
  

     

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.

       

 1. Alexe Maria
                   2. Alexe Ion
 3. Baciu Zoia
                   4. Barbu Zoica
 5. Blasek Aurelia
 6. Cibu Maxim
                   7. Craºovan Petru 
                   8. Ene Lucreþia
                   9. Geamãnu Constantin
                 10. Georgeta Chiºcã
                 11. Ignat Maria
                 12. Ion Rozalia
                 13. Ionescu Eugenia
                 14. Ivaºcu Maria
                 15. Lãzãrescu ªtefan
                 16. Micu Gherghina
                 17. Mihai Constantin
                 18. Mihãilescu Marta
                 19. Mitroi Alexandra
                 20. Mitu Emilia
                 21. Nica ªtefia
                 22. Omota Nicu
                 23. Oprea Aurica
                 24. Radu Aniºoara
                 25.  Rãducanu Georgeta
                 26. Rãdulescu Venera
                 27. Rãduþã Constantin
                 28. Sas Florian
                 29. Sãcãcean Elena
                 30. Sãcãcean Gheorghe
                 31. Scântei Gheorghi 
                 32. Simion Adrian
                 33. Slujitoru Angela
                 34. Stan Constantin
                 35. Þoldan Lina 
                 36. Vandici Aurora
                 37. Voinea Simona

Bolnavii bisericii „HARUL“ 
Nr. 418    4 decembrie 2016                      

Anunþuri:

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul

s Perseverenþa în post ºi rugãciune
s Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
s F
s 
s Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
s Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
s Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

Rolul profeþilor în planul de rãscumpãrare
Elisei - omul lui Dumnezeu

2 Regi 4:1-30

Dumnezeu este Dumnezeul creator al tuturor oamenilor; dar dintre oameni, 
cine este omul lui Dumnezeu? Toþi oamenii credincioºi strigã la Dumnezeu, dar 
Dumnezeu prin cine strigã la oameni? Prin cine a venit revelaþia? Cine a transmis 
Cuvântul lui Dumnezeu? Prin cine ni s-a dezvãluit planul divin de rãscumpãrare a 
omului cãzut? Cine a mijlocit pentru pãcãtoºi sã fie iertaþi? Cine i-a chemat pe pãcãtoºi 
la pocãinþã ºi la respectarea Legãmântului? Un singur rãspuns cu multiple faþete: 
profetul, vãzãtorul, omul lui Dumnezeu, numit uneori ºi nebunul lui Dumnezeu. De la 
Avraam la Ioan Botezãtorul istoria rãscumpãrãrii este presãratã cu proroci, care au 
vorbit oamenilor în Numele Domnului ºi Domnului în numele oamenilor. Israelul 
trebuia sã fie o teocraþie, adicã un popor condus de Dumnezeu. Aceastã conducere s-a 
exercitat la început prin preoþi. Apoi au fost judecãtorii în vremuri de apostazie ºi 
crizã. Apoi evreii au cerut rege ºi acesta trebuia sã fie reprezentatntul Regelui suprem, 
Iahve. Când ºi regii s-au abãtut, Dumnezeu a ridicat profeþii pentru a-ªi exprima voinþa 
în mijlocul poporului ales. Aproape jumãtate din cãrþile Vechiului Testament sunt cãrþi 
profetice, iar celelalte conþin pasaje profetice.

Citind Biblia în ordinea cronologicã a evenimentelor putem observa cã cei 
mai mulþi profeþi care au activat în Israel se regãsesc în perioada 930 î.H. - 430 î.H. 
Adicã în perioada istoricã dintre dezbinarea Israelului în douã regate ºi întoarcerea 
din exilul babilonian. Au fost cinci sute de ani în care fenomenul profetic a avut o 
amploare fãrã precedent. În aceste cinci secole s-au scris toate cele ºaptesprezece cãrþi 
profetice ºi pe lângã autorii acestora au mai activat alte zeci sau poate sute de proroci 
ai Domnului care nu au lãsat nimic scris. 

Deºi au existat profeþi ºi în afara acestui interval de timp, de ce totuºi cea mai 
mare concentare a fenomenului profetic este în aceastã fereastrã de istorie? Citind cu 
atenþie cãrþile Regilor putem observa cã cu cât îndepãrtarea de Legea Domnului era 
mai mare, cu atât activitatea profeticã era mai intensã. Când pãcatul se înmulþea, 
atunci se înmulþea ºi harul profetic. Aºa se face cã cei mai mulþi profeþi au activat în 
Regatul de nord, care de la început s-a închinat idolilor puºi de Ieroboam. Dumnezeu a 
trimis proroci ca sã-i mustre, sã-i cheme la pocãinþã, sã anunþe judecata ºi sã plângã 
nelegiuirile poporului care nu vrea sã se pocãiascã. Când Regatul din sud s-a abãtut de 
la Legea Domnului ºi a cãlcat Legãmântul, Dumnezeu a ridicat ºi aici profeþii Sãi cu 
aceeaºi misiune.

Profetul este ridicat de obicei din mijlocul poporului ºi acolo îºi împlineºte 
misiunea. El aude vocea divinã, primeºte revelaþia ºi nu poate sã nu o transmitã, chiar 
dacã nu-i place (vezi Iona). De obicei, profetul este singur contra tuturor, merge contra 
curentului, contestã direcþia, strigã împotriva stãrii de fapt, cheamã la pocãinþã. El este 
omul lui Dumnezeu ºi are rolul de cenzor spiritual atât pentru rege, preoþi, cât ºi 
pentru popor. Omul lui Dumnezeu nu stã la masã cu regii idolatri, nu îi menajeazã, ci le 
strigã în gura mare pãcatele. De aceea, profeþii sunt în dizgraþie, sunt batjocoriþi, 
închiºi, uciºi.

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie cu se gãseºte explicatã în ghidul de studiu. 
Sã perseverãm în participarea la aceste grupuri, pentru cunoaºterea adevãrurilor din aceastã 
carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea noastrã zilnicã.

CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 
9.00, studiu la care sunt invitaþi toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile Scripturii privind 
mântuirea sufletului, sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în corpul 
din faþã, la etaj (bibliotecã).

EUTIH. O întâlnire pentru tineri care vor sã se pãzeascã de aþipire ºi cãdere spiritualã. Ne 
susþinem unul pe altul. E loc ºi pentru tine, marþi, de la 18.30, în capelã.

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru un timp de pãrtãºie în 
rugãciune ºi studiu biblic, în fiecare zi de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în corpul din 
faþã, la etaj (bibliotecã)

ADOLESCENTI. Nemuritorii se întâlnesc în fiecare vineri între orele 18.30 - 21.00, 
pentru studiu biblic, jocuri ºi dezbateri pe teme specifice adolescenþilor.

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.  

CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul 
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta 
se va citi  

Lecþia 10 (1Petru 1:22-25), lecþie care 

COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã la ora 18.00 pentru 
ºedinþa lunarã a comitetului.

Amos 5-9; Osea 1-8.

o 

El zicea: „S-a împlinit vremea 
ºi Împãrãþia lui Dumnezeu 
este aproape. Pocãiþi-vã ºi 

credeþi în evanghelie!” 
(Marcu 1:15).

 Rugãciune specialã pentru 
SÃRBÃTOAREA NAªTERII DOMNULUI

s

s

s

s

s

s

s

s

Mulþumire pentru Întruparea lui Dumnezeu în 
persoana Mântuitorului Isus

Mulþumire pentru mântuirea de pãcate pe care 
ne-a adus-o Hristos

Mulþumire pentru libertatea de a-L sãrbãtori ºi 
de a spune Crãciun fericit!

Ne rugãm pentru toate acþiunile evanghelistice cu ocazia Crãciunului (ºcoli, 
Râmnicu Sãrat, penitenciar, serbarea copiilor º.a.)

Ne rugãm pentru corul copiilor care va cânta colinde în data de 11 decembrie
Ne rugãm pentru fiecare persoanã care primeºte cadou un exemplar al Noului 

Testament
Mijlocim pentru apropiaþii noºtri, ca sã fie vizitaþi de Mântuitorul cu ocazia 

Crãciunului
Mijlocim pentru România, pentru renaºtere spiritualã 
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BIBLIA   CITITÃ   DE   LÂNGÃ   LUNÃ
                                      
  În seara de ajun a anului 1968, cei trei astronauþi: 
Frank Borman, James A. Lowell ºi William A. Anders, care 
au format echipajul lui Apolo 8, de la o distanþã de 69 de 
mile de lunã, în timp ce arãtau pãmântenilor faþa lunii ºi 
dupã ce au prezentat o descriere amãnunþitã a suprafeþei 
selenare, Borman a zis:

-Pentru toþi locuitorii Pãmântului, echipajul navei 
spaþiale Apolo 8 are un mesaj pe care dorim sã vi-l 
transmitem de-aici, de lângã Lunã.

 Apoi, Anders a început imediat sã citeascã primele 
versete ale Bibliei, cu descrierea creaþiei.

”La început, Dumnezeu a fãcut cerurile ºi 
pãmântul. Pãmântul era pustiu ºi gol; peste faþa 
adâncului de ape era întuneric. ªi Duhul Domnului se 
miºca pe deasupra apelor. ªi Domnul a zis: Sã fie 
luminã!. ªi a fost luminã. Dumnezeu a vãzut cã lumina 
era bunã ºi Domnul a despãrþit lumina de întuneric”.

 A continuat mai departe Lowell: ”ªi Dumnezeu a 
numit lumina zi, iar întunericul l-a numit noapte. Astfel 
a fost o searã ºi o dimineaþã; aceasta a fost ziua întâi. ªi 
Dumnezeu a zis: Sã fie o întindere între ape ºi sã 
despartã apele de ape. ªi Dumnezeu a fãcut 
întinderea ºi a despãrþit apele care sunt 
dedesubtul întinderii de apele care sunt deasupra 
întinderii. ªi aºa a fost. ªi Dumnezeu a numit 
întinderea cer. Astfel a fost o searã ºi apoi a fost o 
dimineaþã; aceasta a fost ziua a doua.”

 A urmat apoi Borman:
” ªi Dumnezeu a zis: Sã se strângã la un loc 

apele care sunt dedesubtul cerului ºi sã se arate 
uscatul; ºi aºa a fost. Dumnezeu a numit uscatul 
pãmânt, iar grãmada de ape a numit-o mãri. 
Dumnezeu a vãzut cã lucrul acesta era bun.”

 Aici, Borman s-a oprit cu cititul ºi a zis: ”De la 
echipajul navei spaþiale Apolo 8 încheiem, spunându-vã: 
”Noapte bunã ºi Dumnezeu sã vã binecuvânteze pe toþi 
locuitorii de pe Pãmânt!”

 Mai departe, Borman a fãcut urmãtoarea 
rugãciune, care a fost auzitã de milioane de telespectatori: 
”O, Dumnezeule, dã-ne viziunea ca sã putem vedea 
dragostea Ta în lume, în ciuda falimentelor noastre 
umane. Dã-ne credinþã, sã ne încredem în Dumnezeirea Ta, 
în ciuda ignoranþei ºi a slãbiciunilor noastre! Dã-ne 
cunoºtinþã ca sã ne putem ruga cu inimi înþelegãtoare ºi 
aratã-ne, ce poate face fiecare dintre noi spre a grãbi 
venirea pãcii Tale universale! Amin.”

 Iar de pe Pãmânt, de la Centrul Spaþial, Mike Collins, 
omul care þinea legãtura cu nava  spaþialã, a repetat ºi el plin 
de aceeaºi credinþã mãreaþã:”Amin.”

                                   CUGETÃRI   despre   BIBLIE

    Între coperþile unei singure cãrþi, Biblia, se aflã 
rãspunsurile la toate problemele cu care ne confruntãm 
azi.              (Ronald Reagan)

    Nu te îngrijora pentru ce nu înþelegi din Biblie! Fii 
îngrijorat pentru ce înþelegi ºi nu trãieºti. (Corrie Ten Boom)

    Alte cãrþi ne-au fost date pentru informarea ºi 
inspirarea noastrã, dar Biblia ne-a fost datã de Dumnezeu 
pentru transformarea noastrã.                   (Autor necunoscut)

    Toate descoperirile omeneºti par sã fi fost fãcute cu 
scopul de a confirma, din ce în ce mai puternic, adevãrurile 
conþinute în Sfintele Scripturi.                         (Immanuel Kant)

    În Biblie sunt mai multe semne sigure de 
autenticitate decât în toatã istoria profanã.   (Isaak Newton)

    Este imposibil sã înrobeºti mental sau social  un 
popor care citeºte Biblia. Principiile. Bibliei  sunt 
fundamentul libertãþii umane.                          (Lord  Tenison)

    Biblia nu este cuvântul omului despre Dumnezeu, 
ci cuvântul lui Dumnezeu despre om.                    (John Barth)

    Biblia nu este doar o carte, ea e putere vie.     
   (Napoleon)

    Biblia este ceasul vremii ºi al istoriei.     (Vasile Rãuþ)

    Oamenii nu resping Biblia pentru cã se contrazice 
pe sine, ci pentru cã îi contrazice pe ei.     (Autor necunoscut)

    Bibliile prãfuite conduc la vieþi murdare.     
           (Harward G. Hendricks)

    În aceastã lume- închisoare, Biblia este o fereastrã 
prin care putem sã privim în eternitate.   (Timothy Dwinght)

    Biblia este o carte care rãspunde la întrebãrile unui 
copil ºi ia în râs înþelepciunea unui înþelept.     (Prof. Bettex)

    O Biblie în mânã valoreazã cât douã în geantã.     
    (Autor necunoscut)

    Este o mare diferenþã între cãrþi fãcute de oameni ºi 
Cartea care face oameni.     (Autor necunoscut)

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

Fam. Petricã ºi Mariana Simion

mulþumire pentru armonia din familie 

mulþumire pentru cei 27 de ani de la cãsãtorie

mulþumire pentru biserica HARUL

mântuirea soþiei ºi a copiilor, Natalia ºi David

schimbarea programului de lucru a soþiei

s

s

s

s

s

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     Nimeni nu-ºi ia diploma în studiul Bibliei, pânã 

nu stã faþã în faþã cu Autorul ei. (Autor necunoscut)

    Existã douã alternative: sau te va þine Biblia 
departe de pãcat, sau pãcatul te va þine departe de Biblie.     

(Jim Smith)

    Eu sunt omul unei singure cãrþi- Biblia.
           (John Wesley)

Elisei este unul dintre profeþii lui Dumnezeu. Nu a 

scris o carte, dar a avut un impact extraordinar în vremuri 

tulburi, când Regatul de Nord era sub conducerea lui Ahab, 

Izabela ºi Ioram, fiul lor. Mai presus de orice, Elisei este omul 

lui Dumnezeu în mijlocul poporului. El este preocupat de 

nevoile oamenilor sãrmani, pe care îi îndrumã spre 

Dumnezeul adevãrat.  Face minuni cu o putere 

extraordinarã. Îi confruntã pe regi. Instruieºte fiii 

prorocilor. Are impact în viaþã, dar ºi dupã moarte. Acesta 

este omul lui Dumnezeu.

Cine deþine astãzi misiunea profeticã în mijlocul 

naþiunilor care se abat de la Cuvântul adevãrului? Ioan 

spune în Apocalipsa cã „mãrturia lui Isus este duhul 

profeþiei”. Biserica este vocea profeticã de astãzi, prin 

mãrturia ei despre Isus. Pentru a-ºi îndeplini mandatul, 

Biserica trebuie sã redescopere Cuvântul lui Dumnezeu, sã-l 

asimileze prin memorare pentru a putea spune: „Aºa 

vorbeºte Domnul…”. Biserica trebuie sã trãiascã în sfinþenie 

pentru a-i putea chema pe alþii la pocãinþã. Creºtinii trebuie 

sã fie sensibili la nevoile celor sãrmani ºi sã punã mereu 

întrebarea lui Elisei: „Ce pot face pentru tine?”. Pentru a fi 

vocea profeticã în societatea de azi, creºtinii trebuie sã-ºi 

asume contra-curentul, sã aibã curajul sã strige împotriva 

regilor pãmânteºti când se abat de la Legea Domnului, ºi mai 

ales sã nu se asocieze cu puterea lumeascã. Biserica 

reprezintã Împãrãþia lui Dumnezeu pe pãmânt, iar vocea ei 

profeticã trebuie sã fie exclusiv în slujba Împãrãþiei. 

Dacã eºti creºtin, tu trebuie sã fii omul lui Dumnezeu 

în familia ta ºi pentru toþi cei din jurul tãu. Dacã nu eºti 

credincios, Dumnezeu te cheamã azi prin vocea profeticã a 

Bisericii sã te pocãieºti. Isus, Cuvântul lui Dumnezeu coborât 

din cer, vesteºte ºi azi: „S-a împlinit vremea ºi Împãrãþia lui 

Dumnezeu este aproape. Pocãiþi-vã ºi credeþi în evanghelie!” 

(Marcu 1:15).
Pastor, Daniel Mercioniu

Rugãciune pentru România

La 1 decembrie am sãrbãtorit Ziua Naþionalã a 

României. În aceastã zi vrem sã aducem pe mâini de 

rugãciune þara noastrã ºi sã proclamãm binecuvântarea lui 

Dumnezeu peste România. Psalmul 20 are un cuvânt special 

ºi este dorinþa echipei noastre pentru România ºi pentru 

românii de pretutindeni.

„Dragã România, dragi români, vã dorim din tot 

sufletul: sã te asculte Domnul în ziua necazului, sã te 

ocroteascã Numele Dumnezeului lui Iacov, sã-þi trimitã 

ajutor din locaºul Sãu cel sfânt ºi sã te sprijine din Sion!

Sã-ªi aducã aminte de toate darurile tale de 

mâncare ºi sã primeascã arderile tale de tot! Sã-þi dea ce-þi 

doreºte inima ºi sã-þi împlineascã toate planurile tale! 

Atunci noi ne vom bucura de biruinþa ta ºi vom 

flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru. Domnul 

sã-þi asculte toate dorinþele tale! ªtiu de acum cã Domnul 

scapã pe unsul Sãu ºi-i va rãspunde din ceruri, din locaºul 

Lui cel sfânt, prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.

Unii se bizuie pe carele lor, alþii pe caii lor; dar noi 

ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru. Ei 

se îndoaie ºi cad; dar noi ne ridicãm ºi rãmânem în 

picioare. Scapã, Doamne, pe împãratul ºi ascultã-ne când 

Te chemãm!„

Aceastã rugãciune de binecuvântare presupune ºi o 

responsabilitate, o trãire în voia lui Dumnezeu. Dorim 

tuturor românilor, de acasã ºi din strãinãtate sã trãiascã în 

pacea ºi voia lui Dumnezeu, pentru ca sã poatã beneficia de 

protecþia Lui zilnicã asupra familiilor ºi viitorului lor.

Doamne binecuvânteazã România!

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

Stiricrestine.ro 
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