
  

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 Ioana
 11.Ion Rozalia
 12. Ionescu Eugenia
 13. Lãzãrescu ªtefan
 14. Mara Emanuela
 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. Simion Adrian
 24. Stan Constantin
 25. Þoldan Lina
 26. Vasilescu Jean
 27. 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

Hoinar faþã de Dumnezeu
Osea 11

Un tatã avea doi fii. Amândoi sunt crescuþi cu dragoste de tatãl 
lor. Îi poartã în braþe, îi învaþã sã meargã, le oblojeºte rãnile când cad, 
le dã hrana cea de toate zilele ºi mai ales îi iubeºte nespus de mult. Cu 
toate acestea, când se fac mari, cei doi fii uitã binefacerile tatãlui ºi îi 
întorc spatele.

Unul se rãzvrãteºte, îi întoarce spatele ºi fuge de acasã. Celãlalt 
nu se rãzvrãteºte, doar hoinãreºte departe de casã ºi de tatãl sãu. 
Hoinarul vine din când în când acasã, stã puþin, pare cã s-a întors, dar 
pleacã din nou. Unul este rãzvrãtit ºi fugar; celãlalt este nehotãrât ºi 
hoinar. Dupã o vreme de graþie ºi har, fiul rãzvrãtit ºi fugar este 
pedepsit de tatãl iubitor, spre îndreptare. Ce va face fiul hoinar? Va 
învãþa lecþia din experienþa fratelui sãu? Va preþui harul sau îl va cãlca 
în picioare? Va recunoaºte cã tot ce are i se datoreazã tatãlui.Se va opri 
din hoinãrealã ºi se va întoarce acasã la tatãl sãu pentru totdeauna ºi 
cu toatã inima?

Istoria celor doi fii este istoria celor douã regate israelite, Iuda 
ºi Israel; este istoria poporului lui Dumnezeu din vremea lui Osea. 
Dumnezeu îºi exprimã prin profetul Osea durerea de Tatã pe care i-au 
provocat-o cele douã regate. Israel sau regatul de nord este fiul 
rãzvrãtit, care s-a lepãdat de Iahve ºi a fãurit doi viþei de aur ca 
dumnezei. În vremea lui Osea, Tatãl aduce pedeapsa peste regatul 
nordic al Israelului. Dupã mai bine de douã sute de ani de har (931 î.H.  
722 î.H.), Tatãl îl pedepseºte pe fiul rãzvrãtit care nu a vrut sã se 
pocãiascã. Asirienii cuceresc Samaria ºi îi deporteazã pe evrei în Asiria 
( vezi 2 Regi 17). 

Osea este chemat sã proclame dragostea ºi judecata Tatãlui faþã 
de fiul rãzvrãtit, care nu vrea sã se pocãiascã. În acelaºi timp, Osea este 
chemat sã avertizeze fiul hoinar, regatul sudic. Va învãþa regatul lui 
Iuda ceva din experienþa regatului nordic? Osea spune: Iuda este tot 
hoinar faþã de Dumnezeu, faþã de Cel sfânt ºi credincios(Osea 
11:12). Ierusalimul încã are parte de har, dar se va opri din hoinãrealã. 
Se va întoarce cu toatã inima ºi pentru totdeauna la Dumnezeul lor? 
Semãnaþi potrivit cu neprihãnirea ºi veþi secera potrivit cu 
îndurarea. Desþeleniþi-vã un ogor nou. Este vremea sã cãutaþi pe 
Domnul, ca sã vinã ºi sã vã ploaie mântuire (Osea 10:12).
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o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã-amiazã continuã întâlnirile grupurilor 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. 

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.

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.  

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

viitoare se va citi 

Ne vom aminti din Evanghelia dupã Ioan, cine este Isus.  Vã aºteptãm.

Marþi, 12 mai a.c. continuã studiul biblic pentru bãrbaþi. Se 
va studia Lecþia 24- Soluþionarea problemelor de integritate - Cum se poate schimba 
un bãrbat? Bãrbaþii care doresc sã desopere cum se poate produce o schimbare în viaþa lor, 
sunt bine-veniþi.

BINECUVÂNTARE. Astãzi va avea loc slujba de binecuvântare a celui de-al doilea copil al 
familiei Idor Iosif ºi Adina. Ne vom ruga pentru micuþa Clara ºi pentru pãrinþii ei sã asculte de 
Dumnezeu, ca sã poatã moºteni binecuvântarea Tatãlui ceresc.

Ioel 3; Amos 1-6.

  
Semãnaþi potrivit cu 

neprihãnirea ºi veþi secera 
potrivit cu îndurarea. 

Desþeleniþi-vã un ogor nou. 
Este vremea sã cãutaþi pe 

Domnul, ca sã vinã ºi sã vã 
ploaie mântuire. 

(Osea 10:12)

Aria de slujire: 

GRUPURILE DE UCENICIE
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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
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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

Aproape de cei persecutaþi din Indonezia

De mâine începe o sãptãmânã de rugãciune 
pentru creºtinii persecutaþi din Indonezia. Sãptãmâna 
aceasta, în timpul unui eveniment de evanghelizare, un 
atac cu bombã din partea extremiºtilor musulmani a dus 
la moartea a nouã persoane ºi rãnirea a altor 34, printre 
care ºi misionari români. 

Haideþi sã aflãm mai multe despre aceastã þarã ºi 
sã îi mulþumim lui Dumnezeu cã ne-a oferit harul cã noi 
sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi.

Indonezia (10-16 mai 2015)
 Se aflã în Asia de S-E;
 Indonezia este formatã din 17.508 insule, are o 
populaþie de 249 milioane locuitori din care 35,5 milioane sunt 
creºtini. În Indonezia sunt peste 360 de grupuri etnice ºi peste 700 
dialecte;
 Indonezia este þara cu cea mai mare populaþie 
musulmanã din lume;
 Indonezia se aflã pe locul 47 în clasamentul þãrilor cu 
persecuþii;
 Religia de stat: islam;
 Persecuþiile vin din partea musulmanilor extremiºti, a 
hinduºilor extremiºti (în zone cu o populaþie mare de hinduºi) ºi a 
autoritãþilor care sunt corupte ºi nu respectã Constituþia. 
Indonezia este recunoscutã pentru nivelul înalt al corupþiei din 
toate sferele vieþii;
 Mai multe regiuni din Indonezia au adoptat legea 
islamicã, Sharia;
 Pentru a se putea construi un locaº de cult legea spune 
cã majoritatea populaþiei din zona respectivã trebuie sã fie de 
acord, iar în Indonezia 86 % sunt musulmani. Chiar dacã creºtinii 
reuºesc sã strângã semnãturi suficente pentru ridicarea clãdirii 
bisericii, se confruntã cu multe demonstraþii ºi atacuri din partea 
musulmanilor extremiºti;
 De ceva timp, sub presiunile musulmanilor, statul a 
început o campanie de demolare a bisericilor creºtine;
 Indonezia este þara în care sunt mulþi copii orfani 
pentru cã pãrinþii lor au fost uciºi de musulmani extremiºti;
 În ultimii ani peste 10000 de creºtini au fost uciºi de 
musulmani în campanii de islamizare; 
 Multe biserici sunt atacate, incendiate sau li se pun 
bombe ºi tot mai mulþi creºtini se aflã sub riscul de a fi arestaþi ºi 
închiºi fiind acuzaþi de prozelitism, unii creºtini sunt nevoiþi sã-ºi 
pãrãseascã locuinþele ºi sã-ºi schimbe domiciliu din cauza 
presiunilor care se fac asupra lor;
 ªi totuºi, numãrul oamenilor care îl acceptã pe Isus cã 
Domn ºi Mântuitor este în creºtere;

Sã ne rugãm în mod special pentru Titel Maghiar, 
misionarul român din Indonezia care a fost rãnit foarte grav de 
musulmanii extremiºti în timpul unei evanghelizãri;

Poþi alege sã fi rãspunsul lui Dumnezeu pentru 
biserica persecutatã din generaþia ta!

Sursa:stiricrestine.ro
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CÃRÞILE PROFETICE

Profeþii Vechiului Testament au fost oameni 
ridicaþi de Dumnezeu în vremuri grele de apostazie ºi 
decãdere moralã. În esenþa lor, aceºti oameni au fost în 
acþiunile lor niºte conºtiinþe ale naþiunii ºi niºte patrioþi. În 
general, mesajul profetic are douã dimensiuni: 

(1) dimensiunea localã ºi contemporanã a vremii 
în care a fost rostit.

(2) dimensiunea de vestire a unorîmpliniri 
viitoare ale planurilor lui Dumnezeu. Adeseori, aceastã 
prevestire a viitoruluiizvorãºte tot din niºte circumstanþe 
locale contemporane (vezi Isaia 7:11 care dã 
naºteremesajului din v.12-14).

Este absolut necesar sã pãstrãm caracterul 
evreiesc al profeþilor ºi profeþiilor din Vechiul Testament. 
Ei s-au adresat în special Israelului criticându-i decãderea, 
vestindu-i disciplinarea prin pedeapsã, îndemnându-l la 
pocãinþã ºi vestindu-i slava viitoare pe care le-o pãstreazã 
Dumnezeu în istorie.

Celelalte naþiuni ale lumii sunt ºi ele amintite în 
textul profetic, dar numai în legãtura pe care o au cu 
destinul poporului ales. Ele au fost folosite adesea ca 
pedeapsã pentru neascultarea lui Israel, dar ºi-au luat ºi 
ele în final pedeapsa din partea Domnului.

Biserica creºtinã ca atare nu este amintitã nicãieri 
în mesajul profetic al Vechiului Testament, ea rãmânând o 
tainã pãstratã pentru vremurile noastre (Efeseni 3:1-6).

DEFINIÞIA PROFEÞIEI

Primul profet pomenit în Biblie este... Avraam 
(Gen. 20:7). Faptul pare surprinzãtor, dacã nu înþelegem 
care este esenþa slujbei profetice. Ea este descrisã cel mai 
bine în pasajul din Exodul 7:1 ºi 4:15-17 în care Dumnezeu 
îi spune lui Moise: „Iatã cã te fac Dumnezeu pentru Faraon; 
ºi fratele tãu Aaron va fi prorocul tãu. Tu vei spune tot ce-þi 
voi porunci Eu, iar fratele tãu Aaron va vorbi lui Faraon". 
„Tu îi vei vorbi ºi vei pune cuvinte în gura lui;... El va vorbi 
poporului pentru tine, îþi va sluji drept gurã, ºi tu vei þinea 
pentru el locul lui Dumnezeu". Avem de a face aici cu doi 
profeþi: Moise care va vorbi pentru Dumnezeu, ºi Aaron 
care va vorbi pentru Moise. Din descrierea de mai sus 
desprindem cu uºurinþã definiþia unui profet. El este: 
„purtãtorul de cuvânt al lui Dumnezeu în mijlocul 
generaþiei sale".

Fie cã vorbeºte despre trecut, fie cã vorbeºte 
despre prezent sau viitor, oricine a primit un mesaj din 
partea Domnului ca sã-l rãspândeascã în mijlocul 
oamenilor a fost numit ºi considerat „profet". Iatã de ce 
spune Biblia despre Avraam cã era un proroc ºi iatã de ce 
este scris despre Bisericã, faptul cã ea are astãzi slujba 
profeþiei („Cãci mãrturia lui Isus este duhul profeþiei" - 
Apoc. 19:10).

PROFEÞIA CA O VESTIRE A VIITORULUI

Viitorul glorios al Israelului pe care-l vom întâlni 
pretutindeni în cãrþile profetice este bazat pe legãmintele: 
Avraamic (Gen 12:1-3), Palestinian (Deut. 28:1-30:9) ºi 
Davidic (2 Sam. 7:4-17). Aceste trei legãminte dau 
profeþiilor evreieºti un caracter optimist ºi „mesianic".

Dumnezeu le-a promis evreilor cã îi va întoarce în 
þara lor ºi le va restaura împãrãþia, aºezând pe tronul 
Ierusalimului un urmaº al lui David. Dar „Mesia" acesta pe 
care l-au vestit profeþii trebuie sã fie de asemenea ºi un fiu 
al lui Avraam (Mat. 1:1) care va înlesni rãscumpãrarea prin 
intermediul jertfei. Rezultã de aici un caracter dublu al 
împlinirilor mesianice: unul de suferinþã ºi de jertfire 
pentru rãscumpãrarea poporului ºi unul de triumf pentru 
instaurarea împãrãþiei (Zah. 9:9 în contrast cu Zah. 14:1-
9). Acest caracter dublu i-a încurcat foarte mult pe învãþaþii 
poporului evreu (Luca 24:26-27; 1 Petru 1:10-12). Biserica 
creºtinã ºtie însã astãzi cã aceasta este natura lucrãrii lui 
Hristos. El a venit prima datã ca Mesia care trebuie sã 
moarã pentru pãcatele lumii ºi va reveni ca Mesia 
triumfãtor pentru a-ªi lua în stãpânire împãrãþia. Dacã 
amvrea sã rezumãm mesajul profetului într-o singurã 
frazã ar trebui sã spunem cã: el vesteºte înãlþarea naþiunii 
evreieºti, cãderea ei prin neascultare, risipirea ei printre 
neamurile lumii, binecuvântarea lumii întregi prin 
lucrarea lui Mesia venit din Israel, pocãinþa naþiunii 
evreieºti, reîntoarcerea evreilor în propria lor þarã, 
revenirea Domnului Isus în slavã, instaurarea împãrãþiei 
prin convertirea lui Israel la Domnul Isus ºi judecata 
tuturor împotrivitorilor împãrãþiei.

Cãrþile profetice pot fi împãrþite în (1) pre-exilice: 
Isaia, Ieremia, Plîngerile lui Ieremia, Osea, Ioel, Amos, 

Istoria celor doi fii este istoria celor douã 

regate israelite, Iuda ºi Israel; este istoria poporului 

lui Dumnezeu din vremea lui Osea; dar poate este 

chiar istoria ta ºi istoria mea. Dumnezeu este Tatãl 

nostru. Suntem ai Lui pentru cã ne-a creat ºi suntem 

ai Lui pentru cã ne-a rãscumpãrat prin Hristos. Poate 

nu eºti rãzvrãtit ºi fugar, dar nu cumva eºti hoinar 

faþã de Dumnezeu? Îl cauþi pe Dumnezeu din când în 

când, dar nu te întorci la El cu toatã inima, hotãrât ºi 

pentru totdeauna. Tatãl te iubeºte ºi te cheamã 

acasã. Opreºte-te din hoinãrealã! Este vremea sã Îl 

cauþi pe Domnul. Este vreme de har pentru orice 

hoinar. Apoi vine judecata! Întoarce-te acasã pânã 

nu e prea târziu. Roagã-te ºi recunoaºte-L pe 

Dumnezeu ca Tatã. Recunoaºte cã tot ce eºti ºi tot ce 

ai vine de la El. Mãrturiseºte-þi pãcatele ºi cere-I 

iertare. Integreazã-te în familia lui Dumnezeu ºi 

bucurã-te de dragostea Lui.

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

s-o pãstreze Dumnezeu pe calea Lui
sãnãtate fizicã ºi spiritualã
puterea de a-L sluji pe Domnul
mântuirea rudelor din R. Moldova

Sora Mihai Polixenia
sãnãtate ºi putere sã-l poatã îngriji pe fiul dânsei, 

Marian
credinþã puternicã în Dumnezeu
vindecarea fiului, Marian
mântuirea întregii familii: soþul, copiii (Marian ºi 

Cornelia) ºi nepoþii

Fam. Iacob Vasile si Dorina
mulþumire cã Dumnezeu i-a mântuit ºi le-a purtat 

de grijã
încredere puternicã în Dumnezeu
sãnãtatea fratelui Vasile
mântuirea fiului, Cristian
mântuirea poporului Israel 
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C r e º t e r e s p i r i t u a l ã

Iona, Mica, Naum, Habacuc ºi Þefania, (2) exilice: Ezechiel, 
Daniel, ºi Obadia, ºi (3) post-exilice: Hagai, Zaharia ºi 
Maleahi. Împãrþirea în profeþi mari ºi profeþi mici, dupã 
volumul pe care îl au aceste cãrþi profetice este neistoricã ºi 
necronologicã ºi este bine sã fie evitatã.
Sursa: Explicaþii la Biblie, Daniel Brânzei

Pastor, Daniel Mercioniu
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