
  

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,
      

vã rugãm sã luaþi legãtura cu pastorul bisericii.
       

   1.Alexe Maria

   2.Baciu Zoia

   3. Barbu Ion

   4. Blasek Aurelia
   5. Chiþoiu Constanþa
   6. Cojocaru ªtefan
   7. Craºovan Petru
   8. Dinu Ilinca
   9. Ene Lucreþia
 10.Ion Rozalia
 11. Ionescu Eugenia
 12. Lãzãrescu ªtefan
 13. Mara Emanuela
 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

Imunizarea spiritualã
Neemia 6

Primãvara se crede cã sistemul nostru imunitar este slãbit. Poate din 
cauza alimentaþiei din timpul iernii, poate din cauza frigului ºi rãcelilor. Pe fondul 
unei imunitãþi scãzute toate bolile se lipesc mai uºor de organismul nostru. Pentru 
a evita aceastã stare neplãcutã suntem învãþaþi sã ne întãrim sistemul imunitar, 
prin diverse metode: de la alimentaþie bogatã în vitamine pânã la complexuri de 
minerale ºi vitamine luate sub formã de pastile.

În mod similar, dupã cum viaþa noastrã biologicã are nevoie de 
imunizare, viaþa spiritualã trebuie sã aibã un sistem imunitar puternic. Nu este 
suficient cã ai o relaþie cu Dumnezeu, ci trebuie sã ºtii sã o pãstrezi sãnãtoasã. 
Altfel vei fi nãpãdit de o mulþime de molime spirituale care bântuie chiar prin 
biserici. Pentru evreii din vremea lui Neemia nu a fost suficient cã au reclãdit 
templul de la Ierusalim. Atâta timp cât zidurile de apãrare erau dãrâmate ºi porþile 
arse de foc, evreii erau influenþaþi ºi ameninþaþi de toþi duºmanii din jur. 

Dupã întoarcerea din captivitate, iudeii de la Ierusalim au fost nãpãdiþi de 
boli spirituale, din cauza sistemului imunitar slãbit. Aºa se face cã au cedat foarte 
repede în faþa compromisului. Ezra ºi Neemia, Hagai ºi Zaharia, au fost oamenii 
prin care Dumnezeu a întãrit imunitatea spiritualã a poporului Sãu. Prioritãþi 
greºite, goana materialistã, neglijarea Casei Domnului, cãsãtorii nepotrivite, 
alianþe cu duºmanii planului divin, superficialitatea în relaþia cu Scripturile, sunt 
doar câteva dintre bolile spirituale care s-au lipit imediat de poporul repatriat. 

Dupã o iarnã spiritualã teribilã, ºaptezeci de ani de captivitate în Babilon, 
iudeii repatriaþi au avut parte în primii o sutã de ani de o fortificare a sistemului 
imunitar pe diverse cãi. Rezidirea templului le-a refãcut relaþia cu Dumnezeu pe 
baza jertfelor. Lucrul în echipã a consolidat demnitate de popor al lui Dumnezeu. 
Prorocii Hagai ºi Zaharia i-au întãrit spiritual prin mustrare ºi încurajare. Ezra a 
consolidat relaþia lor cu Legea Domnului ºi i-a provocat sã se pocãiascã de pãcatele 
lor. Neemia le-a conferit siguranþã prin reconstrucþia zidurilor de apãrare. 

Creºtinul de azi se confruntã cu aceeºi experienþã. Pe fondul unei hrane 
spirituale inadecvate, trãind într-un mediu infestat de pãcat, creºtinul se trezeºte 
pe nesimþite pradã bolilor de tot felul; de la indiferenþã, deznãdejde, apatie, pânã 
la prioritãþi greºite, goana materialistã, neglijarea Casei Domnului, cãsãtorii 
nepotrivite, alianþe nepermise cu duºmanii planului divin, superficialitatea în 
relaþia cu Scripturile etc.

Cum te poþi imuniza? Reevalueazã-þi relaþia cu Dumnezeu. Strânge 
relaþiile cu poporul lui Dumnezeu. Aprofundeazã Cuvântul lui Dumnezeu. 
Mãrturiseºte-þi pãcatele ºi pocãieºte-te de ele. Identificã vulnerabilitãþile ºi 
consolideazã-le. Evalueazã ºi consolideazã famailia ta. Implicã-te într-o slujire, 
dupã darurile care þi-au fost date. Bucurã-te de promisiunile ºi de planurile lui 
Dumnezeu pentru tine ºi poporul lui Dumnezeu de azi. Toate acestea îþi vor întãri 
credinþa ºi te vor proteja în faþa molimelor spirituale care bântuie bisericile. Dacã 
deja ai cãzut pradã unei boli spirituale, cheamã Medicul Suprem. Cere ajutor 
oamenilor lui Dumnezeu. Reconstruieºte zidul de apãrare!

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã-amiazã se reiau întâlnirile grupurilor de ucenicie. Aºa 
cum s-a spus, va fi un studiu biblic jubiliar, amintindu-ne de ideile principale din cãrþile studiate pânã 
acum. În aceastã dupã-amiazã ne vom opri asupra epistolei lui Iacov, prima epistolã studiatã în urmã 
cu ºapte ani. Vã aºteptãm sã parcurgem împreunã aceste cãrþi în urmãtoarele sãptãmâni.

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 BÃRBAÞI. Marþi, 21 aprilie a.c. ora 19.00 se vor relua întâlnirile bãrbaþilor pentru 
continuarea studiului. Continuã studiul biblic al bãrbaþilor cu Lecþia 22 - Soluþionarea 
problemelor de integritate - Lumea gândurilor ascunse. Întâlnirile au loc în fiecare marþi de la 
ora 19:00. Îi aºteptãm pe toþi bãrbaþii care au participat pânã acum la acest studiu dar ºi pe cei care 
doresc sã cunoascã probleme importante privind integritatea creºtinului.

STUDIU BIBLIC SURORI. Se reiau ºi 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 Estera 1-10; Osea 1-4.

  
Zidul a fost isprãvit în a douãzeci 

ºi cincea zi a lunii Elul, în cincizeci 
ºi douã de zile. Cînd au auzit toþi 
vrãjmaºii noºtri, s'au temut toate 

popoarele dimprejurul nostru; s'au 
smerit foarte mult, ºi au cunoscut 

cã lucrarea se fãcuse prin voia 
Dumnezeului nostru.

Neemia 6:15,16

Aria de slujire: 

ÎNCHINAREA PUBLICÃ

s

s

s

s
s
s
s
s
s

Mulþumire pentru toþi membrii care participã activ la 
slujbele publice

Mulþumire pentru toþi oamenii care participã la slujbele 
publice

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care slujesc în cadrul 
slujbelor publice: grupuri de cântare, fraþii care dau 
îndemnuri la rugãciune, fraþii care adunã colecta etc.

Înþelepciune ºi har în alegerea cântãrilor potrivite pentru bisericã
Înþelepciune ºi har în motivarea oamenilor la rugãciune
Înþelepciune ºi har în predicarea Cuvântului
Participarea activã a membrilor bisericii duminicã seara ºi miercuri, nu doar duminicã dimineaþa
Înviorarea spiritualã în slujbele publice  
Slujbele speciale de Paºte:sã transmitem în curtea bisericii vestea morþii ºi a învierii Domnului

          
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

18.00 –20.00

18.00 –19.30
Pastor, Daniel Mercioniu
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 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 

B i s e r i c a  p e r s e c u t a t ã
Sora Ionescu Eugenia

sãnãtate fizicã ºi psihicã sã-i poatã ajuta pe copii

mântuirea fiicei, Veronica, a soþului ei, Rãzvan, ºi a 

celor doi nepoþi, Victor ºi Alexandra

mântuirea surorii de trup, CornIelia, ºi a 

cunoºtinþelor apropiate 

Fr. Bãrbulescu Milian

sãnãtate fizicã

rezolvarea problemei serviciului

mântuirea fiului, Cãtãlin, ºi a nurorii, Onela

mântuirea fraþilor de trup, Liviu ºi Iulia

Fam. Coteanu Anton ºi Nina

mulþumire pentru mântuirea de care le-a fãcut 

Dumnezeu parte

mulþumire pentru grija pe care Domnul i-a purtat-o 

soþului, care este bolnav 

mulþumire pentru noul serviciu, pe care i l-a 

pregãtit Dumnezeu surorii Nina

sãnãtatea soþului

întãrire în credinþã

mântuirea copiilor, Dan ºi Laura  

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s
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 Persecuþiile vin din trei surse principale:

1.Liderii ortodoxi extremiºti.

 Liderii extremiºti ai Bisericii Ortodoxe simt cã 

Bisericã Ortodoxã îºi pierde poziþia dominantã ºi în acelaºi 

timp îºi pierde ºi membrii. Liderii ortodoxi persecutã 

creºtinii care au plecat dintre ei ºi s-au alãturat grupurilor 

reformatoare din cadrul Biserici Ortodoxe sau a creºtinilor 

evanghelici

 Mai mulþi preoþi au fost expulzaþi din Bisericã 

Ortodoxã pentru cã au venit cu idei reformatoare

2. Musulmanii extremiºti

 34% din populaþia Etiopiei este de religie 

musulmanã

Musulmanii sunt deranjaþi pentru cã fraþii lor de 

credinþa sunt evanghelizati ºi pãrãsesc islamul

În zone unde majoritatea este musulmanã, creºtinii 

suferã persecuþii severe din partea musulmanilor

În 2011 , într-un raid, musulmanii extremiºti au ars 

complect 69 de biserici ºi peste 4000 de creºtini evanghelici 

au tebuit sã-ºi schimbe locaþia din cauza persecuþiilor

Islamul extremist din Etiopia este susþinut de 

grupãri islamice extremiste din þãrile vecine, una fiind 

temuta grupare AL SHABAAB, din Somalia

în zonele cu majoritate islamicã, unii creºtinii sunt 

atacaþi în biserici ºi propriile case, fiind obligaþi sã 

pãrãseascã locuinþele, sã renunþe la locurile de muncã chiar 

îi obligã pe  unii sã divorþeze

3. Autoritãþile dictatoriale

 Autoritãþile fabricã dosare false ºi folosesc martori 

falºi pentru a-i acuza pe creºtini de diverse fapte antisociale 

ºi imorale. Foarte mulþi creºtini au ajuns la închisoare 

datoritã acuzaþilor false

 În Etiopia, femeile creºtine au de suferit cel mai 

mult persecuþii. Ele suferã din cauza soþilor, familiei, 

societãþii, islamului ºi a autoritãþilor statului

mesajele cu caracter religios sunt interzise în 

locurile publice

Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru 

biserica persecutatã din generaþia ta!

Sursa:stiricrestine.ro
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Niciodatã prea bãtrân pentru a învãþa

Negreºit, evlavia însoþitã de mulþumire este un 

mare câºtig. Cãci noi n-am adus nimic în lume ºi nici nu 

putem sã luãm cu noi nimic din ea. Dacã avem, dar, cu 

ce sã ne hrãnim ºi cu ce sã ne îmbrãcãm, ne va fi de 

ajuns. (1Timotei 6:6-8)

Bunicul era singur ºi nefericit. Bunica murise de 

câteva sãptãmâni, iar bunicul îi simþea foarte mult lipsa. Se 

simþea atât de bãtrân ºi nefolositor! Nu-i mai plãcea nimic.

Într-o zi, a primit un telefon de la pastorul 

bisericii, care i-a spus: 

- Frate, ai timp sã mã ajuþi cu ceva?

- Timp? se mirã bunicul. Timp am destul!

- Ai putea sã mergi la spital sã o vizitezi pe sora 

Mary în locul meu? E nevoie ca cineva sã-i facã o vizitã, iar 

eu sunt foarte ocupat sãptãmâna aceasta.

Bunicul începu sã se îndoiascã cu privire la faptul 

cã el l-ar putea înlocui pe pastor când auzi despre ce este 

vorba.

- Cred cã aº putea, adicã aº avea timp, dar poate nu 

sunt cel mai potrivit pentru a încuraja pe altul. Eu însumi 

sunt foarte descurajat.

Pastorul zâmbi ºi-i rãspunse:

- Nu-þi face probleme de felul acesta! Dacã sora va 

auzi o voce pe care nu a auzit-o de mult timp, ea va fi foarte 

bucuroasã. Iar eu vã mulþumesc foarte mult pentru ajutor.

Aºa cã bunicul a plecat imediat la spital sã o 

viziteze pe sora Mary. Ea era bolnavã, fiind oarbã ºi 

paralizatã. Bunicul o gãsi pe sora cu moralul ridicat ºi 

foarte veselã ºi, neputându-ºi opri mirarea, gândi: Cum 

poate fi atât de veselã în starea în care se aflã? Dar, 

neputându-se abþine, bunicul puse întrebarea ºi cu voce 

tare.

Sora Mary îi rãspunse fãrã ezitare:

- Dumnezeu foloseºte Cuvântul Lui, din care am 

învãþat mult pe dinafarã, pentru a-mi vorbi. Am atât de 

mult timp sã mã gândesc la Isus ºi sã-I spun cât de mult Îl 

iubesc. ªi de când nu mai vãd, am astfel ocazia sã meditez 

la jertfa Sa de la Golgota, sã-L cunosc ºi sã-L iubesc mai 

mult.

Bunicul rãmase pe gânduri, ascultând-o în tãcere 

pe sora Mary care, prin aceste cuvinte îl încuraja foarte 

mult, deºi el venise s-o încurajeze pe ea. Sora, însã, a 

continuat spunând:

- Biblia ne spune sã-I mulþumim lui Dumnezeu 

pentru toate lucrurile, iar El este Cel care ne toarnã în 

suflet belºug de fericire încât abia aºtept sã ajung în cer 

pentru a-L vedea faþã în faþã.

- Mie mi-e teamã cã L-am supãrat pe Dumnezeu, 

refuzând sã fiu fericit, a spus bunicul gânditor. Cred cã ar 

trebui sã-I cer iertare Domnului pentru nefericirea mea.

ªi aºa a fãcut bunicul, care a plecat acasã încurajat 

de cuvintele pline de har ale sorei pe care o vizitase la 

spital.

Dar tu? Îi mulþumeºti lui Dumnezeu pentru toate 

lucrurile din viaþa ta? Nu aºtepta pânã la bãtrâneþe ca sã 

înveþi lecþia aceasta. Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru 

bãtãtura de la deget, pentru ploaia care a cãzut tocmai 

când te-ai dus la pãdure sã te relaxezi, pentru banii pe care 

tocmai i-ai pierdut. Mulþumeºte-I pentru toate lecþiile pe 

care le înveþi în circumstanþele din viaþa ta. 

Aproape de cei persecutaþi din Etiopia

Astãzi a început o nouã sãptãmânã de rugãciune 
pentru creºtinii din þãrile cu persecuþii, iar focalizarea e 
pentru Etiopia. Hai sã ne unim în rugãciune ºi sã ne 
rugãm pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi 
credinþã ca 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.
 
ETIOPIA (26 aprilie - 2 mai 2015) 
 e aflã în estul Africii
 are o populaþie de 92 milioane locuitori, din care 
52,2 milioane sunt creºtini
 religia majoritarã: Ortodoxia
 peste 70 % din populaþia Etiopiei este sub 30 de 
ani, asta înseamnã cã datoritã nivelului de trãi doar 30 % 
din etiopieni depãºesc vârstã de 30 de ani
 ostituþia garanteazã libertatea religioasã ºi nu 
existã lege care sã interzicã convertirea la creºtinismul 
evanghelic, dar totuºi persecuþiile au crescut în ultimii ani 
în Etiopia. Etiopoia se aflã pe locul 17 în clasmentul 
primelor 50 de þãri cu persecuþii
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U n d r a m d e î n þ e l e p c i u n e


