Rugãciune specialã pentru
ADOLESCENÞI ªI TINERI

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cândea Cornelia
7. Cibu Maxim
8. Ene Lucreþia
9. Georgeta Chiºcã
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Ana-Maria
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaºcu Maria
15. Lãzãrescu ªtefan
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mihai Polixenia
19. Mihãilescu Marta
20. Mitroi Alexandra
21. Mitu Emilia
22. Nica ªtefia
23. Omota Nicu
24. Oprea Aurica
25. Radu Aniºoara
26. Rãducanu Georgeta
27. Rãdulescu Venera
28. Rãduþã Constantin
29. Sas Florian
30. Sãcãcean Elena
31. Sãcãcean Gheorghe
32. Slujitoru Angela
33. Stan Constantin
34. Stroe Silvia
35. Þoldan Lina
36. Vandici Aurora
37. 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

Domnul, Dumnezeul tãu, este
în mijlocul tãu, ca un viteaz
care poate ajuta; Se va bucura
de tine cu mare bucurie, va
tãcea în dragostea Lui ºi nu va
mai putea de veselie pentru
tine.
Tefania 3:17

smulþumire pentru adolescenþii ºi tinerii Bisericii
„Harul”
smulþumire pentru tinerii ºi adolescenþii sãnãtoºi în
credinþã, care slujesc dupã darul primit
smulþumire pentru pãrinþii care îºi cresc adolescenþii
ºi tinerii într-un climat familial ºi spiritual sãnãtos
smulþumire pentru învãþãtorii de la adolescenþi ºi tineri
smijlocire pentru adolescenþi sã fie nãscuþi din nou ºi sã rãmânã în bisericã
smijlocire pentru tineri sã strângã rândurile ºi în unitate sã formeze un grup sãnãtos te tineri
smijlocire pentru tineri sã doreascã sã participe la întâlnirile Eutih de marþi seara
srugãciune pentru cãsãtoria tinerilor ajunºi la vârsta potrivitã
srugãciune pentru echilibru între serviciu ºi slujire în viaþa tinerilor
srugãciune pentru curãþie în viaþa adolescenþilor ºi tinerilor
srugãciune pentru evanghelizare prin tineri pentru tinerii din cartierul Titan
srugãciune pentru conducerea bisericii sã ºtie sã punã în valoare tinerii credincioºi ºi
darurile lor

Anunþuri:
o ADUNAREA GENERALÃ A BISERICII. În aceastã dimineaþã, începând cu ora 11.00 va
avea loc Adunarea Generalã Anualã a bisericii noastre. Rugãm toþi membrii bisericii
HARUL sã rãmânã ºi sã participe la lucrãrile Adunãrii Generale, pentru a evalua împreunã
lucrarea spiritualã ºi administrativã a bisericii pe anul 2016 ºi pentru a ne sfãtui ºi decide cu
privire la obiectivele pentru anul 2017. La sfârºitul slujbei din aceastã dimineaþã, prietenii ºi
musafirii se vor retrage ºi îi aºteptãm cu bucurie la urmãtoarele slujbe ale bisericii noastre.
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de
ucenicie. Se va studia Lecþia 18 (1 Petru 2:21-25), lecþie care se gãseºte prezentatã ºi
explicatã în ghidul de studiu la pag. 14-18. Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru
cunoaºterea ºi aprofundarea învãþãturilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în
trãirea noastrã zilnicã.
o CATEHEZÃ - ÎNCHEIEREA STUDIULUI. În aceastã dimineaþã s-a încheiat studiul de
catehezã început în toamnã, în luna octombrie. Urmãtorul studiu va începe în prima
duminicã din luna martie a.c. Cei care doresc sã participe pentru a cunoaºte adevãrurile
Scripturii privind mântuirea sufletului ºi au întrebãri la care doresc rãspunsuri îi aºteptãm sã
vinã la acest studiu. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul
din faþã, la etaj (bibliotecã).
o ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale,
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se
mai întoarce niciodatã!
o FAMILII. Anul 2017 este anul Reformei. Începe reforma cu familia ta. Sâmbãtã, 4
martie, între orele 11.00-13.00, te invitãm sã evaluãm împreunã temelia pe care ne
clãdim viaþa de familie. Rezervã-þi de acum douã ore pentru familia ta. Vom reveni cu detalii.
o STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu aceastã sãptãmânã se reiau ºi întâlnirile surorilor
pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic. Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi începând
cu ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj, (bibliotecã).
o AJUTOARE PENTRU REFUGIAÞI. Biserica noastrã doreºte sã se implice în ajutorarea
refugiaþilor din Bucureºti. Sunteþi invitaþi sã aduceþi în duminicile de 19 ºi 26 februarie la
bisericã haine, jucãrii sau cãrþi pentru copii mici, care sunt într-o stare bunã. Fr. administrator
le va colecta, iar câþiva voluntari le vor sorta ºi distribui. Vã rugãm sã aduceþi hainele spãlate,
cãlcate ºi în condiþii cât mai bune. Ne adresãm tuturor vârstelor, de la 0 la 50 ani; majoritatea
refugiaþilor au peste 25 de ani.
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, surorile ºi tinerii care doresc sã
mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din
faþã, la etaj.
o CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta
se va citi Ieremia 4-12.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

17.30 –19.30
17.30 –19.00

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
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Reforma religioasã ºi renaºterea spiritualã
2 Regi 23:1-15
Auzim destul de des vorbindu-se despre nevoia de reformã: reformarea
statului, reforma în justiþie, în administraþie, reforma sistemului de învãþãmânt,
medical etc. Chiar ºi în istoria Bisericii existã o perioadã de Reformã, care începe cu
Marin Luther în 1517. Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la începutul Reformei. S-a
încheiat însã reforma Bisericii? Nu mai este nimic de schimbat? Chiar în zilele noastre
vorbim adesea de nevoia de reformã în diverse domenii ale bisericii. A meritat însã
reforma? ªi-a atins þinta? E suficientã schimbarea formelor sau e necesarã ºi înnoirea
inimilor? Reforma religioasã a Bisericii fãrã renaºterea spiritualã a enoriaºilor nu îºi
atinge scopul. Reformele religioase ale lui Iosia din sec. VII î.H., implicarea în
schimbarea spiritualã a poporului prin înnoirea Legãmântului ºi celebrarea Paºtelui
constituie un model biblic plin de învãþãminte.
Nevoia de reformã (2 Regi 22-23)
Casa Domnului în paraginã
Legea Domnului pierdutã
idolatria înfloritoare
Premisele reformei (2 Regi 22)
un om: Iosia
o carte: Legea Domnului
o viziune: E vai de noi! Se poate mai bine!
Limitele reformei (Þefania 1)
reformã fãrã renaºtere
duplicitate în credinþã
rãmãºiþele idolatriei
Copiii reformei (2 Cronici 34; Daniel 1)
prin care se înfãptuieºte reforma: Iosia
pe care îi naºte reforma: Ezechiel, Daniel, Hanania, Miºael ºi Azaria

În ce domenii din viaþa ta ai nevoie de reformã? Începe reforma cu familia ta!
Ia iniþiativa! Schimbã formele alterate care pun în pericol conþinutul spiritual al vieþii
tale ºi al familiei tale. Nu te mulþumi doar cu schimbarea formelor exterioare, cu
dãrâmarea „idolilor”. Construieºte dupã ce ai dãrâmat. Smulge rãul din rãdãcinã, din
inimã. Roagã-te pentru o renaºtere spiritualã pe care doar Duhul Sfânt o poate face!
Reforma meritã înfãptuitã chiar dacã are limitãrile ei ºi nu îºi atinge toate scopurile.
Copiii reformei vor duce mai departe credinþa proaspãtã pe care o genereazã reforma
ºi renaºterea spiritualã.
Pastor, Daniel Mercioniu

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
BILLY ªI CAPUL DE PEªTE
Încredinþeazã-ti soarta în mâna Domnului,
încrede-te în El, ºi El va lucra! (Psalm 37: 5)
Billy se întorcea spre casã gânditor. Povestirea pe
care o auzise la ºcoala duminicalã era într-adevãr
interesantã. Din povestire, Billy reþinuse cã trebuia plãtitã o
taxã ºi Domnul Isus îi spusese apostolului Petru sã meargã la
mare, sã arunce undiþa ºi va prinde un peºte, în gura cãruia se
va gãsi banul necesar. Petru ascultase, fãrã ºovãire, ºi
lucrurile se întâmplaserã întocmai cum spusese Domnul.
(Matei 17: 24 -27)
Mama lui Billy era o vãduvã foarte sãracã. Billy s-a tot
gândit în mintea sa de copil ºi i s-a pãrut normal ca Domnul
s-o ajute pe mama lui. Din momentul acela, Billy s-a rugat
continuu ºi a pus deoparte fiecare bãnuþ, pânã a reuºit sã
strângã cinci franci. Cu aceºti bani, el merse la magazin.
-Cu ce te potajuta? îl întrebã vânzãtorul.
-Aº dori un peºte mare, zise Billy.
-Un peºte mare costã mai mult de cinci franci.
-Atunci daþi-mi un cap de peºte!
Vânzãtorul cãutã un cap mare de peºte, pe care i-l
ambalã frumos.
Plin de încredere, Billy merse bucuros spre casã ºi, din
pragul casei, zise:
-Mamã, uite ce am cumpãrat!
-Dar de ce ai fãcut-o, zise atunci mama.
-Pentru ca sã avem cu ce sã ne plãtim datoriile. Aºa s-a
întâmplat ºi cu Petru, spune Biblia.
Mama ºi bãiatul au deschis gura peºtelui, dar n-au
gãsit nimic.
Profund dezamãgit, Billy s-a dus atunci în patul sãu ºi a
început sã plângã, pânã când a adormit.
Între timp, mama sa privi în grabã prin ziarul în care
fusese învelit capul de peºte. Mare i-a fost mirarea sã-ºi
gãsescã numele într-un anunþ, scris de un notar. Deoarece
notarul nu cunoºtea adresa mamei lui Billy, el menþionase
doar numele femeii, în anunþul pe care-l fãcuse în ziar. Era
scris acolo, cã mama lui Billy trebuia sã ia legãtura cu notarul
care fãcea anunþul, legat de o moºtenire pe care aceasta o
primea.
Una dintre prietenele mamei îi lãsase, prin
testament, o frumoasã moºtenire în bani. Când
Billy aflã aceastã veste neaºteptatã, faþa i se luminã ºi
zise mamei sale:
-Aºa, deci Domnul Isus mi-a ascultat rugãciunea! Fãrã
capul de peºte, nu am fi aflat niciodatã despre aceºti bani,
pregãtiþi de Domnul !

Aceastã povestire adevãratã ne aratã cum
rãspunde Dumnezeu la o rugãciune, fãcutã cu
o credinþã sincerã. Chiar dacã nu întotdeauna lucrurile se
desfãºoarã ca în întâmplarea prezentatã aici, sã nu uitãm
cã întotdeauna Dumnezeu ascultã rugãciunea fãcutã
cu credinþã.
Ceea ce trebuie sã facem noi este sã ne încredinþãm
viaþa în mâna Domnului ºi El va lucra aºa um considerã cã
este de folos pentru binele nostru vremelnic ºi veºnic.

B I S E R I C A P E R S E C U T AT Ã
80% din studenþii chinezi convertiþi la
creºtinism în timpul studiilor în
strãinãtate renunþã la credinþã când se
întorc acasã

Aproape de cei persecutaþi din Bahrain
Bahrain este o þarã insularã din Orientul Mijlociu, care
cuprinde un arhipelag format din 33 de insule din sudul
Golfului Persic, între Peninsula Qatar pe coasta de est ºi Arabia
Sauditã în partea de vest.
Bahrain are o populaþie de 1,4 milioane locuitori, din
care 186 000 sunt creºtini. Religia de stat este islam. 86,6% din
populaþia þãrii este islamicã. Bahrain se aflã pe locul 48 în
clasamentul þãrilor cu cele mai severe persecuþii.
Sursa principalã de persecuþii este islamul extremist ºi
paranoia dictatorialã. Societatea este foarte conservatoare, iar
influenþa islamului radical creºte în regiune, astfel guvernul
devine tot mai autoritar. Libertatea de întrunire ºi alte drepturi
fundamentale sunt în mod regulat încãlcate de guvern.

Creºtini în strãinãtate, dar nu ºi acasã. Acesta este
cazul a multor studenþi chinezi care s-au convertit la
creºtinism în timpul ºederii în strãinãtate la studii dar care
odatã ajunºi acasã, în China, renunþã la credinþa lor,
informeazã Foreign Policy.

Exprimarea publicã a credinþei creºtine presupune
riscuri serioase. Este ilegalã împãrtãºirea Evangheliei
musulmanilor. Pentru creºtinii proveniþi din mediul musulman
orice fel de activitate creºtinã poate aduce persecuþie serioasã
din partea familiei.

ªtirile dau vina pe autoritãþile chineze care
manifestã un comportament ostil faþã de creºtini.

În ciuda acestor restricþii ºi probleme prin care trec
creºtinii din Bahrain, numãrul musulmanilor care-L acceptã pe
Isus ca Domn ºi Mântuitor în viaþa lor este în creºtere.

Începând cu anul 2010, zeci de mii de studenþi
chinezi care au mers la studii în þãrile vorbitoare de limba
englezã ºi care s-au convertit la creºtinism, dupã studii s-au
întors înapoi în China. Totuºi, conform statisticii, odatã
ajunºi acasã, aproximativ 80% dintre cei care s-au
convertit la creºtinism ºi se întorc în China, înceteazã sã
mai frecventeze serviciile bisericeºti.
,,Când noii convertiþi se întorc acasã, deseori le este
greu sã aleagã o bisericã la care sã meargã ºi sã se simtã
confortabil,” relateazã un reporter, subliniind faptul cã în
China prozelitismul public este restricþionat iar reþelele
bisericeºti sunt izolate.
Cultura chinezã reprezintã, de asemenea, un
impediment în calea noilor creºtini. De exemplu, fostul
student la Universitatea din Nottingham, Jason Fu, a
mãrturisit pentru Foreign Policy cã îi este incredibil de
greu sã menþinã un echilibru între practicarea credinþei ºi
viaþa profesionalã acum cã este profesor la o universitate
din Nanjing.
,,Teoretic, trebuie sã-I dãm prioritate lui Dumnezeu
în tot ce facem, dar, deseori, viaþa de zi cu zi nu ne permite
acest lucru,” a mai adãugat Jason.
Deºi China este oficial declaratã o þarã ateistã,
conform estimãrilor unor analiºti strãini, aproximativ 67
ºi 100 de milioane de creºtini locuiesc aici, iar în jur de 87
milioane de persoane sunt adepte ale Partidului
Comunist.

Aproape de cei persecutaþi din Arabia Sauditã
Arabia Sauditã se aflã în vestul Asiei ºi este cea mai
mare þarã din Peninsula Arabã. Are o populaþie de 32,7 milioane
locuitori, din care 1,4 milioane sunt creºtini, dar cei mai mulþi
sunt strãini care muncesc în Arabia Sauditã.
Arabia Sauditã se afla pe locul 14 în clasamentul
primelor 50 de þãri cu cea mai severã persecuþie. Religia oficialã
este islam. În Arabia Sauditã sunt 41 de grupuri etnice, din care
27 n-au auzit Evanghelia. 90% din populaþia þãrii este
consideratã neevanghelizatã.
Arabia Sauditã este inima islamului, având ca centru
religios Mecca ºi Medina. Musulmanii de pretutindeni trebuie sã
se roage cu faþa înspre Mecca. Prezenþa non-musulmanilor la
Mecca este categoric interzisã. Fiecare musulman care are
posibilitate financiarã ºi fizicã trebuie sã meargã cel puþin o
datã în viaþa în pelerinaj la Mecca. Musulmanii care mor în
pelerinajul mare de la Mecca cred cã merg direct în rai.
Arabia Sauditã este o þarã bogatã, iar o parte
semnificativã din bugetul naþional este alocat extinderii
islamului în lume. Din marile afaceri cu petrol se investesc
miliarde de dolari pentru rãspândirea islamului.
Sistemul legal se bazeazã pe Legea Islamicã Sharia iar
apostazia este pedepsitã cu moartea, dacã acuzatul nu se dezice
de noua religie. Arestãrile, închisorile, bãtãile, torturile,
violurile, biciuirile în public ºi alte forme de persecuþii sunt
experienþele cotidiene ale unor creºtini din Arabia Sauditã.

Evanghelizarea musulmanilor ºi distribuirea
literaturii creºtine este un act ilegal ºi se pedepseºte cu
închisoare, expulzare sau execuþie. În Arabia Sauditã existã
„crime de onoare”. Când membrii unei familii descoperã pe
cineva din familie cã s-a lepãdat de islam convertindu-se la
creºtinism, îl ucid. Lucrul acesta se considerã „crima de
onoare”. Cu toate aceste probleme numãrul creºtinilor
creºte în Arabia Sauditã.
Trei forme principale prin care musulmanii din Arabia
Sauditã se convertesc la creºtinism:
a) aud Evanghelia de la alþi creºtini din Arabia Sauditã
ºi de la misionarii strãini;
b) aud Evanghelia prin programe TV transmise prin
satelit ºi mesaje prin internet;
c) prin vise ºi viziuni primite de la Dumnezeu.

Aproape de cei persecutaþi din Afganistan
Afganistan se aflã în Asia Centralã, are o populaþie
de 34,2 milioane locuitori, din care doar câteva mii sunt
creºtini. Este una din cele mai neevanghelizate þãri din lume.
Peste 99 % din populaþia þãrii este consideratã neatinsã de
Evanghelie.
Islamul este religia de stat. Afganistan ocupa locul 3 în
clasamentul primelor 50 de þãri cu cele mai severe
persecuþii. Sursa principalã de persecuþie este extremismul
islamic, iar talibanii sunt cel mai mare pericol pentru
creºtini.
Nu existã nicio bisericã vizibilã în Afganistan; toþi
credincioºii afgani se convertesc de la islam în secret.
Pãrãsirea islamului este vãzutã ca o apostazie, care aduce
ruºine asupra familiei ºi comunitãþii. Dacã cineva este
suspectat de convertirea la creºtinism este arestat, bãtut sau
chiar ucis. Apostazia în mod oficial este pedepsitã cu
moartea.
Puþinii creºtini expatriaþi care au rãmas în Afganistan
sunt permanent în pericol. Unii refugiaþi afgani l-au primit
pe Isus în Atena sau în alte locuri, iar apoi s-au întors în
Afganistan pentru a împãrtãºi credinþa cu familia ºi
comunitatea lor, înfruntând riscuri mari de a fi uciºi chiar de
propriile familii sau comunitãþi.
În ultimii ani, tot mai muþi misionari aflaþi în
Afganistan (dintre cei puþini care au fost) au fost nevoiþi sã
pãrãseascã þara datoritã pericolului tot mai mare în care se
aflau. ªi totuºi, o tânãrã din România este în faza de pregãtire
pentru a merge în misiune pe termen lung în Afganistan.
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceaºi credinþã ca ºi
a noastrã, dar nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit
harul ca noi sã ne rugam pentru ei, ºi nu ei pentru noi.
Sã ne rugãm pentru creºtinii persecutaþi, pentru
misionarii care duc Evanghelia în aceasta þarã, dar ºi
pentru persecutori, pentru ca ei sã-L întâlneascã pe Isus.
Stiricrestine.ro

