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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

Rãscumpãraþi pentru închinare, nu pentru libertate
Exod 25-32

Orice revoluþie îºi trãieºte clipele ei de euforie a libertãþii. Orice eliberare 
de sub opresiune aduce cu sine iluzia ºi ispita libertãþii absolute: suntem liberi sã 
facem ce vrem; sã trãim cum ne place; nu ne mai constrânge nimeni sã facem ce nu 
ne place. Ce iluzie! Mai trist este când vedem poporul lui Dumnezeu eliberat din 
Egipt, cã nu pricepe de ce a fost eliberat. Dumnezeu i-a spus lui Moise înainte de a-l 
trimite înapoi în Egipt sã elibereze poporul: „Eu voi fi negreºit cu tine; ºi iatã care 
va fi pentru tine semnul cã Eu te-am trimis: dupã ce vei scoate pe popor din Egipt, 
veþi sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta.” (Exod 3:12) Aºadar, erau 
rãscumpãraþi pentru a sluji Domnului, nu pentru a fi liberi sã facã ce le place. Când 
Moise este trimis la faraon, mesajul este acelaºi: „Lasã pe poporul Meu sã plece ca 
sã prãznuiascã în pustie un praznic în cinstea Mea.” (Exod 5:1) Prin urmare, 
erau rãscumpãraþi pentru închinare, nu pentru libertate absolutã. 

Din pãcate ºi astãzi sunt credincioºi care se bucurã de rãscumpãrarea din 
pãcate prin jertfa Mântuitorului, dar nu înþeleg pe deplin scopul pentru care am 
fost salvaþi de la moartea veºnicã. Am fost rãscumpãraþi din moarte ca sã trãim 
pentru Cel ce ne-a rãscumpãrat (2 Corinteni 5:15), ca sã slujim Domnului (Romani 
12:11), ca sã ne închinãm lui Dumnezeu în fiecare zi, ca sã ne apropiem de 
Dumnezeu pe „calea cea nouã ºi vie”, nu dupã închipuirea noastrã                      
(Evrei 10:19-25).

În Exod 25-32 avem un contrast izbitor între cortul revelat pe munte ºi 
viþelul plãsmuit în vale. Cortul întâlnirii ºi viþelul de aur. Aºa de greu se citesc 
capitolele care descriu cortul întâlnirii, cu o mulþime de detalii plictisitoare 
pentru noi cei de astãzi. Aºa de uºor se citeºte capitolul 32 în care este descris 
viþelul de aur ºi jocurile ºi cântecele din jurul lui. Cortul întâlnirii pare atât de 
sobru, de serios, de sever chiar. Viþelul de aur este fãcut cu atâta pasiune, 
entuziasm, veselie, distracþie chiar. Ce pot învãþa cei rãscumpãraþi din aceastã 
lecþie?

Închinarea rãscumpãraþilor:Exod 29:42-46; 32:1-6
Dupã chipul revelat (cortul) sau dupã chipul veacului (viþelul)?
Dupã Legea Domnului sau dupã pãrerea omului?

Aurul rãscumpãraþilor:Exod 25:1-9; 31:1-11; 32:2-3
Pentru cort sau pentru viþel?
Cerut de Domnul sau de oameni?

Timpul rãscumpãraþilor:Exod 24:12-18; 32:5-6
În cortul întâlnirii sau în jurul viþelului?
Risipit pentru azi ºi mâine sau investit pentru eternitate? 

Cum te apropii de Dumnezeu? Dupã cum a hotãrât El sau dupã cum îþi 
închipui tu? Dupã Cuvântul Lui, prin Hristos, sau dupã opiniile oamenilor, prin 
orice mijloc? Închinarea plãcutã lui Dumnezeu este în Duh ºi în Adevãr, adicã 
aceea revelatã de Duhul Sfânt ºi conformã cu Adevãrul Scripturilor. Pentru cã 
Dumnezeu este Duh ºi doar El este Adevãrul. Ai fost rãscumpãrat pentru 
închinare, nu pentru libertate. Închinã-te ui Dumnezeu dupã Legea Lui, nu dupã 
mintea ta! Pãzeºte-te de idolatrie… stârneºte mânia lui Dumnezeu!

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. Prin harul Domnului duminica viitoare, 24 ianuarie, se vor relua întâlnirile 
grupurilor de ucenicie. Se va studia evanghelia dupã Marcu, cea mai scurtã dintre cele patru evanghelii. Vã 
aºteptãm la acest nou început al grupurilor de ucenicie, pentru rugãciune, pãrtãºie frãþeascã ºi studiu biblic.

BOTEZ. În data de 31 ianuarie a.c. , în cadrul slujbei de dimineaþã, va avea loc un nou botez nou-testamentar 
în biserica noastrã. Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe cei care vor face legãmânt înaintea lui Dumnezeu, cã vor sã-L 
urmeze toatã viaþa.

COLECTÃ SPECIALÃ. Dupã cum ºtiþi, în urmã cu circa o lunã, a plecat la Domnul, în mod fulgerãtor, fr Cristi 
Þepeº, în urma cãruia au rãmas, soþia lui cu cei 6 copii. Susþinerea familiei era asiguratã doar de câºtigul fr. Cristi. 
Dorim sã venim ºi noi, ca bisericã, în sprijinul acestei familii, greu încercate. Duminica viitoare, colecta de 
dimineaþã va fi oferitã acestei familii.

ªCOALA DUMINICALÃ. Duminica viitoare se vor relua întâlnirile copiilor la ºcoala duminicalã. Învãþãtorii îi 
aºteaptã cu drag pe toþi copiii, pentru a-i învãþa din Sfânta Scripturã, lucruri folositoare pentru întreaga lor viaþã.

STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu data de 21 ianuarie, (joi de la ora 18.00) se reiau ºi întâlnirile 
surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic.

ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI DIN EXOD. Aºteptãm întrebãrile dvs. din cartea Exod, în scris ºi puse în coºul de 
colectã; începând de astãzi pânã duminica viitoare. Vom încerca sã dãm rãspunsuri duminicã seara, 31 ianuarie. Vã 
mulþumim!

EUTIH. O nouã poveste de dragoste din Biblie. O poveste care îþi va influenþa propria ta poveste de dragoste! 
Vino sã învãþãm împreunã din Cuvânt. Marþi, de la 18.30. Asta nu-i poveste!

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!

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. 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 34-40.

o 

o 

o 

o 

o 
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ªi El a murit pentru toþi, 

Pentru ca cei ce trãiesc 

sã nu mai trãiascã pentru ei 

înºiºi, ci pentru Cel ce a murit ºi a 

înviat pentru ei.

2 Corinteni 5:15

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 au auzit  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.
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Ce faci cu resursele tale? În ce le investeºti? Sunt 
atâtea nevoi, atâtea cereri… Întreabã-L pe El unde sã-þi 
inveºteºti resursele materiale. Asigurã-te cã nu donezi 
pentru viþei de aur, pentru cauze care stârnesc mânia lui 
Dumnezeu.

Unde, cum ºi cu cine îþi petreci timpul? Ce vã adunã 
împreunã: viþelul de aur sau cortul întâlnirii? Cât timp 
petreci la întâlnirea cu Dumnezeu? Care este „cortul 
întâlnirii” pentru tine astãzi? Asigurã-te cã te întâlneºti zilnic 
cu Dumnezeul care te-a rãscumpãrat! Întâlneºte-te cu 
poporul lui Dumnezeu! Fã din viaþa ta o umblare 
permanentã împreunã cu Dumnezeu! Fereºte-te de 
întâlnirile care stârnesc mânia Domnului!

La finalul istoriei, toþi cei ce s-au închinat fiarei (viþel 
de aur sau altceva) vor fi trimiºi cu fiara în iazul de foc 
(Apocalipsa 20:10). Tot atunci se va auzi un glas tare care va 
striga: Iatã cortul lui Dumnezeu cu oamenii! El va locui cu 
ei ºi ei vor fi poporul Lui… (Apocalipsa 21:3) Tu unde vei fi? 
Cu închinãtorii fiarei în iazul de foc sau cu închinãtorii 
Mielului în cortul lui Dumnezeu?

CÂT DE MARE ESTE DUMNEZEU ?                                                             

 Într-o zi, un bãieþel îºi întrebã tatãl:  

      -Cât de mare este Dumnezeu, tata?

Privind în sus spre cer, tatãl vãzu un avion ºi-l 

întrebã atunci pe copil:

-Vezi tu avionul acela care se zãreºte pe cer? Spune-

mi, care-i mãrimea lui?

 -Este foarte mic, rãspunse copilul, de-abia se 

vede...

Auzind lucrul acesta, tatãl îºi duse atunci bãiatul 

într-un aeroport ºi, aflându-se foarte aproape de un avion 

care tocmai aterizase, îl întrebã din nou:

  -Spune-mi, te rog, ce mãrime are acum avionul?

  -Tata, acum el este uriaº!

Tatãl îi spuse acum bãiatului sãu, rãspunzându-i la 

întrebarea pe care i-o pusese mai demult:

-Dumnezeu este exact aºa ca avionul acesta. 

Dimensiunea Lui depinde de distanþa la care te afli tu de El! 

Cu cât eºti mai aproape de El, cu atât mai mare va fi ºi El în 

viaþa ta !

U n d r a m  de î n þ e l e p c i u n e Ru g ã c i u n e  pe n t r u  Ro m â n i a
Biserica persecutatã 2016 

Indicele cel mai ridicat de persecuþie din ultimii 14 ani

Persecuþia contra creºtinilor în lume a crescut în anul 
2015, conform raportului anual întocmit de Open Doors, 
organizaþia internaþionalã ce se ocupã de apãrarea creºtinilor 
persecutaþi, care din anul 2002, întocmeºte Lista de Supraveghere 
Mondialã (World Watch List). Astfel indicele privind persecuþia 
creºtinilor în 2015 creºte cu 2,8 puncte, faþã de cel referitor la anul 
2014.

Iatã câteva date:

Persecuþia religioasã se înteþeºte în Eritreea ºi Pakistan

4 000 de morþi ºi 30 000 de refugiaþi în Nigeria într-un 
an

2 300 de biserici atacate

Regimul cel mai opresiv din timpurile contemporane 
continuã sã fie Coreea de Nord, care se aflã în capul listei pentru 
a paisprezecea oarã. Irak este a doua þarã din lista celor mai 
periculoase þãri pentru creºtini. Ies de asemenea în evidenþã 
Eritreea ºi Pakistan ce se situeazã pe locurile 3, respectiv 6, în 
timp ce Libia intrã pentru prima datã în Top 10.

Perioada de investigaþie pe care se bazeazã raportul 
Open Doors este 1 Noiembrie 2014  31 Octombrie 2015. Topul 
primelor 10 þãri din World Watch List este urmãtorul:

         1.      Coreea de Nord (92 puncte din 100)

2. Irak (90 puncte din 100)

3. Eritreea (89 puncte din 100)

4. Afganistan (88 puncte din 100)

5. Siria (87 puncte din 100)

6. Pakistan (87 puncte din 100)

7. Somalia (87 puncte din 100)

8. Sudan (84 puncte din 100)

9. Iran (83 puncte din 100)

10. Libia (79 puncte din 100)

Eritreea ºi Pakistan  þãrile ce urcã cel mai mult dintre 
primele zece

Consideratã ca ºi Coreea de Nord africanã, Eritreea se 
situeazã printre cele mai rele þãri pentru libertatea religioasã ºi 
alte segmente ale drepturilor omului. Nu este o surprizã urcarea 
acesteia de pe locul 9, pe locul 3, cu o creºtere de 10 puncte pe 
scala persecuþiei. „Paranoia dictatorialã” a preºedintelui 
Afewerki este consideratã ca fiind principala cauzã a persecuþiei 
creºtinilor din aceastã þarã. Orice creºtin ce îºi ridicã vocea în 
Eritreea pentru a protesta împotriva felul în care sunt trataþi 
coreligionarii lui, este arestat, indiferent cine ar fi acesta.

A doua þarã din lume privind numãrul de musulmani, 
Pakistan, a urcat pe locul 6, fiind unica þarã împreunã cu Nigeria, 
ce au obþinut punctaj maxim la categoria violenþã pe Lista de 
Supraveghere Mondialã. Perioada de investigaþie a început cu 
moartea unei familii de creºtini ce lucrau la o fabricã de cãrãmizi, 
în 4 Noiembrie 2014 (ce au fost aruncaþi de vii în cuptor) ºi a atins 
punctul culminant într-un dublu atentat cu bombã în douã biserici 
din Lahore în 15 martie 2015, cu un bilanþ de 25 morþi ºi zeci de 
rãniþi. Aceastã violenþã deschisã ascunde în acelaºi timp abuzul 
zilnic a fetelor creºtine, ce sunt rãpite frecvent, violate ºi forþate sã 
se cãsãtoreascã, apoi sã se converteascã la islam.

s

s

s

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

Sora Gheorghiu Justina
mulþumire cã Dumnezeu a cuprins-o în planul Sãu 

de mântuire
mântuirea soþului, Teodor ºi a fratelui ei, Marian
sã poatã veni la grupurilor de ucenicie
sã-L slujeascã cu devotament pe Dumnezeu
sã se roage lui Dumnezeu cu onestitate ºi cu un 

suflet nobil

Fam. Pîrvu Dan ºi Irina
mulþumire cã Dumnezeu le poartã de grijã în toate 

domeniile vieþii
mulþumire pentru uºile deschise în ºcoli ºi doreºte 

ca aceste uºi sã rãmânã deschise ºi în continuare
Dan - înþelepciune în a ºti cum sã se poarte în 

familie, cu adolescenþii, cu fraþii din bisericã
Irina - înþelepciune în consilierea diferitelor 

persoane
sãnãtate fizicã pentru amândoi
Dan - cãlãuzire în alegerea slujirilor în care doreºte 

sã se implice
Irina - cãlãuzire în toate provocãrile noi care vor 

apãrea ºi în viitor
Carolina - sã fie un model pentru colegii de ºcoalã ºi 

sã aibã ocazii sã-L mãrturiseascã pe Domnul Isus

Fam. Stoica Nicolae ºi Loredana
mulþumire cã sunt o familie a Domnului
mulþumire cã au slujbe stabile
mântuirea pãrinþilor lui Nicu (Stelicã ºi Lucica), a 

sorei lui (Mariana) ºi a soþului ei (Robert)
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Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

 Tu rãspundeai în ºoaptã,
 Cu dragoste ºi cu rãbdare:

”Copilul meu iubit, aºteaptã!”
 Eram dezamãgit ºi totul

 mi se pãrea cumplit, nedrept,
 Priveam spre cer cu neputinþã...

 Sã mai aºtept? De ce s-aºtept?
 Atunci ai coborât la mine

 ºi m-ai privit în ochi, plângând
 ºi-apoi mi-ai spus:

”Doreai un semn,o voce...
 Atât e tot ce îþi doreai?

 Aº fi putut sã clatin munþii,
 Sã-ntunec soarele pe cer,

 Aº fi putut s-aprind vãzduhul,
 Sã-i înviez pe cei ce pier.
 Dacã þi-aº arãta într-una
 ce sã alegi sã-þi fie bine...

 Tu ai avea rãspuns la toate,
 Dar nu m-ai întâlni pe Mine.

 Nu ai putea simþi iubirea
 cu care-i înconjur pe sfinþi,
 Nu ai putea primi puterea

 pe care-o dau celor înfrânþi,
 N-ai aºtepta tãcut o razã
 s-alunge norii disperãrii,
 Nu ai simþi odihna sfântã

 venitã-n urma încercãrii...
 N-ai ºti sã umbli prin credinþã,
 Nu m-ai vedea cã-s lângã tine,

 Inima ta zbuciumatã 
 nu s-ar mai odihni în Mine.
 Nu ai cunoaºte revãrsarea 

 iubirii Mele pe deplin
Când Duhul Sfânt îþi umple viaþa

cu pace ºi cu har divin.
Dacã durerea ta ar þine

numai o clipã... n-ai lupta,
Nu ai cunoaºte biruinþa 

ce poþi s-o ai prin jertfa Mea,
S-ar împlini visele tale.... 

dar dorul Meu s-ar spulbera.
N-aº mai putea sã fac din tine

o perlã în coroana Mea.
Deci fiul Meu, mergi prin furtunã,

gândind la zilele senine,
ªtiind cã cel mai mare har

este sã mã-ntâlneºti pe Mine.
Chiar dacã nu gãseºti rãspuns
ºi viaþa-þi pare prea nedreaptã
Sã-þi aminteºti cã sunt cu tine

chiar ºi atunci când spun
AªTEAPTÃ!

P O E Z I E

Pastor, Daniel Mercioniu

A ª T E A P T Ã

 Te-am strigat cu disperare,
 cu-nfrigurare ºi plângând;

 Am auzit o voce blândã
 ºi iubitoare rãspunzând...

 Te-am rugat sã-mi dai luminã,
 cãlãuzire înþeleaptã...

 Cu nesfârºitã bunãtate,
 mi-ai spus doar atât”aºteaptã!”

 S-aºtept? De ce s-aºtept?
 Cât sã aºtept?

 Stãteam înfrânt ºi rãtãcit..
 Dar aºteptam...

 Oare e mâna Ta prea scurtã?
 Urechea Ta n-a auzit?

 În genunchi, a câta oarã 
 te-am implorat un semn sã-mi dai?

 Vreau un rãspuns la rugãciune:
 Spune-mi”mergi” sau spune-mi”stai”! 

 M-ai învãþat sã vin la Tine
 sã cer, sã cred ºi voi primi,
 Ai promis cã eºti cu mine
 sã mã ajuþi oriunde-aº fi,
 Dar mã simþeam pierdut

 ºi singur, strigam...

(va urma)
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