe oameni, 
este pãcatul. Biblia afirmã cã Isus a venit pe pãmânt 
pentru a mântui pe poporul Lui de pãcatele sale. 
(Matei 1:21).

   Pentru aceasta, Fiul lui Dumnezeu avea sã 
meargã la cruce ºi sã plãtescã scump, cu viaþa Sa, 
pentru iertarea pãcatelor întregii omeniri.

  Iatã de ce, sãrbãtoarea naºterii Mântuitotului, 
trebuie sã aducã bucurie în viaþa oricãrui pãcãtos 
pentru mântuirea pregãtitã de Dumnezeu tuturor 
oamenilor.

   Dacã doreºti sã trãieºti cu adevãrat aceastã 
bucurie, apropie-te cu credinþã de Pruncul Isus, 
închinã-te înaintea Lui ºi dã-I slavã,  cãci El s-a nãscut 
ca sã fie ºi Mântuitorul tãu.  

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

Nu evenimentele finale ºi frica de iad mã pot aduce la 
pocãinþa radicalã, ci Isus Hristos prin dragostea manifestatã în 
viaþa  Sa de pe pãmânt ºi pe cruce, înviind ºi acum stând la 
dreapta Tatãlui ºi mijlocind pentru mine pãcãtosul.

      Cu Dumnezeu alãturi ºi spijinindu-te pe braþul Sãu poþi 
înfrunta tot ce-þi iese în cale.
 
      Nu cunosc calea care mã duce la El, dar cunosc Cãlãuza 
care mã conduce.De ce sã mã mai tem?

                   (Martin Luther)

      Omul sã nu ezite niciodatã sã recunoascã faptul cã a 
greºit. Recunoscând cã a greºit, înseamnã cã a evoluat ºi cã azi 
e mai înþelept decât ieri.                                               (Jonathan Swift)

     Iubirea este cea mai înaltã fericire la care poate ajunge 
omul, cãci numai prin ea cunoaºte cã este mai mult decât el 
însuºi, cã e una cu Dumnezeu. (Rabindranath Tagore)

      Cred în Dumnezeu, aºa cum cred în rãsãritul soarelui. 
Nu pentru cã îl vãd,ci pentru cã vãd tot ce atinge.   

                                          (C. S. Lewis)

       Când diavolul îþi aduce aminte de trecutul tãu, tu 
aminteºte-i de viitorul lui.

       Componentele fundamentale ale fericirii sunt: sã 
iubeºti pe Dumnezeu din toatã inima ta, sã lucrezi ceva pentru 
El ºi sã speri cã ”dincolo” vei fi cu El.

       Nu putem avea legãturi adevãrate cu Cristos, fãrã sã 
purtãm în noi ceva plãcut din mirosul parfumului Sãu.

     ”Aºtept sã-mi creascã aripi;mi-e dor de nemurire...Simt 
dragostea cu care ai sã mã strângi la piept, O, Domnul meu!” 

                                              (Anonim)

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

P R O G R A M U L D E S Ã R B Ã T O R I

Duminicã 20 decembrie:
10,00 - 12,00 - program obiºnuit

                17,00 - 19,00 - eveniment la Auditorium Pallady

Miercuri 23 decembrie:                     
 - se suspendã

Joi 24 decembrie (Ajun Crãciun ):      
17,30 - 19,00 - (rugãciune, predicã)

Vineri 25 decembrie (Crãciunul):        
10,00 - 12,00 - (închinare, cor copii, predicã)                                                            
dupã amiazã - sãrbãtoarea Crãciunului în familie

Duminicã 27 decembrie:                       
10,00 - 12,00 -  (închinare, rugãciune, predicã)                                                                  
17,30 - 19,30 -  (închinare, predicã)

Miercuri 30 decembrie:              
 - se suspendã

Joi 31 decembrie (Ajun An Nou):   
17,30 - 19,30  - (r ugãciune, mãrturii, urãri)

Vineri 1 ianuarie 2016 (An Nou):     
10,00 - 12,00  - rugãciune, predicã

Duminicã 3 ianuarie:          
               10,00 - 12,00 -  închinare, rugãciune, predicã, Cina)

17,30 - 19,30 -  închinare, predicã

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

Rugãciune pentru Eritreea! 

Rugaþi-vã pentru guvernul marxist care 
persecutã creºtinii

Domnul Isus ne-a poruncit sã ne rugãm pentru cei care ne 
persecutã (Mat. 6:44). Rugaþi-vã pentru membrii guvernului de 
ideologie marxistã din Eritreea, în frunte cu preºedintele 
Isaias Afewerki, care muncesc din greu pentru a produce 
durere ºi suferinþã credincioºilor creºtini din aceastã þarã.

Rugaþi-vã ca toþi aceia care îi persecutã pe fraþii noºtri 
sã aibã o întâlnire autenticã ºi personalã cu Domnul în viaþa 
lor. Prenumele preºedintelui înseamnã „Isaia”; rugaþi-vã ca el 
sã Îl vadã pe Domnul cel Atotputernic, la fel cum L-a vãzut, cu 
mulþi ani în urmã, omul care a purtat acelaºi nume (Isaia 6:5).

Rugaþi-vã neîncetat pentru Biserica Persecutatã 
de grupãrile islamiste ca: Statul Islamic, Boko Haram ºi 
alte structuri ce se conduc de legea islamicã Sharia.

ªase membri ai comitetului unei 
biserici din Kilto, Etiopia au fost arestaþi ºi 

condamnaþi pentru incitare la urã

ªase membri ai comitetului unei biserici din Kilto, 
sudul Etiopiei, au fost declaraþi vinovaþi de incitare la 
tulburãri publice, distrugerea încrederii publice în 
autoritãþile guvernamentale ºi incitare la urã. Aceste acuzaþii 
au fost fãcute în baza unei scrisori pe care cei ºase au scris-o, 
în care descriau persecuþiile pe care le au de îndurat trãind în 
zona Silte, într-o þarã majoritar musulmanã, relateazã 
Fundaþia Barnabas. 

În scrisoarea care a fost multiplicatã ºi trimisã mai 
multor instituþii guvernamentale ºi care a ajuns ºi în          
mass-media, ei se plângeau de faptul cã sunt discriminaþi 
atunci când vor sã se angajeze, cã li se dã foc bisericilor, cã 
trebuie sã facã faþã atacurilor fizic ºi ameninþãrilor cu 
moartea. Autoritãþile locale au cerut ca creºtinii sã îºi cearã 
scuze, ceea ce au fãcut. Ei au fost, totuºi, condamnaþi la câþiva 
ani de închisoare.

Rugaþi-vã ca acele cuvinte pe care ei le-au scris sã 
îºi atingã scopul, iar autoritãþile etiopiene sã lupte pentru 
a se asigura cã toþi cetãþenii sunt protejaþi de violenþe ºi 
trataþi în mod egal în faþa legii.

Musulmanii fulani atacã creºtinii din Nordul 
ºi Centrul Nigeriei

Creºtinii din nordul ºi din centrul Nigeriei sunt þinte 
nu doar ale militanþilor Boko Haram, ci ºi ale musulmanilor 
Fulani. Organizaþia Barnabas cautã sã ajute victimele. 
Recent, unui numãr de 280 de familii li s-au donat alimente: 
orez, fasole, ulei ºi cuburi concentrate.

Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru cã, în felul acesta, 
familiile pot rãmâne sã îºi lucreze pãmântul ºi nu vor rãmâne 
fãrã case ºi fãrã un loc unde sã munceascã.

Rugaþi-vã neîncetat pentru fraþii ºi surorile 
noastre rãscumpãrate cu acelaºi sânge scump vãrsat de 
Domnul Isus la Golgota, ca sã rãmânã tari în aceste 
împrejuri.

Rugaþi-vã pentru propãºirea Evangheliei în 
aceastã parte a lumii ºi pentru mântuirea opresorilor 
care provoacã creºtinilor atâta suferinþã. Rugaþi-vã 
pentru grupul Bogo-Haram ºi musulmanii fulani sã 
cunoascã adevãrul ºi sã poatã întâlni venirea Domnului 
pe nori cu bucurie.

Rugaþi-vã pentru o conducere puternicã ºi cu 
teamã de Dumnezeu în Nigeria, care sã protejeze creºtinii 
din violenþele acestor grupuri.
Sursa:www.stiricrestine.ro
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