Aria de slujire:
ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Alexe Ion
4. Baciu Zoia
5. Barbu Zoica
6. Bejan Ioan
7. Blasek Aurelia
8. Chiþoiu Constanþa
9. Cibu Maxim
10. Cojocaru ªtefan
11. Craºovan Petru
12. Ene Lucreþia
13. Ignat Maria
14. Ion Rozalia
15. Ionescu Eugenia
16. Ivaºcu Maria
17. Lãzãrescu ªtefan
18. Micu Gherghina
19. Mihai Constantin
20. Mihãilescu Marta
21. Mitu Emilia
22. Nica ªtefia
23. Omota Nicu
24. Radu Aniºoara
25. Rãdulescu Venera
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Scântei Gheorghi
30. Simion Adrian
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Þoldan Lina
34. Uniºor Cornelia
35. Vasilescu Jean
36. Voinea Simona
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.

s Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
s Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba
românã de peste 300 de ani
s Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara
noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim
Biblia
s Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
s Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
s Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
s Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
s Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
s Mijlocire pentru cei care au auzit Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã
sufletul
s 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.

s
s
s
s
s
s
s

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
o GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã dupã
amiazã. Se va studia Lecþia 1 din Evanghelia dupã Marcu 1:1-20. Vã aºteptãm!
o CATEHEZÃ. Studiul de catehezã început în toamnã se va încheia duminica viitoare. Prin
harul Domnului, în data de 14 februarie a.c. vom avea un botez nou-testamentar, în
cadrul cãruia mai multe persoane Îl vor mãrturisi pe Isus, ca Domn ºi Mântuitor personal, în
apa botezului.
o COLECTÃ SPECIALÃ. La colecta specialã de duminica trecutã pentru fam. fr. Cristi Þepeº,
s-au strâns 8.400 lei. Dumnezeu sã-i rãsplãteascã pe toþi cei care au dãruit pentru a sprijini
aceastã familie greu încercatã.
o COMITET. Mâine searã de la ora 18,00 sunt invitaþi fraþii din comitet pentru rugãciune ºi
cãlãuzire în stabilirea Proiectului de buget pentru anul 2016.
o ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI DIN EXOD. În aceastã dupã amiazã, în limita timpului pe
care-l avem la dispoziþie, se va rãspunde la întrebãri care au fost puse din cartea Exod.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

o 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.

Dacã lucrarea ziditã de
cineva pe temelia aceea
rãmâne în picioare, el va
primi o rãsplatã. Dacã
lucrarea lui va fi arsã, îºi va
pierde rãsplata. Cât despre el
va fi mântuit, dar ca prin foc.
(1 Corinteni 3:13)

o EUTIH. Eºti tânar. Nu ai fost creat sa traieºti de unul singur. Vino marþi de la 18.30. La
Eutih gaseºti un grup de sprijin.
o 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.
o CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii trei ani vã
propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Saptãmâna aceasta se va citi Levitic 8-14.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

17.30 –19.30
17.30 –19.00

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady
Cod Fiscal - 12117218

www.bbht.ro

Nr. 387 31 ianuarie 2016

Focul închinãrii: bucurie sau groazã?
Levitic 9:22-10:11

Am fost rãscumpãraþi pentru închinare, nu pentru libertate. Prin
eliberarea din Egipt, mulþimea evreilor trebuia sã devinã poporul lui Dumnezeu,
închinãtorii Lui, nu un popor liber sã facã ce-i place. Pentru a se putea apropia de
El în închinare, Dumnezeu le-a dat copiilor lui Israel Legea ºi jertfele. Regula
apropierii de Dumnezeu era ascultarea de Legea Lui, iar altarul era excepþia,
atunci când încãlcau Legea. Tot sistemul jertfelor din cartea Levitic transmite
ideea sfinþeniei lui Dumnezeu ºi a vinovãþiei umane. Dumnezeu este sfânt, nu te
poþi apropia de El oricum. El este un foc mistuitor. Nu te juca cu focul închinãrii cã
te arzi!
În primele nouã capitole din Levitic, cuvintele „foc”, „ardere”, „ars”,
„mistuit” apar sub diverse forme de o sutã douãzeci de ori. Apropierea de
Dumnezeu în închinare era în prezenþa focului. În Exod 19 ºi 20, unde se relateazã
evenimentul primirii Legii, de asemenea se spune cã „Muntele Sinai era tot numai
fum, pentru cã Domnul se pogorâse în mijlocul focului… Tot poporul auzea
tunetele ºi sunetul trâmbiþei ºi vedea flãcãrile muntelui care fumega.” Focul este
asociat cu manifestarea prezenþei Domnului; prezenþa Domnului care însemna
protecþie ºi cãlãuzire (vezi stâlpul de foc noaptea), dacã poporul asculta, sau
pedeapsa în caz de neascultare (vezi Nadab ºi Abihu).
În slujbele de la Cortul întâlnirii, în sistemul jertfelor, focul era
omniprezent; fie cã e vorba de lumina din candelabru (foc) care nu trebuia sã se
stingã niciodatã, de jertfa necurmatã, tãmâia de pe altarul de aur, arderile de tot
sau parþiale. Focul de pe altar vorbea despre sfinþirea închinãtorilor care se
apropie de un Dumnezeu sfânt. Prin jertfã (sânge ºi foc) închinãtorul se apropia
de Dumnezeu fãrã sã-l ardã sfinþenia Sa. Pedeapsa pentru pãcat cãdea asupra
jertfei înlocuitoare, ºi astfel închinãtorul scãpa de focul pedepsei ºi se bucura de
pãrtãºia cu Dumnezeu. Focul de la altar era un prilej de bucurie pentru
închinãtori, dacã respectau poruncile Domnului. „Un foc a ieºit dinaintea
Domnului ºi a mistuit pe altar arderea de tot ºi grãsimile. Tot poporul a vãzut
lucrul acesta, a scos strigãte de bucurie ºi s-a aruncat cu faþa la pãmânt.”
(Levitic 9:24)
Dar ce se întâmplã dacã închinãtorii se apropie de Dumnezeu cu jertfele
fãrã sã respecte poruncile Lui cu sfinþenie? Focul care ar trebui sã mistuie jertfa îi
mistuie pe ei. Nu te juca cu focul închinãrii pentru cã te arde! Nadab ºi Abihu s-au
jucat cu focul ºi s-au ars. Biblia spune cã au adus „foc strãin” înaintea Domnului pe
altar. Ce s-a întâmplat atunci? „A ieºit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit ºi au
murit înaintea Domnului.” (Levitic 10:2)Acelaºi foc al Domnului, care înainte
mistuise jertfa ºi produsese atâta bucurie, acum mistuie închinãtorii neascultãtori
ºi toþi ceilalþi amuþesc de groazã.
Chiar dacã astãzi nu mai suntem pedepsiþi atât de drastic pentru
apropierea nepotrivitã de Dumnezeu în închinare, nu înseamnã cã putem veni
oricum înaintea Lui. De judecata focului nu va scãpa nimeni. „Lucrarea fiecãruia
va fi datã pe faþã: ziua Domnului o va face cunoscut, cãci se va descoperi în foc. ªi
focul va dovedi cum este lucrarea fiecãruia.” (1 Corinteni 3:13) Pentru
închinãtorii ºi slujitorii Domnului din vremea Bisericii, care se apropie de
Dumnezeu prin jertfa lui Hristos, focul va rosti judecata în vederea rãsplãtirii.
„Dacã lucrarea ziditã de cineva pe temelia aceea rãmâne în picioare, el va primi o
rãsplatã. Dacã lucrarea lui va fi arsã, îºi va pierde rãsplata. Cât despre el va fi
mântuit, dar ca prin foc.” (1 Corinteni 3:13)
Continuarea în pagina 2

Pentru închinãtorii ºi slujitorii care nu se apropie de
Dumnezeu prin Isus Hristos, Biblia spune cã vor aruncaþi „în
focul cel veºnic” (Matei 18:8, 9). Închinarea ºi focul se
îngemãneazã de la Geneza la Apocalipsa: „Dacã se închinã
cineva fiarei ºi icoanei ei… va fi chinuit în foc ºi în pucioasã”
(Apocalipsa 14:9, 10).
Cum te apropii de Dumnezeu? Pe ce temei vii în
închinare înaintea Lui? Cum rezolvi problema pãcatelor tale
care ofenseazã sfinþenia Lui? Este jertfa lui Hristos temelia
închinãrii ºi apropierii tale de Dumnezeu? Dacã da, bucurãte cã focul pedepsei a cãzut peste El ºi fii recunoscãtor ºi
smerit în închinare.
Cum te apropii cu slujirea ta de Dumnezeu? Slujeºti
cu darurile ºi cu metodele lui Dumnezeu? Cât de atent eºti sã
nu aduci „foc strãin” pe altar atunci când slujeºti? Poþi sã
slujeºti la altarul potrivit, pe Dumnezeul potrivit, dar într-un
mod nepotrivit. Gândurile nepotrivite, motivaþiile greºite,
atitudinea fireascã, ideile strãine de spiritul Bibliei, metode
strãine de Biserica lui Hristos, neiertarea cuiva, toate
acestea ºi altele pot sã însemne foc strãin pe altar, atunci
când te apropii de Dumnezeu pentru închinare ºi slujire. Nu
te juca cu apropierea de Dumnezeu în închinare ºi slujire,
pentru cã te arde! Nu face cu nebãgare de seamã lucrarea
Domnului!
Pastor, Daniel Mercioniu

V i z i u n e a bi s e r i c i i - 20 16
Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data
de 28 septembrie 2014, ne propunem ºi în anul 2016 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:
o Vizite pastorale la toþi membrii bisericii pânã în
octombrie 2016
o Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe
nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa
o Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire
o Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi)
pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire
o Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi
susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare
o Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã
seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie
o Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã
darul lui, acolo unde este nevoie

TU MÃ IUBEªTI CU ADEVÃRAT ?
M-am trezit într-o dimineaþã devreme
ca sã admir rãsãritul soarelui.
Ah, frumuseþea creaþiei lui Dumnezeu
nu poate fi redatã în cuvinte!
În timp ce priveam rãsãritul de soare,
I-am adus laudã lui Dumnezeu
pentru frumuseþea lucrãrii Lui.
Stând acolo, am simþit
prezenþa Domnului alãturi de mine.
-Mã iubeºti? m-a întrebat El.
-Bineînþeles cã te iubesc, Doamne,
Tu eºti Domnul ºi Mântuitorul meu,am rãspuns eu.
-Dacã ai fi handicapat fizic,
m-ai iubi ºi atunci?
Eram descumpãnit...
Mi-am privit mâinile ºi picioarele
ºi restul trupului, întrebându-mã,
oare câte lucruri n-aº mai putea face
dacã aº fi handicapat, lucruri pe care
acum le socotesc normale.
ªi I-am rãspuns:
-Doamne, n-ar fi deloc uºor,
dar tot te-aº iubi!
Atunci Domnul m-a întrebat din nou:
-Dacã ai fi orb, ai iubi oare
ºi atunci creaþia Mea?
Dar pe Mine, m-ai mai iubi?
Cum aº putea iubi ceva
ce n-aº putea vedea?
Atunci m-am gândit la toþi oamenii
orbi din lume ºi la faptul cã mulþi
dintre ei Îl iubesc pe Dumnezeu
ºi creaþia Lui ºi I-am rãspuns:
-Mi-e greu sã mã gândesc la aºa ceva,
dar tot Te-aº iubi!
Domnul iarãºi m-a întrebat:
-Dar dacã ai fi surd,
ai asculta Cuvântul Meu?
Cum aº putea asculta, dacã aº fi surd?
Atunci am înþeles;
ca sã asculþi Cuvântul lui Dumnezeu
nu trebuie sã asculþi doar cu urechile,
ci trebuie sã asculþi cu inima!
ªi I-am rãspuns:
-Doamne, nu ar fi uºor,
dar aº asculta Cuvântul Tãu!
Atunci Domnul m-a întrebat:
-Dar dacã ai fi mut, ai lãuda
Numele Meu ºi- atunci?
Cum L-aº putea lãuda fãrã glas?
Am înþeles din nou:
Dumnezeu vrea sã-I cântãm din inimã.
Sunetele nu au o mare importanþã.
Noi nu-L lãudãm pe Dumnezeu
doar cu cântãri, ci chiar ºi-atunci
când suntem persecutaþi
Îi aducem slavã Lui,
prin recunoºtinþa noastrã.
Aºa cã I-am rãspuns:
-Chiar dacã nu aº putea cânta cu buzele,
inima-mi tot þi-ar lãuda Numele,Doamne!
ªi Dumnezeu m-a întrebat din nou:
-Mã iubeºti cu adevãrat?
Cu îndrãznealã ºi pe deplin convins,
I-am rãspuns:
-Da, Doamne, Te iubesc, pentru cã
eºti Singurul Dumnezeu adevãrat!
Am crezut cã am rãspuns bine,
dar Domnul m-a întrebat:
-Dacã Mã iubeºti,
atunci de ce pãcãtuieºti?
-Doamne, sunt doar un om;
nu sunt perfect!
Dar Domnul iar m-a întrebat:
-De ce când toate lucrurile
îþi merg bine, te îndepãrtezi de Mine?
De ce numai în vremuri de necaz

te rogi din toatã inima?
Cuvintele mi-au amuþit pe buze,
Lacrimile au început sã-mi joace în priviri...
Domnul a continuat:
-De ce cânþi numai în ceasul de-nchinare?
De ce te rogi atât de egoist?
De ce Îmi eºti necredincios?
ªi lacrimile au început
sã-mi curgã pe obraz...
-De ce þi-e ruºine de Mine?
De ce nu le spui ºi altora despre Mine?
De ce în vremuri de necaz cauþi ajutor
la oameni ºi nu alergi la Mine?
De ce cauþi scuze atunci când îþi dau
ocazia sã lucrezi pentru Mine?
Am încercat sã rãspund,
dar n-am gãsit niciun rãspuns.
Ce-aº fi putut rãspunde?...
-Eºti binecuvântat cu viaþã;
Eu te-am creat ca sã n-o iroseºti.
Te-am binecuvântat cu daruri,
dar tu fugi de Mine.
Îþi arãt Cuvântul Meu,
dar tu nu-l preþuieºti.
Îþi vorbesc, dar nu Mã asculþi.
Zilnic, îmi reînnoiesc bunãtãþile
ºi îndurãrile faþã de tine,
dar îþi întorci privirile de la Mine,
stai nepãsãtor ºi Mã respingi.
Îþi aud rugãciunile ºi îþi rãspund
la timpul potrivit.
Niciuna nu rãmâne fãrã rãspuns!...
Te întreb acum:
Mã iubeºti tu cu adevãrat?
N-am putut rãspunde.
Cum sã-I fi rãspuns? Mã copleºise ruºinea.
N-aveam nici o scuzã.
Cu inima zdrobitã ºi lacrimi pe obraz,
am murmurat:
-Doamne, iartã-mã! Nu merit
sã fiu copilul Tâu!
Dar Domnul mi-a rãspuns:
-Tu eºti al Meu prin har,
iar nu prin merit!
-Doamne, vei continua sã mã iubeºti?
De ce, Doamne, de ce mã iubeºti?
-Te iubesc, pentru cã te-am creat;
Eºti copilul Meu ºi nu te voi pãrãsi niciodatã!
Când plângi, plâng ºi Eu împreunã cu tine.
Când strigi de bucurie, râd ºi Eu cu tine.
Când eºti descurajat, am cuvinte
de încurajare pentru tine.
Când cazi, sunt acolo sã te ridic.
Când eºti obosit, te port pe braþele Mele.
Dragul Meu, Eu voi fi cu tine pânã
la sfârºitul zilelor ºi te voi iubi întotdeauna!
Niciodatã nu am plâns cu atâta amar...
Cum putusem zdrobi cu atâta nepãsare
inima lui Dumnezeu?
Încã neîncrezãtor, L-am întrebat printre lacrimi:
-Doamne, cât de mult mã iubeºti?
Domnul ªi-a deschis braþele.
...în palme I-am zãrit semnul cuielor
ºi brusc am înþeles:
acceptase sã moarã în locul meu!
-Domnul meu ºi Mântuitorul meu,
am ºoptit, prãbuºindu-mã la picioarele Lui...
...ºi pentru prima datã, m-am rugat cu adevãrat...

Cartea L E V I T I C

Sã fiþi sfinþi, cãci Eu sunt sfânt!
Leviticul stã faþã de Exodul în aceeaºi relaþie pe
care o au epistolele cu evangheliile. În
evanghelii noi suntem „eliberaþi" prin sângele
Mielului, în epistole ajungem sã fim locuiþi de
Duhul Sfânt al lui Dumnezeu; în evanghelii
Dumnezeu ne vorbeºte din afarã, în epistole El
glãsuieºte din interior. În evanghelii noi avem
baza pãrtãºiei noastre cu Dumnezeu:
rãscumpãrarea, în epistole gãsim umblarea
noastrã în pãrtãºia cu Dumnezeu: sfinþirea. Ca
ºi în Leviticul, ºi în epistole ne sunt prezentate
multiplele faþete ale lucrãrii de sfinþire
manifestate de Dumnezeu faþã de cei care sunt
deja mântuiþi.

I. BAZA PÃRTÃªIEI: JERTFA 1 - 17
JERTFELE
a. Arderile de tot, 1:1-17
b. Jertfele de mâncare, 2:1-16
c. Jertfele de mulþumire, 3:1-17
d. Jertfele pentru ispãºire, 4:1-5:13
e. Jertfele pentru vinã, 5:14-6:7
f. Lãmuriri la legile expuse, 6:8-7:38
PREOÞII
a. Consacrarea în slujbã, 8:1-36
b. Inaugurarea slujirii, 9:1-24
c. Denaturarea slujirii, 10:1-20
POPORUL
a. Curãþia în mâncare, 11:1-47
b. Curãþia dupã naºtere, 12:1-8
c. Curãþia în caz de lepra, 13:1-14:57
d. Necurãþia bãrbatului, 15:1-18
e. Necurãþia femeii, 15:19-33
f. Sãrbãtoarea ispãºirii, 16:1-34
ALTARUL
a. Singurul loc pentru jertfã, 17:1-9
b. Interdicþia de a mânca sânge, 17:10-16

II. ROADA PÃRTÃªIEI: SFINÞIREA 18-27
POPORUL
a. Sfinþire în relaþiile trupeºti, 18:1-30
b. Sfinþire în viaþa zilnicã, 19:1-37
c. Pedepse pentru sfidarea sfinþirii, 20:1-27
PREOÞII
a. Porunci privitoare la preoþi, 21:1-22:16
SÃRBÃTORILE
a. Sabatul, 23:1-3
b. Paºtele, 23:4-8
c. Rusaliile, 23:8-22
d. Anul nou ºi trâmbiþele, 23:23-25
e. Ziua ispãºirii, 23:26-32
f. Sãrbãtoarea corturilor, 23:33-44
ULEIUL ªl PÎINEA
a. Untdelemnul pentru sfeºnic, 24:1 ;4
b. Pâinile pentru punerea înainte, 24:5-9
FELURITE PEDEPSE
a. Pedeapsa celui ce huleºte, 24:10-16
b. Pedeapsa celui ce ucide, 24:17-23
RÎNDUIELI PENTRU ÞARA CANAANULUI
a. Odihna pãmântului, 25:1-7
b. Anul de veselie, 25:8-55
c. Binecuvântarea ºi blestemul, 26:1-46
d. Pocãinþa, 26:40-46
e. Juruinþele, 27:1-29
f. Zeciuielile, 27:30-34

