
  

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. Adam Floare

   2. Alexe Maria

   3.Baciu Zoia

   4. Barbu Ion

   5. Blasek Aurelia
   6. Chiþoiu Constanþa
   7. Cojocaru ªtefan
   8. Craºovan Petru
   9. Dinu Ilinca
 10. Ene Lucreþia
 11. Ion Rozalia
 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
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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

Iniþiative ºi ratãri în viaþa spiritualã
Þefania 1:7-2:3

Cine nu ºtie ce înseamnã sã ratezi o mare ocazie? Fie cã e vorba de sport, 

afaceri, cumpãrãturi sau viaþa cotidianã, ne întâlnim mereu ºi mereu cu ocazii pe 

care le putem fructifica sau rata. Existã o tabelã de marcaj pe care se înregistreazã 

nu doar atunci când marcãm, ci ºi atunci când ratãm. Caracterul nostru ºi calitatea 

vieþii noastre spirituale spun foarte mult despre ratãrile noastre. Dumnezeu ne 

oferã ocazii, chiar ia iniþiative, prin care ne provoacã sã-L cãutãm, sã ne sfinþim 

viaþa, sã creºtem spiritual, sã slujim etc. Fiecare dintre noi alegem sã ratãm sau nu 

aceste ocazii. Profetul Þefania ne vorbeºte despre consecinþele unor astfel de 

iniþiative ºi ratãri în viaþa spiritualã.   

Nu putem înþelege cartea lui Þefania pe deplin, dacã nu o citim în 

contextul domniei regelui Iosia (Þefania 1:1; 2 Cronici 34-35). Este surprinzãtor, 

la prima vedere, faptul cã Þefania are un mesaj foarte dur într-o vreme de reformã 

religioasã. Iosia a fost ultimul rege bun al israeliþilor, care a declanºat o amplã 

reformã în regatul lui Iuda, dupã dezastruoasa domnie a regelui Manase. Iosia a 

luat o mulþime de iniþiative de a restaura cultul lui Iahve, dupã ce tatãl ºi bunicul 

sãu instauraserã idolatria. În contrast cu regele Iosia, poporul din regat rateazã 

ocazie dupã ocazie, iar Þefania scoate în evidenþã aceste ratãri. Consecinþele 

spirituale, sociale ºi chiar politice ale ratãrii acestor ocazii de a se îndrepta având 

un rege bun ºi credincios se vor vedea peste doar douã decenii. 

Iosia ia iniþiativa sã caute pe Domnul Dumnezeul lui David, pe când 

era încã foarte tânãr, la doar ºaisprezece ani (2 Cronici 34:3a). Dacã tatãl sãu 

Amon ºi bunicul sãu Manase nu au fost niºte exemple de urmat, Iosia ºi-a gãºit 

exemplu în strãmoºul sãu, regele David, omul dupã inima lui Dumnezeu. Iosia 

devine el însuºi un model pentru popor, dar poporul rateazã ocazia de a-l urma. 

Þefania scrie despre poporul þãrii: „voi nimici... pe cei ce s-au abãtut de la Domnul 

ºi pe cei ce nu cautã pe Domnul, nici nu întreabã de el” (Þefania 1:6). Þefania 

îi mustrã pe evreii din vremea lui Iosia pentru cã au ratat ultima ocazie când 

puteau sã-L caute pe Domnul ºi sã evite judecata Lui. Câte ocazii ai avut sã-L cauþi 

pe Domnul? De cât timp te cautã El pe tine ºi ia iniþiative ca sã te determine sã-L 

cauþi ºi tu? Oameni credincioºi pe care îi aduce în jurul tãu sau situaþii de viaþã prin 

care te îndeamnã sã întrebi de El sã Îl cauþi. Câte astfel de ocazii ai ratat?

La doar douãzeci de ani, Iosia ia iniþiativa de a curãþa regatul lui Iuda 

de idolii instauraþi de predecesorii sãi (2 Cronici 34:3b-7). Râvna lui Iosia de a 

curãþi þara depãºeºte hotarele regatului sãu ºi ajunge pânã dincolo de Samaria. La 

nivel oficial idolatria a fost abolitã, iar credinþa ºi cultul lui Iahve reinstaurate. 

Însã Þefania condamnã poporul cã a ratat ºansa sfinþirii depline. Dumnezeu vede 

cã au rãmas rãmãºiþe ale lui Baal ºi spune prin Þefania: „voi nimici cu desãvârºire 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã-amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. Ne vom opri asupra cãrþii Faptele Apostolilor pentru a ne aminti cum a luat 
naºtere Biserica lui Hristos ºi cum a înaintat cu Evanghelia, prin puterea Duhului Sfânt, pânã 
la marginile pãmântului. Veniþi sã înþelegem mai bine care este misiunea bisericii noastre ºi ce 
ne împiedicã sã ajungem cu Evanghelia la cei care nu-L cunosc pe Isus Hristos.

CINA DOMNULUI. În aceastã dimineaþã vom celebra jertfa de la Golgota a Mântuitorului 
nostru prin care am fost iertaþi de pãcate. Pot participa la Masa Domnului cei care L-au 
mãrturisit pe Isus Hristos ca Mântuitor ºi Domn în apa botezului ºi sunt într-o relaþie bunã cu 
Dumnezeu ºi cu semenii.

Þefania 3, 1Timotei 1-6.

CATEHEZÃ. Continuãm studiul de catehezã, un studiu biblic simplu, dar foarte 
important, pentru toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale 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). Vã aºteptãm! 

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi 
studiu biblic în fiecare joi de la ora 18:00. Toate surorile care doresc sã participe sunt bine-
venite.

EUTIH. Mai mult de jumãtate din viaþa activã þi-o petreci sau þi-o vei petrece la serviciu. 
Cum poþi fi sigur cã alegi cariera sau locul de muncã dupã voia lui Dumnezeu 
pentru tine? Vino Marþi, de la 18.30, la Eutih. Împãrtãºim unii cu alþii experienþe ºi 
rãspunsurile lui Dumnezeu la întrebãrile tale.

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.  

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna 

viitoare se va citi 

o 

  
Cãutaþi pe Domnul, toþi cei 

smeriþi din þarã, care 
împliniþi poruncile Lui! 

Cãutaþi dreptatea, cãutaþi 
smerenia! Poate cã veþi fi 

cruþaþi în ziua mâniei 
Domnului! 
(Þefania 2:3)

Aria de slujire: 

DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV

s

s

s
s
s
s
s

s
s

Mulþumire pentru membrii implicaþi în administraþie, 
curãþenie, reparaþii

Mulþumire pentru membrii implicaþi la casierie, colectã, 
contabilitate

Mulþumire pentru dãrnicia membrilor Bisericii „Harul”
Mulþumire pentru fraþii uºieri
Mulþumire pentru surorile de la garderobã
Cerem înþelepciune pentru o bunã administrare a resurselor
Cerem înþelepciune pentru o bunã cooperare între departamentul administrativ ºi celelalte 

departamente
Cerem o implicare mai mare din partea voluntarilor la nevoie
Cerem înþelepciune pentru a proteja cât mai bine ºi a nu deteriora materialele pe care le avem   

          
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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18.00 –20.00

18.00 –19.30 Continuarea în pagina 2



tãmâie înaintea idolului sãu, dupã care s-a aºezat în 
genunchi ºi a început sã se roage. Vãzându-l, bãiatul s-a 
gândit: „Iatã un bãtrân care nu mai are mult de trãit ºi 
care nu cunoaºte drumul spre cer, cãtre Împãrãþia lui 
Dumnezeu. Dar eu nu sunt decât un copil ºi nu 
îndrãznesc sã-i spun nimic, pentru cã este mult prea 
vârstnic faþã de mine.“ (Într-adevãr, tinerii chinezi au 
un foarte mare respect pentru persoanele în vârstã, iar 
îndrãzneala de a sfãtui un vârstnic este socotitã 
obrãznicie.)

„Ce-ar trebui sã fac?“, s-a întrebat atunci 
bãiatul. „Nu este nimeni care sã-mi spunã cum sã 
procedez ca sã i-L prezint pe Domnul Isus ºi drumul spre 
Împãrãþia lui Dumnezeu.“

Inima lui a fost atât de miºcatã ºi impresionatã 
de bãtrânul acela, încât i s-au umplut ochii de lacrimi de 
milã cã omul acesta va ajunge în iad. Bãiatul s-a simþit 
parcã împins de cineva de la spate, s-a apropiat de 
bãtrân ºi i-a spus:

- V-aþi simþi jignit dacã v-ar vorbi un copil? i-a zis 
el bãtrânului. Eu sunt tânãr, iar dumneavoastrã sunteþi 
o persoanã în vârstã.

- De ce plângi? l-a întrebat atunci bãtrânul. Pot sã 
te ajut cu ceva?

- Din cauza dumneavoastrã plâng, cãci sunt 
foarte mâhnit gândindu-mã la viitor ºi la ce veþi face 
dupã ce veþi pãrãsi pãmântul acesta. 

- La mine? De ce?
Bãiatul i-a rãspuns atunci:
- Pentru cã dumneavoastrã sunteþi bãtrân, 

pentru cã nu mai aveþi foarte mult de trãit ºi nu-L 
cunoaºteþi pe Domnul Isus ºi nu cunoaºteþi nici drumul 
spre cer!

- Cum? Tu cunoºti drumul spre Împãrãþia lui 
Dumnezeu?

- Da, eu mi-am cerut iertare la Dumnezeu 
pentru pãcatele mele, Domnul Isus m-a salvat de la 
moarte ºi El vrea sã vã salveze ºi pe dumneavoastrã!

- Cine este Isus? a întrebat imediat bãtrânul.
Bãiatul a prins curaj ºi i-a povestit atunci istoria 

iubirii lui Dumnezeu, iar inima bãtrânului s-a înmuiat 
pe loc datoritã informaþiilor pe care el nu le mai auzise 
niciodatã pânã atunci. Era profund impresionat ºi 
dorea sã afle cât mai multe despre iertare, despre Isus ºi 
despre Împãrãþia lui Dumnezeu.

- Bãiete, eu am mai mult de 60 de ani ºi nu am 
auzit niciodatã astfel de lucruri! Vino acasã la mine, ca 
sã povesteºti ºi soþiei mele despre dragostea lui 
Dumnezeu faþã de oameni!

Prin mãrturia acestui bãiat de 14 ani, cei doi 
soþi chinezi au fost aduºi la picioarele Domnului ºi ei L-
au primit în inima lor pe Mântuitorul.

Patru ani mai târziu, Hudson Taylor s-a întâlnit, 
în timpul misiunii sale în China, cu aceastã familie care 
i-a mãrturisit: „Dacã nu l-am fi întâlnit pe bãiatul acela, 
noi am trãi ºi astãzi în bezna pãcatului ºi nu L-am fi 
cunoscut niciodatã pe Fiul lui Dumnezeu!“

din locul acesta rãmãºiþele lui Baal” (Þefania 1:4). Þefania 

vede dincolo de reforma oficialã, cã fiecare a pãstrat 

rãmãºiþe ale idolatriei în inima lui ºi cã poporul a ratat ºansa 

curãþirii depline din toatã inima. Aceste seminþe de idolatrie 

se vor vedea imediat dupã moartea lui Iosia. Pãcatul e adânc 

înrãdãcinat în fiinþa noastrã, dar „sângele lui Isus Hristos ne 

curãþeºte de orice pãcat”. Care sunt rãmãºiþele de pãcat pe 

care le mai pãstrezi? Poate ai eliminat pãcate pãcate pe care 

le consideri tu grave, dar tolerezi alte pãcate, pe care le 

consideri mai inofensive, cum ar fi: mânia, resentimentele, 

bârfa, neiertarea, cearta, indiferenþa etc. Toate pãcatele aduc 

moartea, aºa cã trebuie sã te curãþeºti de toate rãmãºiþele de 

pãcat. Nu rata ocazia chiar azi sã te pocãieºti de ele.

La douãzeci ºi ºase de ani Iosia ia iniþiativa sã 

asculte de mustrarea Domnului, atunci când preoþii au 

gãsit ºi au citit Legea Domnului(2 Cronici 34:8-21). Dupã zece 

ani de cãutare a Domnului ºi de curãþire de idoli, citirea Legii 

are un efect copleºitor asupra regelui Iosia. Doar uitându-se 

în Lege ºi-a dat seama cât de mult se îndepãrtase poporul de 

standardul lui Dumnezeu. Fiecare cuvânt al Domnului era o 

mustrare usturãtoare. Regele ºi-a sfâºiat hainele în semn de 

durere profundã ºi a trimis sã întrebe pe Domnul pentru el ºi 

pentru þarã. În contrast cu regele care primeºte mustrarea 

Domnului, Þefania avertizeazã poporul: „Vai de cetatea 

îndãrãtnicã... ea n-ascultã niciun glas, nu þine seama de 

mustrare, nu se încrede de Domnul, nu se apropie de 

Dumnezeul Sãu” (Þefania 3:1-2).Cel înþelept ascultã 

mustrarea, dar cel nechibzuit nu ascultã de nimeni. De câte 

ori ai ratat ocazia de a te corecta în urma unei mustrãri?

Mesajul lui Þefania este un mesaj care anunþã 

judecata pentru un popor care a ratat ocaziile pe care i le-a 

dat Dumnezeu. Ziua Domnului sau ziua mânieiDomnului 

sunt expresii care ilustreazã aceastã judecatã. Aceastã 

judecatã a venit în trei valuri succesive imediat dupã 

moartea regelui Iosia.

Câte iniþiative a luat Dumnezeu prin diverse 

persoane ca sã restaureze viaþa ta spiritualã? Prin câþi 

oameni ai Sãi, Te-a mustrat Dumnezeu, te-a chemat sã-L cauþi 

ºi sã-þi curãþeºti viaþa de pãcate? Câte astfel de ocazii ai ratat? 

Câte vei mai rata ºi pe câte le vei fructifica? În ziua judecãþii 

vom da socotealã pentru toate ocaziile irosite, ratate (Matei 

25:31-46). Dupã atâtea ratãri, nu trebuie sã te consideri un 

ratat, ci trebuie sã te asiguri cã vei rata ceea ce meritã ratat, 

ziua mâniei Domnului. Este o ratare spre binele tãu. Cum sã 

ratezi pedeapsa mâniei Domnului? Tot Þefania ne învaþã: 

Cãutaþi pe Domnul, toþi cei smeriþi din þarã, care împliniþi 

poruncile Lui! Cãutaþi dreptatea, cãutaþi smerenia! Poate 

cã veþi fi cruþaþi în ziua mâniei Domnului! (Þefania 2:3)

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i
Fam. Ionescu Monel ºi Ana Maria

mulþumire pentru înþelegerea de care se bucurã 
în familie

rãbdare ºi înþelepciune în creºterea copiilor
dorinþa de a avea relaþii apropiate cu familii 

tinere din bisericã
cãlãuzire cu privire la o nouã slujbã pentru Monel
voinþa ºi puterea de a slãbi (Monel)
mântuirea familiilor extinse

Fam. Mara Emil ºi Ileana
mulþumire pentru credincioºia lui Dumnezeu 

faþã de familia lor
dorinþa de a rãmâne pe Calea Domnului pânã la 

sfârºitul vieþii 
mântuirea pãrinþilor

Emanuela Mara
mulþumire pentru vindecarea bolii de care a 

suferit
cãlãuzire în privinþa cãsãtoriei
cãlãuzire în descoperirea locului în slujire

Maria Mara
mulþumire pentru cã Domnul a fost lângã ea în 

momentele grele
creºtere spiritualã
sã-L slujeascã pe Dumnezeu cu darurile pe care El 

le-a pus în ea

Simona Mara
mulþumire cã Dumnezeu a ajutat-o sã treacã 

peste unele încercãri, care au ajutat-o sã se apropie mai 
mult de El

creºtere spiritualã
cãlãuzire în descoperirea locului în slujire

Fam. Moise Necula Dãnuþ ºi Carmen
mulþumire cã Dumnezeu s-a îndurat de ei ºi sunt 

pe Calea Domnului
mulþumire cã sunt o familie unitã
sã-i þinã Dumnezeu credincioºi pãnã la sfârºitul 

vieþii
mântuirea pãrinþilor  
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SALVAÞI DE UN COPIL                                                                              

Hudson Taylor povestea odatã cã un copil 
chinez, a cãrui mamã murise, a fost primit la o ºcoalã 
care aparþinea unor misionari. El a rãmas aici mai 
mulþi ani ºi L-a cunoscut pe Isus Cristos, pe care L-a 
primit în inima sa ca Mântuitor al sãu personal. Când a 
ajuns la vârsta de 14 ani, el a plecat sã-ºi petreacã 
vacanþa la tatãl sãu, în satul natal.

Într-o dupã-amiazã, el a intrat într-un templu 
din satul natal unde a vãzut mai mulþi idoli, despre care 
nu ºtia nimic. Un bãtrân de 69 de ani a urcat, cu un pas 
ºovãitor, treptele templului ºi a depus câteva grãunþe de 

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

Pastor, Daniel Mercioniu

Aproape de cei persecutaþi din Iran

 IRAN (7-13 iunie 2015) 

 se aflã în S-V Asiei ºi are o populaþie de 78,5 milioane 
locuitori, din care 450000 sunt creºtini. Iran se aflã pe locul 7 în 
clasamentul þãrilor cu persecuþii, urcând 2 poziþii în ultimul an, 
religia oficialã este islam.

 În 2013 s-a introdus o nouã formã de pedepsire a 
persoanelor asupra cãrora se gãsesc Biblii, iar pedeapsã constã în 
sfârtecarea mâinilor la un fierãstrãu electric.

 Serviciile de închinare ºi publicarea literaturii creºtine 
în limbã persanã sunt interzise (limbã persanã fiind limbã oficialã 
în Iran).

 Potrivit legilor din Iran, numai iranienii armeni ºi 
asirieni pot fi creºtini, iar iranienii persani, prin definiþie sunt 
musulmani, iar convertirea lor înseamnã apostazie.

 Parlamentul Iranian a aprobat o lege prin care-i 
condamnã la spânzurare pe toþi musulmanii care se convertesc la 
creºtinism. Parlamentul a aprobat aceastã lege în timp ce 
Constituþia Iranului spune: NICI O PERSOANÃ NU POATE FI 
PEDEPSITÃ PENTRU CREDINÞA SA.

 Creºtinii sunt interogaþi, arestaþi, închiºi ºi bãtuþi, iar 
cei care-i convertesc pe musulmani la creºtinism riscã pedeapsã cu 
moartea.

 Executiile creºtinilor se fac de obicei prin spânzurare 
(publicã sau secretã).

 Cu cât numãrul persecuþiilor creºte mai mult, cu atât ºi 
numãrul creºtinilor creºte, ºi asta iritã pe oficialii iranieni. Actualã 
conducere a þãrii este îngrijorata ºi nu ºtie cum sã facã faþã creºterii 
foarte rapide a creºtinilor. În urmã cu 40 de ani erau 200 de 
musulmani convertiþi la creºtinism, acum sunt aprox 450000 de 
creºtini.

 Sã continuãm sã ne rugãm ºi pentru pãstorul Abedini 
care încã se aflã în închisoare unde este tratat îngrozitor ºi 
pentru soþia ºi cei doi copii ai lui.

Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm pentru 
fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþa cã ºi a noastrã, 
dar nu ºi aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit harul cã noi 
sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi.
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