
  

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 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. 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

Ce stârneºte avalanºa geloziei?
Ezechiel 8:1-18

Gelozia înfurie pe un bãrbat ºi n-are milã în ziua rãzbunãrii, afirmã 
înþeleptul Solomon în cartea înþelepciunii (Proverbe 6:34). Unii au experimentat în viaþa 
lor aceastã dramã a geloziei conjugale, alþii au observat-o doar în viaþa altor cupluri. Ce 
stârneºte gelozia bãrbatului/femeii? Nici bãrbatul nici femeia nu-ºi propun sã fie geloºi, ei 
pur ºi simplu sunt geloºi, dacã vãd sau li se pare cã vãd partenerul într-o relaþie 
nepotrivitã cu altcineva. Cum poate fi gestionatã aceastã situaþie ca sã nu aibã consecinþe 
extrem de grave asupra mariajului? Ce trebuie sã facã soþul/soþia ca sã nu stârneascã 
avalanºa geloziei? Odatã stârnitã, aceastã avalanºã stârneºte la rândul ei efecte 
devastatoare pentru cuplu. Neîncrederea, suspiciunea, mânia, frustrarea, înstrãinarea, 
rãzbunarea sunt doar câteva din aceste efecte stârnite de avalanºa geloziei.

Pãrinþii pot observa uºor, dacã au ochi sã vadã, gelozia primului copil când se 
naºte în familie al doilea copil. Copilul nu-ºi propune sã fie gelos, el este pur ºi simplu 
gelos, când o vede pe mama cã þine în braþe pe altcineva decât pe el. Ce stârneºte gelozia 
copilului? Cum poate fi gestionatã situaþia aceasta, ca sã nu afecteze grav relaþia           
copil-pãrinte sau copil-frãþior? Odatã stârnitã, aceastã avalanºã stârneºte la rândul ei 
efecte devastatoare pentru copii ºi pãrinþi. Mânia, frustrarea, plânsul, violenþa sunt doar 
câteva din aceste efecte stârnite de avalanºa geloziei la copii.

Înþelegem ºi suntem precauþi în privinþa geloziei când e vorba de relaþia 
conjugalã sau de relaþia dintre copiii noºtri. Însã câþi dintre noi suntem conºtienþi cã ºi în 
relaþia cu Dumnezeu poate apãrea gelozia? Chiar în Decalog, Dumnezeu îºi avertizeazã 
poporul: „Sã nu-þi faci chip cioplit, nici vreo înfãþiºare a lucrurilor care sunt sus în ceruri 
sau jos pe pãmânt sau în apele mai de jos decât pãmântul. Sã nu te închini înaintea lor ºi sã 
nu le slujeºti; cãci Eu, Domnul Dumnezeul tãu, sunt un Dumnezeu gelos…” (Exod 
20:4-5). ªtiai cã Dumnezeu se prezintã pe Sine în mod repetat ca un Dumnezeu gelos? 
(Vezi Exod 34:14; Deut. 4:23-24; 6:14-15; Iosua 24:19; Naum 1:2) Ezechiel vede Slava 
Domnului, aude Cuvântul Domnului ºi este trimis sã anunþe judecata Domnului asupra 
Ierusalimului. De ce aceastã asprã judecatã? Ce a stârnit mânia Domnului? Rãspunsul 
vine în capitolul opt: idolul geloziei, care stârnea gelozia Domnului            
(Ezechiel 8:3b).

Nu doar în Vechiul Testament, ci ºi în Noul Testament apare avertismentul în 
legãturã cu gelozia Domnului. Pavel îi învaþã pe corinteni: „preaiubiþii mei, fugiþi de 
închinarea la idoli… nu puteþi bea paharul Domnului ºi paharul dracilor… Sau vrem sã 
întãrâtãm pe Domnul la gelozie?” (1 Corinteni 10:14, 21, 22). Iacov avertizeazã ºi el 
pe cei care stârneau gelozia Domnului: „Suflete preacurvare! Nu ºtiþi cã prietenia lumii 
este vrãjmãºie cu Dumnezeu? Aºa cã cine vrea sã fie prieten cu lumea se face vrãjmaº cu 
Dumnezeu. Credeþi cã degeaba vorbeºte Scriptura? Duhul, pe care l-a pus Dumnezeu 
în noi, ne vrea cu gelozie pentru Sine.” (Iacov 4:4-5)

Gelozia este reacþia spontanã ºi normalã (pânã la o limitã) într-o relaþie specialã 
de dragoste, când unul dintre parteneri trãdeazã dragostea. Toate aceste relaþii, soþ-soþie, 
copil-pãrinte-frãþior, Dumnezeu-închinãtor, sunt relaþii speciale care au la bazã 
dragostea. Legãmântul care stã la baza cãsãtoriei cere loialitate exclusivã. De asemenea, 
relaþia credinciosului cu Dumnezeu are la bazã un legãmânt ºi cere loialitate exclusivã. 
Nu puteþi sluji la doi stãpâni, spunea Mântuitorul.

Ce stârneºte avalanºa geloziei lui Dumnezeu? Idolatria! Evreii din vremea lui 

Ezechiel puseserã chiar în curtea templului un stâlp închinat zeiþei canaanite Iºtar sau 

Astarteea. Preoþii aduceau tãmâie pe ascuns unor zeitãþi pictate pe pereþii camerelor de la 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

ANOUL COMITET AL BISERICII. În cadrul Adunãrii Generale a bisericii noastre, care a 
avut loc duminica trecutã, au fost aleºi în noul comitet al bisericii urmãtorii fraþi: Dan 
Pîrvu, Nicu Ristea, Adrian Corcãu, Adrian Simescu, Eugen Stãnescu, Dan Stoican, 
Nicu Vandici, Ioan Cojocaru, Daniel Galev. Acestora li se adaugã cei doi pastori ai bisericii 
ºi împreunã vor avea responsabilitatea cârmuirii bisericii pentru urmãtorii patru ani. Rugaþi-
vã ca Dumnezeu sã le dea înþelepciune ºi cãlãuzire în luarea tuturor deciziilor, pentru ca 
lucrarea Domnului sã propãºeascã în biserica noastrã.

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. Se va studia Lecþia 17 din cartea Judecãtori (cap. 18:1-31). Toþi cei care doresc sã 
participe la aceste întâlniri de studiu ºi pãrtãºie frãþeascã sunt bine veniþi.

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 15:  
Soluþionarea problemelor legate de timp - Gestionarea timpului: cum sã faci voia 
lui Dumnezeu.  Îi aºteptãm pe toþi bãrbaþii care doresc sã cunoascã adevãruri importante 
referitoare la rolul ºi responsabilitãþile încredinþate de Dumnezeu bãrbatului.

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.  

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, 24 februarie, de la 18.30! Cu voi ºi cu nevoi, fiecare cu voia lui ºi cu 
nevoile lui, ne confruntãm cu voia Lui!

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna 
viitoare se va citi Ezechiel  13-19.

  
Nu ºtiþi cã prietenia lumii este 

vrãjmãºie cu Dumnezeu? Aºa cã cine 

vrea sã fie prieten cu lumea se face 

vrãjmaº cu Dumnezeu. Credeþi cã 

degeaba vorbeºte Scriptura? Duhul,pe 

care l-a pus Dumnezeu în noi, ne vrea 

cu gelozie pentru Sine.

(Iacov 4:4-5) 

Aria de slujire: 

SLUJIREA PASTORALÃ

Slujirea pastoralã presupune vizitare, consiliere, 
ajutorare ºi implicã pãstorii bisericii, prezbiterii de zonã, 
responsabilul cu vizitarea bolnavilor, persoanele care 
consiliazã adolescenþii, tinerii, familiile etc. Sã ne rugãm 
pentru:

Perseverenþa pãstorilor în vizitarea tuturor membrilor 
pe parcursul anului 2015

O cunoaºtere mai bunã a membrilor ºi a nevoilor lor

Înþelegerea ºi implicarea pãstorilor ºi a prezbiterilor în rezolvarea problemelor membrilor

Alegerea noului comitet al bisericii în data de 15 februarie

Alegerea unui nou pãstor pânã în 2016

Înþelepciune pentru cei care consiliazã credincioºii care se confruntã cu dificultãþi sau diverse 
pãcate

Darul încurajãrii pentru a-i ridica pe cei doborâþi de întristare

Înþelepciune de a-i mustra, îndrepta ºi reabilita pe cei cãzuþi 

s 

s 
s 
s 
s 
s 

s 
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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 Continuarea în pagina 2



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:

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 

MÃRTURIA  UNEI  LUMÂNÃRI                                                                  

Patru lumânãri ardeau încetiºor ºi, dacã 

ascultai cu atenþie, puteai chiar sã le auzi vorbind, ba 

chiar înþelegeai ce spun. Prima dintre ele a început 

astfel:

- Eu sunt Lumina. Oamenii de astãzi au uitat cã 

eu pot face parte din viaþa lor ºi de aceea, ei nu mã cautã 

ºi nici nu-mi doresc prezenþa în inima lor.

Flacãra primei lumânãri s-a micºorat din ce în 

ce mai mult ºi apoi s-a stins.

A vorbit mai departe cea de-a doua lumânare. 

- Eu sunt Credinþa. Oamenii spun cã pot sã 

trãiascã foarte bine fãrã prezenþa mea în inima ºi în 

viaþa lor. Din aceastã cauzã, nu cred cã mai are vreun 

rost sã ard mai departe...

Imediat dupã ce a terminat de vorbit, s-a stins ºi 

aceastã lumânare.

- Eu sunt Iubirea, a continuat cea de-a treia. 

Nici eu nu mai am putere sã ard. Oamenii mã exclud, 

mã dau  la o parte, ca pe un lucru lipsit de valoare ºi uitã 

sã-i iubeascã chiar ºi pe cei mai apropiaþi oameni din 

viaþa lor...

O adiere blândã, care tocmai trecea pe lângã ea, 

a stins-o încet, fãrã ca ea sã mai poatã adãuga ceva.

Un copil a intrat în încãperea unde mai ardea 

doar o singurã lumânare ºi, vãzându-le pe celelalte trei 

lumânãri stinse, a început sã plângã spunând:

- Voi ar trebui sã fiþi mereu aprinse!

Cea de-a patra lumânare i-a ºoptit atunci uºor:

- Nu-þi fie fricã! Atâta timp cât eu ard, le putem 

aprinde ºi pe celelalte, pentru cã eu sunt Speranþa!

Cu ajutorul ei, copilul le-a aprins ºi pe celelalte 

trei: Lumina, Credinþa, Iubirea. 

 Fie ca flacãra Speranþei sã ardã mereu în 

sufletul tãu, pentru ca tu sã ai o viaþã plinã de 

Luminã, Credinþã ºi Iubire!

Speranþa a continuat:

- Vã uitaþi gânditori la lumina mea. Simþiþi 

bucurie în suflet? Eu mã bucur pentru cã am un sens 

numai când ard. Nu sunt tristã, chiar dacã arzând, am 

devenit mai micã. De fapt, eu am doar douã posibilitãþi:

Prima e sã rãmân întreagã. Asta ar însemna sã 

nu fiu aprinsã ºi atunci nu mã micºorez, dar nici nu-mi 

împlinesc menirea mea.

A doua ar fi sã rãspândesc luminã ºi cãldurã ºi, 

prin aceasta, sã mã dãruiesc chiar pe mine însãmi. 

Lucrul acesta e mai frumos ºi eficient pentru cei din 

jurul meu, decât sã rãmân rece ºi fãrã de folos nimãnui. 

ªi voi, oamenii, sunteþi la fel. Când trãiþi numai pentru 

voi, sunteþi ca lumânarea lipsitã de luminã care nu-ºi 

împlineºte rostul. Dar dacã dãruiþi luminã ºi cãldurã, 

atunci v-aþi împlinit menirea. Pentru asta trebuie sã 

dãruiþi ceva celor din jur, ºi anume: iubire, bucurie, 

adevãr, încredere ºi toate darurile pe care le purtaþi în 

inimã, de la Dumnezeu.

Gândiþi-vã, având pace în suflet, sunteþi pentru 

semenii voºtri ca o lumânare aprinsã. Interiorul vostru 

sã fie totdeauna Luminã!

Eu sunt doar o simplã lumânare aprinsã. 

Singurã luminez mai puþin, dar când suntem mai multe 

împreunã, lumina ºi cãldura devin mai puternice. 

Asemenea ºi la voi oamenii: împreunã luminaþi mult 

mai intens.

templu. Femeile participau la un ritual pãgân în cinstea zeului 

babilonian Tamuz. Alþi bãrbaþi se închinau soarelui, dupã 

modelul egiptean cu faþa spre rãsãrit. Idolatria lor a stârnit 

gelozia Domnului. Gelozia a aprins mânia Domnului ºi toþi evreii 

idolatrii au fost nimiciþi, dupã cum era scris în Lege.

 Care sunt idolii moderni prin care poþi stârni gelozia 

Domnului? Orice sau oricine te acapareazã ºi te determinã sã-i 

acorzi viaþa ta ºi cinstea pe care doar Dumnezeu le meritã. Poate fi 

o idee eronatã care nu-i acordã lui Dumnezeu cinstea de unic 

Dumnezeu. Poate fi serviciul sau cariera dacã nu-þi mai permit sã-I 

dai lui Dumnezeu din timpul ºi energia ta. Corpul tãu poate fi un 

idol care stârneºte gelozia Domnului, dacã eºti mai preocupat de 

trup decât de suflet, dacã eºti foarte atent cu ce mãnâncã trupul ºi 

foarte neglijent faþã de hrana sufletului tãu. Copilul sau cariera, 

maºina sau telefonul inteligent, computerul sau internetul, pot fi 

tot atâþia idoli care stârnesc gelozia Domnului, dacã le acorzi 

întâietatea pe care doar Dumnezeu o meritã. Slujirea ºi 

programul din bisericã pot stârni gelozia Domnului, dacã devin 

mai importante decât Domnul care este slujit.

Odatã stârnitã gelozia Domnului, aceasta aprinde mânia 

Lui, care trimite pedeapsa asupra noastrã. Câþi dintre noi nu 

stârnim gelozia Domnului prin stilul nostru de viaþã dezordonat, 

prin inima noastrã împãrþitã, prin compromisurile pe care le 

facem, încercând zadarnic imposibilul de a împãca ºi sistemul 

lumesc ºi voia lui Dumnezeu? Nu ºtiþi cã prietenia lumii este 

vrãjmãºie cu Dumnezeu? Aºa cã cine vrea sã fie prieten cu 

lumea se face vrãjmaº cu Dumnezeu. Credeþi cã degeaba 

vorbeºte Scriptura? Duhul,pe care l-a pus Dumnezeu în noi, ne 

vrea cu gelozie pentru Sine.(Iacov 4:4-5) Sã ne pocãim ca sã-ºi 

abatã mânia de la noi ºi sã-L iubim cu toatã inima noastrã! Sã nu-I 

stârnim gelozia, cãci cine poate rezista în calea unei avalanºe?

Aproape de cei persecutaþi din Bhutan

BHUTAN ( 22-28 februarie 2015)

Este o þarã micã din Asia de Sud, situatã între douã 

þãri mari: India ºi China.

 Are o populaþie de 776000 locuitori, din care 

aproximativ 20000 sunt creºtini.

 Bhutan se menþine pe locul 31 în clasamentul 

primelor 50 de þãri cu cea mai severã persecuþie.

Bhutan este o þarã condusã de un monarh intitulat 

,,al cincilea rege dragon”.

 Religia de stat este budismul, iar hinduismul este 

recunoscut cã a douã religie importantã în Bhutan, în timp ce 

religiile minoritare (inclusiv creºtinismul) sunt 

monitorizate într-un regim special.

 Bhutan este singura þarã din lume în care budismul 

de tip tibetan este religia de stat.

 Constituþia descrie budismul cã fiind ,,moºtenirea 

spiritualã a Bhutanului”, iar instituþiile religioase sunt 

obligate sã promoveze moºtenirea spiritualã a Bhutanului.

 Constituþia ºi guvernul încurajeazã cetãþenii sã 

rãmânã la budism.

Principalele persecuþii vin din partea militanþilor 

religioºi ºi de la autoritãþiile locale, în mod special în zonele 

rurale unde cãlugãrii budiºti creeazã probleme minoritãþii 

creºtine; deasemeni familia, societatea ºi prietenii creazã 

probleme budiºtilor convertiþi la creºtinism.

 Creºtinii au voie sã se întâlneascã la închinare, dar 

nu în locaºuri publice ci numai în case particulare.

 Mass-media prezintã creºtinismul cã fiind o religie 

care produce haos ºi dezbinã societatea în Bhutan.

 Creºtinii sunt acuzaþi cã forþeazã oamenii sau îi 

stimuleazã cu bani pentru a se converti la creºtinism, iar 

aceste acte sunt considerate infracþiuni ºi se condamnã 

penal.

 Biblia ºi literaturã creºtinã sunt interzise.

 În ºcolile publice, elevii, indiferent de religia pe 

care o au trebuie sã rosteascã zilnic o rugãciune budistã.

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.

Sursa:www.stiricrestine.ro 
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B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

Sora Chircu Amalia
mulþumire pentru mântuirea ei ºi a fiului, 

Bogdan
mântuirea soþului (Sorin) ºi a fetiþei (Irina) 

pentru a-L sluji cu toatã familia pe Domnul
sãnãtatea Irinei 
clarificarea situaþiei de la serviciu

Chircu Bogdan
mulþumire pentru modul în care a lucrat 

Dumnezeu în viaþa lui
mulþumire pentru pacea ºi liniºtea pe care le are 

ºi înþelepciunea de a ºti cum sã se poarte cu semenii
mântuirea tatãlui ºi a unchiului (Daniel)
cãlãuzire în alegerea practicii la facultate

Sora Dinu Ilinca (88+)
mulþumire pentru sãnãtatea pe care o are
mântuirea copiilor ºi a nepoþilor
sã-i þinã Domnul mintea întreagã pentru a se 

ruga pentru copii

Sora Feldi Maria
mântuirea copiilor (Antonio ºi Simona), a 

nurorilor ºi nepoþilor
mântuirea nepotului cu care locuieºte (Andrei) ºi 

întemeierea unei familii
sãnãtate fizicã (probleme cu picioarele)

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi 
împlini astfel Legea lui Hristos!  Galateni 6:2
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Pastor, Daniel Mercioniu

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e
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