
  

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

VOIA PARTICULARÃ A LUI DUMNEZEU
Romani 12:1-5

I. POSIBILITATEA CUNOAªTERII VOII PARTICULARE A LUI 
DUMNEZEU

1. Definirea voii particulare a lui Dumnezeu.
2. Premizã: Voia particularã poate fi descoperitã (Efeseni 1:9).
3. Etapele de cunoaºtere ºi împlinire a ei:

       - identificarea, descoperirea, înþelegerea voinþei divine; 
       - împlinirea, ascultarea prin aplicare printr-o supunere 
voitã.

4. Descoperirea voii particulare a lui Dumnezeu este 
condiþionatã de: 
       - dorinþa de cunoaºtere împreunã cu hotãrârea de 
împlinire: „Dacã vrea cineva sã facã voia Lui, va ajunge sã cunoascã...“ 
(Ioan 7:17a);
       - iluminarea minþii: „...sã vã prefaceþi prin înnoirea 
minþii voastre, ca sã puteþi deosebi bine voia lui Dumnezeu...“ 
(Romani 12:2b).

II. CONDIÞII DE BAZÃ ÎN DESCOPERIREA VOII 
PARTICULARE

1. Împlinirea voii universale a Tatãlui Ceresc (Iacov 1:22-25).
2. Trãirea într-o relaþie bunã cu Dumnezeu este urmarea 

împlinirii voii Sale (1 Ioan 1:7).
3. Disponibilitatea permanentã ºi totalã pentru o împlinire 

întocmai a voii Domnului (Iacov 4:13-15).
4. O viaþã de rugãciune corect practicatã, cu cereri dupã voia 

Domnului (Ioan 15: 7; Iacov 4:3).
5. Aºteptarea cu rãbdare a rãspunsului (Evrei 10:36).

III.  UN  MODEL PENTRU DESCOPERIREA VOII 
PARTICULARE A LUI DUMNEZEU

Factorii de cãlãuzire în descoperirea voii particulare a lui 
Dumnezeu:
 1. Învãþãtura curatã a Bibliei (Psalmul 40:8; 119:105; 2 Timotei 
3:16);

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã-amiazã vom continua întâlnirile 
grupurilor de ucenicie. Ne vom opri asupra cãrþii lui Daniel ºi vom medita la viaþa 
ireproºabilã a acestuia în captivitatea babilonianã. De asemenea, ne vom aminti de 
Dumnezeul suveran care conduce istoria lumii spre împlinirea planurilor Sale. Vã 
aºteptãm!

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.

Mica 2 -7,Naum 1.

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 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 

o 

  
Sã nu vã potriviþi chipului 
veacului acestuia, ci sã vã 

prefaceþi prin înnoirea 
minþii voastre, ca sã puteþi 

deosebi bine voia lui 
Dumnezeu: cea bunã, 
plãcutã ºi desãvârºitã.  

(Romani 12:2)

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

  Evanghelizarea musulmanilor este interzisã.

Dacã musulmanii se convertesc la creºtinism, 
conform legii Sharia, îºi pot pierde partenerii de cãsãtorie 
(prin anularea cãsãtorie), îºi pot pierde copiii, deasemenea 
îºi pot pierde ºi proprietãþile.

 Bisericile evanghelice nu sunt recunoscute de cãtre 
guvern ºi se confruntã cu opoziþii tot mai mari din partea 
oficialilor.

 Bisericile evanghelice se îngrijesc de un numãr 
mare de refugiaþi din Siria ºi Irak.

În 2013 s-a raportat faptul cã mulþi creºtini au fost 
uciºi, arestaþi, abuzaþi fizic, rãpiþi sau forþaþi sã se 
cãsãtoreascã cu musulmani. Femeile care se convertesc de la 
religia musulmanã la creºtinism, în mod special se confruntã 
cu riscul de a fi omorâte sau obligate sã se mãrite cu 
musulmani o data ce li se descoperã credinþa.  

Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm 
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþã 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!

CHINA: Creºtini arestaþi pentru „activitãþi 
creºtine ilegale”

Dacã pentru anumiþi creºtini, suferinþa din 
închisoare s-a terminat, pentru câþiva creºtini din China, 
procesul tocmai a început.

Trei creºtini au fost recent condamnaþi la doi ani de 
închisoare pentru implicare într-o grãdiniþã administratã de 
cãtre bisericã. În plus, cel care a printat manuale creºtine 
„ilegale” pentru Grãdiniþa Hualin a fost condamnat la 21 de 
luni de închisoare. Printre cei condamnaþi se aflã 
directoarea grãdiniþei, Cheng Jie, diaconul bisericii, Huang 
Quirui ºi o membrã a bisericii, Li Jiato, mamã a doi copii. 
Fiecare dintre aceºti credincioºi au fost, de asemenea, 
amendaþi.

Cei patru participanþi au fost condamnaþi la sfârºitul 
lunii aprilie sub acuzaþia de „operaþiuni de afaceri ilegale” la 
Grãdiniþa  Hualin, care este situatã în sudul regiunii 
Guangxi. Creºa era condusã de biserica Liangren din 
Guangzhou a cãrei adunare a suferit persecuþii intense. 
Biserica a raportat anul trecut faptul cã aproape întreaga 
echipã de conducere a fost deþinutã dupã ce membrii 
bisericii au fost implicaþi într-o evanghelizare la o regiune 
învecinatã. Mai multe grãdiniþe ºi întreprinderi ce au 
legãturã cu biserica au fost, de asemenea, percheziþionate 
sau închise.

Vã rugãm sã-i aduceþi înaintea lui Dumnezeu pe 
aceºti creºtini, cerând ca El sã-i înconjoare cu har ºi pace 
în aceste momente de încercare. Cereþi ca Dumnezeu sã 
binecuvinteze China cu libertate religioasã ºi cu 
mântuire. Mijlociþi pentru conducãtorii acestei þãri.
Sursa:stiricrestine.ro

s
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s

s
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DRAGOSTEA TATÃLUI

...s-a sculat ºi a plecat la tatãl sãu. Când era 
încã departe, tatãl sãu l-a vãzut ºi i s-a fãcut milã 
de el, a alergat de a cãzut pe grumazul lui ºi l-a 
sãrutat mult. (Luca 15:20)

Un tânãr, care era singurul copil al unei familii 
sãrace, ajungând la vârsta adolescenþei, a plecat de-
acasã în lumea largã. Tatãl i-a spus însã, înaintea 
plecãrii sale, cã dacã pleacã ºi-i lasã singuri,             nu-l 
mai recunoaºte ca fiu ºi nici sã nu mai încerce sã revinã 
acasã, pentru cã nu-l mai primeºte. Bãiatului, însã, aºa 
cum acþioneazã în general adolescenþii, nu i-a pãsat de 
cele spuse de tatãl sãu ºi a procedat aºa cum a dorit el, 
plecând de-acasã. 

Ajuns în lume, el a muncit cu seriozitate, 
reuºind sã strângã ceva bani ºi sã-ºi facã o oarecare 
situaþie. Dar n-a trecut prea mult timp, iar bãiatul a 
intrat în faliment atât din punct de vedere material, cât 
ºi spiritual.

Neavând altã soluþie ºi, cãlcându-ºi pe orgoliu, 
pentru cã era singura opþiune care-i mai rãmãsese, 
tânãrul, deºi nu uitase interdicþia tatãlui sãu la 
plecarea sa, le-a scris pãrinþilor cã ar dori sã se întoarcã 
acasã. De asemenea, le-a mai scris cã el va trece, 
cãlãtorind cu trenul, prin faþa casei lor, iar dacã ei îl 
iartã pentru neascultarea lui ºi vor sã-l primeascã, 
atunci sã atârne o batistã albã în dudul din faþa casei. 
Bãiatul le-a mai scris pãrinþilor sãi cã, dacã batista va fi 
în dud, atunci el va coborî din tren ºi va veni acasã, iar 
dacã nu va fi, el se va duce mai departe în lumea largã 
unde-ºi va pune capãt zilelor.                                                                                                                                                          

Dupã trimiterea scrisorii, tânãrul a urcat în 
tren dorind sã ajungã cât mai curând acasã ºi sperând 
cã tatãl sãu l-a iertat. El avea însã mari emoþii cu privire 
la decizia pãrinþilor sãi pe care nu-i ascultase ºi de care 
se despãrþise fãrã sã-i pese.

Trenul se apropia cu repeziciune de satul natal, 
iar frãmântãrile interioare ale tânãrului se accentuau 
tot mai mult: „Va fi sau nu va fi batista în dudul din faþa 
casei? Dacã tata îºi þine totuºi cuvântul ºi nu mã va 
ierta? Nu, doar îi ºtiu eu pe pãrinþii mei! Ei mã vor ierta! 
ªi totuºi, dacã nu mã vor ierta?“

ªi tot gândind astfel, în culmea disperãrii, pe 
când trenul trecea prin faþa casei pãrinteºti, a închis 
ochii de teamã cã batista nu va fi în pom ºi cã pãrinþii 
nu-l vor primi acasã. 

Dar, spre marea lui mirare ºi surprindere, a 
auzit numeroase strigãte de nedumerire din partea 
cãlãtorilor care se aflau pe holul trenului ºi care se 
uitau pe fereastrã, exact când acesta trecea prin dreptul 
casei pãrinteºti a tânãrului. Cãlãtorii strigau unii cãtre 
alþii: „Haideþi sã vedeþi ce n-aþi mai vãzut poate 
niciodatã: un copac întreg e împodobit cu batiste, 
cearºafuri ºi haine albe!“

Pãrinþii bãiatului, de teamã cã doar o singurã 
batistã albã aºezatã de ei în dud nu va fi vãzutã, au 
hotãrât sã împodobeascã tot pomul cu ceea ce au gãsit 
de culoare albã prin casã, numai sã le vinã acasã 
bãiatul plecat.

Vãzând acestea, tânãrul a coborât din tren în 
gara satului natal ºi a ajuns acasã unde pãrinþii îl 
aºteptau cu multã dragoste.

În acelaºi mod sunt primiþi toþi pãcãtoºii de 
cãtre Dumnezeu. În iubirea Lui cea mare, El stã cu 
braþele deschise, gata sã primeascã pe orice pãcãtos 
care se întoarce cu pocãinþã la El ºi se încrede 
în dragostea Lui.

 2. Îndemnul tainic al Duhului Sfânt (Psalmul 
143:10; Ioan 14:26; 15:26; Romani 8:14); 
 3. Evoluþia evenimentelor obiective (Luca 
12:6-7; Ioan 21:18);
 4. Glasul bisericii locale, unde activezi (Matei 
18:18-20; Fapte 13:2; 15:22,28; 2 Corinteni 8:19; 3 
Ioan 1:5-8).

Principiu concluziv: Când rãspunsurile 
primite prin aceºti patru factori nu se contrazic, ci 
dimpotrivã, sunt în totalã concordanþã, adicã se 
îmbinã armonios, conducând spre aceeaºi decizie, 
atunci avem certitudinea deplinã a descoperirii voii 
particulare a lui Dumnezeu în privinþa unui aspect 
concret al vieþii, al lucrãrii, al atitudinii necesare.

Disponibilitatea totalã ºi permanentã:
- „Învaþã-mã sã fac voia Ta, cãci Tu eºti 

Dumnezeul meu“ (Psalmul 143:10a).
- „Vreau sã fac voia Ta, Dumnezeule!“ 

(Psalmul 40:8a).

Pastor, Samoil SAVIUC

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

sã-i pãstreze Dumnezeu sãnãtatea pe care o are
mulþumire pentru ajutorul oferit de unele 

persoane din bisericã
mântuirea fiului, Cãtãlin ºi refacerea relaþiei cu el

Fr. Ghimiº Irinel
sãnãtate fizicã ºi spiritualã
mântuirea soþiei, Carmen ºi a fiicei, Bianca
mai multã dragoste între fraþi
mulþumiri aduse lui Dumnezeu, exprimate prin 

versurile:
       Mulþumim pentru toþi spinii,

Mulþumim ºi pentru flori.
Pentru toate ce primim,
Doamne Þie-Þi mulþumim.
Fii slãvit în veci, Amin!

mântuirea celor dragi din familiile bisericii 
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U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e

Aproape de cei persecutaþi din Iordania

În aceastã sãptãmânã (24-30 mai 2015) ne vom 
ruga pentru creºtinii persecutaþi din Iordania.

Iordania:

Se aflã în Asia.

Are o populaþie de 6,7 milioane locuitori, din 
care 172000 sunt creºtini.

 Religia de stat este islam.

 Iordania se aflã în 2015 pe locul 30 în 
clasamentul þãrilor cu persecuþii, anul acesta fiind clasatã 
pe cel mai înalt loc din ultimii ºapte ani.

 Persecuþiile vin în general din partea 
musulmanilor extremiºti, dar vin ºi din partea familiei, 
societãþii, angajatorilor ºi a statului.

 Sistemul juridic se bazeazã pe Sharia ( legea 
islamicã)
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