
  

     

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

Pericolul cãlãtoriei fãrã destinaþie
Numeri 10-14

Norul s-a ridicat. Trâmbiþele au sunat. Copiii lui Israel au pornit din pustiul 
Sinai. Încotro? Spre Þara fãgãduinþei. Noi plecãm spre locul pe care ni fãgãduit 
Domnul, îi spun ei lui Hobab. Vino cu noi ºi îþi vom face bine! Dacã vii cu noi, te vom 
face sã te bucuri de tot binele pe care ni-l va face Domnul! Ce frumos sunã! Ce 
entuziasm la plecare! Dar câþi au ajuns la destinaþie din cei numãraþi iniþial? Doar doi. 
De ce? Vedem dar cã n-au putut sã intre din pricina necredinþei lor (Evrei 3:19).

Trebuie sã luãm bine seama ca nu cumva sã pãþim ce au pãþit ei. Am pornit într-
o cãlãtorie a credinþei. Mergem spre o destinaþie precisã. Dar pânã sã ajungem acolo 
suntem chemaþi sã umblãm prin credinþã, pentru a nu rãtãci într-un veºnic deºert. 
Harul lui Dumnezeu se vede chiar ºi în aceastã tristã cãlãtorie fãrã destinaþie pentru cei 
mai mulþi. Cum s-a manifestat necredinþa evreilor porniþi din Sinai, dar care nu au 
ajuns niciodatã la destinaþie?

Rãzvrãtirea împotriva Domnului (Numeri 11, 12, 16, 17)
Aceastã rãzvrãtire se manifestã prin:

         ·        Autocompãtimire 
· Neînfrânarea poftelor
· Nemulþumire
· Invidie

Rãtãcirea prin pustiu (Numeri 13, 14)
         · Un an pentru o zi

· Un pustiu în loc de o þarã cu lapte ºi miere
· Cãlãtorie fãrã destinaþie

Rãscumpãrarea prin har (Numeri 26, 27)
         · Noua generaþie

· Instruirea 
· Moºtenirea 

Deºi existã cãlãtorii în care drumul face mai mult decât destinaþia, în cãlãtoria 
credinþei, cea importantã este destinaþia. Cei mai mulþi dintre cei care au plecat spre 
Canaan nu au fost plãcuþi lui Dumnezeu ºi au pierit în pustiu. ªi aceste lucruri li      
s-au întâmplat ca sã ne slujeascã nouã drept pilde… Astfel dar, cine crede cã stã în 
picioare sã ia seama sã nu cadã (1 Corinteni 10:5-6, 12). 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã în aceastã dupã 
amiazã.  Vã aºteptãm!

NOU CURS DE CATEHEZÃ.  
Facem precizarea cã acest curs de catehizare este un curs de iniþiere în cunoaºterea 
doctrinelor de bazã ale Scripturii. Îi aºteptãm pe toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrurile 
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze trãirea 
unor  vieþi creºtine autentice. Întâlnirile vor avea loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 
9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!

STUDIU BIBLIC SURORI. Întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu 
biblic au loc în fiecare sãptãmânã în ziua de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în corpul 
din faþã, la etaj.

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. Saptãmâna aceasta se va citi  

Se va studia Lecþia 8 din Evanghelia dupã Marcu 6:7-31.

Prin harul Domnului a început un nou curs de catehezã.

ORA DE VARÃ. Vã aducem aminte cã în noaptea de 26/27 martie se va trece la ora de 
varã.  Sã nu uitaþi sã daþi ceasurile înainte cu o orã!

ACCES MAªINI CURTE. Vã informãm cã, în perioada urmãtoare, accesul maºinilor în 
curtea bisericii se va face dinspre staþia de metrou Titan (Lidl), pe partea carosabilã din partea 
dreaptã, care a fost deja turnatã pânã la limita proprietãþii noastre.

Numeri 31-36; 

Deuteronom 1-2.

o 

o 

Astfel dar, cine crede cã stã în 
picioare sã ia seama sã nu 

cadã.
1 Corinteni 10:12

Aria de slujire: 

POSTUL ªI RUGÃCIUNEA

s 

s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 

s 

Mulþumire pentru grupurile de rugãciune din 
case ºi din bisericã (duminicã ora 9).

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care cheamã 
ºi motiveazã credincioºii la rugãciune.

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc 
ºi se roagã pentru lucrarea spiritualã din biserica 
HARUL.

Mulþumire pentru grupul de rugãciune al tinerilor (duminicã ora 9).
Cerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
Cerere pentru înviorare spiritualã prin post ºi rugãciune.
Cerere pentru implicarea mai multor membri în lucrarea de post ºi rugãciune.
Cerere pentru transformarea spiritualã a celor care se roagã ºi postesc (sã nu fim 

doar niºte farisei).  
Cerere pentru cãlãuzire clarã ºi viziune pentru bisericã în urma postului ºi a 

rugãciunii.  

          
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

   

w w w . b b h t . r o

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

17.30 –19.30

17.30  –19.00
Pastor, Daniel Mercioniu



SUDAN: Autoritãþile elibereazã un pastor, 

însã continuã sã reþinã un alt pastor ºi un 
slujitor creºtin

Rugaþi-vã pentru pastorul Hassan Abduraheem ºi 
pentru studentul creºtin, slujitor al Domnului, Talahon 
Nigosi Kassa Ratta, ambii reþinuþi fãrã nicio 
condamnare, la locaþii necunoscute.

Cei doi au fost arestaþi în luna decembrie. Un alt 
pastor, Kwa Shamal, arestat în aceeaºi perioadã, a fost 
eliberat condiþionat în 21 decembrie, în schimbul raportãrii 
la Serviciul de Inteligenþã ºi Securitate Naþionalã a oricãrei 
activitãþi fãcute în fiecare zi de detenþie, de la ora 8 
dimineaþa pânã la miezul nopþii. 

Din 16 ianuarie i s-au ridicat ºi aceste condiþii. Îl 
slãvim pe Dumnezeu pentru eliberarea pastorului Kwa 
Shamal. Rugaþi-vã ca Domnul sã vegheze asupra pastorului 
Hassan Abduraheem ºi asupra tânãrului Talahon Nigosi 
Kassa Ratta, sã le dea putere sã îndure aceastã grea încercare 
ºi sã îºi poatã face fiecare slujba care i-a fost încredinþatã (2 
Timotei 4:5). 

Rugaþi-vã ca familiile lor, care sunt îngrijorate de 
situaþia celor doi, sã experimenteze pacea lui Dumnezeu 
în aceastã vreme.

IRAN: Mii de creºtini se adunã în secret 
pentru a se închina lui Dumnezeu

Mii de creºtini se adunã în case pentru a se închina 
lui Dumnezeu în secret, în ciuda riscului de a fi închiºi dacã 
sunt descoperiþi de cãtre autoritãþile iraniene. Întâlnirile 
clandestine au crescut în ultimii ani, în þara persanã.

Organizaþia Open Doors estimeazã cã existã mai 
mult de 450.000 de creºtini din Iran, în timp ce estimãri mai 
optimiste indicã faptul cã ar fi mai mult de un milion de 
creºtini. Indiferent de numãrul de adepþi ai lui Hristos, este o 
mare nevoie de lideri care sã conducã aceste grupuri. 
Aproximativ 200 de creºtini iranieni sunt instruiþi de cãtre 
Centrul Teologic Pars din Londra pentru a deveni lideri ai 
miºcãrii bisericilor de casã, relateazã Christian Post.

„Bisericile de casã pot sã creascã, astfel încât acestea 
sã poatã promova o societate mai bunã pentru toþi iranienii. 
Pars vede acest lucru ca o oportunitate realã, de a promova 
agenþi ai schimbãrii care sã transforme societatea iranianã 
de jos în sus, prin promovarea dezvoltãrii de valori bazate pe 
Isus”, a declarat o sursã de la centru. „Aceastã miºcare nu 
este împotriva Iranului”, a declarat sursa. „Aceasta este o 
miºcare iranianã care aduce mii de musulmani la Hristos.” 

Din cauza fricii de represiune de cãtre guvern, 
bisericile iraniene sunt formate din numai patru sau cinci 
membri ºi trebuie sã-ºi schimbe locul de întâlnire de fiecare 
datã când se întâlnesc. „Dacã doresc sã cânte, ei trebuie sã 
cânte foarte încet” , a spus sursa. Programul Pars dureazã 
pânã la trei ani. Studenþii învaþã teme creºtine ca: Bisericã 
care suferã, Hermeneutica, Consilierea creºtinã, Lucrarea ºi 
învãþãtura lui Isus, Etica creºtinã, Trinitatea lui Dumnezeu ºi 
Apologeticã.
Sursa:www.stiricrestine.ro

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

Fam. Sasu Radu ºi Vicky

Vicky:  mulþumeste cã Domnul a ales-o din tinereþe ºi este 

un copil al Sãu

            mulþumeste cã Dumnezeu i-a oferit harul sã-L 

slujeascã la RVE de peste 20 de ani.

mulþumeºte pentru Radu, care este un soþ bun ºi 

credincios

sã-i dea Dumnezeu cãlãuzire ºi inspiraþie la 

emisiunile de la RVE

Radu: putere, înþelepciune ºi rãbdare pentru îngrijirea 

mamei lui

Fam. Vandici Nicolae si Aurora

mulþumire cã au crescut în familii cu pãrinþi 

credincioºi

mulþumire pentru cele douã fiice(Ruxi si Crispi) cã 

sunt credincioase ºi-L slujesc pe Dumnezeu

Fr. Nicu mulþumire pentru mama lui care l-a susþinut mereu 

în post ºi rugãciune 

Sora Aurora mulþumire pentru tatãl ei, care a fost un 

exemplu de credincioºie

mulþumire pentru binecuvântãrile ºi încercãrile 

îngãduite de Dumnezeu, care au lucrat la caracterul ei 

spiritual

mulþumire pentru pacea ºi liniºtea pe care o are în 

situaþia de boalã în care se aflã

mulþumire pentru dragostea fraþilor ºi surorilor 

care s-au rugat pentru ea 

doreºte ca, în toate lucrurile, sã caute mai întâi 

Împãrãþia lui Dumnezeu

puterea de a-L mãrturisi pe Domnul Isus ºi prin 

încercarea prin care trece

Vandici Crispiana

mulþumire cã Dumnezeu i-a purtat de grijã de când 

s-a nãscut ºi pânã în prezent

mulþumire cã este un copil al Domnului

mulþumire cã Dumnezeu i-a pregãtit o slujbã ºi o 

locuinþã

mulþumire pentru slujirea pe care o face în bisericã

sãnãtatea ei ºi mai ales a mamei 

mai multe oportunitãþi de slujire   
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Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

MÃREÞIA  CREAÞIEI  LUI  DUMNEZEU
de Max Lucado

                                                                                        

           Eu sunt cu voi în toate zilele.. (Matei 28:20)       

  De aici, de unde scriu, pot vedea mai multe 

miracole. Valurile cu creasta înspumatã care lovesc 

plaja cu ritmicitate de ceasornic...De câte mii de ani 

acest simplu mister s-a repetat, înainte chiar de a începe 

timpul?!

 În depãrtare se aflã minunea culorilor- douã 

nuanþe de bleu. Albastrul Oceanului Atlantic întâlneºte 

albastrul deschis al cerului, culori separate doar de 

linia orizontului, întinsã ca o coardã între cei doi poli.

 Tot sub ochii mei se aflã ºi cele douã etape ale 

vieþii. O tânãrã mamã împinge un cãrucior cu cpilul ei, 

amândoi fiind participanþi recenþi la miracolul lui 

Dumnezeu - cel al naºterii. Ei trec pe lângã un bãtrân cu 

pãrul alb ce stã pe o bancã...(Stau ºi mã întreb dacã el 

realizeazã cã peste viaþa lui stã sã se coboare cortina.)

 În spatele lor, sunt trei bãieþi ce joacã fotbal pe 

plajã. Cu multã îndemânare ºi fãrã niciun efort, ei îºi 

coordoneazã muºchii ºi reflexele, activând ºi 

dezactivând articulaþiile respective...toate acestea cu 

un singur scop - sã miºte o minge pe nisip. Minuni! 

Minuni divine!

 Toate acestea sunt niºte miracole, pentru cã 

sunt adevãrate mistere. Pot fi explicate ºtiinþific? Da, 

pot. Pot fi descrise? Doar într-o anumitã mãsurã. Dar ele 

tot mistere rãmân.

Evenimentele ce se întind dincolo de înþelegerea 

noastrã îºi gãsesc originea într-o altã sferã. Ele sunt, 

pânã la ultima pãrticicã, la fel de divine ca ºi mãrile 

despãrþite, ologii mergând ºi mormintele goale.

ªi toate amintesc la fel de mult de Dumnezeu ca 

ºi ºchiopii mergând, demonii fugind ºi furtunile 

domolite. Acestea toate sunt miracole. Sunt semne. Sunt 

mãrturii. Sunt întrupãri instantanee ce ne reamintesc 

acelaºi adevãr: invizibilul este acum vizibil. 

Depãrtarea s-a apropiat. Maiestatea Sa a venit sã poatã 

fi vãzutã, de noi oamenii, ºi se af lã în cele mai obiºnuite 

locuri de pe pãmânt.

 De fapt, normalitatea, ºi nu unicitatea 

minunilor lui Dumnezeu, le face sã fie atât de 

tulburãtoare...

În loc sã ºocheze lumea cu o demonstraþie uimitoare 

a divinitãþii Sale, Dumnezeu a ales sã-ºi arate puterea zilnic: 

valuri ce se sfãrâmã, culori ieºite dintr-o prismã, naºtere, 

moarte, viaþã...Suntem înconjuraþi de miracole! Dumnezeu 

ne aruncã mãrturiile precum artificiile, fiecare parcã 

explodând ºi spunându-ne:”Este Dumnezeu! Este 

Dumnezeu în noi!”

 Psalmistul s-a minunat de toatã aceastã creaþie 

manualã.”Unde sã mã duc departe de Duhul Tãu?, întreabã 

el cu încântare.”ªi unde voi fugi departe de faþa Ta? Dacã mã 

voi sui în cer, Tu eºti acolo; dacã mã voi culca în locuinþa 

morþilor, iatã-te ºi acolo!”(Psalmul 139:7-8).

 Ne întrebãm, cu atâtea miracole în jurul nostru 

drept mãrturie, cum putem sã nu-L vedem pe Dumnezeu. 

Însã uneori se întâmplã. Trãim într-o galerie de artã a 

creativitãþii divine ºi totuºi continuãm sã ne uitãm încã 

numai la pânzã...Sau, ceea ce este ºi mai rãu, noi cerem mai 

mult. Mai multe semne. Mai multe dovezi. Mai multe 

scamatorii...

 Cum am ajuns atât de surzi? Cum am ajuns atât de 

imuni la atâta mãreþie? De ce suntem atât de circumspecþi în 

a fi tulburaþi sau impresionaþi în faþa atâtor minuni?

 Poate cã frecvenþa miracolelor ne face orbi în faþa 

frumuseþii lor...Impresionant, ce parfum pluteºte în aerul de 

primãvarã, într-un mugur de copac sau într-o floare? Nu vin 

anotimpurile în fiecare an, cu toate frumuseþile lor 

specifice?

 Dar noi, plictisiþi, într-o stare de adâncã monotonie, 

înlocuim remarcabilul cu obiºnuitul, incredibilul cu 

anticiparea...ªtiinþa ºi statisticile îºi unduiesc bagheta lor 

magicã prin faþa vieþii, reducând la tãcere oooh-urile ºi 

aaah-urile noastre, înlocuindu-le cu formule ºi figuri.                                                          

 V-ar plãcea sã-L vedeþi pe Domnul Isus? Aþi îndrãzni 

sã fiþi martorii oculari ai mãreþiei Sale? Atunci, 

redescoperiþi uimirea, privind la creaþia Sa minunatã!                                                                                             

 Data viitoare, când mai auziþi un bebeluº râzând 

sau vedeþi valul unui râu sau al mãrii, luaþi aminte! Opriþi-

vã ºi ascultaþi ºoapta Maiestãþii Sale, Creatorul universului, 

pe care-L veþi auzi totdeauna susurând atât de blând pentru 

fiecare dintre voi:”Priviþi, sunt chiar aici!”  

                                            

Cerurile spun slava lui Dumnezeu, ºi întinderea lor 

vesteºte lucrarea mâinilor Lui. (Ps. 19:1)

C r e º t e r e s p i r i t u a l ã B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã
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