
  

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.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

Providenþa lui Dumnezeu în acþiune
Estera 6:1-14

Cartea Estera prezintã un moment crucial din viaþa evreilor care  nu s-au 
întors în þara lor dupã robia babilonianã, evrei care au continuat sã trãiascã 
împrãºtiaþi prin marele Imperiu Medo-Persan. Chiar dacã Dumnezeu le poruncise 
sã se întoarcã în þara lor pentru a o reconstrui, pentru a rezidi Templul ºi a relua 
închinarea  înaintea Dumnezeului lor, chiar dacã au dovedit neascultare ºi, prin 
urmare, se aflau in afara voii lui Dumnezeu, chiar ºi în aceste condiþii, Dumnezeu, 
în providenþa Sa, a purtat de grijã poporului Sãu. Mai ales în momente critice, aºa 
cum ne este relatat cel din cartea Estera, când poporul Domnului fusese 
ameninþat cu exterminarea. 

Deºi este singura carte din Scripturã în care nu apare în mod explicit 
Numele lui Dumnezeu, oricine poate vedea cã în spatele tuturor acþiunilor care se 
deruleazã la curtea împãratului persan, Ahaºveroº, era Dumnezeu care veghea sã 
zãdãrniceascã toate planurile celui rãu. 

Cunoscând planul urzit de Haman de ucidere a evreilor, Dumnezeu 
pregãteºte terenul ca o tânãrã evreicã sã ajungã împãrãteasã, ºi din aceastã poziþie 
sã intervinã pentru salvarea poporului ei. Sfãtuitã ºi încurajatã de Mardoheu, 
Estera a fost gata sã-ºi riºte viaþa pentru salvarea poporului ei.

Dacã privim la istoria completã a evenimentelor descrise în cartea Estera, 
putem vedea, de la început pânã la sfârºit, mâna invizibilã, dar prezentã a lui 
Dumnezeu de a-ªi proteja poporul Sãu.
 Aºadar, cum ªi-a arãtat Dumnezeu providenþa, mila, îndurarea faþã de 
poporul Sãu, într-un moment ce pãrea fãrã ieºire?

1. Pregãtind persoane pe care le-a folosit pentru împlinirea planului 
Sãu.

Faptul cã o evreicã a ajuns sã fie împãrãteasã nu a fost o întâmplare. Aici a 
fost mâna lui Dumnezeu pregãtind-o pentru momentul salvãrii poporului ei. 
Mardoheu, nu întâmplãtor se afla într-o slujbã la curtea împãratului, ºi el având un 
rol important în salvarea evreilor. Iar împãratul Ahaºveroº a fost ºi el un 
instrument în mâna lui Dumnezeu, schimbând, prin decizia lui, soarta unui popor. 
   Dumnezeu Îºi împlineºte întotdeauna planurile Sale ºi o face folosindu-se de 
oameni care stau la dispoziþia Lui ºi care se supun voii Lui.

2. Descoperind ºi zãdãrnicind uneltirile celui rãu.
Dumnezeu care cunoaºte gândurile ascunse ale omului, ºtia ura pe care o 

purta Haman în inima lui împotriva evreilor. Deºi a fost deranjat doar de 
Mardoheu, care nu voia sã se plece înaintea lui, a hotãrât sã ucidã un întreg popor.

ªtim cã toate uneltirile celui rãu sunt îndreptate, în mod special, 
împotriva copiilor lui Dumnezeu, pe care vrea sã-i distrugã, dar cei care aparþin 
poporului lui Dumnezeu sunt asiguraþi de protecþia Lui.

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. 

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. 
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.

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

citi 

În aceastã dupã-amiazã continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie. Ne 
vom opri asupra câtorva adevãruri din cartea Neemia ºi ne vom aminti de acest om al rugãciunii ºi 
al acþiunii, de la care avem fiecare ce învãþa. Vã aºteptãm.

Marþi 5 mai a.c. ora 19.00, continuã studiul biblic pentru bãrbaþi. Se 
va studia Lecþia 23 - Soluþionarea problemelor de integritate: A da socotealã - veriga lipsã. 

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.

COMITET. Mâine, 4 mai a.c. ora 18.00, invitãm fraþii din comitetul bisericii pentru ºedinþa 
lunarã de comitet, pentru rugãciune, cãlãuzire, evaluare.

CINA DOMNULUI. În aceastã dimineaþã vom celebra  jertfa de la Golgota a Mântuitorului, prin 
care am fost iertaþi de pãcate. Pot participa la Masa Domnului toþi 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.

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.  

Osea 5-12, Ioel 1-2.

o 

o 

o 

o 

o 

  
Cãci dacã vei tãcea acum, 

ajutorul ºi izbãvirea vor veni 
din altã parte pentru iudei, ºi 

tu ºi casa tatãlui tãu veþi 
pieri. ªi cine ºtie dacã nu 

pentru o vreme ca aceasta ai 
ajuns la împãrãþie?

 Estera 4:14

Aria de slujire: 

GRUPURILE DE UCENICIE

s

s

s

s

s
s
s
s
s
s

Mulþumire pentru cei ºapte ani de creºtere spiritualã prin 
grupurile de ucenicie

Mulþumire pentru toþi fraþii ºi surorile care au dat ºi au 
primit har 

Mulþumire pentru liderii care au slujit grupurile în cei 
ºapte ani

Mulþumire pentru pãrtãºie, cunoaºtere, slujire, 
ucenicizare, noi lideri

Mulþumire pentru cele 11 cãrþi din Biblie studiate
Cerem înþelepciune ºi viziune pentru urmãtorii ani
Cerem puterea de a împlini Cuvântul studiat
Cerem noi lideri care sã slujeascã grupurile
Cerem multiplicarea grupurilor mari ºi formarea altora noi
Cerem perseverenþã ºi seriozitate pentru cei care participã  

          
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



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 

o 

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

Familia Chicuº, misionari în Nepal au nevoie 
de rugãciunile noastre

În noaptea de 25, spre 26 aprilie, un cutremur 
devastator a zguduit statul Nepal. Mii de oameni au fost 
îngropaþi de vii sub ruine. Familia de misionari Vlad ºi 
Veronica Chicuº, împreunã cu fetiþa lor, au rãmas fãrã casã. 
Aflaþi în Nepal pe termen lung în misiune, familia Chicuº au 
sarcina grea de a fi mângâiere pentru nepalezii afectaþi de 
aceastã catastrofã naturalã, care în fiecare zi înregistreazã 
noi victime.

Familia Chicuº sunt membri ai Bisericii “Betania” 
din Chiºinãu. Dragostea pentru Nepal, este o pasiune sãditã 
în inima lui Vlad încã din tinereþe. Veronica s-a alãturat 
acestei viziuni imediat dupã ce s-au cãsãtorit. Uniunea 
Bisericilor Creºtine Evanghelice Baptiste din Republica 
Moldova, cheamã toþi creºtinii de pretutindeni sã se uneascã 
în rugãciune pentru familia Chicuº ºi nepalezi:

Rugaþi-vã pentru protecþia fizicã ºi spiritualã a 
familiei Chicuº

Rugaþi-vã pentru sãnãtatea lor ºi a fetiþei lor, care 
are vârsta sub doi aniºori

Rugaþi-vã pentru ca Domnul sã îi foloseascã ca 
balsam de mângâiere pentru oamenii care îi înconjoarã

Rugaþi-vã pentru asigurarea lor cu toate cele 
necesare ºi reconstruirea rapidã a unui nou cãmin.

Potrivit informaþiilor oferite de Oficiul OM Moldova, 
membrii ºi voluntarii OM Nepal încearcã sã rãspundã la 
nevoile sinistraþilor afectaþi de cutremurul devastator. 
Echipa OM, solicitã sã menþionaþi urmãtoarele motive în 
rugãciunile dvs.

Rugaþi-vã pentru conducere din Nepal ca aceasta 
sã ia decizii cu privire la modul de utilizare a resurselor 
noastre ºi a forþelor de muncã ca sã facem ceea ce 
Dumnezeu doreste sã facem.

Rugaþi-vã pentru protecþia sãnãtãþii a membrilor 
OM Nepal; rugaþi-vã mai ales pentru odihnã bunã pe timp 
de noapte ºi încetarea ploilor.

Rugaþi-vã ca acest dezastru sã le dea o foame de a-
L cunoaºte pe Dumnezeu ºi ca interacþiunile cu membrii 
echipei OM Nepal sã rodeascã mântuire în ei.

Rugaþi-vã, de asemenea, pentru echipele OM 
Nepal, pentru  sensibilizare, pentru a fi de ajutor în 
comunitãþile în care sunt ºi pentru a profita de 
oportunitãþile de a împãrtãºi despre speranþa pe care o 
avem în Hristos.  
Sursa:stiricrestine.ro
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Cel care se cutremurã la 
Cuvântul lui Dumnezeu

 „Iatã însã omul spre care voi privi: spre cel umil 
ºi smerit în duh, spre cel ce se cutremurã la Cuvântul 
Meu“ (Isaia 66:2, NTR).

Dumnezeu spune: „Aceasta este persoana spre 
care voi privi: spre cel care este umil, spre cel care este 
smerit sau mâhnit din pricina pãcatului.“ Acesta este 
Dumnezeul cel atotputernic! Care este persoana spre care 
priveºte? Eºti tu acela? Opreºte-te pentru o clipã din citit ºi 
întreabã-te: „Mã potrivesc eu descrierii omului spre care 
priveºte Dumnezeu?“

Iar acum urmeazã partea care m-a zdrobit. Este 
acea ultimã expresie: cel care „se cutremurã la Cuvântul 
Meu“. Când am citit-o, am început sã plâng. „Doamne, am 
pierdut asta. Eu nu vãd aºa Cuvântul Tãu. Nu ºtiu dacã l-am 
predat prea mult, sau l-am citit prea mult, sau l-am studiat 
la cursuri, sau l-am studiat ca sã alcãtuiesc o predicã. Dar 
undeva, pe parcurs, am încetat sã mai tremur la Cuvântul 
Tãu. 

Tu te uiþi peste Pãmântul acesta, cauþi pe cineva 
care încã se cutremurã, cineva care aude Cuvântul Tãu ºi 
strigã: „Asta a venit de la Dumnezeu! Tocmai am citit 
cuvinte care mi-au fost trimise de Dumnezeul cel 
atotputernic, de cãtre marele Eu Sunt!“

Când vezi astfel Cuvântul lui Dumnezeu, înþelegi 
cât de mult ai nevoie sã asculþi, cât de mult ai nevoie sã 
acþionezi. Vreau sã te implor sã citeºti Biblia. Dar nu doar 
atât. Vreau sã te implor nu doar sã studiezi Biblia, ci sã te 
cutremuri la cuvintele lui Dumnezeu. M-am rugat pentru 
ridicarea unui popor care sã ia Biblia în serios, sã creadã cã 
tot ce spune este adevãrat. 

Vreau sã tremur aºa cum a fãcut-o Petru. Petru 
literalmente tremura la Cuvântul lui Dumnezeu. Matei 17 
descrie o experienþã incredibilã pe care a avut-o Petru: 

Dupã ºase zile, Isus a luat cu El pe Petru, Iacov ºi 
Ioan, fratele lui, ºi i-a dus la o parte pe un munte înalt. El 
S-a schimbat la faþã înaintea lor; faþa Lui a strãlucit ca 
soarele, ºi hainele I s-au fãcut albe ca lumina. ªi iatã cã 
li s-au arãtat Moise ºi Ilie, stând de vorbã cu El. Petru a 
luat cuvântul ºi a zis lui Isus: „Doamne, este bine sã fim 
aici; dacã vrei, am sã fac aici trei colibe: una pentru 
Tine, una pentru Moise ºi una pentru Ilie.“ Pe când 
vorbea el încã, iatã cã i-a acoperit un nor luminos cu 
umbra lui. ªi din nor s-a auzit un glas care zicea: „Acesta 
este Fiul Meu preaiubit, în care Îmi gãsesc plãcerea Mea: 
de El sã ascultaþi!“ Când au auzit, ucenicii au cãzut cu 
feþele la pãmânt ºi s-au înspãimântat foarte tare. Dar 
Isus S-a apropiat, S-a atins de ei ºi le-a zis: „Sculaþi-vã, nu 
vã temeþi!“ Ei au ridicat ochii, ºi n-au vãzut pe nimeni 
decât pe Isus singur.

Îþi poþi imagina cum ar fi fost sã te afli pe muntele 
acela? Imagineazã-þi cã tu ºi doi prieteni de-ai tãi vã 
îndreptaþi spre vârful unui munte împreunã cu o persoanã 
pe care o cunoaºteþi ºi deodatã faþa sa începe sã 
strãluceascã precum soarele. Ai fi îngrozit! Iar apoi douã 
fiinþe coboarã din cer ºi încep sã vorbeascã cu el! Îþi poþi 
imagina cât de tare þi-ar bãtea inima în acel moment?

Petru a vorbit: „Ce minunat. Moise, Ilie, Isus. 
Incredibil! Voi construi niºte corturi pentru voi.“ Dar 
înainte sã termine de vorbit, un nor luminos a venit ºi i-a 
umbrit. Ei ºtiau ce era acel nor luminos. Acela era norul de 
slavã. Deodatã, s-au umplut de reverenþã pentru cã ºi-au 
dat seama cã erau în prezenþa lui Dumnezeu. Apoi s-a auzit 
un glas din nor. 

De multe ori atunci când ne rugãm, spunem: 
„Doamne, vorbeºte-mi.“ Eºti conºtient de ceea ce ceri? 
Vocea lui Dumnezeu? Pasajul spune cã ucenicii, inclusiv 
Petru, care de obicei se grãbea sã ia cuvântul, au cãzut cu 
faþa la pãmânt. Îngroziþi. Tremurând. De ce? Pentru cã 
auzeau Cuvântul lui Dumnezeu. Ei ºtiau cã glasul lui 
Dumnezeu vorbea, ºi ei tremurau la Cuvântul Lui. 
Cuvântul Sãu a fost: „Acesta este Fiul Meu în care Îmi 
gãsesc plãcerea Mea  de El sã ascultaþi.“ Îþi poþi imagina ce 
impact a avut?

ªi cum stãteau ei cu feþele la pãmânt, literalmente 
tremurând, Isus i-a atins ºi le-a spus: „Nu vã temeþi“. Când s-
au uitat, totul revenise la normal. Singura persoanã pe 
care au vãzut-o era Isus. 

Pune-te pe tine însuþi pe acel vârf de munte. 
Tocmai L-ai vãzut pe Isus în gloria Sa ºi ai auzit glasul lui 
Dumnezeu spunând: „De El sã ascultaþi. Acesta este Fiul 
Meu.“ Eºti cu faþa la pãmânt tremurând deoarece totul a 
fost atât de intens. Iar apoi priveºti în sus pentru a-L vedea 
pe Isus. Ce vei face? Îl vei mai privi vreodatã în acelaºi fel? 
Dacã El îþi spune sã faci ceva? Ai de gând sã faci acel lucru? 
Dacã El îþi spune: „ sã vã iubiþi unii pe alþii“? Dacã tocmai ai 
fi experimentat ce a experimentat Petru, ai alerga la cei din 
jur ºi le-ai spune: „Am auzit glasul lui Dumnezeu! El mi-a 
spus sã ascult de Fiul Sãu, iar Fiul Sãu mi-a spus sã te iubesc. 
Iatã tot ce am. E al tãu. Dacã pot sã fac vreodatã ceva pentru 
tine, spune-mi doar! Voi face tot ce pot ca sã te iubesc 
pentru cã glasul lui Dumnezeu mi-a spus sã fac acest lucru. 
Nimic nu conteazã mai mult.“

Aºa ar arãta lucrurile dacã ne-am cutremura în faþa 
Cuvântului Sãu. Cu toate acestea, ne deschidem Bibliile tot 

3. Oferind în mod miraculos salvarea poporului Sãu. 

Dumnezeu a pregãtit inima împãratului ºi astfel 

intervenþia Esterei a fãcut ca acesta sã emitã un alt decret de 

salvare a evreilor. Ceea ce se anunþa ca o mare nenorocire 

pentru evrei, s-a transformat într-o mare sãrbãtoare de 

bucurie, devenind una dintre cele mai importante sãrbãtori 

ale evreilor, sãrbãtoritã ºi astãzi cu mare bucurie 

(sãrbãtoarea Purim).

 Cine se încrede în Dumnezeu, poate scãpa de 

ameninþarea ºi grozãvia morþii veºnice ºi se poate bucura 

încã de pe acum de viaþa ºi fericirea veºnicã. 

Cartea Estera ne vorbeºte atât de clar despre 

providenþa lui Dumnezeu faþã de poporul Sãu, 

providenþã pe care El o manifestã ºi astãzi faþã de poporul 

Sãu rãscumpãrat. Când te afli ameninþat, în situaþii care par 

fãrã ieºire, sã nu uiþi cã la cârma Universului se aflã 

Dumnezeu Creatorul, care þine sub  control toate lucr urile. 

Nu ne rãmâne decât sã avem încredere deplinã în El.

Pastor, Nicolae Ologeanu

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i
Sora Ion Rozalia

sãnãtate fizicã (a suferit o fracturã la un umãr)
întãrire în credinþã 
puterea de a-L mãrturisi pe Domnul
mântuirea fiicei, Doina, ºi a soþului ei
mântuirea fratelui de trup, Viorel, ºi a soþiei lui

Sora Ion Ioana (87 ani)
sãnãtate fizicã (este foarte slãbitã)
înþelepciune în relaþia cu fiica, Stela
mântuirea fiicei ºi a fratelui de trup, Rãducanu

Fam. Ilie Marius ºi Oana
mulþumire cã L-au cunoscut pe Domnul ºi le-a 

mântuit sufletele
mulþumire pentru biserica din care fac parte
înþelepciune în relaþia cu familia extinsã
mântuirea celor patru fraþi ai lui Marius ºi a 

fratelui Oanei
mântuirea pãrinþilor lor 
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C r e º t e r e s p i r i t u a l ã

timpul ºi trebuie sã ne întrebãm: „Are ea mãcar o urmã din 
acest efect asupra vieþii mele?“ Noi citim: „Voi sunteþi lumina 
lumii“ (Matei 5:14) ºi ne gândim: „Oh, bine. Ce urmeazã?“

Imagineazã-te cutremurându-te la tot ce este în 
Biblia ta! Cu fiecare paginã pe care o întorci, menþine 
sentimentul acesta: „Tocmai am auzit glasul lui Dumnezeu! 
Trebuie sã ascult! Trebuie sã acþionez!“

Sursa:Louie Giglio (http://www.faithgateway.com)
(traducere în limba românã de Irina Enache)
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