
  

     

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

Umblarea prin credinþã
Numeri 9:1-10:10

Dumnezeu l-a creat pe om. Dumnezeu l-a rãscumpãrat din pãcat ºi a refãcut 

relaþia cu omul prin jertfã. Omul creat ºi rãscumpãrat este chemat sã umble prin 

credinþã spre Þara Promisã, paradisul pierdut, raiul lui Dumnezeu. Regula generalã în 

aceastã cãlãtorie este ascultarea de Legea sau Cuvântul lui Dumnezeu. Pentru 

momentele de neascultare avem la dispoziþie altarul, la care venim pe baza jertfei ºi 

primim iertarea lui Dumnezeu.

Cartea Numeri este numitã ºi „cartea cãlãtoriilor” pentru cã relateazã 

cãlãtoria evreilor din pustiul Sinai pânã la hotarele Canaanului. Aceste cãlãtorii nu au 

fost fãrã pericole. În timpul cãlãtoriei evreilor spre Þara Promisã au apãrut ispite, 

cârtiri, pãcate, rãzvrãtiri, pedepse, dar s-a manifestat din plin ºi mila, providenþa ºi 

iertarea lui Dumnezeu. 

Creºtinii de azi sunt chemaþi de asemenea la o cãlãtorie a credinþei sau prin 

credinþã. Dumnezeu ne-a rãscumpãrat din pãcat prin jertfa lui Hristos, ne-a dat 

evanghelia ca îndrumar ºi ne cheamã sã umblãm prin credinþã, nu prin vedere. Viaþa 

creºtinã este o realitate dinamicã, nu staticã, o alergare mai degrabã decât o ºedere 

relaxatã în siguranþa mântuirii. Pentru a face faþã acestei umblãri prin credinþã, care se 

confruntã cu realitatea vizibilã, trebuie sã ºtim sã sãrbãtorim Paºtele cu adevãrat, sã 

ascultãm de cãlãuzirea divinã ºi sã fim organizaþi ºi disciplinaþi. Toate aceste adevãruri 

reies din istoria cãlãtoriei evreilor spre Canaan.

Mielul: sãrbãtorim Paºtele Domnului (Numeri 9:1-14)
Paºtele era pentru evrei sãrbãtoarea care le amintea de eliberarea din Egipt. 

Paºtele trebuia sã fie celebrat în fiecare an, de cãtre orice evreu. Cine nu sãrbãtorea 

Paºtele era nimicit din poporul Domnului. Pentru noi azi, moartea ºi învierea 

Domnului Isus, pe care le sãrbãtorim la Paºti, constituie temelia credinþei creºtine. Cel 

puþin o datã pe an ar trebui sã ne analizãm serios ºi sã ne consolidãm temeinic credinþa 

în învierea Mântuitorului. Altfel, nu vom rezista în cãlãtoria credinþei. 

Norul: urmãm cãlãuzirea Domnului (Numeri 9:15-23)
Norul care cobora ziua deasupra cortului era semnul vizibil al prezenþei 

Domnului. Domnul era în mijlocul lor ziua prin nor, noaptea prin foc, ºi îi cãlãuzea ca 

sã ºtie când sã porneascã la drum ºi când sã se opreascã. Nu este suficient cã ai pornit în 

cãlãtoria credinþei, ci trebuie sã trãieºti zi de zi în ascultare de cãlãuzirea divinã. 

Umblarea prin credinþã presupune rugãciune, instruire în Cuvânt, sfatul altora din 

adunare, ascultare de voia Domnului.

o 

o 

o 

o 

o 

o 

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

NOU CURS DE CATEHEZÃ. 
 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!

ÎNTREBÃRI ªI RÃSPUNSURI DIN LEVITIC. 

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 6 din Evanghelia dupã Marcu 4:35-41; 5:1-20

Prin harul Domnului, duminica viitoare, 13 martie, vom începe un 
nou curs de catehezã. Facem precizarea cã

CINA DOMNULUI. În aceastã dimineaþã vom celebra jertfa de la Golgota a Mântuitorului, prin care 
am cãpãtat iertarea de pãcate ºi mântuirea sufletelor noastre. Se pot împãrtãºi cu pâinea ºi vinul, 
simboluri ale trupului ºi sângelui Sãu vãrsat pe cruce, toþi cei care L-au mãrturisit pe Isus ca Mântuitor ºi 
Domn ºi sunt într-o relaþie bunã cu Dumnezeu ºi cu semenii. 

COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine de la ora 18.00 pentru ºedinþa lunarã a 
comitetului, pentru rugãciune ºi cãlãuzire în rezolvarea problemelor curente ale bisericii noastre. 

În aceastã dupã amiazã se vor da rãspunsuri la 
întrebãrile care au fost puse din cartea Levitic.

Numeri 16-23

o 

o 

Dacã, deci, aþi înviat 
împreunã cu Hristos, sã 

umblaþi dupã lucrurile de sus, 
unde Hristos ºade la dreapta 

lui Dumnezeu.
Coloseni 3:1

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 Continuarea în pagina 2



Trompeta:  organizãm adunarea 

Domnului (Numeri 10:1-10)

Evreii au primit în pustiul Sinai toate instrucþiunile 

ºi resursele necesare pentru a deveni o naþiune a Domnului 

în mijlocul celorlalte naþiuni. De acum încolo umblarea lor 

trebuia sã fie organizatã ºi coordonatã. Umblarea creºtinã 

nu este o umblare individualã, ci una comunitarã. Umblãm 

prin credinþã împreunã cu toþi cei ce vor moºteni mântuirea. 

Aceastã umblare împreunã presupune organizare, 

coordonare, ascultare ºi disciplinã. Altfel, nu vom face faþã 

riscurilor cãlãtoriei ºi vom cãdea rãpuºi de neascultare ºi 

necredinþã.

complici, fie activ, fie prin pasivitatea lor, la hãrþuirea, 
intimidarea ºi violenþa împotriva minoritãþii creºtine. 
Cereþi-I Domnului, care Îºi gãseºte plãcerea în bunãtate, 
dreptate ºi neprihãnire sã îl cãlãuzeascã pe preºedintele 
Joko Widodo, iar acesta sã manifeste aceste calitãþi câtã 
vreme guverneazã Indonezia (Ieremia 9:24).

Indonezia, oficial Republica Indonezia este o þarã 
insularã amplasatã în Asia de Sud-Est, aceasta cuprinde 
17.508 insule ºi treizeci ºi trei de provincii cele mai 
importante sunt Borneo (Kalimantan), Sumatra Celebes 
(Sulawesi), Jawa. Având peste 238 de milioane de locuitori, 
este a patra cea mai populatã þarã a lumii, fiind ºi þara cu cel 
mai mare numãr de musulmani. Indonezia este o republicã 
prezidenþialã cu un parlament ºi preºedinte ales.

Din punct de vedere administrativ Indonezia este 
alcãtuitã din 33 de provincii, cinci dintre acestea având 
statut special. Fiecare provincie are propria legislaturã ºi 
propriul guvernator. Fiecare provincie este divizatã în 
kabupaten ºi oraºe (kota), care sunt alcãtuite din districte 
(kecamatan), acestea din urmã fiind, la rândul lor alcãtuite 
din sate (fie desa sau kelurahan).

Creºtinismul se extinde în China

În ciuda persecuþiei, creºtinismul s-a extins în China 
de-a lungul anilor. Devine încet una dintre cele mai creºtine 
þãri din lume. Un mare merit este acordat misionarilor ºi 
organizaþiilor misionare, inclusiv organizaþiei Biblii pentru 
China. Aceastã organizaþie slujeºte bisericile locale din 
China prin distribuirea Bibliilor de aproape cinci ani. A 
reuºit sã distribuie zeci de mii de Biblii pânã acum (Christian 
Messenger).

Doar în luna decembrie, organizaþia a ajutat la 
distribuirea a zece mii de Biblii. Dar ei nu sunt încântaþi de 
numãrul masiv de Biblii distribuite, ci de numãrul vieþilor 
schimbate. „Constant, auzim oamenii spunându-ne: 'Aceastã 
Biblie va schimba o generaþie pentru Cristos pentru cã va fi 
împãrtãºitã cu familia'”, susþine Wendell Rovenstine, din 
cadrul Biblii pentru China. “Simþim cã semãnarea 
Cuvântului lui Dumnezeu în interiorul Chinei deschide o 
mare oportunitate ca Dumnezeu sã lucreze.” Deºi Biblii 
pentru China este în primul rând o organizaþie de 
distribuþie, ea doreºte sã ajute la rãspândirea Veºtii Bune din 
interior prin instruirea pastorilor locali.

Organizaþia Biblii pentru China ºtie cã în rândul 
credincioºilor existã o mare dorinþã de a afla mai multe 
despre Scripturã. Ea sperã cã instruirea pastorilor indigeni 
va ajuta la rãspândirea Evangheliei ºi la aflarea de 
rãspunsuri la întrebãrile lor. Biblii pentru China este în 
parteneriat cu alte 28 de organizaþii evanghelice din diferite 
þãri. Împreunã strâng fonduri pentru cumpãrarea Bibliilor 
în prima limbã a Chinei, mandarina.

Sursa:stiricrestine.ro

Bisericile din Kazahstan sunt persecutate de 
sistemul legal care se înãspreºte în fiecare an

Rugaþi-vã pentru creºtinii din Kazakhstan care trebuie 
sã se adapteze situaþiei actuale dupã ce restricþiile legale s-au 
înãsprit mult faþã de cele în vigoare acum cinci ani, incluzând 
aici reguli ºi condiþii noi, care sunt aproape imposibil de 
împlinit, pentru autorizarea bisericilor. Într-un singur an, în 
2014, în jur de 150 de pastori ºi multe biserici au fost amendate.

Rugaþi-vã ca ei sã fie înþelepþi ca ºerpii, dar fãrã 
rãutate ca porumbeii. Îl slãvim pe Dumnezeu pentru cã 
aceºti fraþi din Kazakhstan au pe inimã fraþii ºi surorile 
persecutate din alte þãri.

Numãrul creºtinilor este în descreºtere din 
cauza legii Sharia în Iordania

Regele Abdullah al Iordaniei a fost un apãrãtor al 
creºtinilor, spunând cã „arabii creºtini au jucat un rol cheie în 
dezvoltarea societãþilor arabe.” În ciuda acestui fapt, creºtinii 
din Iordania întâmpinã dificultãþi, nu în ultimul rând din cauza 
faptului cã legea þãrii conþine elemente din sharia. Cel mai mult 
au de suferit cei care se convertesc de la islam la creºtinism, 
relateazã Barnabas Fund.

Rugaþi-vã ca regele Abdullah sã conducã þara þinând 
cont de nevoia de egalitate ºi de protecþie a minoritãþii 
creºtine, care a scãzut acum la mai puþin de 3 %.

Un grup de 500 de sãteni au atacat 
minoritatea creºtinã din satul indian Danora

Creºtinii din satul Danora, statul indian Chhattisgarh, 
au fost bãtuþi de un grup de aproximativ 500 de sãteni dupã ce 
au refuzat sã renunþe la credinþa creºtinã. Ei au fost convocaþi la 
o întâlnire a comunitãþii, acuzaþi de rãspândirea creºtinismului 
ºi li s-a pus în vedere faptul cã nu li se va mai da voie sã îºi 
strângã recolta ºi vor trebui sã pãrãseascã satul dacã nu 
renunþã la creºtinism.

Rugaþi-vã ca indienii creºtini care întâmpinã 
asemenea ameninþãri, violenþe ºi tulburarea liniºtii vieþii sã 
rãmânã tari în Cristos.

Persecuþia creºtinilor rãmâne o realitate durã 
în Indonezia. Rugãciune pentru preºedintele 

Joko Widodo

Rugaþi-vã pentru preºedintele indonezian, Joko 
Widodo, venit la putere în iulie 2014, care ºi-a exprimat dorinþa 
de a pune capãt persecuþiei religioase din þara sa, cea mai 
populatã naþiune musulmanã din lume. Cu toate acestea, nu s-
au schimbat multe lucruri pânã în momentul de faþã, iar 
oficialii guvernamentali ºi reprezentanþii poliþiei sunt adesea 

-Priveºte-þi chipul în oglinda aceasta ºi vezi cât 
eºti de urât. Vezi, la ochi ai cearcãne negre. Nu eºti decât 
piele ºi oase ºi ai expresia rãtãcitã a unui om nebun. 
Astfel cã mã întreb: de ce-L mai adora pe un asemenea 
Dumnezeu atât de urât?                                                                                       

 De când mã aflam în închisoare, eu am avut 
prilejul sã-mi vãd chipul o datã într-o oglindã ºi ºtiam cã 
eram înspãimântãtor de urât, deºi altãdatã eram 
considerat un om plãcut ºi cu o înfãþiºare atrãgãtoare. 
Acum, mã îngrozisem sã mã vãd într-o asemenea stare 
ºi iatã cã sluþenia mea  se transformase acum într-o 
chestiune teologicã. Din fericire, creºtinii nu au nevoie 
sã gândeascã mai dinainte ce vor rãspunde. Cuvintele 
trebuincioase le sunt date la momentul potrivit.

-Da, zic eu, Dumnezeul meu are un chip urât ca 
al meu, o faþã lipsitã de frumuseþe ca a mea. În ebraicã, 
nu existã cuvântul „faþã”; nu se poate folosi decât 
pluralul„feþe”. Cuvântul respectiv nu are  formã pentru 
singular, iar lucrul acesta are o semnificaþie aparte: 
niciun om nu are o singurã faþã. Cineva adoptã o 
anumitã înfãþiºare când vorbeºte unui superior ºi are o 
altã alurã când se adreseazã unui subordonat. Tot aºa, 
expresia feþei noastre este diferitã când suntem 
cuprinºi de o anumitã bucurie faþã de momentul când 
trecem printr-o durere sufleteascã.

ªi Dumnezeu prezintã atitudini diverse:o datã, 
Faþa Lui reflectã o seninãtate deplinã, exprimând 
liniºtea unei  Fiinþe care a rânduit mai dinainte toate 
lucrurile ºi care poate vedea, din capul locului, o ieºire 
corespunzãtoare dintr-o situaþie confuzã. El are o faþã 
strãlucitoare, participând la bucuria celor care se 
bucurã, inclusiv la bucuria unei fetiþe care a primit o 
pãpuºã nouã.                

El adoptã ºi o altã înfãþiºare care exprimã o 
suferinþã mai profundã ca a mea, sub imaginea unei 
feþe mai umbrite de mâhnire, mai urâtã decât faþa mea. 
Aceastã faþã noi am vãzut-o pe Golgota. Pãrul capului 
Sãu era rãvãºit, fruntea desfiguratã din pricina rãnilor 
sângerânde. Scuipatul batjocoritor ºi propriul sãu 
sânge se amestecau pe faþa Lui, împrejurul ochilor 
aflându-se cearcãne negre. ”Nu avea nici frumuseþe, 
nici strãlucire ca sã atragã privirile”(Isaia 53: 2).

 Chipul meu este, aºadar, oglindirea uneia 
dintre feþele lui Dumnezeu ºi lui Isus Cristos nu-I este 
ruºine sã mã numeascã fratele Lui.

 Eu sper cã funcþionarul comunist a putut sã 
înþeleagã ceva din spusele mele. Întors în celula mea, 
gândurile mele nefiind solicitate de noi întâmplãri- 
lucru care s-ar fi produs, cu siguranþã, dacã m-aº fi aflat 
în libertate- au continuat sã se învârteascã împrejurul 
întrebãrii care-mi fusese adresatã.

Toþi cei ce suferã poartã chipul lui Dumnezeu 
care a devenit ”omul durerii ºi obiºnuit cu suferinþa”.    

U n  dr a m  de î n þ e l e p c i u n e

 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:

Vizite pastorale la toþi membrii bisericii pânã în 
octombrie 2016

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 

V i z i u n e a  bi s e r i c i i  -  20 16

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

DACÃ  ZIDURILE  AR  VORBI...  
                        de Richard Wurmbrand                      

  Anchetatorul s-a arãtat astãzi mai bine dispus, iar 
lucrul acesta putea fi constatat, cu uºurinþã, chiar de la 
început. Nu avea intenþia sã mã batã, ci tot ce voia el era sã 
se amuze, printr-o conversaþie agreabilã.                                                                                                                           

-Crezi cã Dumnezeu l-a creat pe om dupã chipul 
Lui? m-a întrebat el.                       

-Cu siguranþã, i-am rãspuns eu.                                                                                       
-ªi crezi cã dumneata porþi chipul lui Dumnezeu?                                                           
-Bineînþeles!                                                                                                                          
Atunci el a scos din buzunar o oglindã ºi, 

întinzându-mi-o, a zis:                                 

Pastor, Daniel Mercioniu
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