Aria de slujire:
POSTUL ªI RUGÃCIUNEA

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Alexe Ion
4. Baciu Zoia
5. Barbu Zoica
6. Bejan Ioan
7. Blasek Aurelia
8. Chiþoiu Constanþa
9. Cibu Maxim
10. Cojocaru ªtefan
11. Craºovan Petru
12. Ene Lucreþia
13. Ignat Maria
14. Ion Rozalia
15. Ionescu Eugenia
16. Ivaºcu Maria
17. Lãzãrescu ªtefan
18. Micu Gherghina
19. Mihai Constantin
20. Mihãilescu Marta
21. Mitu Emilia
22. Nica ªtefia
23. Omota Nicu
24. Radu Aniºoara
25. Rãdulescu Venera
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. 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

Cine este ca Tine între
dumnezei, Doamne? Cine este
ca Tine minunat în sfinþenie,
bogat în fapte de laudã ºi
fãcãtor de minuni?

(Exod 15:11)

sRugãciune de mulþumire pentru misiunea din luna
decembrie
sPost ºi rugãciune pentru curãþire, smerire ºi împuternicire
în continuare
sPost ºi rugãciune pentru îndrãznealã ºi perseverenþã în
mãrturisire, pentru fiecare credincios
sPost ºi rugãciune pentru cei care au primit invitaþii ºi au
rãspuns chemãrii
sMulþumire pentru cei care au fost implicaþi direct pe teren (penitenciar, spitale, ºcoli, grãdiniþe,
Auditorium Pallady)
sPost ºi rugãciune pentru cãlãuzirea Bisericii Harul în toate deciziile ºi acþiunile ei viitoare
sPost ºi rugãciune pentru alegerea unui nou pãstor anul viitor
sPost ºi rugãciune de mulþumire pentru anul care a trecut
sPost ºi rugãciune pentru har în anul viitor

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 PROGRAMUL DE SARBÃTORI. Se aflã în interiorul buletinului.
o DECES. În Ajunul Crãciunului, a fost chemat acasã la Domnul fratele TUDOSE
LAURENÞIU. Serviciul de priveghi ºi de înmormântare vor avea loc la începutul
acestei sãptãmâni. Vã invitãm sã fim alãturi de familie. Dumnezeu sã mângâie familia
îndoliatã!
o RÃSPUNSURI LA ÎNTREBÃRI DIN GENEZA. Dacã aveþi întrebãri din cartea
Geneza 12-50, vã rugãm sã le scrieþi pe o hârtie ºi sã le puneþi în coºul de colectã. Vom
rãspunde, în limita posibilitãþilor, în cadrul slujbei din aceastã dupã amiazã.
o 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!
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. Vom urmãri planul
rãscumpãrãrii aºa cum a fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la
Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi Exod 13-19.
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Rãscumpãrarea dupã modelul din Carte
Exod 13:17-14:31
„Rezolvaþi problema dupã modelul din carte!” Acesta este cerinþa pe care
o întâlnesc copiii adesea în manuale. Avem o problemã. Nu ºtim cum s-o rezolvãm.
Ni se dã un model. Ne este mai uºor sã înþelegem soluþia, dacã avem un model, un
exemplu, o paradigmã. Toatã Biblia ne spune cã avem o problemã: PÃCATUL!
Aceastã problemã majorã pe care o au toþi oamenii, cãci toþi au pãcãtuit, a adus cu
sine alte probleme în viaþa omului. Cum sã le rezolvãm? Cum sã scãpãm de ele?
Care este soluþia? Sã privim la modelul din Carte!
Cartea Exod din Biblie, scrisã de Moise cu cincisprezece secole înainte de
Hristos, ne oferã un exemplu de rãscumpãrare. Avem în Exod un model de
rezolvare a problemei. Rãscumpãrarea este una dintre marile teme ale Exodului,
care prefigureazã ºi anticipeazã rãscumpãrarea umanitãþii prin Isus Hristos. Cum
rãscumpãrã Dumnezeu poporul Sãu? Care sunt metodele Lui de rezolvare?
1.

Robia cruntã: Exod 1, 2, 5

Pânã nu au realizat cât de rãu e în Egipt, evreii nu au dorit sã iasã din el. ªi
chiar dupã ce au ieºit, unii doreau sã se întoarcã acolo. Pânã nu realizezi cât de rea
este starea ta de pãcat nu vei dori sã o pãrãseºti. Pentru a accepta planul divin de
rãscumpãrare prin Hristos, nu e suficient sã ºtii cât de bine e „acolo” unde te vrea
Dumnezeu, ci trebuie sã realizezi cât de rãu este „aici” unde te afli.

2.

Eliberarea supranaturalã: Exod 7-12

Cartea Exod este cartea din Vechiul Testament care relateazã cele mai
multe miracole. Este evident cã rãscumpãrarea este miraculoasã, supranaturalã,
nu naturalã. Omul nu se poate rãscumpãra singur din pãcat (Ps. 49:7-8) ºi omul nu
poate împiedica planul de rãscumpãrare al lui Dumnezeu. Cea mai puternicã
naþiune a lumii nu s-a putut opune eliberãrii. Dacã vrei sã rezolvi problema
pãcatului din viaþa ta, nu încerca prin puterile tale. Cheamã-L pe Dumnezeu în
ajutor! Doar El te poate salva!
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3.

Drumul ocolitor: Exod 13, 14

Odatã rãscumpãrat în mod supranatural din crunta
robie, poporul lui Dumnezeu nu este dus direct, pe drumul
cel mai scurt în þara promisã, unde curge lapte ºi miere. În
înþelepciunea Sa divinã, Dumnezeu alege o rutã ocolitoare.
El nu e interesat sã ajungã cât mai repede, ci sã ajungã cu
bine. Drumul ocolitor a anticipat posibile piedici ºi a
favorizat formarea poporului de sclavi ca naþiune. Pe tot
parcursul drumului evreii s-au bucurat de directa cãlãuzire a
lui Dumnezeu, prin stâlpul de nor ºi cel de foc. Nebãnuite ºi
nepãtrunse sunt cãile Domnului. Nu te aºtepta ca odatã ce ai
fost rãscumpãrat sã urmezi drumul cel mai scurt spre cer.
Dumnezeu încã mai are de lucrat în tine chipul lui Hristos.
Asta cere timp. ªi nu uita, deºertul este cel mai bun loc unde
poþi fi modelat!

Dacã ai probleme ºi nu ºtii de ce, gândeºte-te dacã
þi-ai rezolvat problema problemelor: pãcatul. Pãcatul omului
înrobeºte ºi distruge fiinþa umanã. Dumnezeu a întocmit un
plan de salvare prin Isus Hristos. Cheamã-L în ajutor! Doar El
te poate mântui de pãcatele tale. Dacã eºti rãscumpãrat ºi
încã ai probleme, nu uita cã eºti pe drumul ocolitor. De ce?
Aºa a hotãrât El, spre binele tãu spiritual ºi spre slava Lui!
Acceptã cãlãuzirea Lui ºi vei ajunge cu bine la destinaþie… nu
neapãrat repede sau pe drumul cel mai scurt!
Pastor, Daniel Mercioniu

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI
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 - (rugãciune, 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

U n d r a m de î n þ e l e p c i u n e
GÂNDURI... LA ÎNCEPUT DE AN
Acum, pentru cã suntem la doar câteva zile de
începutul unui nou an, m-am analizat ºi mi-am fãcut o
listã ca sã-mi examinez trãirea din anul care tocmai a
trecut.
Regret timpul pierdut..., pe care l-aº fi putut dedica mai
mult slujirii pe genunchi...
Regret greºelile... pe care le-aº fi putut evita, dar nu am
fãcut-o.
Regret faptul cã am judecat fãrã sã cunosc îndeajuns
situaþiile; ºi chiar dacã le-aº fi cunoscut, judecata nu-mi
aparþine mie ci lui Dumnezeu. Totuºi am judecat...
Regret momentele în care am cãutat orice fel de motiv,
pentru a mã absolvi pe mine... ºi a învinovãþi pe
altcineva.
Regret timpul pe care nu l-am dedicat, mai mult, citirii
ºi studierii Cuvântului Sfânt...
Regret, de asemenea, iluziile pe care le-am acceptat în
viaþa mea de-a lungul anului care-a trecut ºi faptul, cã
nu am avut puterea sã renunþ la a mai rãscoli prin
cenuºa lor mai târziu...
Îmi pare rãu cã nu am privit mai mult la frumuseþea
norilor ºi a asfinþiturilor de soare..., cã nu am stat
mai mult noaptea sã privesc stelele ºi aºtrii lui
Dumnezeu.
Regret visele sfãrâmate...,visele mele ºi visele altora.
Îmi pare rãu pentru cei care, poate, au realizat cã
timpul petrecut alãturi de mine nu le-a adus niciun
câºtig..., dar nu pot uita pe cei are mi-au bucurat sufletul
cu prezenþa lor...
Regret încrederea pe care mi-am pierdut-o... sau
încrederea pe care alþii au avut-o în mine ºi au pierdut-o...
Regret faptul cã mi-am dorit mai mult ºi cã nu m-am
mulþumit cu destulul pe care-l aveam...
Îmi pare nespus de rãu cã, m-am comparat mai mult cu
ceea ce pot alþii sã facã mai bine, decât cu ceea ce pot eu
sã fac... Aº fi putut, valorificându-mi mai mult darul
primit, sã clãdesc mai mult ºi mai bine...
Regret sufletele care au rãmas în urmã, sub o cruce
albã, ºi pe care nu le-am îmbrãþiºat când ne-am întâlnit
ultima datã...
Regret acele prietenii care s-au destrãmat ºi pe care,
dacã mã smeream mai mult, poate le aveam ºi astãzi...
Regret momentele în care am vrut sã renunþ... ºi în care
credeam cã durerea ºi suferinþa mã pot învinge...
Regret toate cãderile...

Uneori, regret cuvintele de reproº la adresa celor din jur,
rostite fãrã sã înþeleg cã unii oameni te iubesc, dar nu ºtiu s-o
arate...
Regret cã am dormit prea mult...
Regret cã am alergat dintr-o parte în alta, fãrã sã mã aleg cu
nimic...
Regret proiectele fãcute pe care nu le-am respectat...
Regret ºi întrebãrile pe care le-am ignorat, la care nu am
cãutat un rãspuns suficient...
Regret rãspunsurile amânate...
Regret ºi lecþiile pe care le-am învãþat, dar pe care apoi le-am
uitat...
Îmi pare foarte rãu pentru darurile pe care le-am primit de
la Domnul meu, dar le-am înþeles prea târziu...
Poate regretele mele, unele..., seamãnã atât de bine cu
regretele tale... sau, poate, unii dintre voi, aþi avut un an plin
de împliniri..., perfect gândit ºi organizat...
Eu, credeþi-mã, am încercat..., dar nu am prea reuºit...
În acest nou an, dorinþa mea este sã uit toate regretele ºi
pãrerile de rãu; sã învãþ din ele, dar sã nu trãiesc cu ele.
Aºa cã, în acest nou început, vreau sã-mi investesc tot timpul
cu rost.
Doresc sã stau mai mult pe genunchi, zilnic, în prezenþa
Celui de Sus!
Vreau sã citesc Cuvântul Lui, sã mã hrãnesc cu el ºi din el!
Fiecare zi, vreau sã o trãiesc pentru Domnul meu!
Tot ce fac, vreau sã fie prin El ºi pentru El!
Orice faptã, vreau, mai întâi, s-o gândesc foarte bine ºi cu
multã atenþie.
Doresc sã zâmbesc ºi celui care mã întristeazã ºi mã
rãneºte.
Vreau sã iubesc, iar nu sã judec.
Doresc sã-mi recunosc mereu greºeala... ºi sã mã sacrific pe
mine pentru alþii.
Vreau, în fiecare zi, sã-mi analizez corect timpul, gândul,
faptele ºi viaþa!
Doresc, astfel, sã mã apropii mai mult de sfinþenie decât am
fãcut-o pânã acum!
Îmi doresc, de-acum, când vorbesc cu oamenii, ca aceºtia sã
se simtã zidiþi, întãriþi, ridicaþi, încurajaþi...ºi cu o treaptã
mai aproape de CER!
În noul an aº dori sã evit iluziile, sã trãiesc din bucãþi ºi
margini de Cer!
Voi cerceta amintirile, dar nu mã voi adânci în cenuºa lor...
Îmi voi rezerva câteva minute, în fiecare zi, pentru a privi
norii, cerul, pãsãrile, florile, f luturii, oamenii, aºtrii ºi toatã
creaþia lui Dumnezeu.
Noaptea, voi vorbi cu El, ºtiind cã undeva, dincolo de
strãlucirea stelelor, mã ascultã. Apoi, voi pãstra tãcere...,
aºteptând ca El sã-mi rãspundã.

Voi îndrãzni sã visez..., iar dacã vreodatã, visul meu se va
sfãrâma, voi crede mai mult în puterea lui Dumnezeu
pentru mine, încredinþatã cã ceea ce El îmi pregãteºte este
cu mult mai presus decât ceea ce eu am îndrãznit sã visez.
Mã voi bucura de prezenþa oricãrei persoane în viaþa
mea, fiindcã scopul existenþei oricãrui suf let este
perfect în Creaþia lui Dumnezeu.
Voi încerca sã fiu o binecuvântare, dacã doresc sã fiu
binecuvântatã.
Voi crede tot ceea ce este curat ºi pur, voi iubi tot ceea ce
vine de Sus!
Îmi va fi suficient ceea ce am, nu voi mai tânji dupã
lucruri mai multe, dar voi nãdãjdui ºi mã voi strãdui sã
am ceva mai mult din Domnul meu.
Nu voi mai compara ceea ce sunt eu cu ceea ce alþii au
ajuns sã fie.
Într-o zi, mi se va cere socotealã de talantul care mi-a fost
încredinþat mie, iar nu altora.
Voi îmbrãþiºa fiecare suflet pe care-l voi întâlni. Voi evita
doar sã salut, rezumându-mã doar la atât .
Voi încerca sã întreb persoanele cu care stau de vorbã
despre viaþa lor, le voi încuraja dacã va fi cazul ºi nu voi
uita sã-mi iau rãmas-bun, fãrã sã uit cã acea întâlnire ar
putea fi ultima.
Mã voi smeri mai mult...
Îmi voi îmbrãþiºa mai mult prietenii, voi petrece mai mult
timp cu ei, voi încerca sã-i cunosc mai
îndeaproape.
Le voi spune printr-un mesaj, de fiecare datã când voi
avea ocazia, cât de preþioasã este prezenþa lor în viaþa
mea.
Nu voi mai încerca sã cred cã durerea mã poate învinge,
fiindcã Cel ce trãieºte în mine este mai tare decât duhul
veacului acestuia ºi El, Dumnezeu, vegheazã asupra vieþii
mele.
Îmi voi cântãri cuvintele ºi voi vorbi doar atunci când
gândul meu va fi unul de încurajare.
Voi merge nici prea repede, dar nici prea încet, în aºa fel
încât sã mã pot bucura de fiecare sãrbãtoare zilnicã pe
care mi-o pregãteºte Domnul meu.
Voi cãuta rãspunsuri la eventualele întrebãri ºi nu voi
ocoli adevãrul, chiar dacã uneori doare.
Voi încerca sã folosesc învãþãturile zilnice din lecþiile pe
care le primesc,
Voi preþui fiecare dar, încercând sã-l înþeleg cât mai mult
ºi pe deplin.
În Noul An, vã doresc tuturor dar ºi mie, împliniri depline
ºi realizãri alãturi de Mântuitorul nostru!
Mai multe minute pe genunchi ºi mai puþine clipe de
întristare!
ªi chiar dacã vom avea parte ºi de furtuni, sã nu uitaþi,
Cel ce trãieºte în noi este mai tare decât duhul acestui
veac!
(Reflecþiile unui credincios la cumpãna dintre ani)

