Aria de slujire:
RUGÃCIUNEA ªI POSTUL

Bolnavii bisericii „HARUL“
1.Alexe Maria
2.Alexe Ion
3.Baciu Zoia
4. Barbu Ion
5. Bejan Ioan
6. Blasek Aurelia
7. Chiþoiu Constanþa
8. Cojocaru ªtefan
9. Craºovan Petru
10. Dinu Ilinca
11. Ene Lucreþia
12. Ionescu Eugenia
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Mara Emanuela
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mitu Emilia
18. Nica ªtefia
19. Omotã Nicu
20. Radu Aniºoara
21. Rãdulescu Venera
22. Sas Florian
23. Simion Adrian
24. Stan Constantin
25. Stroe Gheorghe
26. Þoldan Lina
27. Vasilescu Jean
28. 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

Îmi aduc aminte de credinþa
ta neprefãcutã, care s-a
sãlãºluit întâi în bunica ta,
Lois, ºi în mama ta, Eunice,
ºi sunt încredinþat cã
ºi în tine.
(2 Timotei 1:5)

s Mulþumire pentru grupurile de rugãciune din
case ºi din bisericã (duminicã ora 9).
s Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care cheamã
ºi motiveazã credincioºii la rugãciune.
s Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc
ºi se roagã pentru lucrarea spiritualã din biserica
HARUL.
s Mulþumire pentru grupul de rugãciune al tinerilor (duminicã ora 9).
s Cerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
s Cerere pentru înviorare spiritualã prin post ºi rugãciune.
s Cerere pentru implicarea mai multor membri în lucrarea de post ºi rugãciune.
s Cerere pentru transformarea spiritualã a celor care se roagã ºi postesc (sã nu fim
doar niºte farisei).
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 19 din cartea Judecãtori (cap. 20:1-48). Toþi cei care doresc sã
participe la aceste întâlniri de studiu ºi pãrtãºie frãþeascã sunt bine veniþi.
o CATEHEZÃ. Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã pentru
toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind
mântuirea sufletului. Începând cu aceastã serie, toþi cursanþii vor primi câte un ghid de studiu
cu toate temele ce vor fi abordate. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la
ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
o STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Întâlnirile de studiu biblic cu bãrbaþii continuã în fiecare
sãptãmânã în ziua de marþi de la ora 19.00. În aceastã sãptãmânã se va studia
Lecþia 17: Soluþionarea problemelor de temperament - Frica. Îi aºteptãm pe toþi
bãrbaþii care doresc sã cunoascã adevãruri importante referitoare la rolul ºi
responsabilitãþile încredinþate de Dumnezeu bãrbatului.
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 ºi surorile care doresc sã mijloceascã
pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj.
o TINERI EUTIH.Voia Lui ºi nevoile tale! Voia Lui e bunã, placutãºi desãvârºitã! Nevoile
tale sunt imediate, urgente, apãsãtoare!Când nevoile tale întâlnesc voia Lui...brusc se
împlinesc! Marþi, 10 martie, de la 18.30! Cu voi ºi cu nevoi, fiecare cu voia lui ºi cu nevoile
lui, ne confruntãm cu voia Lui!
o CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna
viitoare se va citi Ezechiel 27-33.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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O mamã dupã inima lui Dumnezeu
Ezechiel19
Pentru ce plângi? Pentru ce te plângi? Ce plângeri ai în ce-i priveºte
pe copiii tãi? Ce îþi frânge inima ºi te face sã plângi? Ce aºteptãri, ce aspiraþii,
ce ambiþii ai pentru copiii tãi? Asta spune ceva despre concepþia ta de viaþã,
despre principiile ºi valorile tale, despre stilul de educaþie adoptat, despre
inima ta. Vrei sã ºtii dacã eºti o mamã dupã inima lui Dumnezeu? Confruntã
plângerile, aºteptãrile, aspiraþiile, ambiþiile tale pentru copiii tãi cu
plângerile, aºteptãrile, aspiraþiile ºi ambiþiile Lui pentru copiii tãi.
În Ezechiel 19, regatul lui Iuda este asemãnat cu o mamã, dar nu o
mamã oarecare, ci o mamã-leoaicã. Metafora folositã de Ezechiel se referã la
ultimii regi ai lui Iuda înainte de captivitatea babilonianã. Anturajul casei
regale, ambiþiile ºi aspiraþiile familiei regale pentru ultimii regi (Ioahaz,
Ioachin ºi Zedechia) au fost în contradicþie totalã cu inima lui Dumnezeu.
Casa regalã a lui Iuda s-a îndepãrtat de inima lui Dumnezeu, ºi-a urmat
propria inimã ºi a adus astfel dezastrul peste întreg regatul. Aceastã familie
regalã este prezentatã metaforic ca o leoaicã care se luptã pentru ca puii ei
sã ajungã regi cu orice preþ.
Cântarea de jale pe care o scrie Ezechiel inspirat de Duhul Sfânt este
o sursã de inspiraþie azi pentru toate mamele-leoaice, care vor sã facã ce
vrea Dumnezeu pentru puii lor.
Unde îþi cresc copiii? Ce companie au? Care este anturajul tãu?
Realitatea din spatele acestor întrebãri (v. 2) determinã ce învaþã copiii tãi
(v. 3). Anturajul tãu determinã mediul lor ºi modelul lor. Copiii tãi vor
învãþa sã sfâºie sau sã mângâie, sã devoreze sau sã încurajeze oamenii din
jurul lor, sã ragã sau sã vorbeascã frumos, în funcþie de mediul în care îi
creºti. Unde va ajunge copilul tãu cu moºtenirea pe care a adunat-o în
familie? Care sunt consecinþele anturajului, modelului, învãþãturilor
primite în casa pãrinteascã? (v. 4)
Ce aspiraþii, ambiþii sau aºteptãri ai de la copiii tãi? Cum gestionezi
dezamãgirea când aºteptãrile nu se împlinesc, iar speranþele se nãruiesc?
(v. 5) O iei de la capãt în acelaºi mod sau eºti gata sã schimbi ceva? Este lipsã
de înþelepciune sã faci acelaºi lucru ºi sã aºtepþi rezultate diferite. Ar trebui
sã învãþãm lecþiile trecutului ºi sã nu le mai repetãm. Ce a fost mama ta ºi ce
au ajuns copiii ei!
Suntem chemaþi sã ne creºtem copiii în mustrarea ºi învãþãtura
Domnului. Pentru asta trebuie sã ne acordãm inima de mamã/tatã dupã
inima lui Dumnezeu. Rezultatele se vor vedea ºi peste câteva generaþii, aºa
cum remarcã Pavel în cazul lui Timotei. Îmi aduc aminte de credinþa ta
neprefãcutã, care s-a sãlãºluit întâi în bunica ta, Lois, ºi în mama ta,
Eunice, ºi sunt încredinþat cã ºi în tine (2 Timotei 1:5).
Pastor, Daniel Mercioniu

V i z i u n e a bi s e r i c i i - 20 15
Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data de
28 septembrie 2014, ne propunem în anul acesta sã ne
rugãm, sã slujim ºi sã postim, aºteptând ca Dumnezeu sã
lucreze în mijlocul nostru ºi prin noi. Pentru a ne atinge
prioritãþile stabilite ne propunem:
o Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual
2014-2015
o Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe
nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa
o Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire
o Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi)
pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire
o Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi
susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare
o Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã
seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie
o Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã
darul lui, acolo unde este nevoie

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Sora Grigore Oana
smulþumire cã Dumnezeu a cãutat-o, a gãsit-o ºi i-a

mântuit sufletul
smântuirea mamei, a surorii (Monica) ºi a nepoatei

(Ioana)
Sora Chiriþescu Adela
smulþumire pentru corul de copii ºi modul în care se

dezvoltã aceastã lucrare
srezolvarea problemei locuinþei în acest an
sînþelepciune ºi cãlãuzire pentru a ºti care sunt

lucrãrile în care Domnul o cheamã sã se implice

Fam. Mãrãcine Heinz ºi Flavia
ssã le pregãteascã Dumnezeu o locuinþã în
apropierea bisericii
sHeinz sã lucreze într-o atmosferã calmã, fãrã
stres
sun serviciu la domiciliu pentru Flavia
srãbdare, înþelepciune ºi energie pentru familie
ssã-l liniºteascã Dumnezeu pe bãieþelul lor care
este foarte agitat (din cauza dinþiºorilor)
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi
împlini astfel Legea lui Hristos! Galateni 6:2

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e
8 MARTIE PENTRU VOI
La o fabricã, în urmã cu o sutã de ani, în New
York, ºi-au pierdut viaþa într-un incendiu numeroase
femei care lucrau acolo. Angajatele fabricii au
declanºat un protest faþã de condiþiile de muncã, iar
acest protest a fost punctul de plecare în stabilirea unei
zile internaþionale a femeii.
Din nou 8 martie, din nou aceleaºi flori, din nou
aceiaºi oameni lângã ele sau poate nu, probabil puþin
schimbaþi de criza trecerii a încã unui an din viaþã sau
afectaþi de crizã...
Din nou, aºteptãrile lor se împlinesc sau nu, din
nou bucuria unui dar ori tristeþea lipsei acestuia...
Sau poate nu, nu mai vin florile nici mãcar
purtate de vânt sau poate lângã ele nu mai sunt aceiaºi
oameni, pentru cã vântul schimbãrii a fost radical
pentru unele din ele.
Atunci ele devin flori de colþ pe marginea
stâncii, puternice, cu spirit tare, pentru cã aceasta este
esenþa unei femei, cu sentiment ºi acþiune, frumuseþe
adãugatã de Dumnezeu minunii care este femeia de
lângã noi.
Iar dacã noi nu putem sã fim minune pentru ele,
iar dacã noi nu mai putem sã fim primãvarã, asta se
datoreazã faptului cã s-ar fi putut sã fi uitat sã mai
demonstrãm aceste lucruri în viaþa lor. ªi e pãcat,
pentru cã ele aºteaptã gestul nostru.
Dar...mai avem timp sã redevenim ceea ce
trebuie sufletului lor, iubindu-le din toatã inima.

Fam. Dumitru George ºi Simona
smulþumire pentru modul în care L-au cunoscut pe

Dumnezeu
smulþumire pentru familia pe care o au
smântuirea pãrinþilor, fraþilor ºi cumnaþilor
smântuirea fiicei lor, Andreea
sÎnþelepciune în relaþia cu fratele Simonei (Tibi)
sputere ºi înþelepciune în slujirea din penitenciare

ºi lucrarea Ghedeon

ÎMPARTE CU ALÞII, IAR BUCURIA VA FI
DEPLINÃ!
Cu mulþi ani în urmã, trei soldaþi înfometaþi ºi
obosiþi, care veneau de pe câmpul de luptã, au ajuns
într-un sãtuc micuþ, micuþ de tot. Þãranii de aici abia
supravieþuiau de la o zi la alta, ca urmare a unei recolte
sãrace din anul acela, dar ºi a multor ani de rãzboi care
de-abia se încheiase.
Ei s-au adunat repede în piaþa satului sã-i

întâmpine pe soldaþi, însã au fãcut-o cu mâna goalã. Ca
o scuzã, au început sã se plângã cã nu le-a mai rãmas
nimic ºi cã sunt muritori de foame.
Soldaþii au schimbat repede între ei câteva
vorbe. Apoi s-au întors cãtre bãtrânii satului. Primul
soldat le-a spus:
- Pãmântul vostru sãrac v-a lãsat fãrã nimic de
oferit unor soldaþi obosiþi ºi nemâncaþi ca noi, dar vã
vom împãrþi noi din puþinul pe care îl avem. Secretul
nostru este acela de a face supã din pietre.
Bineînþeles cã þãranii au fost intrigaþi ºi curioºi
cu privire la spusele soldatului. Atunci ei au aprins focul
ºi au pus cel mai mare vas cu apã la fiert. Soldaþii au
aruncat imediat în apã trei pietricele.
- Aceasta va fi o supã foarte bunã, zise al doilea
soldat. Dar puþinã sare ar face-o delicioasã!
În acel moment, o þãrancã s-a ridicat ºi a spus:
- Ce noroc! Tocmai mi-am amintit acum unde
mai am eu puþinã sare ºi voi merge s-o aduc. Femeia a
plecat imediat spre casa ei ºi a mai adus într-un ºorþ o
rãdãcinã de pãtrunjel ºi o gulie.
În timp ce acestea au fost puse la fiert, ºi altor
þãrani li s-a împrospãtat memoria ºi, în curând, în oalã
au mai fost puse morcovi, carne de vacã, orez, ba chiar
smântânã.
Când supa a fost gata, tot satul alãturi de cei trei
soldaþi s-a aºezat sã se ospãteze. Au mâncat, au cântat
pânã târziu în noapte - cum nu se mai întâmplase de
mult timp.
Dimineaþa, când cei trei soldaþi s-au trezit, toþi
sãtenii stãteau în faþa lor - parcã nici n-ar fi plecat
fiecare sã doarmã pe la casele lor. La picioarele lor,
trona un rucsac cu cea mai bunã pâine ºi brânzã, aduse
de þãrani.
- Ne-aþi împãrtãºit ieri cel mai mare secret, acela
de a face supã din pietre, a spus un þãran soldaþilor, iar
pentru aceasta nu vã vom uita!
Auzind aceste cuvinte, cel de-al treilea soldat s-a întors
cãtre mulþime ºi a spus:
- Nu e nici un secret, însã un lucru rãmâne
mereu adevãrat: doar împãrþind poþi face o mare
sãrbãtoare.

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi din China
China (8-14 martie 2015)
sChina este þara cu cea mai mare populaþie de pe

glob, 1,36 miliarde locuitori.
sReligia oficialã este ateismul.
sDeºi în ultimii 7 ani China a coborât în
clasamentul þãrilor cu persecuþii, ocupând în prezent locul
37, totuºi viaþã creºtinilor este dificilã datoritã sistemului
comunist ºi a autoritatiilor corupte.

În China sunt douã tipuri de biserici :
Bisericile patriotice, sunt bisericile recunoscute de
stat, care colaboreazã cu statul ºi sunt fidele partidului
communist. De regulã creºtinii aparþinãtori acestei biserici
nu au probleme cu autoritãþile.
Bisericile de casã, sunt bisericile neautorizate de
stat, care nu colaboreazã cu statul ºi nu sunt fidele partidului
communist. Creºtinii aparþinãtori acestor biserici reprezintã
aproximativ 90 % din numãrul creºtinilor ºi ei se confruntã
cu persecuþii.
sCreºtinii se confruntã cu amenzi mari, închisori (de
obicei creºtinii sunt închiºi departe de casã, pentru a nu
putea primi vizitele celor apropiaþi), bãtãi, torturi, lagãre de
reeducare, daþi afarã de la locul de muncã, etc .
sÎn China este o foame mare dupã Biblii, sunt
biserici în care existã doar o Biblie, mulþi creºtini nu îºi pot
permite sã cumpere o Biblie, dar nici nu gãsesc de cumpãrat.
Începând cu anul 1949, când a început persecuþia
asupra creºtinilor, bisericile au suferit din cauza multor
atacuri. Astfel, pânã în anul 1958 guvernul a închis toate
bisericile oficiale. Soþia ºefului de stat Mao, pe nume Jiang
Qing, le spunea vizitatorilor strãini: „În China creºtinismul a
fost redus la secþiunea de istorie a muzeelor. Este mort ºi
îngropat.”
În anii 1970, o delegaþie creºtinã care a venit în vizitã
din Statele Unite ale Americii a raportat cã „în China nu a mai
rãmas nici mãcar un creºtin”. Într-o zona centralã au fost
închiºi 50 de pastori, si doar unul a supravietuit, ceilalti
murind in urma torturilor in inchisoare. Partidul comunist a
dus o lupta teribila de a distruge creºtinismul.
În anii 1970 biserica chinezã a început sã se deschidã
asemenea unui boboc de trandafir, care a fost închis pentru
multã vreme, ºi sã-ºi arate din nou viaþa ºi frumuseþea lumii
întregi. Dupã 60 de ani de persecuþii, de lupta a partidului
comunist de a distruge creºtinismul ºi a creste numãrul
membrilor partidului comunist, situaþia se aflã astfel: 60 de
ani de lupta a partidului comunist pentru înflorirea lui ºi
distrugerea creºtinilor au adus ca rezultat 75 de milioane de
membrii ai partidului comunist, iar numãrul crestinilor din
China, dacã înainte de începerea persecuþiilor era de 800
mii, dupã 60 de ani de persecuþii a ajuns la 130 milioane “
(pastorul Yun liderul Bisericilor de casa din China) aproximativ 10000 de chinezi se convertesc zilnic la
creºtinism, ºi tot mai multe oficialitãþi îl accepta pe Isus ca
Domn în viaþa lor.
Comunismul in China este pe punctual de a se
prãbuºi, nu datorita influentei occidentale, nici datorita
revoltelor interne, ci datorita creºtinismului care se extinde
ca un focar, ºi nu poate fi stopat.
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

