Aria de slujire:
ÎNCHINAREA PUBLICÃ

sMulþumire pentru toþi membrii care participã activ la

Bolnavii bisericii „HARUL“
1.Alexe Maria
2.Baciu Zoia
3. Barbu Ion
4. Bejan Ioan
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cojocaru ªtefan
8. Craºovan Petru
9. Dinu Ilinca
10. Ene Lucreþia
11.Ion Rozalia
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
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.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Dacã numai pentru viaþa
aceasta ne-am pus nãdejdea în
Hristos, atunci suntem cei mai
nenorociþi dintre toþi oamenii!
Dar acum, Hristos a înviat din
morþi, pârga celor adormiþi.
1 Corinteni 15:19-20

slujbele publice
sMulþumire pentru toþi oamenii care participã la slujbele
publice
sMulþumire pentru fraþii ºi surorile care slujesc în cadrul
slujbelor publice: grupuri de cântare, fraþii care dau
îndemnuri la rugãciune, fraþii care adunã colecta etc.
sÎnþelepciune ºi har în alegerea cântãrilor potrivite pentru bisericã
sÎnþelepciune ºi har în motivarea oamenilor la rugãciune
sÎnþelepciune ºi har în predicarea Cuvântului
sParticiparea activã a membrilor bisericii duminicã seara ºi miercuri, nu doar duminicã dimineaþa
sÎnviorarea spiritualã în slujbele publice
sSlujbele speciale de Paºte:sã transmitem în curtea bisericii vestea morþii ºi a învierii Domnului

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
o HRISTOS A ÎNVIAT! Vã salutãm pe toþi cei care aþi venit în pãrtãºia bisericii
noastre în aceastã zi de mare sãrbãtoare, cu salutul creºtinesc: HRISTOS A ÎNVIAT!
Fie ca învierea din morþi a Mântuitorului nostru sã aducã o înviere spiritualã în
sufletele tuturor românilor.
o EVENIMENT EVANGHELISTIC. Sãptãmâna trecutã, în zilele de joi, vineri ºi
sâmbãtã a avut loc în curtea bisericii noastre un important eveniment evanghelistic,
în cadrul cãruia au fost prezentate suferinþele Mântuitorului, suferinþe care au
culminat cu rãstignirea Sa pe cruce pentru ispãºirea pãcatelor omenirii. Sã ne rugãm
ca persoanele care au vizitat aceastã expoziþie sã rãspundã dragostei lui Dumnezeu cu
pocãinþã ºi credinþã, vãzând preþul atât de mare plãtit de Dumnezeu pentru salvarea
oricãrui pãcãtos.
o DONAÞII. Mulþumim tuturor celor care au fãcut donaþii pentru ca evenimentul
evanghelistic din curtea bisericii noastre sã se poatã realiza. Dumnezeu sã
rãsplãteascã jertfa fiecãruia.
o CATEHEZÃ. Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã
pentru toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta
Scripturã privind mântuirea sufletului. Începând cu aceastã serie, toþi cursanþii vor
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).
Vã aºteptãm!
o 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.
o CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS,
sãptãmâna viitoare se va citi Neemia 7-13, Hagai 1-2, Zaharia 1-4.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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Miracolul învierii:
de la fricã la mare bucurie
Matei 28:1-20
Trãirea unui miracol este adesea cel mai bine definitã de amestecul dintre
teamã ºi bucurie. Înainte de a se înfãptui minunea existã teama: Dacã nu se va
întâmpla...În timp ce trãieºti minunea teama se amestecã cu bucuria, dând
naºtere unei stãri amestecate de uimire sau extaz. Dupã înfãptuirea minunii ºi
confirmarea ei, teama de dinainte dispare ºi rãmâne doar o mare bucurie ºi o
teamã sfântã.
Frica aceasta nu este aceeaºi ca teama trãitã înaintea minunii; frica
aceasta este rezultatul manifestãrii prezenþei ºi puterii divine într-un mod
extraordinar. Este înfricoºarea pe care a avut-o Iacov în urma visului sãu, când a
zis: „Cu adevãrat Domnul este în locul acesta ºi eu n-am ºtiut... Cât de înfricoºãtor
este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!”(Geneza
28:16-17). Este frica despre care scriu evangheliºtii cã îi cuprindea pe cei ce erau
martori la minunile Mântuitorului. „Toþi au rãmas uimiþi ºi slãveau pe Dumnezeu;
plini de fricã ziceau: Astãzi am vãzut lucruri nemaipomenite.” (Luca 5:26)
Femeile care s-au dus dimineaþa la mormânt (mironosiþele) erau cuprinse
de fricã ºi o mulþime de îngrijorãri înainte de a ajunge la mormânt în dimineaþa
învierii. De aceea îngerul le-a spus de cum le-a întâmpinat: Nu vã temeþi... Dupã ce
au auzit vestea învierii temerile s-au transformat într-o fricã amestecatã cu mare
bucurie. Piatra datã la o parte, prezenþa îngerului, mesajul învierii Mântuitorului
au produs în sufletul lor o stare greu de explicat, dar în care ºtim cã se regãseau
bucuria imensã ºi uimirea fãrã margini. Ce au auzit era prea frumos ca sã fie
adevãrat, le era teamã sã nu se autoamãgeascã.
Însã Mântuitorul înviat le-a întâmpinat ºi le-a confirmat temeiul bucuriei:
Bucuraþi-vã...; apoi le-a spulberat fricile: Nu vã temeþi... Cu sufletul golit de toate
fricile ºi plin de o mare bucurie, femeile sunt trimise sã vesteascã ºi altora cã Isus
este viu. Toþi cei care au trãit minunea întâlnirii cu Mântuitorul înviat au fost
eliberaþi de teamã ºi au mãrturisit cu o mare bucurie cã Hristos este viu.
Soldaþii îngroziþi au mãrturisit ºi ei ce s-a întâmplat la mormânt, dar nu au
trãit nicio minune ºi nu au produs nicio bucurie. Dimpotrivã, atât ei cât ºi liderii
religioºi au rãmas cu frica în suflet pentru cele întâmplate.
Trãieºte minunea învierii! Trãieºte minunea întâlnirii cu Mântuitorul
înviat! Trãieºte bucuria eliberãrii de fricã ºi uimirea în faþa miracolelor divine! Nu
trebuie decât sã crezi, cãci toate sunt cu putinþã celui ce crede. Roagã-te asemeni
tatãlui din evanghelie care spune: Cred Doamne! Ajutã necredinþei
mele!Dumnezeul nostru este singurul care face minuni. Minunea morþii ºi a
învierii Mântuitorului este cea mai mare minune. Nu poþi mãrturisi aceastã
minune dacã nu ai trãit tu însuþi minunile lui Dumnezeu în viaþa ta!
Pastor, Daniel Mercioniu

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:
o Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual
2014-2015
o Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe
nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa
o Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire
o Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi)
pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire
o Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi
susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare
o Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã
seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

L-am vãzut viu, atunci când apãsaþi fiind de
grija viitorului, s-a ridicat cu glas blând ºi ne-a zis:”nu
vã temeþi, cãci Eu sunt cu voi”.
L-am vãzut viu, atunci când bolnavi fiind, s-a
ridicat ca sã ne vindece.
L-am vãzut viu, atunci când eram la rãscruce de
drumuri ºi nu ºtiam în ce parte sã apucãm, cum s-a
ridicat ca sã ne lumineze drumul ºi sã ne fie far
cãlãuzitor.
L-am vãzut viu, în nopþile de nesomn, cum a stat
blând alãturi ca sã ne sfãtuiascã ºi sã ne înveþe.
L-am vãzut viu, atunci când dezamãgirea ne-a
cuprins viaþa, cum a venit lângã noi ca sã ne încurajeze
ºi sã dea un nou sens vieþii noastre.
L-am vãzut viu, atunci când ne luptam cu
îndoiala, cum a venit ºi ne-a adus Cuvântul credinþei.
L-am vãzut viu, atunci când singurãtatea cãuta
sã punã stãpânire pe vieþile noastre, cum s-a ridicat ºi
ne-a îmbrãþiºat dulce, ca sã ºtim cã nu suntem singuri,
ci îl avem pe El cu noi.

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

Nu, nu e mort; El trãieºte ºi e parte din viaþa
noastrã de fiecare zi, iar noi trãim împreunã cu El.

Creºtere spiritualã

Astãzi ºi zi de zi noi îl sãrbãtorim, pentru cã
HRISTOS A ÎNVIAT!

HRISTOS A ÎNVIAT !
Paºte înseamnã despãrþirea lui Dumnezeu de
Isus, ca noi sã nu avem parte niciodatã de ea. Paºte
înseamnã Crucea care reprezintã salvarea noastrã,
singura cale spre viaþã.
Paºte înseamnã salvare. Dragoste fãrã margini.
Fiul lui Dumnezeu care ºi-a dat viaþa pentru omenire.
Paºtele înseamnã sãrbãtoare. Iatã ce mai înseamnã
Paºte:biruinþa triumfãtoare a lui Isus împotriva morþii,
pãcatului, împotriva Diavolului.
Dar Paºte mai înseamnã ºi o dimineaþã de
duminicã... Un mormânt gol... Un ºtergar ºi doi îngeri
pãzindu-l... Un ”grãdinar”care aduce vestea Mariei: ISUS
A ÎNVIAT DIN MORÞI!
Nu, nu e mort, ci El trãieºte veºnic pentru noi ca
mijlocitor la dreapta Tatãlui. Nu, nu e mort, ci El trãieºte...
în noi ºi pentru noi.
L-am vãzut viu, atunci când plini de fricã
tremuram în faþa furtunilor vieþii, cum s-a ridicat ºi cu
glas poruncitor a liniºtit furtuna.

POEZIE
HRISTOS A ÎNVIAT!
de Valentin Popovici
Rãsunã-n zãri albastre cânturi ºi osanale
ªi glas de bucurie strãbate-n lung ºi-n lat.
Tresaltã omenirea ºi cerul preamãreºte,
Cãci azi, din cruda-I moarte, Hristos a înviat!
El, ce-a primit osânda ºi-a suferit calvarul
Pe lemnul pãtimirii când sufletul ºi-a dat,
El, ce-a-nfruntat batjocuri ºi a rãbdat tortura,
Din cripta morþii,astãzi, Hristos a înviat!
E viu acuma Prinþul ºi Domn al nemuririi,
Cel ce purtat-a spinii ºi-amarul a gustat.
Trãieºte-n veºnicie, cãci biruit-a greul,
Zdrobind puterea morþii, Hristos a înviat!
Îl laudã-n mãrire ºi-I cântã heruvimii
ªi-n strãluciri mãreþe e mai încoronat.
Îl proslãveºte firea ºi gloria-I proclamã,
Cãci, biruind mormântul, Hristos a înviat!

Sãltaþi de bucurie, popoare, preamãriþi-L!
Onoare sã-I aduceþi, cãci El e împãrat!
Cântaþi-I osanale, slãviþi-L pe vecie,
Cãci moartea biruind-o, Hristos a înviat!

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi din Eritreea
În sãptãmâna aceasta, 12-18 aprilie 2015, ne vom
ruga pentru o þarã mai puþin cunoscutã de cãtre români ºi
anume Eritreea. Probabil dacã mergi pe o stradã în oricare
oraº din România ºi întrebi lumea dacã ºtie ceva despre
aceastã þarã, cu siguranþã procentul celor care vor ºti sã
localizeze Eritreea va fi unul foarte mic. Pentru noi
creºtinii, care ne pasã de cei care sunt persecutaþi, vã invit
sã facem un pas în a cunoaºte suferinþele celor care
împãrtãºesc aceeaºi credinþã ca ºi a noastrã dar nu ºi
aceeaºi libertate.
Eritreea
sSe aflã în Cornul Africii ºi este o þara devastatã de
rãzboiul civil ºi secetã
sAre o populaþie de 5,9 milioane locuitori, din
care 2,7 milioane sunt creºtini
sEste o þarã comunistã, ocupã locul 12 în
clasamentul þãrilor cu persecuþii , iar principalele motoare
de persecuþii sunt guvernul dictatorial ºi islamul extremist
sÎn 2002 guvernul Eritreei a scos în ilegalitate
toate organizaþiile religioase care se aflau în þara, în afarã
ortodoxiei, catolicismului, luteranilor ºi a credinþei
islamice
sOficialii din Eritreea spun cã au trei duºmani care
trebuie eradicaþi: SIDA, regimul din Etiopia ºi creºtinii
evanghelici
sA fii creºtin evanghelic în Eritreea înseamnã a
comite o crimã, ºi eºti trimis la închisoare
sAproape fiecare creºtin evanghelic a fost închis
cel puþin o datã
sDirectorul Fundaþiei Internaþionale Barnaba a
declarat: „suferinþele fraþilor ºi surorilor noastre din
Eritreea sunt de neimaginat”
sAproximativ 3000 de creºtini evanghelici sunt
încarceraþi într-un mod inuman în containere metalice de
transport maritim. Containerele sunt în bãtaia soarelui,
iar mâncarea ºi apa o primesc doar pentru supravieþuire.
Datoritã condiþiilor inumane foarte mulþi se îmbolnãvesc
foarte grav, iar tratament primesc doar cei care renunþã la
credinþa activã în Isus sau cei care semneazã un acord cu
statul.
sGabriela,o tânãrã creºtinã care a a fost
interogatã, torturatã ºi þinutã la izolare, niciodatã nu s-a
plâns de acele momente de persecuþii, ci le-a considerat cã
fiind ,,luna de miere cu Isus”
sMulþi creºtini încearcã sã treacã frontierã cu
speranþa cã vor ajunge în Israel

sUnii mor în lungã cãlãtorie: Eritreea-Sudan-EgiptIsrael (900 km parcurºi pe jos), iar alþii sunt prinºi în Egipt,
închiºi, ºi pot fi rãscumpãraþi cu 20 de mii de dolari. Cei mai
mulþi sunt rãscumpãraþi de traficanþii de fiinþe umane care
folosesc femeile în prostituþie iar pe bãrbaþii la munci grele,
iar din fericire unii sunt rãscumpãraþi de organizaþii creºtine
care-i elibereazã. Cei care nu sunt rãscumpãraþi sunt uciºi,
Aproximativ 500- 600 de prizonieri se aflã închiºi în aceste
tabere, care urmeazã sã fie uciºi, rãscumpãraþi de traficanþi
sau rãscumpãraþi de organizaþiile creºtine.
Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu
pentru biserica persecutatã din generaþia ta!

În fiecare zi 10 creºtini sunt asasinaþi pentru
credinþa în Isus
„Persecuþia este orice tratament nedrept suferit de
cãtre creºtini din cauza credinþei lor. Nu este vorba doar de
violarea dreptului de a-ºi alege propria religie, ci de orice fel
de discriminare”. În acest mod defineºte ultima notã
informativã a organizaþiei protestante Open Doors,
dramatica situaþie în care se aflã peste 150 de milioane de
creºtini în toatã lumea.
Aceastã persecuþie, de multe ori conduce la moarte.
Conform acestei organizaþii, 332 de creºtini sunt
asasinaþi în fiecare lunã din cauza credinþei lor în
Isus, adicã peste 10 creºtini pe zi.
Persecuþia nu este rezultatul întâmplãrii, ci este
premeditatã ºi organizatã. Are mai multe nivele, care pleacã
de la opresiune pânã la violarea drepturilor fundamentale,
cum ar fi negarea accesului la educaþie ºi la un loc de muncã.
Pe termen lung, poate ajunge la un nivel de persecuþie
severã, ceea ce duce la un tratament al creºtinilor ca
persoane de mâna a doua, cãrora nu li se respectã nici
drepturile de bazã.
Ron Boyd-MacMillan, Directorul de Investigaþii ºi
Strategie de la Open Doors, afirmã cã sunt patru cauze care
sunt la originea persecuþiei în toatã lumea:
sExtremismul islamic
sOpresiunea comunistã
sNaþionalismul extremist
sIntoleranþa religioasã ºi secularã
Într-un alt studiu, dat publicitãþii la începutul acestui
an de cãtre Institutul Pew Research, religia creºtinã
este cea mai persecutatã la nivel mondial. Un sfert din
þãrile lumii prezintã nivele înalte de ostilitate contra religiei,
conform studiului dat publicitãþii. În aproape toate aceste
þãri, sunt promovate restricþii contra practicii religioase, din
partea guvernelor, dar mai existã ºi o ostilitate socialã, care
este îndreptatã împotriva anumitor grupuri. Dintre aceste
þãri, 27% din ele prezintã un indice înalt sau foarte înalt de
restricþii. În ceea ce priveºte raportul populaþiei, studiul
revelã faptul cã aproximativ 77% din populaþia lumii trãieºte
în þãri unde restricþiile contra practicii religioase, din partea
guvernelor, sunt de un nivel înalt sau foarte înalt.
Surse: Protestante Digital, Open Doors, stiricrestine.ro

