Pregãtire în rugãciune pentru
FAMILIILE BISERICII

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cibu Maxim
8. Craºovan Petru
9. Ene Lucreþia
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaºcu Maria
14. Lãzãrescu ªtefan
15. Mercioniu Daniel
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.Rãduþã Constantin
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Scântei Gheorghi
30. Simion Adrian
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Þoldan Lina
34. Uniºor Cornelia
35.Vandici Aurora
36. Vasilescu Jean
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

Cât despre mine, eu ºi casa
mea vom sluji Domnului!
(Iosua 24:15b)

smulþumire pentru toate famiile credincioase
smulþumire pentru soþiile ºi soþii care îºi îndeplinesc
rolul în familie, conform învãþãturii creºtine
smulþumire pentru pãrinþii care îºi cresc copiii în
învãþãtura ºi mustrarea Domnului
smulþumire pentru copilaºii care se nasc în Biserica
„Harul”
srugãciune pentru tinerii care vor sã-ºi întemeieze o familie creºtinã, sã aibã cãlãuzirea
Domnului
srugãciune pentru vãduvi ºi vãduve, sã se încreadã în Dumnezeu dupã plecarea unuia dintre
soþi
srugãciune pentru pãrinþi sã gãseascã cu înþelepciune de sus echilibru între serviciu ºi familie
srugãciune pentru învãþãtorii de ºcoalã duminicalã, sã coopereze cu pãrinþii pentru binele
spiritual al copilului
srugãciune pentru familia Bodnariu, sã-i fie protejaþi ºi înapoiaþi ceilalþi patr u copii
srugãciune pentru protecþia spiritualã a pãrinþilor ºi a copiilor
srugãciune pentru întregirea spiritualã a familiilor
srugãciune pentru familiile care trec în prezent printr-o perioadã de crizã
srugãciune pentru convertirea copiilor membrilor credincioºi
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 GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor
de ucenicie. Se va studia Lecþia 14 din Evanghelia dupã Marcu, cap. 10:1-31. Toþi
cei care doresc sã participe sunt bine veniþi.Vã aºteptãm!
o CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa de la
ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã). Facem precizarea cã acest curs de
catehizare are ca scop iniþirerea în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii,
respectiv cunoaºterea adevãrurilor fundamentale din Sfânta Scripturã privind
mântuirea sufletului ºi experimentarea trãirii unei vieþi creºtine autentice. Vã
aºteptãm!
o STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în
rugãciune ºi studiu biblic, în fiecare joi seara de la ora 18.00, în corpul din faþã, la
etaj.
o ÎNTREBÃRI DIN DEUTERONOM ªI IOSUA. Aºteptãm întrebãrile dvs. din cãrþile
citite (Deuteronom ºi Iosua) astãzi ºi duminica viitoare, pe care le puteþi pune în cosul
de colectã. Mulþumim!
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 Judecãtori 16-22.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
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Ce moºtenire laºi în urmã?
Iosua 14:6-15
Ce-ai face dacã ai afla cã tocmai ai primit o moºtenire? Moºtenirile produc
bucurie, în general, dar ºi probleme uneori. Chiar Mântuitorul a fost abordat de un om
cu o astfel de problemã provocatã de o moºtenire: „Învãþãtorule, spune fratelui meu sã
împartã cu mine moºtenirea noastrã!” (Luca 12:13). Câþi fraþi nu s-au învrãjbit din
cauza moºtenirilor! Câte familii nu s-au dezbinat de la împãrþirea moºtenirii lãsate în
urmã de pãrinþi! Cât de mult jinduim privind la moºtenirile altora ºi ne dorim în
sufletul nostru sã avem ºi noi parte de o moºtenire. Vestea bunã este cã ai primit deja o
moºtenire! ªtiai asta? Ce faci cu ea? ªtii cum sã intri în posesia ei? Ce faci ca s-o laºi mai
departe moºtenire urmaºilor tãi? Ce moºtenire laºi în urmã?
1.Ca sã laºi o moºtenire, trebuie sã fii conºtient de ea!(Iosua14:9-12; 21:43-45)
s de la pãrinþi: moºtenirea geneticã, educaþia, obiceiuri bune ºi rele, casã,
avere etc. (Proverbe 19:14; 2 Corinteni 12:14)
s de la Dumnezeu: împãrãþia lui Dumnezeu, viaþa veºnicã, binecuvântarea,

promisiunile (Matei 5:5; 25:34; 1 Petru 3:9; Tit 3:7; Evrei 6:12)
Atât de mulþi oameni trãiesc fãrã a fi conºtienþi mãcar de moºtenirea pe care o
pot avea de la Dumnezeu, Tatãl nostru. Citeºte testamentul prin care eºti desemnat
moºtenitor, Noul Testament! Bucurã-te ºi fii recunoscãtor lui Dumnezeu pentru
moºtenirea veºnicã, netrecãtoare, pãstratã în ceruri pentru noi. Bucurã-te de
moºtenire încã de pe pãmânt!
2.Ca sã laºi o moºtenire, trebuie sã intri în posesia ei!(Iosua 14:13-14; 15:13-14)

de drept: prin certificatul de naºtere, înfiere, testament (Romani 4:16;
8:17; Galateni3:29; 4:7; Ioan 1:12)
s de fapt: prin cucerire, credinþã (Iosua 1:3; 18:3-6)
s

Nu toþi oamenii vor moºteni Împãrãþia lui Dumnezeu. Ca sã fii moºtenitor de
drept trebuie sã fii fiu sau înfiat. Dacã eºti fiu, eºti ºi moºtenitor... Dacã sunteþi ai lui
Hristos, sunteþi moºtenitori prin fãgãduinþã. Dreptul de moºtenire este condiþionat
de înfiere. Asigurã-te cã ai devenit copilul lui Dumnezeu prin credinþa personalã în
Hristos. Apoi, luptã zilnic pentru a cuceri prin credinþã moºtenirea promisã. Nu te
lenevi ºi nu te aºtepta sã pice moºtenirea din cer!
3.Ca sã laºi o moºtenire, trebuie s-o predai efectiv! (Iosua 15:16-19)
s

involuntar: moºtenirea geneticã, obiceiurile, stilul de viaþã

s

voluntar:pãmânt secetos sau izvoare de apã? (Iosua 15:19)
Continuarea în pagina 2

Ce moºtenire le laºi copiilor tãi? Le-ai dat deja parte
din ce ai moºtenit ºi tu. Continui sã le dai din obiceiurile tale
ºi din stilul de viaþã. Poate le vei da o maºinã, o casã, avere.
Dar ce moºtenire spiritualã le laºi? Te lupþi, munceºti,
trudeºti din greu pentru casã, maºinã, educaþie, mâncare,
jucãrii, distracþie, concedii ºi vacanþe... Eºti sigur cã nu îþi vor
spune într-o zi ca Acsa fiica lui Otniel: Tatã „mi-ai dat un
pãmânt secetos”? Dacã ai putea auzi strigãtul copilului tãu:
„Dã-mi ºi izvoare de apã”, tatã!

triºti, sunt reci, egoiºti ºi plini de rãutate. Eu aº vrea sã le
aduc ºi sã le împart împreunã cu Domnul, Creatorul
nostru, fericirea pe care ei n-o cunosc...

Putem vorbi despre BUNÃTATEA lui DUMNEZEU.
Ea este ca o floare de crin plãcut mirositoare. Îþi oferã comori
binecuvântate chiar ºi atunci când este cãlcatã în picioare.

Voi, oameni, priviþi spre Domnul! El vã va aduce
minunea primãverii ºi un nou rãsãrit de soare. De ce vreþi
sã rãmâneþi în anotimpul rece ºi friguros al iernii?

BUNÃVOINÞA reprezintã de asemenea parfumul
dragostei neþãrmurite a lui Dumnezeu faþã de fiecare dintre
noi, oamenii.

Încã nu e prea târziu sã devii copilul lui Dumnezeu,
sã te bucuri de moºtenirea datã fiilor Lui ºi s-o dai mai
departe copiilor tãi. Conceptul de „moºtenire” este esenþial
în planul de rãscumpãrare a omenirii pierdute ºi mai ales în
cartea lui Iosua. La sfârºitul vieþii, dupã ce a dat tuturor
israeliþilor moºtenirea cuvenitã, Iosua ºtie ce moºtenire lasã
în urmã: Cât despre mine, eu ºi casa mea vom sluji
Domnului! (Iosua 24:15b)

Trezeºte-te, omule ºi tu naturã, înviazã pãmântule,
cãci din cer se aude o poruncã:”SÃ FIE PRIMÃVARÃ
PENTRU TOÞI OAMENII!”

Pastor, Daniel Mercioniu

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
MUSAFIRII GRÃDINII EDEN
În prima sãptãmânã a lumii, grãdina Eden avea
musafiri. Primãvara era gãtitã în alb, cu ghiocei prinºi în pãr
ºi cu soarele strãlucind înþelept pe toatã întinderea cerului.
Ca doi vechi prieteni, primãvara ºi soarele au
coborât din înãlþimi ºi au încheiat un legãmânt.
”Cât va exista pãmântul, soarele nu va înceta sã
rãsarã ºi sã apunã, anotimpurile nu vor înceta sã se deruleze
unul dupã altul, iar primãvara va fi primul dintre acestea.
Cerul întreg s-a bucurat ºi mii de îngeri au luminat
vãzduhul, în drumul lor spre pãmânt, cântând cu multã
bucurie.
- Primãvarã blândã, cu belºug de soare, haina ta-i
þesutã din câmpii în floare, iar mâna ta presarã fragede
petale!
Tu, primãvarã, anotimp al speranþei, eºti cea mai
binecuvântatã pe pãmânt, pentru cã þi s-a dat puterea vieþii
ca sã învii ceea ce a murit, sã renaºti culoarea, zâmbetul,
nãdejdea, sã risipeºti iubirea printre pãmânteni!
Primãvarã, tu vii chiar din rai cu tot mândrul tãu
alai?
-Eu, primãvara, izvorãsc din zori albastre, de la
Domnul vieþii ºi am venit sã aduc oamenilor nãdejdea ºi
bucuria unui nou început.
Aº vrea sã se nascã în ei viaþa nouã... Priviþi, sunt

Soseºte primãvara! E timpul unui nou legãmânt!

De atunci, în fiecare an, vãzduhul e plin de îngeri
care privesc înnoirea legãmântului dintre primãvarã ºi
soare, îmbiind oamenii sã pãrãseascã iarna din inimile lor,
cãci Dumnezeu a topit zãpada sufletelor noastre
trimiþându-L pe Fiul Sãu sã ne învieze din pãcatul cel trist al
vieþii de pe pãmânt.
Cartea sfântã a naturii, create de Dumnezeu, e
deschisã oricui vrea sã înveþe înþelepciunea din ºtiinþa
Cerului.
Sã privim în ea, cu multã atenþie, de la cel mai mic
pânã la cel mai mare sau pânã la cel mai vârstnic!
Privind o floare, fãrã grabã ºi cu dorinþa de a
învãþa, vom constata cã Dumnezeu a realizat-o cu migalã ºi
cu mult talent.
Exemplificând, cu vioreaua, îmbrãcatã în mister,
vom recunoaºte desigur un petic minunat ºi albastru de
cer.
Narcisa pare o stea cãzutã din necuprinsul
îndepãrtat. Ea este solia cea nepreþuitã a mântuirii tuturor
oamenilor de pãcat.
Nufãrul cel minunat de pe luciul apei, ne apare ca o
inimã, curãþitã de nelegiuire.
Dacã fiecare floare vorbeºte despre iubirea lui
Isus pentru noi, dacã fiecare frunzã ce cade poartã în
lacrima ei rostul durerilor Domnului, dacã la fiecare pas
auzi o ºoaptã despre El, sã ne întrebãm atunci: pe cãrarea
vieþii pe care alergãm, cu o neobositã vitezã, despre ce
vorbim noi semenilor de aproape sau de mai departe ori
chiar celor dragi nouã?
Le putem vorbi despre CREDINÞÃ. Ea este ca o
frumoasã floare de cactus: rezistã la uscãciune, dar pentru
aceasta e nevoie sã strângã multã, multã apã vie din
Cuvântul lui Dumnezeu.

Despre LOIALITATE putem spune cã este ca floarea
soarelui. Ea nu se abate nici la dreapta nici la stânga, pentru
cã priveºte mereu faþa plinã de luminã a Celui care ne iubeºte
deplin.
Cea mai frumoasã grãdinã este însã INIMA plinã de
toate aceste flori, în care o mânã divinã plouã IUBIREA Sa
neîntrerupt.
A naturii carte sfântã e deschisã oriºicui,
sã înveþe-nþelepciunea din ºtiinþa Cerului.
Sã privim în ea cu toþii, pe-acest pãmânt înfrigurat,
cãci din fila primãverii avem multe de-nvãþat.

Biserica persecutatã
INDIA: Mai multe atacuri ale extremiºtilor
hinduºi împotriva creºtinilor
Purtaþi-i în rugãciune pe toþi cei afectaþi de atacurile
extremiºtilor hinduºi împotriva comunitãþii de creºtini
indieni.
Conform organizaþiei Barnabas Romania, în 5
aprilie, un bãrbat creºtin a fost prins mergând într-un sat din
apropiere pentru a împãrtãºi altora credinþa creºtinã. El a fost
dus într-un centru hindus ºi bãtut cu brutalitate timp de cinci
ore. Cinci zile mai târziu, într-un incident separat, 35 de
oameni au pãtruns într-o încãpere în care se desfãºura o
întâlnire de rugãciune ºi i-au bãtut sever pe credincioºii
prezenþi. Ambele atacuri s-au petrecut în statul Bihar.
Duminicã, 17 aprilie, într-un sat din Statul
Chhattisgarh, un pastor ºi soþia lui însãrcinatã au fost atacaþi,
iar clãdirea bisericii arsã pânã la temelii. Pastorul a mãrturisit
mai apoi cã „i-a fost fricã în inima lui”, având o sabie pe
umãrul lui, însã s-a rugat „ca Dumnezeul sã îi salveze”.
Rugaþi-vã ca Duhul Sfânt sã le dea curaj tuturor
celor afectaþi de aceste atacuri, sã se recupereze ºi sã îºi
continue lucrarea. Cereþi-I lui Dumnezeu sã echipeze
autoritãþile cu tot ceea ce au nevoie pentru a pedepsi
fãptaºii. Rugaþi-vã ca tãria ºi perseverenþa cu care
credincioºii au stat tari în credinþã în timpul atacurilor sã
lase o impresie adâncã în inimile extremiºtilor,
conducând-i la mântuire.

PAKISTAN: Femeie creºtinã rãpitã ºi forþatã
sã se cãsãtoreascã cu un musulman
Aduceþi în rugãciune problemele femeilor
nemusulmane din Pakistan, care sunt rãpite ºi forþate sã se
cãsãtoreascã cu bãrbaþi musulmani ºi sã se converteascã la
islam, ne relateazã Barnabas Romania.
Joi, 14 aprilie, doi bãrbaþi au pãtruns în casa unei
femei creºtine în vârstã de 23 de ani ºi a familiei acesteia întrun sat din apropierea provinciei Punjab, în timp ce toþi
dormeau, ºi au rãpit-o. Pãrinþii tinerei femei au aflat mai
apoi cã ea a fost convertitã forþat la islam ºi obligatã sã se
cãsãtoreascã cu rãpitorul ei.
Un localnic a mãrturisit cã numai în aprilie cel puþin
cinci fete creºtine din acelaºi sat au fost rãpite ºi convertite
forþat la islam prin cãsãtorie. Potrivit unui raport al Comisiei
pentru Drepturile Omului din Asia, din anul 2012, în
Pakistan, în fiecare an, în jur de 1000 de fete nemusulmane
(700 creºtine, 300 hinduse) sunt rãpite de musulmani,
violate, convertite forþat la islam ºi obligate sã se
cãsãtoreascã cu musulmani.
Slavã lui Dumnezeu pentru faptul cã acest caz a
fost înregistrat de autoritãþi, ceea ce rar se întâmplã.
Rugaþi-vã sã i se facã dreptate tinerei femei, iar aceasta sã
se reîntoarcã în siguranþã la familia ei. Cereþi protecþia lui
Dumnezeu peste femeile nemusulmane aflate în
pericolul de a fi rãpite, violate ºi forþate sã se
cãsãtoreascã.

Aproape de cei persecutaþi din Iordania
sIordania se aflã în Asia de Vest.
sAre o populaþie de 7,7 milioane de locuitori, din

care 169000 sunt creºtini, iar 90 % din populaþie este
consideratã neevaghelizatã.
sReligia de stat este islam.
sIordania se aflã pe locul 27 în clasamentul þãrilor
cu persecuþii.
s Persecuþiile vin în general din partea
musulmanilor extremiºti, dar vin ºi din partea familiei,
societãþii, angajatorilor ºi a statului.
sSistemul juridic se bazeazã pe Sharia (legea
islamicã).
sEvanghelizarea musulmanilor este interzisã.
sDacã musulmanii se convertesc la creºtinism,
conform legii Sharia îºi pot pierde partenerii de cãsãtorie
(prin anularea cãsãtorie), îºi pot pierde copiii, de asemeni îºi
pot pierde ºi proprietãþile.
sBisericile evanghelice nu sunt recunoscute de
cãtre guvern ºi se confruntã cu opoziþie tot mai mare din
partea oficialilor.
sÎn 2015 s-a raportat faptul cã mai mulþi creºtini au
fost uciºi, arestaþi, abuzaþi fizic ºi rãpiþi. Femeile care se
convertesc de la religia musulmanã la creºtinism, se
confruntã cu riscul de a fi omorâte sau obligate sã se mãrite
cu musulmani, când li se descoperã credinþa.
sBisericile evanghelice se îngrijesc de un numãr
mare de refugiaþi din Siria ºi Irak.
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþã cã
ºi a noastrã, dar nu ºi aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a
oferit harul ca noi sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru
noi.
Stiricrestine.ro

