
  

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.Baciu Zoia

   3. Barbu Ion

   4. Bãlaºa Marin

   5. Bejan Ioan
   6. Blasek Aurelia
   7. Chiþoiu Constanþa
   8. Cojocaru ªtefan
   9. Craºovan Petru
   10. Dinu Ilinca
11. Dragnea Sterian
12. Ene Lucreþia
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mitu Emilia
17. Nica ªtefia
18. Omotã Nicu
19. Radu Aniºoara
20. Rãdulescu Venera
21. Sas Florian
22. Simion Adrian
23. Stan Constantin
24. Þoldan Lina
25. Vasilescu Jean
26. Voinea Simona

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 
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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

Ucenic sau doar „unul din mulþime”?
Luca 12:1-59

Începutul unui nou an aduce cu sine certitudini ºi mai ales incertitudini. 
Putem spune cu certitudine destul de mare cã, dacã nu va veni Domnul, ºi anul 
2015 va avea 365 de zile, 12 luni, 52 de duminici etc. Nu ºtim sigur însã, dacã va fi 
ploios sau secetos, dacã în acest nou an vom fi sãnãtoºi sau bolnavi, dacã vom trãi 
sau vom muri. ªtim cu siguranþã cã Dumnezeu rãmâne credincios, cã îºi va împlini 
Cuvântul, cã ne va asculta rugãciunile ºi va rãspunde dupã voia Lui. Din aceastã 
perspectivã a certitudinilor ºi a incertitudinilor, se poate ºti cu certitudine ce fel de 
creºtin vei fi în anul 2015? Cum va arãta viaþa ta spiritualã? Te vei întãri sau vei 
slãbi spiritual? Vei birui ispitele sau vei fi învins de ele? Vei fi un ucenic devotat al 
lui Isus sau doar un om din mulþimea care umblã dupã Isus?

În Luca 12:1-59, Isus li se adreseazã ucenicilor care se aflã la rândul lor în 
mijlocul unei mari mulþimi de oameni. Este evident în acest pasaj cã Isus se 
adreseazã când ucenicilor, când mulþimilor (v. 1, 13-14, 22, 41, 54). Mesajul lui Isus 
ne dã câteva repere prin care ne putem evalua ºi putem anticipa ce fel de creºtini 
vom deveni în noul an. 

           Ucenicul Îl mãrturiseºte pe Isus, pe când „omul din mulþime” doar 
Îl foloseºte - 12:1-21

        Ucenicul dãruieºte, pe când „omul din mulþime” strânge doar 
pentru sine - 12:22-34

      Ucenicul vegheazã ºi lucreazã, pe când „omul din mulþime” 
abuzeazã - 12:35-48

o 

o 

o 

o 

o 

LA MULÞI ANI! Vã dorim tuturor Un An Nou binecuvântat, cu sãnãtate, pace ºi 
bucurii în Domnul. Pentru a pãºi în Noul An cu binecuvântarea lui Dumnezeu, este 
înþelept sã privim înapoi cu iertare, înainte cu speranþã, în jos cu înþelegere ºi în sus cu 
recunoºtinþã. LA MULÞI ANI cu Domnul!

CINA DOMNULUI. În aceastã dimineaþã vom celebra jertfa Domnului Isus 
Hristos de la Golgota, unde Mântuitorul nostru ªi-a dat viaþa pentru iert area 
pãcatelor noastre. Sã ne apropiem cu o inimã curatã, cu credinþã deplinã, cu 
inimile stropite ºi curãþite de un cuget rãu... (Evrei 10:22), cinstind astfel mãreaþa 
jertfã a Fiului lui Dumnezeu.

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.  

CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã pentru cei ce doresc sã-L urmeze pe 
Domnul Isus Hristos ºi care vor sã cunoascã adevãrurile din Sfânta Scripturã privind 
mântuirea sufletului. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa, de la ora 9.00, 
în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã).

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, 
sãptãmâna viitoare se va citi Luca 16-22.

  
Dumnezeu i-a zis: 

Nebunule! Chiar în noaptea 
aceasta þi se va cere înapoi 

sufletul ºi lucrurile pe care le-ai 
pregãtit ale cui vor fi? Tot aºa 

este ºi cu cel ce îºi adunã 
comori pentru el ºi nu se 

îmbogãþeºte faþã de Dumnezeu.   
(Luca 12:20-21)

Aria de slujire: 

ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 

Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba 

românã de peste 300 de ani
Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara 

noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim 
Biblia

Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
Mijlocire pentru cei care aud Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã 

sufletul
Mijlocire pentru toþi cei care dau învãþãturã din Cuvânt în Biserica Harul: pãstori, lideri de 

grupuri de ucenicie, învãþãtori de la ºcoala duminicalã, adolescenþi, tineri, lideri de la grupul 
surorilor etc.

          
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,

     
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

 Mercioniu - Pastor   031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
0721 368.837

       
      Nicolae Ologeanu - Pastor   021 348.48.42 - mobil 0724 308.726

Daniel
       Adrian Corcãu - Casier   021 673.78.05 - mobil   

 Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001   
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady      Cod Fiscal - 12117218
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17.30  –19.30

17.30  –19.30

Continuarea în pagina 2
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 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:

Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual 

2014-2015

Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe 

nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa

Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire

Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi) 

pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire

Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi 

susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã 

seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã 

darul lui, acolo unde este nevoie

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

               Ucenicul discerne ºi supranaturalul, pe când 
„omul din mulþime” doar naturalul - 12:49-59

Vrei sã ºtii ce fel de creºtin vei fi în 2015? Dacã Îl vei 
mãrturisi pe Isus fãrã ruºine ºi teamã, dacã vei dãrui din 
comorile de jos ca sã aduni comori sus, dacã vei veghea în 
aºteptarea venirii Lui ºi vei lucra cu darurile pe care þi le-a 
dat, dacã vei separa cu discernãmânt adevãrul spiritual de 
minciunã, atunci ai ºansa sã devii un ucenic devotat ºi 
credincios. Ferice de tine la venirea lui Isus!

Dacã însã Îl vei folosi pe Isus doar ca pe un mijloc ca 
sã-þi împlineºti scopurile, dacã vei strânge cu lãcomie totul 
doar pentru tine, dacã vei abuza de semenii tãi ºi vei ºtii sã 
discerni doar faþa cerului, dar nu ºi mesajul din cer, atunci 
rãmâi doar „unul din mulþimea” care Îl urmeazã pe Isus. Asta 
nu-þi va aduce nici un folos veºnic, ci doar pedeapsa veºnicã! 
Dumnezeu i-a zis: Nebunule! Chiar în noaptea aceasta þi 
se va cere înapoi sufletul ºi lucrurile pe care le-ai pregãtit 
ale cui vor fi? Tot aºa este ºi cu cel ce îºi adunã comori 
pentru el ºi nu se îmbogãþeºte faþã de Dumnezeu.(Luca 
12:20-21)

      John Claypool a povestit despre experienþa trãitã 
de o misionarã care predase limba englezã într-o 
ºcoalã din China. Ea a început întreaga aventurã a 
acestei slujiri, având convingerea deplinã a chemãrii ei 
de cãtre Dumnezeu. În timp ce traversa Pacificul, 
aflându-se într-un vas de pasageri care-o ducea spre 
China, o mulþime de temeri au început sã-i frãmânte 
inima.                                                               
    Asemenea apostolului Petru care ºi-a început 
umblarea pe mare plin de încredere, la chemarea 
Domnului Isus, dar când ºi-a îndepãrtat privirea de la 
Domnul a devenit fricos din cauza furtunii, la fel ºi ea a 
ajuns sã fie stãpânitã de anxietate ºi teamã.                                                                                       
    În sufletul ei au început sã aparã tot mai multe 
întrebãri, ca acestea, pe care firea noastrã veche ni le 
scoate mereu în faþã:                                                                                                                                    
     ”Cum îmi voi purta de grijã acolo? Voi fi capabilã 
oare sã învãþ limba populaþiei la care merg? Dar care va 
fi reacþia oamenilor pe care îi voi întâlni? Mã vor 
accepta ei? Ce voi face dacã mã vor respinge?”      
       Într-o searã, cu sufletul împovãrat ºi frãmântat de 
toate aceste întrebãri ºi incertitudini, profesoara de 
englezã a mers în camera ei sã se culce. În timpul 
nopþii, pe când dormea, ea a avut un vis deosebit.      
     Se fãcea cã era în mijlocul oceanului Pacific 
singurã. Nu avea cu ea nimic altceva decât o platformã 
de scândurã pe care de-abia putea sta în picioare ºi care 
o susþinea pe suprafaþa apei.                                    
      Deodatã, a auzit o voce care-i spunea:                                                                                                        
     - Pãºeºte spre China!                                                                                                                                     
   Speriatã, din cauza acestor cuvinte, ea a rãspuns 
atunci imediat:                                                                
     - Nu pot! Nu pot sã merg pe apã. Mi-e fricã! Dacã 
voi pãrãsi acest loc, cu siguranþã cã mã voi îneca!      
       Vocea însã a insistat, vorbindu-i a doua oarã:                                                                                        

  - Þi-am spus, pãºeºte! Porneºte, cu încredere 

deplinã în Dumnezeu, spre China!                                   
      Plinã de fricã, tremurând, dar în deplinã ascultare 
de Domnul ei, ºi-a ridicat piciorul ºi a încercat sã 
pãºeascã înainte. În momentul în care talpa piciorului a 
atins suprafaþa apei, o altã platformã de scândurã ca 
aceea pe care pãºise mai înainte a apãrut din apã. La 
fiecare pas pe care-l fãcea, o altã platformã se ridica 
din apã înaintea ei ca s-o susþinã.                                                                               
       Când s-a trezit din somn dimineaþa, profesoara nu 
mai avea nici un fel de teamã ºi din momentul acela,
ea s-a încezut doar pe ajutorul deplin al lui Dumnezeu.                                                                              

       În Noul An care vine, vor veni ºi pentru noi situaþii 
când vom fi în mijlocul apei...!                                
     Pe cine vom conta ºi în cine ne vom pune încrederea 
în acele momente? 

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

Ce a însemnat anul 2014 social ºi spiritual 
în lume?

 
SOCIAL

 au murit de foame (nu mai luãm în calcul câþi au 

rãbdat de foame) peste 9 milioane de oameni

 au suferit datoritã subnutriþiei, 885 milioane de 
oameni
 1,8 milioane de oameni au murit din cauza bolilor 

rãspândite prin apã

 714 milioane n-au avut acces la apã potabilã

 58 milioane de oameni au murit în acest an
 343 000 de mame au murit în timpul naºterii

SPIRITUAL

 în 2014 au suferit pentru Isus ºi au avut nevoie de 
ajutor aprox.150 milioane de creºtini
 în 2014 peste 100 000 de creºtini au murit datoritã 

credinþei
 1 072 000 de oameni s-au sinucis
 în 2014 au murit fãrã sã-L cunoascã pe Isus peste 

50 de milioane de oameni

 în 2014 peste 5 miliarde nu-L cunosc personal pe 
Isus
 din aproximativ 7000 de limbi vorbite pe pãmânt, 
Biblia a fost tradusã complet în 500 de limbi; peste 
2000 de limbi n-au niciun cuvânt tradus din Biblie
 din cele 16 000 de grupuri etnice existente pe 

pãmânt, peste 7000 sunt neevanghelizate

 aproximativ 350 de milioane de oameni nu au 
acces la Biblie în limba lor
 aproximativ 3 miliarde de oameni trãiesc în zone 

unde n-au nicio ºansã sã audã Evanghelia, pentru cã ea 

nu existã în zonele respective

 în lume sunt peste 18 milioane de fete þinute de 

Satan, încãtuºate în prostituþie

România:

19 oraºe în care nu existã nicio bisericã 

evanghelicã 

10 000 de sate în care nu existã nicio bisericã 

evanghelicã

1 600 de sate cu peste 1000 de locuitori în care nu 

existã bisericã evanghelicã

Sursa: www.stiricrestine.ro 
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Pastor, Daniel Mercioniu

                 PUS  ÎN  CUMPÃNA  DIVINÃ ...                                                                                         
           ”Ai fost cântãrit în cumpãnã ºi ai fost gãsit 

uºor.” (Daniel 5:27)                                                  

          Pus în cumpãna divinã,
          Doamne, cât aº cântãri?
          Mi-ar fi inima seninã
         Sau,uimit, aº tresãri?!
         M-aº ascunde de luminã
         Sau, smerit,Te-aº preamãri?!

         Pus în cumpãna credinþei,
         Sunt eu aur curãþit?!
         Simt ºi-n mãduva fiinþei
         Cum Calvarul m-a sfinþit?!
         Sau, în mreaja neputinþei,
         Zac ºi-n zori ºi-n asfinþit?!

         Pus în cumpãna iubirii
         Oare cât aº fi de greu?
         Port în freamãtul trãirii
         Flãcãri vii din Dumnezeu?!
         Sau doar spini, nu trandafirii,
         Miºunã pe câmpul meu?!

         Pus în cumpãna rãbdãrii,
         Nu-s cumva gãsit uºor?!
         Merg pe drumul încercãrii
         Liniºtit ºi-ncrezãtor?!
         Sau, ca sclav al frãmântãrii,
         N-am prezent, nici viitor?!

         Pus în cumpãna slujirii,
         Clar se vede-un chip de rob
         Care-n vãile cârtirii
         Nu aruncã nici un bob?!
         Sau, din vasele jertfirii,
         N-a rãmas decât un ciob?!

         Pus în cumpãna dreptãþii,
         În ce parte am s-o-nclin?
         Sunt vrãjmaº al strâmbãtãþii,
         Sau sfinþeniei strãin?!
         Apãr porþile cetãþii,
         Sau trãdez când gloanþe vin?!

         Pus în cumpãna speranþei,
         Par un deznãdãjduit?!
         Sau ofrandã cutezanþei
         Inima mi-am dãruit?!
         Umblu-n calmul siguranþei
         Sau mi-i duhul nãruit?!

         **********************
  
         Cel ce stai mai sus de stele,
         Dar pui omul pe cântar,
         Dã substanþã vieþii mele,
         Sã nu curgã în zadar:
         Pe senin ºi-n zile rele
         Sã trãiesc frumos, prin har! 
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