
  

     

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

Ferice va fi de voi când.... (III)
Matei 5:1-12

În predicile anterioare ne-am oprit asupra primului pasaj din Predica de 
Munte a Mântuitorului, pasaj numit Fericirile, din care am parcurs primele ºase 
fericiri rostite de Domnul Isus. În aceastã dimineaþã vom continua cu ultimele trei 
fericiri, prezentate în versetele 9-12. ªi acestea, ca ºi celelalte, au darul sã ºocheze pe 
cei care cred într-o altã reþetã a fericirii, o reþetã pe care o oferã lumea, dar care a 
dezamãgit ºi continuã sã dezamãgeascã pe atâþia oameni, pentru cã nimeni n-a ajuns 
sã guste adevãrata fericire. Cel care deþine reþeta adevãratei fericiri este Cel care este 
izvorul fericirii, Isus Hristos.  

Toþi ºtim cã una din nãzuinþele omului pe pãmânt este aceea de a fi fericit. 
Aspiraþia dupã fericire este înscrisã în structura omului ºi de aceea omul se aflã într-o 
permanentã cãutare dupã fericire. Problema este cã omul o cautã pe cãi greºite ºi prin 
mijloace greºite, ºi de aceea nu o va gãsi niciodatã, atâta vreme cât Dumnezeu este 
exclus din ecuaþia fericirii.  

Omul crede cã împlinirea unui ideal, a unui vis, îi va aduce fericirea mult doritã 
ºi când visul acela s-a împlinit realizeazã cã încã îi mai lipseºte ceva ca sã fie cu adevãrat 
fericit ºi împlinit. Sperã apoi, cã împlinirea urmãtorului vis îl va face fericit ºi constatã 
acelaºi lucru.

Domnul Isus aratã cã fericirea vine din prezenþa în viaþa omului a unor calitãþi 
spirituale, a unor virtuþi care atrag dupã ele binecuvântãrile lui Dumnezeu ºi odatã cu 
ele ºi fericirea.

A fi sãrac in duh, a plânge pentru pãcatele comise, a fi blând, a fi flãmând 
ºi însetat dupã neprihãnire, a fi milostiv, a avea o inimã curatã, sunt cãi oferite 
de Dumnezeu omului pentru a experimenta adevãrata fericire.

Iatã, în continuare, alte trei fericiri rostite de Domnul Isus în acest pasaj:

1.Ferice de cei împãciuitori (v 9)

 Sunt cei care: -cautã pacea cu Dumnezeu
            -au pacea lui Dumnezeu

-urmãresc pacea cu semenii

2.Ferice de cei prigoniþi

-din cauza neprihãnirii (v 10)

o 

o 

o 

o 

o 

o 

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

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.

EUTIH. O nouã poveste de dragoste din Biblie. O poveste care îþi va influenþa propria ta 
poveste de dragoste! Vino sã învãþãm împreunã din Cuvânt. Marþi, de la 18.30. Asta nu-i 
poveste!

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 5 din Evanghelia dupã Marcu 4:1-34. 

NOU CURS DE CATEHEZÃ. Începând cu a doua duminicã din luna martie vom începe un 
nou curs de catehezã. Facem precizarea cã 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. Cei care au întrebãri din cartea Levitic le pot  
scrie ºi pune ºi în aceastã dimineaþã în coºurile de colectã. 

Numeri 9-15.

o 

ªi dacã suntem copii, suntem ºi 
moºtenitori: moºtenitori ai lui 

Dumnezeu, ºi împreunã 
moºtenitori cu Hristos, dacã 

suferim cu adevãrat împreunã cu 
El, ca sã fim ºi proslãviþi împreunã 

cu El.
 (Romani 8:17)

Aria de slujire: 

ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 

Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba 

românã de peste 300 de ani
Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara 

noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim 
Biblia

Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
Mijlocire pentru cei care au auzit  Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã 

sufletul
Mijlocire pentru toþi cei care dau învãþãturã din Cuvânt în Biserica Harul: pãstori, lideri de 

grupuri de ucenicie, învãþãtori de la ºcoala duminicalã, adolescenþi, tineri, lideri de la grupul 
surorilor etc.

          
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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3.Ferice de cei prigoniþi
  

-Din cauza Numelui lui Isus Hristos (v 11)

Mântuitorul încheie spunând cã toþi cei care suferã 
pentru Numele Lui vor primi o mare rãsplatã: Bucuraþi-vã ºi 
veseliþi-vã cãci rãsplata voastrã este mare în ceruri... 
(v12)

Trebuie sã reþinem cã fericirea adevãratã nu 
depinde de ce ai, ci de ceea ce eºti, de caracterul tãu, modelat 
dupã chipul ºi asemãnarea lui Isus Hristos, de calitãþile 
spirituale pe care trebuie sã le ai, de lãuntrul tãu schimbat ºi 
înnoit prin lucrarea Duhului Sfânt.

Dacã pânã astãzi ai alergat dupã fericire ºi recunoºti 
sincer cã nu ai gãsit-o, cã nimic nu te-a împlinit cu adevãrat, ia 
în serios cuvintele Mântuitorului ºi vei experimenta mari ºi 
minunate binecuvântãri ºi odatã cu ele ºi fericirea dupã care 
ai tânjit atâþia ani.

care ascultã ºi cãrora Dumnezeu le vorbeºte! Asta dovedeºte cât 
de receptivi suntem fiecare faþã de Cuvântul predicat.

Sã fie mai multã închinare prin muzicã în slujbele de 
duminicã dimineaþa.

Cei implicaþi în diverse lucrãri de slujire sã facã ucenici, 
care sã ducã mai departe slujirea respectivã. Sã nu se ocupe o 
singurã persoanã de mai multe slujiri, când ar putea sã 
pregãteascã pe alþii care sã le facã.

Cei care slujesc sã aibã ocazia de a creºte, de a se 
dezvolta, mergând la conferinþe specifice. 

Sã fie invitaþi periodic pastori cu dar special de 
evangheliºti, care sã predice evanghelia.

Sã ne implicãm ºi în misiunea externã.
Sã avem proiecte în care sã investim resursele 

financiare, sã nu rãmânem cu excedent bugetar.
Dacã existã un excedent bugetar, sã se creeze o „rezervã 

bugetarã” a bisericii, pentru vremuri grele; sã nu fie 
descurajatã dãrnicia.

Componenþa grupurilor de ucenicie sã se schimbe o 
datã la cinci ani, pentru a cunoaºte ºi alte persoane din 
bisericã.

Sã fie scris un verset biblic pe peretele din faþã, deasupra 
amvonului.

Sã se facã o camerã adecvatã pentru bebeluºi, mama ºi 
copilul.  

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

 Nu peste mult timp, cioara a cãutat mult ºi a gãsit, 

în cele din urmã, un pãun la o grãdinã zoologicã unde  a 

observat cã erau sute de oameni cu copii, veniþi special  

sã-l priveasã ºi sã-l admire.

Dupã ce oamenii s-au îndepãrtat, cioara s-a 

apropiat de pãun ºi i-a spus:

-Dragã pãunule, eºti atât de frumos, încât în 

fiecare zi mii de oameni vin sã te vadã ºi sã-þi preþuiasã 

penajul atât de variat ºi de frumos colorat. Eu vreau sã-þi 

mãrturisesc cã oamenii, atunci când mã vãd pe mine, mã 

alungã imediat. De aceea, eu cred cã tu eºti cea mai 

fericitã pasãre de pe planetã.

 Pãunul, impresionat de admiraþia ºi de mãrturia 

ciorii, a rãspuns fãrã nici o ezitare:

-Am crezut ºi eu dintotdeauna cã sunt cea mai 

frumoasã ºi fericitã pasãre de pe planetã. Însã, tocmai din 

cauza frumuseþii mele, eu stau mereu închis în aceastã 

grãdinã zoologicã. Din aceastã cauzã, am cercetat cu 

deosebitã atenþie grãdina în care mã aflu ºi mi-am dat 

seama, cu multã tristeþe, cã tocmai tu, cioara, eºti 

singura pasãre care te bucuri de o deplinã libertate, 

deoarece nu eºti închisã în nicio cuºcã. Astfel încât, zilele 

trecute m-am gândit cã, dacã aº fi ºi eu o cioarã ca tine, aº 

putea sã  hoinãresc fericit pretutindeni.

   MORALA:

  Aceasta este ºi problema noastrã a fiecãruia. Ne 

comparãm, în mod zadarnic ºi ineficient, unii cu alþii ºi 

ne întristãm degeaba. Nu ºtim sã preþuim darurile pe care 

Dumnezeu le-a sãdit în noi cu dorinþa de a le folosi ºi de a 

le pune la dispoziþia semenilor noºtri, pentru a deveni 

astfel fericiþi.

 Învaþã, zilnic, sã fii fericit cu ceea ce ai ºi nu te 

mai întrista pentru ceea ce nu ai!

 Totdeauna va exista cineva care va avea mai mult 

sau chiar mai puþin decât ai tu.

 Mulþumeºte-I lui Dumnezeu pentru tot ceea ce 

primeºti din mâna Lui, cãci doar El ºtie ceea ce-þi trebuie 

în fiecare zi!

... cel cu inima mulþumitã are un ospãþ necurmat. 

(Prov. 15:15)

EªTI FERICIT CU CE AI ?                                                                                              

  O cioarã trãia în pãdure ºi era absolut 
mulþumitã de viaþa sa. Însã într-o zi, ea s-a întâlnit cu o 
lebãdã...

”Vai, aceastã lebãdã este atât de albã, s-a gândit 
imediat cioara, iar eu sunt atât de neagrã...Ea trebuie 
sã fie cea mai fericitã pasãre din lume.” 

Cioara s-a apropiat atunci de lebãdã ºi i-a spus 
imediat  ceea ce tocmai gândise despre ea, cu câteva clipe 
mai devreme.

-De fapt, i-a rãspuns lebãda, simþeam ºi eu cã sunt 
cea mai fericitã pasãre din împrejurimi, pânã când am 
vãzut un papagal care avea penele vopsite în douã culori. 
Acum cred cã papagalul este cea mai fericitã pasãre care a 
fost creatã vreodatã pe pãmânt.

 Auzind acestea, cioara a plecat mai departe sã caute 
un papagal. Gãsindu-l, în cele din urmã, cioara l-a abordat 
pe papagal ºi i-a mãrturisit gândurile ei. La rândul lui, 
papagalul  i-a explicat ciorii, cu tristeþe în glas, urmãtoarele:

-Am trãit o viaþã foarte fericitã pânã nu demult când 
am vãzut un pãun. ªi vreau sã-þi spun acum, cã eu am doar 
douã culori, în timp ce pãunul are o multitudine de nuanþe.

Pastor, Nicolae Ologeanu

Fam. Tudorache Chirea ºi Aspazia
mulþumire cã sunt copiii Domnului  (cu regretul cã 

nu s-au pocãit mai de mult)
mulþumire cã sunt în biserica HARUL
mulþumire pentru cele douã fiice (Gabriela ºi 

Florentina) cã sunt credincioase împreunã cu familiile lor
mântuirea surorilor sorei Aspazia (Veronica, 

Adriana ºi Mariana)
mântuirea mamei fr. Chirea (Niþa  85 ani) ºi a 

fraþilor de trup (Vasile ºi Marieta)

Fam. Radu Ioan ºi Aniºoara
mântuirea copiilor (Bogdan ºi soþia lui) ºi Rãzvan
sãnãtatea sorei Aniºoara (handicap grav)
putere, sãnãtate ºi rãbdare pentru fr. Dan (soþul), 

pentru a putea duce povara familiei

Sora Uniºor Cornelia

Mulþumiri pentru:
mântuirea sufletului ºi vindecarea trupului
familia de pe pãmânt ºi pentru nãdejdea cã toþi se 

vor întoarce la Dumnezeu
rugãciunile fraþilor ºi surorilor când a fost în 

dificultate ºi pentru slujirea lor când a fost la greu
medicii care s-au îngrijit de dânsa ºi pentru surorile 

din Cluj
cã harul lui Dumnezeu se înnoieºte în fiecare 

dimineaþã
cã Dumnezeu i-a dat putere sã-l îngrijeascã pe 

Tataia (fr. Tudose)

Cereri:
mântuirea fiului (Sebastian) a nepoatei (Carmela) 

ºi a celorlalte rude

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Sebastian sã aibã o soþie iubitoare ºi temãtoare 
de Dumnezeu
 Sebastian ºi nepoata, Carmela,  sã-L caute pe 
Dumnezeu ºi sã nu se lase conduºi de poftele firii 
pãmânteºti

sã asculte ºi sã împlineascã Cuvântul lui 
Dumnezeu, ºi sã-i ajute sã fie buni ºi drepþi

Sora Cornelia: sã împlineascã lucrãrile la care o 
cheamã Domnul ºi sã o facã cu bucurie

înþeleciune în a ºti cum sã vorbeascã cu orice om 
pe care îl întâlneºte

sã aibã foame ºi sete dupã Dumnezeu

Fr.Veringã Gabriel
o apropiere mai puternicã de Dumnezeu
pentru unitatea familiei 
mântuirea soþiei (Neli) ºi a fiului (Alex)  

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 
Legea lui Hristos!  Galateni 6:2R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

Sugestii fãcute de participanþii la Adunarea 
generalã din 21 februarie 2016

pentru îmbunãtãþirea lucrãrii lui Dumnezeu în 
Biserica „Harul”

Oficierea unei ceremonii religioase de cãsãtorie în 
cadrul slujbei de duminicã dimineaþa; în contextul 
actual în care familia este discreditatã ºi atacatã, ne putem 
exprima convingerile biblice despre familie ºi în felul 
acesta (din diverse motive, cele mai multe ceremonii 
religioase de cãsãtorie se fac sâmbãta în ultimii ani).

Pãzeºte-þi piciorul (ºi gura) când intri în Casa 
Domnului! Apropie-te mai degrabã sã asculþi...Înainte 
cu 5-10 minute de începerea slujbei sã vorbim în ºoaptã, sã 
ne rugãm sau sã citim, pentru a ne pregãti în vederea 
slujbei publice de închinare! Este mare gãlãgie în salã 
înainte de începerea slujbei.

Se vorbeºte în timpul predicii ºi asta deranjeazã pe 
ceilalþi care vor sã asculte predica. Pe lângã pierderea celor 
care vorbesc, aceºtia devin o pricinã de poticnire ºi pentru 
alþii, chiar pentru musafirii bisericii. Dacã predica nu vã 
vorbeºte, rugaþi-vã în gând pentru predicator ºi pentru 
ceilalþi! Dacã aveþi ceva important de vorbit, vã rugãm sã 
vorbiþi afarã, la terminarea slujbei! Altfel, Satana se poate 
folosi de dvs. ca sã nu ajungã Cuvântul la alþii!

Cei care ºtiu cã au nevoie de apã în timpul celor 
douã ore, sã vinã cu o sticlã de apã de acasã, ca sã nu mai 
iasã în timpul slujbei sã ia pahare cu apã din hol. Aceastã 
miºcare ieºire-intrare îi deranjeazã pe cei care vor sã fie 
atenþi la slujbã. (Nu ne referim la persoanele vârstnice care 
au diverse nevoi fiziologice.)

O întrebare de reflecþie: La noi se doarme în 
bisericã? Se pare cã sunt persoane care vorbesc în timpul 
predicii, iar alþii dorm. Slavã Domnului cã sunt ºi persoane 

s

s

s

s

s

U n  dr a m  d e  în þ e l e p c i u n e
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