
  

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. 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

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

Sãrbãtoarea Cincizecimii
Îmbrãcaþi ºi umpluþi cu Duhul Sfânt

Luca 24:46-49; Fapte 2:1-21 

Numitã în popor Rusaliile, Sãrbãtoarea Cincizecimii marca pentru evrei 
sfârºitul seceriºului, a cincizecea zi de la Paºti. Aceastã sãrbãtoare era numitã ºi 
Sãrbãtoarea Sãptãmânilor, pentru cã evreii numãrau ºapte sãptãmâni de la Paºti 
(Levitic 23:10-22). 

Pentru creºtini, Sãrbãtoarea Cincizecimii marcheazã naºterea Bisericii, în 
urma coborârii Duhului Sfânt peste apostolii adunaþi împreunã în ziua 
Cincizecimii. Este vorba de Sãrbãtoarea Cincizecimii care a urmat imediat 
Paºtelui la care a fost jertfit Mântuitorul, Mielul lui Dumnezeu (Faptele Apostolilor 
2:1-21). 

Isus le spusese ucenicilor Sãi înainte de înãlþarea la cer: „Voi sunteþi 
martori ai acestor lucruri. ªi iatã voi trimite peste voi fãgãduinþa Tatãlui Meu; dar 
rãmâneþi în cetate pânã veþi fi îmbrãcaþi cu putere de sus”. (Luca 24:49)

Mântuitorul ºi-a încheiat misiunea pe pãmânt: a murit pentru pãcatele 
noastre, a fost înviat de Dumnezeu a treia zi ºi s-a înãlþat la cer de unde venise. De 
acum începea misiunea martorilor, dupã cum a spus Însuºi Isus: „Aºa este scris ºi 
aºa trebuia sã pãtimeascã Hristos ºi sã învie a treia zi dintre cei morþi. ªi sã se 
propovãduiascã tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocãinþa ºi iertarea pãcatelor, 
începând din Ierusalim.” (Luca 24:46-47)

Pentru a mãrturisi tuturor credinþa în Hristos ºi pocãinþa de pãcate, 
ucenicii aveau nevoie de o putere specialã de sus. Termenul folosit de 
evanghelistul Luca este grecescul dynamis, de unde noi avem azi cuvântul 
„dinamitã”. Când a coborât Duhul Sfânt peste grupul primilor ucenici i-a 
dinamizat, iar ei la rândul lor au „dinamitat” tot Imperiul Roman cu puterea 
Evangheliei lui Isus Hristos.

Evanghelistul Luca, cel care a scris ºi cartea Faptele Apostolilor, foloseºte 
douã expresii foarte sugestive pentru acþiunea Duhului Sânt din ziua Cincizecimii: 
îmbrãcaþi ºi umpluþi. Este evident cã prima expresie, îmbrãcaþi cu putere de 
sus, se referã la niºte (în)semne exterioare ale puterii pe care au primit-o. Aºa cum 
avea sã spunã apostolul Pavel mai târziu: „noi suntem trimiºi împuterniciþi ai lui 
Dumnezeu” (2 Corinteni 5:20), adicã ambasadori sau oameni învestiþi cu 
autoritate. În ziua Cincizecimii au fost manifestãri exterioare ale puterii coborâte 
peste ei: vâjâitul unui vânt puternic, limbi ca de foc, vorbirea în alte limbi strãine, 
necunoscute vorbitorilor, dar cunoscute de audienþã ºi alte semne ºi minuni pe 
care le fãceau apostolii în Numele lui Isus.

Cea de-a doua expresie, toþi s-au umplut de Duh Sfânt, se referã la o 
acþiune interioarã a Duhului în viaþa ucenicilor Mântuitorului. Ucenicii care pânã 
atunci erau temãtori, triºti, ezitanþi, devin dintr-o datã plini de curaj, plini de 
bucurie, plini de credinþã, plini de râvnã pentru a vesti credinþa în Isus ºi iertarea 
de pãcate în Numele Lui.

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

VIZITÃ. În aceastã dimineaþã ne bucurãm sã salutãm în mijlocul nostru pe fr. Sorin 
Covaci, fost pastor al bisericii HARUL în primii ani de la înfiinþarea ei. Fratele Sorin se aflã în 
vizitã în România împreunã cu familia lui ºi le dorim un timp binecuvântat în mijlocul nostru.

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã-amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. Ne vom opri asupra cãrþii Eclesiastul ºi vom privi la împãratul Solomon ºi la 
rãtãcirea lui, care l-a fãcut sã-ºi piardã mãrturia. Sã învãþãm din experienþa lui ºi sã nu repetãm 
greºelile pe care el le-a fãcut.

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.

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 Naum 2-3; Habacuc 1-3; Þefania 1-2.

  
Fiþi plini de Duh… 

(Efeseni 5:18)

 Îmbrãcaþi-vã cu toatã armura lui 

Dumnezeu…

 (Efeseni 6:11)

 Îmbrãcaþi-vã cu o inimã plinã de 

îndurare, cu bunãtate, cu smerenie, cu 

blândeþe, cu îndelungã rãbdare…

 (Coloseni 3:12) 

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
Continuarea în pagina 2



CONFIRMARE DE PRIMIRE                                                                 

Azi-noapte am visat cã eram în Cer împreunã cu 
un înger care îmi servea drept ghid, pentru a-mi arãta 
cele mai importante zone ale acestuia. Am trecut, mai 
întâi, printr-o încãpere amplã în care  lucrau  foarte 
mulþi îngeri.

Îngerul-ghid mi-a arãtat aceastã primã 
încãpere ºi mi-a spus:

- Acesta este departamentul PRIMIRI. Aici sosesc 
toate cererile exprimate de oameni prin rugãciuni.

Eu am privit atunci în jur ºi am vãzut cã toþi 
îngerii erau extrem de ocupaþi cu sortarea petiþiilor 
sosite din toate colþurile lumii. Am rãmas profund 
impresionat de procesul acesta.

Apoi, am trecut printr-un coridor ºi am ajuns la 
al doilea departament. Aici îngerul mi-a spus:

- Acesta este departamentul de AMBALARE ºi 
LIVRARE, de unde binecuvântãrile, solicitate de 
oameni, sunt procesate ºi trimise pe Pãmânt celor care 
le-au cerut.

Am observat cât de ocupaþi erau ºi îngerii 
aceºtia. Existau, într-adevãr, foarte mulþi îngeri, ºi 
totuºi, ei erau foarte aglomeraþi, deoarece trebuiau 
împachetate cele mai diverse binecuvântãri solicitate, 
de care era atâta nevoie pe Pãmânt.

Într-un final, am ajuns în cel mai îndepãrtat 
punct al coridorului, unde se afla o uºã care deschidea 
intrarea spre o încãpere foarte micã. Spre marea mea 
surprizã, acolo nu se af la decât un singur înger, care nu 
prea avea mai nimic de fãcut.

- Acesta este departamentul CONFIRMÃRI  de 
PRIMIRE, mi-a explicat îngerul-ghid.

- ªi cum se face cã e atât de puþin de lucru aici? - 
am întrebat eu complet mirat.

- E foarte trist, a suspinat îngerul. Toþi oamenii 
care primesc rãspunsul la solicitãrile fãcute UITÃ SÃ 
MAI TRIMITÃ CONFIRMAREA de PRIMIRE... Doar foarte 
puþini sunt cei care mai fac lucrul acesta.

- ªi cum se trimite confirmarea de primire a 
unei binecuvântãri? - l-am întrebat eu pe înger.

- Foarte simplu, mi-a rãspuns el. Trebuie doar sã 
spui: „Mulþumesc, Doamne!“

Atunci, eu l-am mai întrebat pe înger:
- Dar care anume dintre binecuvântãri trebuie 

confirmate?
Îngerul mi-a rãspuns astfel:
- Dacã ai MÂNCARE în frigider, HAINE cu care sã 

te îmbraci, un ACOPERIª deasupra capului, un LOC 
unde sã dormi, eºti mai bogat decât 75% dintre oamenii 
din aceastã lume. Dacã ai BANI în bancã, în 
portmoneu, monede rãzleþe prin buzunar, reprezinþi 
8% din bogãþia lumii. Iar dacã ai propriul tãu 
calculator, eºti printre cei privilegiaþi care au aceastã 
ºansã. Mai mult, dacã azi dimineaþã te-ai trezit mai 

Pentru noi, credincioºii de azi, ambele expresii ºi 

realitãþi spirituale sunt imperative în Noul Testament. 

Îmbrãcaþi-vã în Domnul Isus Hristos… (Romani 13:14) Sã 

vã îmbrãcaþi în omul cel nou fãcut dupã chipul lui 

Dumnezeu… (Efeseni 4:24) Îmbrãcaþi-vã cu toatã 

armura lui Dumnezeu… (Efeseni 6:11) Îmbrãcaþi-vã cu o 

inimã plinã de îndurare, cu bunãtate, cu smerenie, cu 

blândeþe, cu îndelungã rãbdare… (Coloseni 3:12) Fiþi 

plini de Duh… (Efeseni 5:18).

Ceea ce dã putere de mãrturie Bisericii este 

plinãtatea interioarã cu Duhul lui Hristos ºi manifestarea 

exterioarã a caracterului lui Hristos. Însemnele puterii 

spirituale a Bisericii nu sunt clãdirile mari, slujbele cu fast, 

hainele, ci manifestarea plenarã a iubirii creºtine, a rãbdãrii, 

smereniei, într-un cuvânt, manifestarea asemãnãrii noastre 

cu Hristos. În asta rezidã puterea Bisericii, în asemãnarea cu 

chipul lui Hristos, nu cu chipul veacului. De ce Biserica ºi 

creºtinii de azi nu mai au puterea de a dinamiza ºi „dinamita” 

lumea, de a o întoarce spre Hristos? Pentru cã au pierdut 

asemãnarea cu Hristos ºi cautã tot mai mult sã intre în 

graþiile unei lumi care L-a rãstignit pe Hristos. Ne-am 

îmbrãcat într-o hainã lumeascã, care ne conferã putere 

lumeascã, dar ne priveazã de puterea de sus. Suntem plini de 

sine, plini de invidie, plini de resurse materiale, dar din ce în 

ce mai goi de putere spiritualã. Mesajul Mântuitorului din 

Apocalipsa, adresat Bisericii din Laodicea, este mesajul 

pentru o bisericã ce a ajuns goalã pe dinãuntru ºi pe dinafarã: 

Pentru cã zici:„sunt bogat, m-am îmbogãþit ºi nu duc lipsã 

de nimic” ºi nu ºtii cã eºti ticãlos, nenorocit, sãrac, orb ºi 

gol, te sfãtuiesc sã cumperi de la Mine aur curãþit prin 

foc, ca sã te îmbogãþeºti; ºi haine albe ca sã te îmbraci cu 

ele ºi sã nu þi se vadã ruºinea goliciunii tale… Eu mustru 

ºi pedepsesc pe toþi aceia pe care îi iubesc. Fii plin de 

râvnã dar, ºi pocãieºte-te! (Apocalipsa 3:17-19). 

Sãrbãtoarea Cincizecimii, când ne amintim de 

puterea cu care era îmbrãcatã ºi umplutã Biserica din 

secolul I, este o bunã ocazie de pocãinþã pentru Biserica 

secolului XXI. Sã ne pocãim fiecare în parte ºi împreunã 

ca comunitate. Sã ne mãrturisim pãcatele ºi sã cerem 

îndurarea lui Hristos. Doar aºa vom putea fi din nou 

îmbrãcaþi ºi umpluþi cu putere de sus.

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

Sora Crãciun Silvia

mulþumire pentru reuºita la examenul de 
rezidenþiat

cãlãuzire în privinþa alegerii unui loc de muncã

mântuirea tatãlui

sã descopere locul în slujire

Sora Pãduraru Marcela

sãnãtate fizicã ºi spiritualã

mântuirea copiilor: Mihaela, Toni, Georgeta ºi 
Mariana 

întemeierea unor familii sãnãtoase, cu fricã de 
Dumnezeu, pentru toþi copiii dânsei

mântuirea celor trei nepoate

 un serviciu stabil pentru Toni

Fr. Licã Alexandru

mulþumire pentru îndelunga rãbdare a lui 
Dumnezeu cu el

 sãnãtate trupeascã ºi sufleteascã

 mântuirea familiei: pãrinþi, sorã, soþie, copil

cunoaºterea voii lui Dumnezeu personale ºi 
folosirea cu eficienþã a timpului

pasiune pentru Hristos ºi slujirea semenilor  

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Pastor, Daniel Mercioniu

CONGRESUL CULTULUI BAPTIST. În zilele 
de 28-29 mai a.c. a avut loc la Oradea, Congresul 
Cultului Baptist din Romania, în cadrul cãruia a 
fost aleasã noua conducere a Uniunii Baptiste pentru 
urmãtorii patru ani. În urma voturilor exprimate de 
delegaþi, au fost aleºi:

1.Viorel Iuga - preºedinte
2.Ioan Ardelean - secretar general
3.Samuel Tuþac - vicepreºedinte cu pastorala
4.Paul Negruþ - vicepreºedinte cu educaþia
5.Otniel Bunaciu - vicepreºedinte cu misiunea
6.Ilie Milutin - secretar general adjunct

mult sãnãtos decât bolnav, eºti mult mai binecuvântat 
decât mulþi oameni, care nu ºtiu dacã vor supravieþui 
acestei zile... Dacã nu ai trãit frica rãzboiului, 
singurãtatea închisorii, teroarea torturii, sau durerea de 
a muri de foame, eºti mai presus decât 700 de milioane de 
persoane din aceastã lume. Dacã poþi merge la bisericã 
fãrã teama de persecuþie, arest, torturã ºi moarte, eºti de 
invidiat ºi mai binecuvântat decât 3 miliarde de oameni 
din lume. Dacã pãrinþii tãi trãiesc ºi încã sunt împreunã, 
eºti un caz rarisim. Dacã poþi sã þii capul sus ºi sã te 
bucuri, eºti unic, deoarece te ridici deasupra celor mulþi 
aflaþi în deznãdejde ºi îndoialã.

- ªi acum ce sã fac? Cu ce sã încep? - l-am întrebat 
pe înger.

- Dacã citeºti acest mesaj, eºti binecuvântat de 
douã ori: mai întâi, pentru cã cineva s-a gândit la tine ºi te 
considerã un om deosebit, iar în al doilea rând, fiindcã 
eºti mai privilegiat decât 2 miliarde de oameni care nu 
pot citi. Îþi doresc, spuse îngerul, sã ai o zi binecuvântatã, 
în care sã-þi numeri motivele pentru care eºti 
binecuvântat ºi, dacã vrei, oferã acest mesaj ºi altor 
persoane spre a-l citi ºi pentru a le aminti cât de 
binecuvântate sunt de Dumnezeu.

ªI NU UITAÞI SÃ TRIMITEÞI MULÞUMIRILE 
VOASTRE PENTRU TOATE BINECUVÂNTÃRILE PRIMITE 
DE VOI, ZILNIC, DEPARTAMENTULUI CONFIRMÃRI de 
PRIMIRE.

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
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