
  

     

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.
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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

Planul suveran ºi alegerile noastre
1 Samuel 12

Poate omul sã zãdãrniceascã planul suveran al lui Dumnezeu? Nu! Nici prin 
rãzvrãtire fãþiºã ºi luptã deschisã împotriva planurilor divine. Nici prin decizii greºite 
luate sub presiune în momente cruciale. Credincioºii se luptã adesea cu consecinþele 
deciziilor lor greºite ºi, într-adevãr plãtim scump alegerile noastre. Dar, vestea bunã 
este cã Dumnezeu nu ne abandoneazã, El îºi continuã planul suveran cu noi. Acest plan 
este mântuirea sufletului nostru ºi slãvirea Numelui Sãu. Asta nu trebuie sã ne facã 
iresponsabili în alegerile noastre, ci sã ne încurajeze ºi sã ne ridice atunci când greºim 
în deciziile noastre.

Da, evreii s-au lepãdat de Samuel, omul lui Dumnezeu, ºi au cerut un rege. 
Nechibzuitã alegere pentru ei. Dureroasã alegere pentru Samuel. Imensã 
responsabilitate pentru regele ales. De fapt, decizia lor însemna lepãdarea de 
Dumnezeu Însuºi, ca rege al lor. Era alegerea lor în planul divin? Nu! Chiar dacã regele 
era în planul divin suveran (vezi Deuteronom 17:14-20), motivaþia ºi momentul ales 
erau greºite. Omul lui Dumnezeu, Samuel-vãzãtorul, a vãzut clar realitatea spiritualã 
din spatele cererii poporului, de aceea s-a întristat ºi s-a rugat imediat Domnului. 
Surprinzãtoare este reacþia lui Dumnezeu, care îl contrariazã pânã ºi pe Samuel: 
„Ascultã glasul poporului în tot ce-þi va spune…” (1 Samuel 8:7). De ce acceptã Domnul 
alegerea lor greºitã? De ce nu intervine imediat ca altãdatã? Ce se va alege de planul 
suveran? Omul lui Dumnezeu este prins la mijloc: pe de-o parte, înþelege planul divin 
suveran ºi pe de altã parte, trebuie sã valideze alegerile greºite ale poporului. 
Cuvântul Domnului care îi dã mângâiere lui Samuel atunci, ºi nouã astãzi, este acesta: 
„Domnul nu va pãrãsi pe poporul Lui, din pricina Numelui Lui celui mare, cãci Domnul 
a hotãrât sã facã din voi poporul Lui.” (1 Samuel 12:22)

Instabilitatea stãrilor ºi a deciziilor noastre nu poate clãtina hotãrârile divine. 
Domnul avea un plan de rãscumpãrare pentru omul cãzut ºi nicio alegere greºitã a 
unui om nu putea deturna acest plan. Chiar dacã în ansamblu planul suveran nu este 
afectat semnificativ de deciziile noastre greºite, totuºi, la nivelul generaþiei care ia 
decizii eronate existã un preþ de plãtit. De aceea este important sã ne întrebãm: De ce 
au luat evreii decizii greºite? De ce luãm noi astãzi decizii greºite? De ce planul suveran 
merge înainte în ciuda alegerilor noastre? Ce face omul lui Dumnezeu într-o astfel de 
situaþie? Ce ar trebui sã facã credinciosul de azi când e confruntat cu alegeri greºite, ale 
lui sau ale altora, dar care îi influenþeazã viaþa?

De ce luãm decizii greºite? Pentru cã ignorãm binefacerile Domnului         
(12:7-11); pentru cã jinduim sã fim ca toþi ceilalþi (8:19-20); pentru cã ne îngrijorãm în 
loc sã ne încredem în Dumnezeu (12:12); pentru cã ne amãgim cã o schimbare în formã 
va rezolva esenþa problemei (8:20). 

De ce planul suveran merge înainte în ciuda deciziilor noastre, uneori greºite? 
Datoritã Numelui lui Dumnezeu (12:22); din credincioºie faþã de promisiunile Lui. Nu 
de dragul nostru, ci de dragul Slavei Sale, Dumnezeu converteºte chiar ºi greºelile 
noastre în slujitori umili ai voii Lui!
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GRUPURI DE UCENICIE.  În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie.  
Toþi cei care doresc sã participe sunt bine veniþi.Vã aºteptãm!

CATEHEZÃ. 

 în cadrul cãruia mai multe suflete Îl 
vor mãrturisi în apa botezului pe Isus Hristos ca Domn ºi Mântuitor personal. Rugaþi-vã ca 
Dumnezeu sã binecuvânteze aceastã zi de sãrbãtoare a bisericii noastre.

COMITET. 

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru pãrtãºie în rugãciune ºi 
studiu biblic, în fiecare joi seara de la ora 18.00, 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                       
1Samuel 13-19.

Se va studia Lecþia 17, din Evanghelia dupã Marcu, cap. 11:27-33; 12:1-17. 

Studiul de catehezã, început în luna februarie, s-a încheiat în aceastã 
dimineaþã. Prin harul Domnului, duminica viitoare, 19 iunie a.c. (în ziua de Rusalii) în cadrul 
slujbei de dimineaþã vom avea un botez nou testamentar

Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã de la ora 18.00 pentru a 
asculta mãrturiile celor care s-au întors la Dumnezeu ºi care doresc sã-L mãrturiseascã pe Isus 
Hristos ca Mântuitor ºi Domn personal în apa botezului.

Domnul nu va pãrãsi pe poporul 

Lui din pricina Numelui Lui celui 

mare, cãci Domnul a hotãrât sã 

facã din voi poporul Lui.

1 Samuel 12:22

 Rugãciune specialã pentru 
ÎNVIORARE SPIRITUALÃ PRIN DUHUL SFÂNT
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Mulþumire pentru Duhul Sfânt care a fost trimis
Mulþumire pentru naºterea Bisericii prin pogorârea 

Duhului Sfânt
Mulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în viaþa 

omului necredincios (convingere de pãcat, naºtere 
din nou)

Mulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în viaþa credinciosului (creºtere, rodire ºi daruri 
de slujire)

Mulþumire pentru lucrarea Duhului Sfânt în Bisericã (creºtere, unitate, cãlãuzire)
Cerem înviorarea spiritualã prin Duhul Sfânt a fiecãrui credincios din Biserica „Harul”
Mijlocim pentru sfinþirea vieþii credincioºilor prin convingerea de pãcat lucratã de Duhul 

Sfânt
Mijlocim pentru convingerea în ce priveºte pãcatul a tuturor oamenilor care vin în Biserica 

„Harul”
Ne rugãm pentru creºtere ºi rodire spiritualã prin Duhul Sfânt a fiecãrui credincios
Ne rugãm pentru slujirea fiecãrui credincios prin manifestarea darurilor spirituale primite 

de la Duhul Sfânt
Mijlocim pentru fiecare credincios, ca sã slujeascã pentru puterea Duhului Sfânt, nu prin 

puterea omeneascã
Ne rugãm pentru trezire spiritualã prin lucrarea tainicã a Duhului Sfânt în viaþa „Bisericii 

Harul”  

          
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
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VERSETUL DE AUR AL 
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18.00 –20.00

18.00 –19.30 Continuarea în pagina 2



cerându-ºi iertare:

poate mi-a fost corola mai vie ca a ta,

poate parfumul meu

a ajuns

mai departe ca al tãu...

Ceartã-mã,

dar iartã-mã!

Un ram cu roade,

mai încãrcat ca celãlalt

ºi cumsecade,

se pleacã în faþa aproapelui sãu,

implorând înþelegere:

poate cã am mai multe mere ca tine,

iartã-mã!

Eu n-am avut altã alegere.

Dãruirea ne este egalã

ºi aceeaºi ploaie ne spalã...

Crede-mã

ºi iubeºte-mã...

În trecerea voastrã

pe lângã floare ºi mãr

înþelegeþi ceva din ce spun?

Ele ne dau un exemplu

deplin

de iertare.

Ce trebuie sã facã omul lui Dumnezeu în astfel de 
situaþie? Sã se roage cerând sfatul lui Dumnezeu ºi sã urmeze 
sfatul Domnului, chiar dacã este contrar convingerilor sale 
(8:6, 21-22); confruntã alegãtorii cu alegerea lor în lumina 
Cuvântului divin (12:13-20); mijloceºte pentru popor ºi le 
aratã calea de urmat mai departe (12:21-25).

Indiferent ce alegere greºitã îþi afecteazã negativ 
viaþa, nu te abate de la Domnul ºi de la Cuvântul Lui! Domnul 
nu te va pãrãsi, din pricina Numelui Sãu! Pocãieºte-te pentru 
alegerile greºite. Iartã deciziile altora care te afecteazã pe 
tine. Rãmâi credincios ºi priveºte puterea pe care El o 
desfãºoarã printre noi! 

Stiricrestine.ro 

BUNÃTATE

  Într-o zi, un om simplu, cunoscut pentru viaþa sa 
curatã, a fost întrebat de un vecin:

-Cum faci tu de eºti totdeauna atât de mulþumit? 
Niciodatã nu te-am vãzut supãrat

-Foarte simplu, a rãspuns celãlalt. În fiecare 
dimineaþã, când mã trezesc, privesc întâi cerul. Aºa     
mi-aduc aminte de Dumnezeu, de milã ºi de bunãtate. 
Apoi privesc pãmântul. Atunci îmi amintesc de moarte 
ºi de Judecata de Apoi. În cele din urmã, privesc în jurul 
meu lumea întreagã ce se trezeºte în  f iecare dimineaþã 
la viaþã. Aºa mi-aduc aminte de semenii mei, de cei care 
suferã de diferite boli sau neputinþe, de cei care au o viaþã 
mai grea decât a mea ºi pe care i-aº putea ajuta. În felul 
acesta, mã bucur pentru ceea ce sunt ºi pentru ceea ce pot 
face.

 Bunãtatea, izvorâtã din dragoste, aduce 
totdeauna liniºte ºi mulþumire, atât în sufletul celui care 
primeºte cu recunoºtinþã, cât ºi în sufletul celui care 
dãruieºte cu drag.

     ”DRAGOSTEA ... ESTE PLINÃ DE BUNÃTATE.”  
(1 Corinteni 13 : 4)

IERTARE

”Îngãduiþi-vã unii pe alþii, ºi, dacã unul are 
pricinã sã se plângã de altul, iertaþi-vã unul pe altul! 
Cum v-a iertat Hristos, aºa iertaþi-vã ºi voi.” 
(Coloseni 3: 13)

Obosite de truda

risipitului de parfum ºi culoare,

florile  se-ntorc seara

unele spre altele,

cum sã facã faþã creºterii foarte rapide a numãrului 

creºtinilor.

„Poporul iranian experimenteazã în prezent cea mai 

mare redeºteptare creºtinã din lume,” este de pãrere Joel 

Richardson, autorul cãrþii The Islamic AntiChrist 

(Antihristul islamic). Iran este naþiunea care are cea mai 

mare ratã de creºtere a populaþiei creºtinã din lume prin 

covertire.

Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm 

pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceaºi credinþã ca ºi 

a noastrã, dar nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit 

harul ca noi sã ne rugam pentru ei ºi nu ei pentru noi. Sã 

ne rugãm pentru creºtinii persecutaþi, pentru misionarii 

care duc Evanghelia în aceasta þarã, dar ºi pentru 

persecutori pentru ca ei sã-L întâlneascã pe Isus.

Creºtinii din Cuba rãmaºi cu bisericile 
demolate sunt hãrþuiþi continuu

Clãdirile a trei biserici din Cuba au fost demolate de 

cãtre autoritãþi în lunile ianuarie ºi februarie. Cele trei 

clãdiri au fost construite pe proprietatea pastorilor 

respectivi. Atunci când biserica (ºi casa) pastorului Alain 

Toledanoa fost distrusã, în 5 februarie, Poliþia a arestat alte 

200 de persoane dintre membrii bisericii, pentru a preveni o 

revoltã a lor în urma demolãrii.

„Ei ne percep ca pe un pericol din cauza ritmului 

rapid de creºtere al bisericilor noastre”, ne-a mãrturisit 

pastorul Bernardo de Quezada Salomon, a cãrui bisericã a 

fost demolatã în 8 ianuarie.

Motive de rugãciune:

Rugaþi-vã ca autoritãþile cubaneze sã înceteze 

ostilitãþile la adresa credinþei creºtine.

Rugaþi-vã pentru creºtinii care au fost arestaþi ºi 

maltrataþi sã fie vindecaþi ºi credinþa lor sã fie întãritã

Rugaþi-vã pentru pãstorii care au rãmas cu 

bisericile demolate sã rãmânã tari ºi sã aibã putere sã îºi 

încurajeze membrii de bisericã

 

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

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

Aproape de cei persecutaþi din Iran

Iran se aflã în Asia, are o populaþie de 80 milioane de 

locuitori, din care 475000 sunt creºtini, dar unele surse spun 

cã numãrul creºtinilor este mult mai mare.

În Iran peste 90% din populaþie este consideratã 

neevanghelizatã. Iran se aflã pe locul 9 în clasamentul þãrilor 

cu cele mai severe persecuþii. Religia oficialã este islam, iar 

constituþia se bazeazã pe Legea Islamicã Sharia.

De la începutul anului 2012 autoritaþiile iraniene au 

intensificat campania de arestare a creºtinilor. Cel puþin 108 

creºtini au fost arestaþi în ultimul an. Serviciile de închinare, 

orice formã de râspândire a Evangheliei ºi publicarea 

literaturii creºtine în limba persanã sunt interzise (limba 

persanã fiind limba oficialã în Iran).

Convertirea musulmanilor la creºtinism este 

consideratã apostazie ºi de obicei se pedepseºte cu moartea. 

Creºtinii sunt interogaþi, arestaþi, închiºi ºi bãtuþi, iar cei    

care-i convertesc pe musulmani la creºtinism riscã pedeapsa 

cu moartea. Metodele de interogare în închisoare sunt aspre 

ºi se terminã chiar cu abuzuri sexuale. Execuþiile creºtinilor se 

fac de obicei prin spânzurare (public sau secret).

Deºi deþinerea ºi distribuirea Bibliilor este categoric 

interzis, iar cei prinºi practicând acest lucru riscã pedeapsa cu 

moartea, totuºi sunt persoane care iºi asumã riscul ºi 

distribuie un numãr impresionant de Biblii. Marziyeh ºi 

Maryam oferind un exemplu incredibil prin distribuirea unui 

numãr impresionant de Biblii, 20000 de Biblii în Teheran în 

mai pu?in de trei ani; apoi au fost arestate ºi închise în una din 

cele mai grele închisori din Iran. Ele acum se aflã în America ºi 

coordoneazã trimiterea Bibliilor în Iran.

Cu cât numãrul persecuþiilor creºte, cu atât ºi 

numãrul creºtinilor creºte, iar lucrul acesta iritã pe oficialii 

iranieni. Actuala conducere a þãrii este îngrijoratã ºi nu ºtie 

Pastor, Daniel Mercioniu
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