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. Vieru Coca
38. 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 este partea mea de
moºtenire ºi paharul meu, Tu îmi
îndrepþi sorþul meu. O moºtenire
plãcutã mi-a cãzut la sorþ, o
frumoasã moºie mi-a fost datã.
Psalmul 16:5,6

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 15 din Evanghelia dupã Marcu 10:32-52. 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 IOSUA ªI JUDECÃTORI. Aºteptãm întrebãrile dvs. din cãrþile
citite (Iosua ºi Judecãtori) astãzi ºi duminica viitoare, pe care le puteþi pune în coºul 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 Rut 1-4; 1Samuel 1-5.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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Ce faci cu moºtenirea primitã?
Judecãtori 16
Nu este suficient sã primeºti o moºtenire ca sã fii ºi binecuvântat prin ea.
Trebuie sã administrezi moºtenirea cu înþelepciune, s-o pãzeºti ºi s-o investeºti în mod
adecvat. Solomon se gândeºte cu disperare cã lasã toatã moºtenirea lui celui ce vine
dupã el… ªi cine ºtie, zice Solomon, „dacã va fi înþelept sau nebun? ªi totuºi el va fi
stãpân peste toatã munca mea, pe care am agonisit-o cu trudã ºi înþelepciune sub
soare” (Eclesiastul 2:18-21).
Samson a primit o moºtenire extraordinarã prin pãrinþi de la Dumnezeu.
Samson a fost ales în mod suveran de Dumnezeu pentru o misiune specialã, înainte de
naºterea sa. Era ales ca nazireu, pus deoparte pentru Domnul, cu misiunea de a începe
eliberarea poporului sãu de sub filisteni. Pentru a putea împlini misiunea a primit
daruri speciale, putere nemaiîntâlnitã, prezenþa Duhului peste el etc. Avea, de
asemenea, statutul de judecãtor în Israel.
Ce a fãcut Samson cu toatã aceastã moºtenire? A fost înþelept sau nebun? A
avut toate premisele pentru o viaþã ºi lucrare de succes. De ce a irosit totuºi
moºtenirea? De ce nu a lãsat în urma lui decât ruine ºi ruºine? Ce putem învãþa azi din
nebunia lui Samson în administrarea moºtenirii primite?
Samson ilustreazã, din pãcate la nivelul cel mai înalt, refrenul cãrþii Judecãtori:
fiecare fãcea ce-i plãcea. Adicã, fiecare fãcea ce era drept în ochii lui. Samson iroseºte
moºtenirea primitã pentru cã nu o vede prin ochii lui Dumnezeu, ci prin ochii lui ºi ai
vremii lui. Orbirea spiritualã l-a dus în final pe Samson la orbirea fizicã. Condus de
ochii lui prin toate cotloanele plãcerilor interzise, Samson iese de sub privirea
protectoare a lui Dumnezeu ºi pierde perspectiva spiritualã a moºtenirii primite.
Samson pierde moºtenirea primitã pentru cã se joacã cu pãcatul, care îl
înfãºoarã aºa de uºor, pânã când îl doboarã de tot. Pe mãsurã ce Dumnezeu devine tot
mai mic în ochii lui Samson ºi legile Lui sunt nesocotite una câte una, Samson devine
tot mai mare în ochii lui. Pãcatul atrage alt pãcat pânã când Samson este pãrãsit de
Dumnezeul pe care îl pãrãsise de dragul plãcerilor.
Samson risipeºte moºtenirea primitã pentru cã nesocoteºte harul arãtat în
momente de rãscruce. Deºi era nazireu nevrednic, Dumnezeu îi rãspunde la rugãciuni,
îºi trimite Duhul peste el, îi dã har de pocãinþã. Este iertat la prima abatere, dar el
merge mai departe ignorând harul.
Asemenea lui Samson sunt ºi cei doi leviþi, în jurul cãrora se petrec
evenimentele din ultima parte a cãrþii Judecãtori (17-18, respectiv 19-21). Leviþii erau
aleºi de Dumnezeu în special pentru slujba Lui. ªi ei erau închinaþi Domnului. Când se
împarte þara, Dumnezeu porunceºte sã nu li se dea leviþilor nicio moºtenire, pentru cã
„Domnul, Dumnezeul lui Israel era moºtenirea” lor (Iosua 13:33) ºi „preoþia Domnului
era moºtenirea” lor (Iosua 18:7). De ce ºi-au irosit moºtenirea cei doi leviþi?
Neîncrederea în purtarea de grijã a lui Dumnezeu, lãcomia, prejudecãþile ºi alte pãcate
au dus la risipirea moºtenirii lor.
Continuarea în pagina 2

Ce faci cu moºtenirea primitã? Cum o administrezi?
Cum te asiguri cã n-o risipeºti? Aminteºte-þi mereu cã eºti

învârtind-o prin aer, s-a repezit cãtre bãtrânul care a
rãmas nemiºcat. Lama tãioasã s-a oprit la doar douã
degete de gâtul bãtrânului... Apoi, tânãrul s-a retras.

închinat Domnului, dacã eºti creºtin. Tu nu mai eºti al tãu. Tot

Cine este cel mai sãrac?
- Cel care iubeºte banii.

Bãtrânul a rãmas, în continuare, neclintit. Apoi

Cine este mai aproape de Dumnezeu?
- Cel milostiv.

Dumnezeu. Copiii pe care îi ai sunt o moºtenire de la Domnul

-Ãsta este iadul!

(Ps. 127:3). Darurile ºi abilitãþile pe care le ai sunt primite de

Luptãtorul a fãcut ochii mari ºi i-a zis:

Cum sã te lupþi cu problemele?
- Punându-þi speranþa în Dumnezeu.

ce ai ºi tot ce eºti ai primit ca sã pui în slujba împãrãþiei lui

la Domnul (1 Corint. 4:7). Pãzeºte-te de pãcat! Un pãcat
atrage altul ºi altul pânã eºti rãpus de tot. Apreciazã harul ºi
pocãieºte-te azi. Nu uita cã Domnul este moºtenirea ta cea
mai mare! Cere-i înþelepciune pentru a administra cât mai
bine moºtenirea primitã! Asigurã-te cã urmãreºti în fiecare zi
ce este drept în ochii Domnului ºi nu în ochii tãi.
Pastor, Daniel Mercioniu

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
ÎNÞELEPCIUNE ªI PRICEPERE
”Cine este încet la mânie are multã pricepere,
dar cine se aprinde iute face multe prostii.”
( Proverbe 14:29 )
Un tânãr luptãtor din vechea ºi îndepãrtata Chinã
îºi pierduse toatã încrederea în sine, în urma încercãrilor
ºi a rãzboaielor la care participase. De aceea, el era tot
timpul supãrat. Când se afla în public, avea manifestãri
arogante ºi era iute la mânie chiar ºi în preajma
prietenilor sãi, care încercau sã-l consoleze. O teamã,
nemãrturisitã, îi pãtrunsese în suflet ºi tot felul de
întrebãri despre viaþã ºi moarte îl stãpâneau ºi-i bântuiau
gândurile.
Într-una din acele zile negre din viaþa lui,
prietenii l-au îndemnat sã meargã la un bãtrân care
locuia departe, în munþi, ºi sã-i punã lui toate acele
întrebãri la care ei nu-i putuserã rãspunde. Rãzboinicul a
ascultat sfatul prietenilor ºi a plecat sã-l caute pe acest
bãtrân înþelept.
Când a ajuns, în sfârºit, la coliba înþeleptului, el a
remarcat cã acesta era, de fapt, un bãtrânel uscãþiv ºi cu
privirea blândã. Tânãrul s-a apropiat de el ºi i s-a adresat
pe un ton aspru astfel:
-Bãtrâne, am auzit cã eºti înþelept ºi cã ai rãspuns
la orice fel de întrebare. Eu am venit cu o asemenea
întrebare, fiindcã vreau sã ºtiu care este diferenþa
dintre iad ºi rai.
Pe acelaºi ton, bãtrânul i-a rãspuns imediat:
-Tu þi-ai petrecut toatã viaþa luptând ºi deci eºti
prea nepricepui ca sã poþi face diferenþa dintre cele douã.
Iute la mânie, rãzboinicul a scos sabia ºi,

a spus:

-Þi-ai riscat viaþa ca sã-mi arãþi ce înseamnã
iadul...??? Erai la un pas de moarte ºi nici mãcar nu ai
clipit...

Dar cu suferinþa?
- Nãdãjduind, cu rãbdare, în sprijinul lui
Dumnezeu.

-Iar acesta este raiul, i-a rãspuns bãtrânul
înþelept tânãrului. Inima ta sã te înveþe ce drum sã
urmezi, cãci Dumnezeu care te iubeºte vrea pentru tine
doar raiul.

Care este indicatorul unui suflet sãnãtos?
- Credinþa.

Tânãrul a înþeles mesajul bãtrânului ºi ºi-a
dãruit viaþa lui Dumnezeu.
GÂNDURI DESPRE CEL(A) MAI...
”Când urmez învãþãturile Tale, mã bucur de
parc-aº avea toate comorile.” - Psalmul 119 : 14
Cine este cel mai bun profesor?
- Suferinþa.
Dar cel mai rãu profesor?
- Plãcerea.
Care este însuºirea cea mai rarã?
- Capacitatea de a dãrui.
Cea mai bunã însuºire?
- Capacitatea de a ierta.
Care este cea mai dificilã însuºire?
- Capacitatea de a tãcea.
Care este cea mai importantã însuºire?
- Capacitatea de a te ruga.
Care este cea mai necesarã abilitate?
- Capacitatea de a asculta.
Care este cea mai periculoasã luptã?
- Cea fanaticã.
Care este obiceiul cel mai neplãcut?
- Cheful de ceartã.
Care este obiceiul cel mai nociv?
- Vorba multã.
Cine este cel mai puternic?
- Cel care se învinge pe sine.(Sinele)
Cine este cel mai slab?
- Cel care îi învinge pe alþii.
Cine este cel mai inteligent?
- Cel care e conºtient cã nu ºtie nimic.

Care este reperul unui suflet bolnav?
- Disperarea.
Care este semnul acþiunilor greºite?
- Iritarea.
Care este semnul faptelor bune?
- Pacea sufleteascã.

Biserica persecutatã
Preþul de a fi creºtin în Pakistan
În timp ce majoritatea lumii occidentale sãrbãtorea
Paºtele, creºtinii din Pakistan s-au întâlnit cu suferinþa ºi
moartea. Nu a fost suficient pentru minoritatea creºtinã din
Pakistan ameninþarea continuã cu legile rigide ale blasfemiei,
nici faptul cã autoritãþile închid ochii la abuzurile comise
împotriva lor ºi nici cã bisericile le sunt închise sau
ameninþate cu închiderea. Peste 65 de persoane ºi-au pierdut
viaþa ºi mai mult de 200 au fost rãnite în urma unei explozii
produse de un terorist sinucigaº într-un parc public din oraºul
Lahore, tocmai în Ziua Învierii.
Un creºtin este omorât cu brutalitate
Ultima informaþie survenitã din Pakistan redã cazul
unui bãrbat ce a fost asasinat într-un mod brutal, fãrã ca
poliþia sã intervinã. Nazeer Masih a fost atacat de doi
musulmani cu o rangã de fier ºi cu un cuþit în 6 Aprilie, în timp
ce cosea iarbã undeva în apropierea satului sãu. Masih era
creºtin ºi în momentul atacului se afla împreunã cu un prieten
musulman. Masih a fost lovit brutal cu ranga ºi apoi i-a fost
tãiat gâtul cu cuþitul, lãsându-l acolo într-o stare foarte gravã.
Un comunicat al Asociaþiei Creºtine BritanicePakistaneze (BPCA) spune cã între Masih ºi cei doi atacatori sa iscat o disputã legatã de tinerii creºtini din sat. Se înþelege cã
cei doi atacatori erau traficanþi de droguri ºi veneau sã-i
ademeneascã pe tinerii creºtini din sat, iar Masih le-a spus
acestora sã-i lase pe tineri în pace.
Când alþi localnici ºi membri ai familiei au sosit la faþa
locului Masih era deja mort ºi deºi incidentul a fost raportat
imediat poliþiei, aceasta a nu a luat nici o mãsurã. Alfred
Azam, un pastor local a spus cã nu este primul incident de
persecuþie în satul lor: „Înainte ºi dupã slujbele bisericii
traficanþii musulmani miºunã prin împrejurimi cu scopul

de a vinde droguri tinerilor noºtri”. „Când bãrbaþii în
vârstã le spun acestora sã-i lase pe tineri în pace, aceºtia îi
omoarã”, a mai spus Azam.
În semn de protest, creºtinii locali au luat sicriul lui
Masih ºi l-au plimbat pe strãzi timp de câteva ore, iar în urma
acestei demonstraþii, poliþia a decis în cele din urmã sã
prezinte un raport ºi sã investigheze crima. (Christian
Today)
Ce scrie în manualele ºcolare din Pakistan!
Nu este de mirare cã astfel de incidente se petrec atât
de frecvent în Pakistan. Conform Comisiei pentru Libertate
Religioasã Internaþionalã din Statele Unite, Pakistanul
foloseºte educaþia din ºcoli pentru a ataca minoritãþile
religioase, în special pe cea creºtinã. Astfel, în manualele
ºcolare, creºtinii pakistanezi sunt denumiþi ca ºi „opresori
colonialiºti, antipatrioþi, persoane stranii ºi
inferioare, etc”. Aceste manuale prezintã eronat diverse
fapte istorice, cu scopul de a deforma realitatea.
„Aceste manuale reflectã din pãcate stadiul
alarmant în care se gãseºte libertatea religioasã în
Pakistan”, spune Robert George, preºedintele Comisiei.
„Sistemul educativ al unei þãri, inclusiv manualele
ºcolare, trebuie sã promoveze toleranþa religioasã ºi nu sã
închidã poarta cooperãrii ºi convieþuirii”.
Raportul Comisiei a descoperit cã „sistemul de
educaþie publicã continuã sã fie fundamental intolerant cu
minoritãþile religioase”. Copiii creºtini sunt învãþaþi cã ei
(creºtinii) „au învãþat toleranþa ºi bunãtatea din inima
musulmanilor”. Manualele ºcolare învaþã cã atât creºtinii cât
ºi hinduºii sunt persoane „nefaste, violente ºi tiranice
prin propria lor naturã”. (Christian Today)
Sunt astfel de incidente, fenomene izolate?
Conform Open Doors atacurile contra creºtinilor
s-au înteþit în aceastã þarã în ultimii ani ca urmare a
radicalizãrii jihadismului. Islamul radical, sub diverse sigle,
a organizat atentate contra bisericilor în cursul anului trecut
în acelaºi oraº Lahore, a atacat afacerile sau casele
creºtinilor, a exercitat presiuni asupra politicienilor ºi a
judecãtorilor ce judecã procese cum este cel al lui Asia Bibi,
condamnatã la moarte pentru o presupusã blasfemie, etc.
Lista Mondialã de Persecuþie, ce elaboreazã anual
Open Doors, aºeazã Pakistanul în poziþia nr 6, unde se
precizeazã: „Minoritatea creºtinã continuã sã sufere, în
special datoritã competiþiei dintre grupãrile islamice
radicale cum sunt Daesh (ISIS) sau cele ale talibanilor”.
În aceeaºi zi în care creºtinii îºi plângeau morþii în
Lahore, aproximativ 25 000 de islamiºti suniþi se manifestau
în Islamabad cerând guvernului sã adopte o politicã
îndreptatã spre islamismul de stat. Manifestanþii cereau de
asemenea execuþia tuturor creºtinilor ce sunt acuzaþi de
blasfemie ºi impunerea legii islamice Sharia.
Se calculeazã cã în Pakistan 99 % din populaþie este
musulmanã, dar minoritatea creºtinã este semnificativ
importantã din punct de vedere numeric, fiind vorba de
peste 5 milioane de persoane, Pakistanul fiind a ºasea
þarã din lume ca populaþie. (Protestante Digital)
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