Aria de slujire:
ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Bejan Ioan
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.Stoican Daniel
33. Þoldan Lina
34. Uniºor Cornelia
35. Vasilescu Jean
36. 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

„Dupã cum Cel ce v-a chemat este
sfânt, fiþi ºi voi sfinþi în toatã
purtarea voastrã. Cãci este scris:
Fiþi sfinþi, cãci Eu sunt sfânt!”
(1 Petru 1:15, 16).

s Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
s Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba
românã de peste 300 de ani
s Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara
noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim
Biblia
s Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
s Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
s Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
s Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
s Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
s Mijlocire pentru cei care au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã
sufletul
s 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.

s
s
s
s
s
s
s

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
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 ADUNAREA GENERALÃ ANUALÃ. În aceastã dimineaþã va avea loc Adunarea
Generalã Anualã a bisericii noastre. Toþi membrii bisericii HARUL sunt rugaþi sã rãmânã ºi
sã participe la lucãrile Adunãrii Generale de astãzi, în cadrul cãreia se vor prezenta rapoarte,
execuþia bugetarã pe anul 2015, precum ºi proiectul de buget pentru anul 2016. Dorim sã ne
sfãtuim împreunã cu privire la lucrãrile pe care Dumnezeu le pune înaintea noastrã ºi în acest
an. Slujba din aceastã dimineaþã se va încheia la ora 11:00, urmând ca în circa douã ore sã se
desfãºoare lucrãrile Adunãrii Generale.
o GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã dupã
amiazã. Se va studia Lecþia 4 din Evanghelia dupã Marcu 3:7-35. Vã aºteptãm!
o ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI DIN LEVITIC. Cei care au întrebãri din cartea Levitic, îi
rugãm sã le scrie pe o hârtie ºi sã le punã în coºul de colectã în aceastã dimineaþã ºi dupã
amiazã.
o 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.
o 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!
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. 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 Numeri 2-8.
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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Discernãmântul spiritual
Levitic 20:1-8
Sfinþenia lui Dumnezeu ºi sfinþirea credinciosului sunt douã adevãruri
complementare care strãbat ca un fir roºu toatã cartea Levitic. Sfinþenia lui Dumnezeu
este afirmatã în repetate rânduri în relaþie cu sfinþirea credincioºilor. Fiþi sfinþi cãci
Eu sunt sfânt! Dacã sfinþenia lui Dumnezeu este incontestabil parte a caracterului Sãu,
sfinþirea credinciosului este un proces care implicã atât puterea lui Dumnezeu, cât ºi
acþiunile omului. Apostolul Petru afirmã în acelaºi capitol atât „sfinþirea lucratã de
Duhul Sfânt” (1 Petru 1:2), cât ºi porunca: „Dupã cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fiþi ºi
voi sfinþi în toatã purtarea voastrã. Cãci este scris: Fiþi sfinþi, cãci Eu sunt sfânt!” (1
Petru 1:15, 16).
Ce face diferenþa între credincioºii care sunt sfinþi în toatã purtarea lor ºi cei
care tolereazã pãcate în viaþa lor? Cel puþin un rãspuns este discernãmântul spiritual,
pe care cei dintâi îl au, iar cei din urmã nu-l au. Ce înseamnã discernãmânt?
Capacitatea de a judeca lucrurile la justa lor valoare. Discernãmântul spiritual
înseamnã sã ai capacitatea de a deosebi ce este bine ºi ce este rãu, ce este curat ºi ce este
necurat, ce te întineazã ºi ce te sfinþeºte. Cartea Levitic prezintã sistemul levitic al
jertfelor, sãrbãtorilor, relaþiilor etc., care fie te ajutã sã te sfinþeºti, fie te întineazã.
Toate reglementãrile ritualice sau sociale din cartea Levitic dezvoltã în poporul lui
Dumnezeu discernãmântul spiritual, care are ca rezultat sfinþirea vieþii.
În Noul Testament întâlnim o mulþime de referinþe care îndeamnã la
discernãmânt spiritual. Iatã câteva exemple: „Fãþarnicilor, faþa pãmântului ºi a cerului
ºtiþi s-o deosebiþi, vremea aceasta cum de n-o deosebiþi?” (Luca 12:56). „Nu fiþi
nepricepuþi, ci înþelegeþi care este voia Domnului.” (Efeseni 5:17) „Sã nu vã
potriviþi chipului veacului acestuia, ci sã vã transformaþi prin înnoirea minþii voastre,
ca sã puteþi deosebi bine voia lui Dumnezeu, care este bunã plãcutã ºi
desãvârºitã.” (Romani 12:2) „Cercetaþi toate lucrurile ºi pãstraþi ce este bun.” (1
Tesaloniceni 5:21) „Preaiubiþilor, sã nu daþi crezare oricãrui duh, ci sã cercetaþi
duhurile dacã sunt de la Dumnezeu; cãci în lume au ieºit mulþi proroci mincinoºi.” (1
Ioan 4:1)
Cum pot dobândi discernãmânt spiritual? Cum pot sã ºtiu ce e bine ºi ce este
rãu, într-o lume relativistã, care a relativizat noþiunile de bine ºi rãu?
Citeºte Cuvântul lui Dumnezeu ºi aflã adevãrul lui Dumnezeu cu privire la
situaþia care te intereseazã. Biblia este dreptarul învãþãturii sãnãtoase într-o lume tot
mai strâmbã ºi murdarã.
Roagã-te ºi cere iluminarea Duhului Sfânt! Darul deosebirii duhurilor
este unul dintre darurile Duhului Sfânt date Bisericii.
Întreabã oameni cu maturitate spiritualã, care au discernãmânt spiritual
dovedit în situaþii concrete. În Levitic, preotul, ca reprezentant al lui Dumnezeu, juca
un rol esenþial în a discerne ce e bine ºi ce este rãu.
Fereºte-te de orice se pare rãu! Niciodatã prudenþa spiritualã nu a fãcut
rãu. Când nu eºti sigur într-o privinþã, alege ce este mai puþin riscant.
Continuarea în pagina 2

Fã o separare clarã în mintea ta între ce este
plãcut lui Dumnezeu ºi ce nu-I este plãcut, în toate domeniile
vieþii tale: familie, serviciu, bani, sãnãtate, copii, bunuri
materiale, relaþii etc.
Doar un om cu discernãmânt spiritual, care are ca
rod sfinþirea vieþii, poate fi ºi o sursã de sfinþire a celor din
jur. Când este atins involuntar de cele necurate, nu este el
întinat, ci dimpotrivã atingerea lui aduce curãþire ºi sfinþire
în ceilalþi. Femeia cu scurgerea de sânge, care conform
Leviticului era necuratã, se atinge de Isus, ºi în loc sã fie
întinat Mântuitorul, conform Leviticului, este vindecatã ea ºi
curãþitã. Lumea bolnavã ºi murdarã în care trãim are nevoie
de vindecare ºi curãþire. Credinciosul matur cu
discernãmânt spiritual nu este întinat de lume, ci dimpotrivã
el sfinþeºte lumea.
Pastor, Daniel Mercioniu

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
ORICINE, FIECARE, CINEVA ªI NIMENI
Fiecare, Oricine, Cineva ºi Nimeni sunt fraþi.
Fraþi la bisericã, vreau sã zic. Ei sunt niºte oameni
cumsecade, respectaþi în societate, oameni care se
respectã unii pe alþii ºi pe care îi întâlniþi pretutindeni.
Oricine ºi Cineva sunt de câþiva ani ºi în Comitetul
bisericii, pentru cã au fost votaþi de Fiecare. Fiind
apreciat ºi susþinut de Cineva, Fiecare a fost promovat de
curând într-o slujire importantã a bisericii.” Nimeni a
rãmas singurul membru al bisericii cãruia nu i s-a
încredinþat nicio slujire.
Cineva rãmâne de obicei duminica dimineaþa
acasã. E prea obosit; serialul preferat s-a sfârºit dupã
miezul nopþii, iar ziua întâi a sãptãmânii e singura când
nu trebuie sã fie la 8 fix la muncã.
Fiecare ar dori sã meargã la Cinã, dar ºi-a adus
aminte cã Oricine l-a sunat ºi a înroºit telefonul cu ºtiri
despre Pastor. Cicã ar fi zis ceva despre zeciuialã, iar
chestiunea aceasta i-ar fi vizat direct ºi pe ei. Totuºi, ar
merge, dar dacã se supãrã Oricine sau Cineva?
Miercurea seara la rugãciune, primul care vine la ora
stabilitã e Nimeni. Apoi, cu destulã întârziere, apar ºi
Fiecare, Oricine ºi Cineva. Ultimul vine, mai mult, sã
facã act de prezenþã.
Fiecare a fost anunþat de Cineva, cã miercuri
seara trebuie sã conducã studiul biblic pentru tineri,
deoarece el nu este în oraº. Fiind luat pe nepusã masã,
Fiecare a trimis un SMS lui Oricine, rugându-l sã þinã el
studiul, motivându-i cã el are febrã ºi e cam rãguºit. Acesta
însã, bãnuind cã gluma e cam nepotrivitã pentru el, l-a
sunat imediat pe Nimeni care, având o râvnã asemenea
celei din biserica primarã, n-a putut refuza rugãmintea

fratelui sãu ºi a pregãtit el studiul pentru tineri.
Odatã, Pãstorul a fãcut apel la fraþii care vor sã
ducã cina unui frate bolnav acasã. Cineva a crezut cã
merge Fiecare, iar acesta a crezut cã merge Oricine,
aºa cã pânã la urmã a ajuns tot Nimeni.
Altãdatã, au intrat în bisericã niºte strãini.
Fiecare ar fi vrut sã-i ia la masã la prânz, dar ºtia cã
Oricine are bucate mai gustoase astãzi ºi a renunþat la
gândul acesta. Dar acesta din urmã s-a gândit cã
Cineva, ca de fiecare datã, va lua musafirii la el. Însã, el
hotãrându-se cam greu, musafirii au prânzit la
Nimeni.
Când o ploaie torenþialã, care a durat mai multe
zile, a inundat casele mai multor fraþi din bisericã ºi era
nevoie urgentã de ajutorul fraþilor din bisericã, Cineva
a avut o iniþiativã bunã sã se strângã fonduri pentru a fi
date fraþilor afectaþi de ploi. Dar n-a rãmas decât...
ideea, pentru cã nu s-a fãcut mare lucru.
Oricine nu a putut sã doneze nimic, motivând
cã e bugetar ºi cã are salariul prea mic.
Fiecare, fiind foarte nedecis, pentru cã nu ºtia
cum sã se-mpartã între o plasmã de 80 de inchi, niºte
dotãri cu mobilier nou în locuinþa sa ºi amenajarea
unui loc de joacã pentru copii, s-a hotãrât sã lipseascã
de la bisericã în ziua cu colecta. Cine credeþi cã a dãruit
cel mai mult la colecta pentru cei inundaþi? Nimeni,
desigur.
În timpul anului, cine credeþi cã a adus
duminica din când în când câte un prieten la bisericã?
Nimeni.
Cine-a spart iarna lemne vãduvelor bãtrâne?
Nimeni. Cine-a cumpãrat adidaºi noi copiilor din
familiile sãrace? Nimeni. Cine-a fãcut pacheþele cu
hranã pentru orfanul ce doarme în scara blocului?
Nimeni. Cine-a plivit florile din faþa bisericii? Nimeni.
Cine-a împãrþit Nou Testamente prin pieþe ºi prin
spitale, pe stradã ºi la garã? Nimeni. Cine-a venit la
muncã voluntarã? Nimeni. Cel mai harnic, cel mai
sãritor, cel mai darnic, cel mai plin de zel, e tocmai elNimeni! Este credinciosul fãrã nume, poate nebãgat în
seama de cei mai mulþi, un nimeni pentru ceilalþi, dar
care Îl slujeste cu discreþie ºi cu multã dedicare pe
Dumnezeu.
N-ai vrea sã fii unul asemenea lui? N-ai vrea sã
fii robul pe care stãpânul, la venirea lui, îl va gãsi,
fãcând aºa? Adicã slujind?
Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am fost
zidiþi în Hristos Isus pentru faptele bune, pe care
le-a pregãtit Dumnezeu mai dinainte, ca sã
umblãm în ele. (Efeseni 2:10)

Adevãrat este cuvântul acesta, ºi vreau sã spun
apãsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în
Dumnezeu, sã caute sã fie cei dintâi în fapte bune. Iatã
ce este bine ºi de folos pentru oameni! (Tit 3:8)

Biserica persecutatã
Creºtinii de la frontiera Camerunului omorâþi
ºi terorizaþi de gruparea nigerianã
Boko Haram
Creºtinii camerunezi care locuiesc aproape de graniþa
din nord-est, cu Nigeria, suferã din cauza violenþelor venite din
partea militanþilor Boko Haram. În luna octombrie, opt oameni
au fost uciºi când Boko Haram a atacat satul Mora, situat la 5 km
de graniþa cu Nigeria, iar în ziua urmãtoare a fost atacatã o
bisericã.
În noiembrie, alte douã sate au fost atacate într-o
singurã noapte, lãsând alþi opt morþi, precum ºi o bisericã ºi un
depozit de alimente arse. „Frica ºi psihoza dominã locuitorii
din aceastã zonã” ne-a declarat un lider creºtin local, descriind
viaþa din nordul Camerunului. „Punctele de verificare ale
poliþiei se înmulþesc; activitatea ºi schimburile economice sunt
greoaie; copiii sub 12 ani nu au voie sã iasã pe stradã, iar traficul
este oprit devreme în fiecare searã”. Mora este închis în fiecare
duminicã.
Rugaþi-vã pentru creºtinii din Camerun sã îºi
aminteascã cã bunãtatea Lui preþuieºte mai mult decât
viaþa (Psalmul 63:3) ºi sã nu lase loc fricii ºi disperãrii.

Lupta creºtinilor cu musulmanii înarmaþi din
Republica Central Africanã
„Cererile de ajutor au rãmas fãrã rãspuns. Tot ce pot
face este sã continui sã cânt „O, ce prieten bun mi-e Isus”, nea scris liderul unei biserici din Republica Centrafricanã la
sfârºitul lunii octombrie. El a descris modul în care, începând
din 26 septembrie, musulmani înarmaþi continuã sã jefuiascã ºi
sã dea foc caselor ºi bisericilor. Mulþi creºtini au pãrãsit zona.
„Este foarte greu”, a adãugat el, „sã-i vezi pe ucenicii tãi, pe
pastori, rude apropiate ºi prieteni pierzând totul în câteva
minute. Sunt copleºit de câte cereri de ajutor sunt” a menþionat
pastorul în scrisoarea sa.
Creºtinii din Republica Centrafricanã au organizat o
conferinþã de trei zile în luna octombrie a anului trecut, în
încercarea de a diminua tensiunile care domnesc în þarã, pe
fondul violenþelor îndreptate în primul rând împotriva
bisericii.
Barnabas a trimis deja ajutor creºtinilor care au
fost nevoiþi sã plece. Rugaþi-vã sã se punã capãt violenþelor
anti-creºtine în Republica Centrafricanã. Rugaþi-vã ca
eforturile lor sã dea rod care sã dureze. Unele acte de
violenþã sunt comise de unii oameni care se pretind a fi
creºtini, dar acþiunile acestora sunt condamnate de liderii

bisericii. Rugaþi-vã ca creºtinii din Republica
Centrafricanã sã fie cunoscuþi drept împãciuitori ºi fii de
Dumnezeu (Matei 5:9).

Aproape de cei persecutaþi din Bhutan
BHUTAN ( 21-26 februarie 2016)
Este o þarã micã din Asia de Sud situatã între douã
þãri mari: India ºi China.
Are o populaþie de 776000 locuitori, din care
aproximativ 20000 sunt creºtini.
Bhutan se menþine pe locul 31 în clasamentul
primelor 38 de þãri cu cea mai severã persecuþie.
Bhutan este o þara condusã de un monarh intitulat
,,al cincilea rege dragon”.
Religia de stat este budismul, iar hinduismul este
recunoscut cã a douã religie importantã în Bhutan, în timp ce
religiile minoritare (inclusiv crestinsimul) sunt
monitorizate într-un regim special.
Bhutan este singura þarã din lume în care budismul
de tip tibetan este religia de stat
Constituþia descrie budismul cã fiind ,,moºtenirea
spiritualã a Bhutanului”, iar instituþiile religioase sunt
obligate sã promoveze moºtenirea spiritualã a Bhutanului.
Constituþia ºi guvernul încurajeazã cetãþenii sã
rãmânã la budism.
Principalele persecuþii vin din partea militanþilor
religioºi ºi de la autoritatiile locale, în mod special în zonele
rurale unde cãlugãrii budiºti creeazã probleme minoritãþii
creºtine; desemeni familia, societatea ºi prietenii creazã
probleme budiºtilor convertiþi la crestinsim.
Creºtinii au voie sã se întâlneascã la închinare, dar
nu în locaºuri publice ci numai în case particulare.
Mass-media prezintã creºtinismul cã fiind o religie
care produce haos ºi dezbinã societatea în Bhutan.
Creºtinii sunt acuzaþi cã forþeazã oamenii sau îi
stimuleazã cu bani pentru a se converti la creºtinism, iar
aceste acte sunt considerate infracþiuni ºi se condamnã
penal.
Biblia ºi literaturã creºtinã sunt interzise.
În ºcolile publice, elevii, indiferent de religia pe care
o au trebuie sã rosteascã zilnic o rugãciune budistã.
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceaºi credinþa cã ºi
a noastrã, dar nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit
harul cã noi sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi. Poþi
alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru biserica
persecutatã din generaþia ta!
Sursa:www.stiricrestine.ro

