
  

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. Adam Floare

   2. Alexe Maria

   3.Baciu Zoia

   4. Barbu Ion

   5. Blasek Aurelia
   6. Chiþoiu Constanþa
   7. Cojocaru ªtefan
   8. Craºovan Petru
   9. Dinu Ilinca
 10. Ene Lucreþia
 11. Ion Rozalia
 12. Ionescu Eugenia
 13. Lãzãrescu ªtefan
 14. Manea Ioana
 15. Micu Gherghina
 16. Mihai Constantin
 17. Mitu Emilia
 18. Nica ªtefia
 19. Omotã Nicu
 20. Radu Aniºoara
 21. Rãdulescu Venera
 22. Sas Florian
 23. Scîntei Gheorghi
 24. Simion Adrian
 25. Stan Constantin
 26. Þoldan Lina
 27. Vasilescu Jean
 28. Voinea Simona

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 
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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

Învaþã sã te fereºti!
1 Timotei 6:20-21

Doamne fereºte!, spunem adesea. Slavã Domnului cã de multe ori ne 
fereºte! Uneori ne dãm seama cã ne-a pãzit Dumnezeu, alteori nici mãcar nu 
realizãm din ce pericole ne-a scãpat. Protecþia lui Dumnezeu nu înseamnã cã n-ar 
trebui sã ne pãzim ºi noi. Mulþi dintre noi nu ajungem unde ne propunem, nu 
pentru cã n-am putea ajunge, ci pentru cã ne izbim de obstacole în calea noastrã ºi 
nu ºtim sã ne ferim de ele.

Apostolul Pavel îl îndeamnã în repetate rânduri pe Timotei sã se fereascã, 
sã fugã, sã se pãzeascã. Pe lângã lucrurile pe care trebuie sã le facã Timotei ca sã îºi 
împlineascã bine slujba, el trebuie în aceeaºi mãsurã sã ºtie care sunt lucrurile de 
care trebuie sã se fereascã. Acelaºi adevãr se regãseºte ºi în epistola adresatã lui 
Tit. 

Fereºte-te de basmele lumeºti ºi bãbeºti! (1 Timotei 4:7).

Fereºte-te de astfel de oameni!... care învaþã o învãþãturã deosebitã  
(1 Timotei 6:3, 5b).

Fereºte-te de flecãriile lumeºti...(1 Timotei 6:20).

Fereºte-te de împotrivirile ºtiinþei, pe nedrept numite astfel...             
(1 Timotei 6:20).

Fereºte-te de vorbãriile goale ºi lumeºti...(2 Timotei 2:16).

Fereºte-te de întrebãrile nebune ºi nefolositoare...(2 Timotei 2:23).

Fereºte-te de întrebãrile nebune, de înºirãrile de neamuri, de 
certuri ºi ciorovãieli privitoare la Lege, cãci sunt nefolositoare ºi 
zadarnice!(Tit3:9).

De ce sã te fereºti? Pentru cã toate acestea sunt inutile ºi chiar dãunãtoare. 
Te abat de la ceea ce trebuie sã faci de fapt. 

Cum sã te fereºti? Cautã sã fii evlavios! Þine-te de învãþãtura care duce 
la evlavie! Pãzeºte ce þi s-a încredinþat! Împarte drept Cuvântul adevãrului! 
Fugi de poftele tinereþii! Dupã întâia ºi a doua mustrare, depãrteazã-te de cel 
ce aduce dezbinãri! Toate aceste îndemnuri sunt asociate cu îndemnul: Fereºte-
te! Viaþa creºtinã nu trebuie sã fie concentratã exclusiv pe lucrurile de care trebuie 
sã ne ferim, dar nici nu trebuie sã ignorãm faptul cã de multe ori apar obstacole de 
care trebuie învãþãm sã ne ferim. 

o 

o 

o 

 
o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. 

CATEHEZÃ. 

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.

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 

În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. Ne vom aminti din cartea RUT de istoria unei familii, despre deciziile greºite care 
duc la consecinþe nedorite, precum ºi despre cãsãtorie, rãscumpãrare ºi restaurare.

În aceastã dimineaþã s-a încheiat studiul de catehezã început în luna martie. 
Urmãtorul curs va începe în toamnã ºi se va anunþa la timpul potrivit.

BOTEZ. Duminica viitoare va avea loc un botez nou-testamentar în cadrul cãruia câteva 
persoane Îl vor mãrturisi pe Isus Hristos ca Mântuitor ºi Domn. Cu aceastã ocazie Evanghelia 
va fi vestitã de fr. Cornel Peleaºe, pastorul bisericii baptiste din Piteºti.

COMITET. Mâine searã de la ora 18.00 fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi la o 
ºedinþã specialã de comitet pentru a asculta mãrturia întoarcerii la Dumnezeu a candidaþilor 
pentru botez. Mãrturia lor va putea fi auzitã ºi în cadrul slujbei de miercuri seara.

Filimon 1;  Iov 1-12.

o 

o 

  

Fereºte-te de basmele lumeºti 
ºi bãbeºti. Cautã sã fii 

evlavios.

1 Timotei 4:7

Aria de slujire: 

DEPARTAMENTUL ADMINISTRATIV

s

s

s
s
s
s
s

s
s

Mulþumire pentru membrii implicaþi în administraþie, 
curãþenie, reparaþii

Mulþumire pentru membrii implicaþi la casierie, colectã, 
contabilitate

Mulþumire pentru dãrnicia membrilor Bisericii „Harul”
Mulþumire pentru fraþii uºieri
Mulþumire pentru surorile de la garderobã
Cerem înþelepciune pentru o bunã administrare a resurselor
Cerem înþelepciune pentru o bunã cooperare între departamentul administrativ ºi celelalte 

departamente
Cerem o implicare mai mare din partea voluntarilor la nevoie
Cerem înþelepciune pentru a proteja cât mai bine ºi a nu deteriora materialele pe care le avem   

          
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



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

sãnãtate fizicã

sãnãtate spiritualã

o influenþã bunã pentru nepoþelul, David

Fam. Niculescu Niculae ºi Ana

rezolvarea situaþiei nepoatei Lenuþa, care este 

plecatã în Italia

Lenuþa sã-L cunoascã pe Dumnezeu ºi sã se 

îngrijeascã de copilul ei de 5 ani

sãnãtate fizicã ºi spiritualã pentru fr. Niculae ºi sora 

Ana

Fam. Ionescu Nicolae ºi Marilena

mântuirea fiicelor, Andra ºi Adina

putere de muncã ºi concentrare pentru Daniel, în 

pregãtirea lecþiilor la ºcoalã ºi la pian 

mântuirea fratelui de trup al fr. Nicu (Doru)   

s

s

s

s
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AªTEPTAREA  GRÃDINARULUI                 

  Cineva a vizitat o vilã frumoasã, situatã pe 
malul lacului Como. Dupã ce grãdinarul l-a condus în 
mijlocul unei proprietãþi minunate care înconjura vila, 
musafirul l-a întrebat:       

 -De cât timp sunteþi aici?
 -De douãzeci ºi cinci de ani.
 -ªi de câte ori a venit proprietarul?
 -De patru ori.
 -Când a venit ultima datã?
 -Sunt doisprezece ani de atunci.

  -Presupun cã vã scrie, a spus vizitatorul.
 -Nu, niciodatã, i-a rãspuns grãdinarul.
 -Dar de la cine primiþi dispoziþiile?
 -De la administrator, care locuieºte nu foarte 

departe de aici.
 -Vine deseori?
 -Niciodatã.
 -Dar cine vine sã vã controleze activitatea?
 -Nimeni.
 -ªi totuºi dumneavoastrã întreþineþi aceastã 

grãdinã cu atâta grijã, încât  s-ar crede cã-l aºteptaþi pe 
proprietar mâine.

 -Mâine? Nu, domnule, astãzi!

CE BINE AR FI SÃ NE ASEMÃNÃM CU 
GRÃDINARUL ACESTA CARE-ªI AªTEPTA STÃPÂNUL 
ASTÃZI ªI LUCRA CÃLÃUZIT DE ACEST GÂND 
MÃREÞ!

TOT ASTFEL SÃ-L AªTEPTÃM ªI NOI PE 
STÃPÂNUL ªI MÂNTUITORUL NOSTRU, ASEMENEA 
GRADINARULUI !

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 

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e

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

cumpãrã un pachet de biscuiþi de 200 g trebuie sã munceºti o 

jumãtate de zi; pentru 1 kg de aripi de pui trebuie sã 

munceºti 2 zile; pentru 1kg de ceapã trebuie sã munceºti o zi 

ºi jumãtate; pentru 1,5 kg de mere trebuie sã munceºti 2,5 

zile ºi lista alimentelor la care cei mai mulþi nu au acces este 

lungã;

 Kenya este þara care a urcat cel mai mult în ultimul 

an în clasamentul þãrilor cu persecuþii, astfel de pe locul 43 a 

urcat pe locul 19;

 Deºi este o þarã cu o majoritate creºtinã, totuºi 

persecuþiile asupra creºtinilor nu lipsesc, ele venind în mod 

special din partea musulmanilor extremiºti în zonele 

dominate de musulmani, dar ºi din partea gruparii 

extremiste Al-Shabaab care îºi are bazã în Somalia dar se 

luptã împreunã cu grupãrile islamice extremiste din Kenya, 

sã facã din Kenya o ,,casã a islamului în Africa”. Deasemeni 

grupãrile tribale ºi corupþia organizatã sunt surse care pun 

probleme creºtinilor;

 Musulmanii care s-au convertit la creºtinism sunt 

puºi sub presiune de a reveni la islam;

 În 2012 zeci de creºtini au fost uciºi , foarte mulþi au 

fost grav rãniþi rãmânând mutilaþi, peste 10 biserici arse 

complect ºi unii creºtini au fost nevoiþi sã pãrãseascã 

locuinþele ºi sã se mute în alte zone pentru a nu fi în pericol;

În 2012 , în timpul slujbei de închinare, câþiva 

membrii ai grupãrii extremiste Al-Shabaab au intrat în 

bisericã, au aruncat trei grenade care au explodat ºi ºi-au 

descãrcat automatele. 15 creºtini au murit pe loc, alþii au 

murit în spital ºi mulþi au rãmas mutilaþi pentru toatã viaþã;

 În septembrie 2013 membrii ai gruparii islamice 

teroriste Al-Shabaab au pãtruns într-un centru comercial ºi 

au fãcut ,,testul de musulman”. Au verificat oamenii care 

sunt musulmani ºi care sunt creºtini, iar pânã la intervenþia 

forþelor de ordine, teroriºtii au ucis 59 de creºtini ºi ºi au 

rãnit grav 180;

În aprilie 2015 membrii ai gruparii islamice 

teroriste Al-Shabaab au atacat un campus universitar 

ucigând cel puþin 147 de studenþi creºtini.

Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm 

pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþa cã 

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! 

Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru 

biserica persecutatã din generaþia ta! 

Sursa:stiricrestine.ro
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P O E Z I E

Dar vai! Ai stat pe-aceeaºi stradã
ªi mã ºtiai cã-s pãcãtos,

ªtiai cã n-aveam mântuirea
ªi din pãcate nu m-ai scos!

Când te chemam la bãuturã,
Spuneai cã eºti prea ocupat.

De ce n-ai spus atunci, în faþã,
Cã ce fãceam era pãcat?

Dacã veneam târziu acasã,
Dãdeai din cap când mã vedeai.
Puteam sã þip, sã cânt, sã urlu,

Tu tot nimica nu ziceai!

ªi mã gândeam: vecin ca tine
În toatã lumea nu gãsesc!

E bun, simpatic, nu se ceartã...
Cu-aºa vecin, sã tot trãiesc!

Ai vrut sã fii doar cumsecade,
Doar respectat ºi bun vecin.

Dar tu mergeai pe calea dreaptã,
Iar eu pe drumul cãtre chin!

...............................................
Acum nimic nu mai pot face!

Primesc pedeapsa mea în iad.
Dar, nu uita, cã sunt aicea,
Pentru cã m-ai lãsat sã cad!

Spune de-acum, la toþi, sã ºtie,
Cã eºti salvat ºi mântuit!

Sã nu faci cum mi-ai fãcut mie-
S-ascunzi cã eºti un pocãit!

SCRISOARE DE LA VECINUL 
MEU DIN IAD

Mi-ai fost vecin ºi cumsecade
Nu ne-am certat, nu ne-am urât.

Mi-ai fost prieten ca un frate,
De ce n-ai spus cã sunt pierdut?

Aveam încredere în tine
ªi chiar ºi alþi vecini, la fel.

ªtiai de Dumnezeu prea bine.
De ce n-ai spus nimic de El?

Vecine bun, vecine dragã,
O vorbã doar de mi-ai fi spus

Ce fericit aº fi în slavã
ªi cât þi-aº mulþumi... nespus!

Aproape de cei persecutaþi din Kenya

De maine începe o nouã sãptãmânã de rugãciune 

pentru creºtinii din þãrile cu persecuþii. De data aceasta vã 

aducem informaþii despre Kenya, o þarã din estul Africii.

Kenya (21-27 iunie 2105)

 Kenya se aflã în estul Africii, este o þarã sãracã cu 

o populaþie de 45,1 milioane locuitori, din care 33,3 

milioane sunt creºtini;

 Kenya este þara în care sunt puþini oameni 

bãtrâni,pentru cã media de viaþã este 50 de ani, dar este 

þara care datoritã traiului are peste 2 milioane de copii 

orfani. Kenya este þara în care dacã doreºti sã-þi poþi 

s

s
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