
  

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. Bejan Ioan
   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
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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

Dumnezeu este tãria mea
Ezechiel 43:1-5

Când viaþa mea este afectatã de evenimentele de pe pãmânt, Dumnezeu 
este tãria mea. Când evenimentele de pe pãmânt sunt provocate de acþiunile 
puterilor cereºti, Dumnezeu e tãria mea. Când pãcatul naþiunii atrage judecata ºi 
pedeapsa divinã, Dumnezeu mã întãreºte. Când este greu de întrezãrit vreo 
speranþã ºi totuºi Dumnezeu promite restaurarea, El rãmâne tãria mea. Numele 
lui Ezechiel înseamnã „Dumnezeu este tãria mea” sau „Dumnezeu mã întãreºte”. 
Dupã cum Ioan primeºte apocalipsa în exil pe Insula Patmos, ca o încurajare 
pentru creºtinii aprig persecutaþi în sec. I d.H., tot aºa Ezechiel primeºte viziunile 
de la Dumnezeu, în exil lângã râul Chebar, ca o încurajare pentru poporul evreu 
exilat, în sec. VI î.H. Revelaþiile primite de cei doi vizionari sunt diferite în oarecare 
mãsurã, dar au acelaºi mesaj de încurajare: Dumnezeul nostru este suveran!

1. Prima viziune (Ezechiel 1-3)

Prima viziune reveleazã judecata care vine peste Israel, fiinþele cereºti 
care aduc judecata ºi tronul Celui Atotputernic care a hotãrât judecata. Mesajul 
acestei întreite viziuni este destul de clar. În spatele tuturor evenimentelor 
de pe pãmânt sunt acþiunile puterilor cereºti. În spatele tuturor 
evenimentelor de pe pãmânt ºi deasupra tuturor puterilor cereºti este 
tronul suveran al lui Iahve. Concret ºi specific pentru Ezechiel: în spatele 
judecãþii care vine peste Ierusalim este voia suveranã a lui Iahve. Concret ºi 
specific pentru noi astãzi: în spatele a tot ce ni se întâmplã este voia suveranã a 
Dumnezeului nostru.

2. A doua viziune (Ezechiel 8-11)

În a doua viziune, Ezechiel este dus la Ierusalim, înainte de distrugere, ca 
sã vadã ºi sã înþeleagã de ce vine judecata. Motivul judecãþii este vinovãþia lui 
Iuda. Prima viziune spune cã judecata vine de la Dumnezeu. A doua spune cã 
judecata vine din cauza pãcatului. Uneori Dumnezeu nu ne descoperã de ce 
îngãduie un eveniment nedorit în viaþa noastrã. Ne zbatem sã pricepem ºi nu 
reuºim, asemenea lui Iov. Alteori Dumnezeu ne descoperã care sunt cauzele; fie 
pãcatul nostru (asemenea Israelului), fie Slava Lui (asemenea orbului din naºtere 
vindecat de Isus).

3. A treia viziune (Ezechiel 40-48)

În a treia viziune ºi cea mai amplã, Dumnezeu îi descoperã lui Ezechiel 
planul de restaurare a naþiunii, a închinãrii, a þãrii. Dincolo de interpretarea 
literalã sau simbolicã a templului din viziunea lui Ezechiel rãzbat adevãruri 
eterne ale lui Dumnezeu. Imensitatea templului indicã amplitudinea restaurãrii 
care transcende tot ce a fost înainte. Dimensiunile cubice indicã perfecþiunea lui 
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EVENIMENT  EVANGHELISTIC. În Sãptãmâna Mare, în zilele de joi, vineri ºi sâmbãtã, va avea 
loc în curtea bisericii noastre un eveniment evanghelistic, prin care dorim sã facem cunoscut tuturor 
celor ce ne vor vizita, suferinþele îndurate de Domnul Isus, la Golgota, pentru ispãºirea pãcatelor 
omenirii. Rugãm membrii bisericii sã susþinã cu post ºi rugãciune aceastã importantã lucrare.

DONAÞII. Toþi cei care doresc ºi pot sã sprijine financiar evenimentul evanghelistic amintit mai 
sus, o pot face în fiecare duminicã la casieria bisericii, cu menþiunea: Pentru evenimentul 
evanghelistic de Paºte.

CATEHEZÃ. Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã pentru toþi cei 
care doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului. 
Începând cu aceastã serie, toþi cursanþii vor primi câte un ghid de studiu cu toate temele ce vor fi 
abordate. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj 
(Bibliotecã). Vã aºteptãm!

STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Marþi, 31 martie a.c. ora 19.00, va avea loc ultima întâlnire înainte 
de sãrbãtori a studiului pentru bãrbaþi.  Se va studia Lecþia 20 - Soluþionarea problemelor de 
temperament - Fuga de suferinþã. Întâlnirile vor fi reluate dupã sãrbãtori, în ziua de 21 aprilie a.c.

STUDIU BIBLIC SURORI. Vã comunicãm cã a început un studiu biblic pentru surori, care are loc în 
fiecare zi de joi de la ora 18.00. Surorile care doresc ºi pot sã participe, sunt bine venite la acest timp de 
pãrtãºie ºi studiu biblic. 

BIBLIOTECA PENTRU COPII O lume într-un dulap s-a deschis! Te aºteptãm în fiecare duminicã 
între orele 12:15-12:30 în sala grupei mici de la etajul 1 din corpul din spate sã te înscrii (dacã nu ai 
fãcut-o deja) ºi sã descoperi lucrurile extraordinare din dulapul nostru: cãrþile! 

TINERI EUTIH.Voia Lui ºi nevoile tale! Voia Lui e bunã, placutã ºi desãvârºitã! Nevoile tale sunt 
imediate, urgente, apãsãtoare!Când nevoile tale întâlnesc voia Lui... brusc se împlinesc! Marþi, de la 
18.30! Cu voi ºi cu nevoi, fiecare cu voia lui ºi cu nevoile lui, ne confruntãm cu voia Lui!

ORA DE VARÃ. Având în vedere trecerea la ora de varã, începând cu luna aprilie slujbele de 
duminicã seara ºi miercuri seara vor începe la ora 18.00.

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 Ezechiel  48; Ezra 1-6.

  
Pot totul în Hristos, 
care mã întãreºte.

Filipeni 4:13

Aria de slujire: 

RUGÃCIUNEA ªI POSTUL
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Mulþumire pentru grupurile de rugãciune din case 
ºi din bisericã (duminicã ora 9).

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care cheamã ºi 
motiveazã credincioºii la rugãciune.

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc ºi se 
roagã pentru lucrarea spiritualã din biserica HARUL.

Mulþumire pentru grupul de rugãciune al tinerilor (duminicã ora 9).
Cerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
Cerere pentru înviorare spiritualã prin post ºi rugãciune.
Cerere pentru implicarea mai multor membri în lucrarea de post ºi rugãciune.
Cerere pentru transformarea spiritualã a celor care se roagã ºi postesc (sã nu fim doar niºte 

farisei).  

          
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
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 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
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-Cumpãrã, cu înþelepciune, tot ce vrei!                                                                                                       

 Eu am luat coºul pe care mi-l oferise îngerul ºi m-

am uitat în jurul meu. Se gãsea acolo tot ce doreai.

Întâi de toate, eu am pus în coºul meu multã 

Rãbdare, preþioasa Iubire ºi Înþelegere. În timp ce le 

aºezam în coº, m-am gândit: ”Acestea îþi trebuie mereu, 

oriunde te-ai duce.”                                           

 Mai departe, am luat cu mine o sacoºã de 

Înþelepciune ºi douã sacoºe cu Credinþã. Duhul Sfânt  

mã însoþea pretutindeni ºi L-am rugat sã intre în viaþa mea 

pe deplin ca sã-mi schimbe modul de a mã comporta.

M-am oprit apoi puþin, dar am vãzut apropiindu-se 

de mine Puterea, pe care am luat-o cu mine - prin 

rugãciune - pentru cã e indispensabilã în lupta vieþii. “Îmi 

trebuie însã ºi  Binecuvântare ,  Smerenie  ºi  

Recunoºtinþã”, am gândit eu imediat. Le-am cãutat ºi pe 

acestea, deoarece aveam mare nevoie de ele.

M-am apropiat, în sfârºit, de casa unde trebuia sã 

plãtesc. Când am înaintat, însã, am vãzut Înfrânarea ºi 

Rugãciunea. Desigur, aveam nevoie de amândouã, fiindcã 

ºtiam cã, odatã ieºit din magazin, aveam sã întâlnesc toate 

pãcatele, iar acestea îmi erau de mare ajutor. Mi-am luat de 

asemenea, de pe raftul final, Pacea ºi Bucuria, ca totul sã 

fie în ordine.

 M-am apropiat deci de casã ºi l-am întrebat pe 

înger:

-Cât datorez? El a zâmbit ºi mi-a spus cu simplitate:

-Þi-ai luat tot ceea ce îþi trebuie pentru viaþa de pe 

Pãmânt?

-Da, i-am rãspuns. Dar cât datorez?

Îngerul a surâs din nou, plin de o mare amabilitate 

ºi mi-a spus:

”Suma este plãtitã demult. A plãtit-o Hristos Cel 

Întrupat, Cel Rãstignit, Cel Înviat !”

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ãDumnezeu. Sacrificiile rituale indicã sfinþenia absolutã a lui 
Dumnezeu. Apele miraculoase care izvorãsc din templu 
vestesc plinãtatea vieþii ºi abundenþa binecuvântãrii. 
Reîntoarcerea slavei lui Dumnezeu vorbeºte despre 
îndepãrtarea nelegiuirii pentru totdeauna ºi victoria finalã a 
neprihãnirii. Tronul lui Dumnezeu în mijlocul templului 
pentru veºnicie înseamnã împãrãþia fãrã sfârºit a Domnului.

Prin cele trei viziuni Ezechiel înþelege ºi ne 
transmite ºi nouã mai departe cã Dumnezeul nostru 
guverneazã în mod suveran peste tot Universul creat, cã El 
intervine cu o judecatã dreaptã ºi restaureazã plin de har. 
Slava Domnului transcendentã, care simboliza prezenþa ºi 
puterea Domnului în mijlocul poporului Sãu, pleacã din 
cauza pãcatului ºi se reîntoarce dupã restaurare. Iahve este 
peste toate puterile cereºti, în spatele tuturor evenimentelor 
de pe pãmânt ºi mai presus de toate cele create.

Cartea începe cu „Domnul este tãria mea” în faþa 
evenimentelor care urmeazã sã se întâmple ºi care îmi 
afecteazã viaþa ºi se încheie cu „Domnul este aici”. Acesta ar 
trebui sã fie temeiul pãcii noastre indiferent ce s-ar întâmpla. 

Sora Huluþã Olga
sãnãtate fizicã ºi spiritualã

pace ºi liniºte sufletescã

o bãtrâneþe stabilã ºi în siguranþã lângã fiicã (Ioana) 
ºi nepoþi, în Anglia sau în România

Sora Ignat Maria
mântuirea copiilor: Sanda ºi Florin (fiicã ºi ginere) a 

nepotului (Cristi) ºi a soþiei lui (Dana)

mântuirea rudelor care locuiesc în aceeaºi clãdire

sã-i þinã Dumnezeu mintea întreagã ºi ochiul operat 
sãnãtos

Fam. Galev Daniel ºi Emilia
mulþumire pentru cã se considerã o familie 

binecuvântatã de Dumnezeu

mulþumire pentru cã toþi din familie sunt credincioºi

sãnãtate, înþelepciune ºi putere în slujire

un loc de muncã potrivit pentru Emilia

Iosua: viziune în lucrare ºi sã facã voia Domnului 

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi 

împlini astfel Legea lui Hristos!  Galateni 6:2
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IRAN: Un pastor iranian, închis în luna decembrie, a 
fost eliberat

Pastorul iranian, Victor Bet-Tamraz, care a fost 
închis în data de 26 decembrie 2014, în urma unui raid 
efectuat în casa lui, a fost eliberat în data de 1 martie 2015.

Pastorul Victor Bet-Tamraz s-a adunat în casa lui 
împreunã cu alþi credincioºi iranieni ca sã sãrbãtoreascã 
Naºterea Domnului Isus. În acel moment, forþele de 
securitate au ajuns ºi au percheziþionat casa, au confiscat 
Biblii, telefoane mobile ºi cãrþi de identitate. Toþi cei prezenþi 
au fost arestaþi, cei mai mulþi fiind eliberaþi la scurt timp 
dupã aceasta.

Pastorul Victor ºi alþi doi, Amin ºi Kaviyan, au fost 
duºi la binecunoscuta închisoare Evin. Amin ºi Kaviyan, 
ambii foºti musulmani convertiþi la creºtinism, au fost 
eliberaþi pe cauþiune dupã câteva sãptãmâni, în timp ce 
pastorului Victor, de origine asirianã, i s-a refuzat eliberarea 
pe cauþiune în acel moment. Din fericire, a fost eliberat mai 
târziu, în data de 1 martie 2015. Condiþiile eliberãrii pe 
cauþiune au fost atât de mari, încât familia a trebuit sã 
prezinte anumite titluri de proprietate pentru a-i asigura 
eliberarea acestuia.

Pastorul a pierdut mult din masa corporalã ºi se 
simte slãbit. Are o infecþie la dinþi ºi probleme de respiraþie. 
Acesta a mulþumit tuturor celor care s-au rugat pentru el ºi 
pentru ceilalþi creºtini iranieni închiºi. Conform ultimului 
raport, casa pastorului se aflã sub obser vaþie.

Rugaþi-vã pentru siguranþa pastorului Victor 
ºi a familiei sale, precum ºi pentru toþi creºtinii din 
Iran. (Vomcanada.com)

Arabia Sauditã

Marele cleric musulman al Arabiei Saudite a cerut, 
marþi, distrugerea tuturor bisericilor din Peninsula Arabã 
dupã ce legislatorii din Golful Kuweit au adoptat legi care 
interzic construcþii religioase asociate cu creºtinismul 
(Mohabat News).

Vorbind la o delegaþie în Kuweit, ºeicul Abdullah bin 
Abdul Aziz, care este Marele Muftiu al Arabiei Saudite, a 
declarat cã distrugerea bisericilor este absolut necesarã ºi 
este prevãzutã de legea islamicã, a raportat mass-media 
arabã.

Abdullah, care este considerat a fi cel mai înalt 
oficial religios din împãrãþia musulmanã sunnitã, de 
asemenea, serveºte în calitate de ºef al Consiliului Suprem 
de Ulema (savanþii islamici) ºi al Comitetului Permanent 
pentru Cercetare ºtiinþificã ºi Emitere de Fatwa.

Luna trecutã, Osama Al-Munawer, un membru al 
Parlamentului din Kuweit, a anunþat planurile sale de a 
depune un proiect de lege pentru eliminarea tuturor 
bisericilor din þarã, potrivit site-ului de ºtiri Arabian 
Businesses. Al-Munawer a clarificat mai târziu faptul cã legea 
s-ar aplica numai la bisericile noi, în timp ce bisericile vechi 
vor rãmâne în picioare.
Sursa: www.stiricrestine.ro

Pastor, Daniel Mercioniu

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

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e

                SUPERMARKETUL   LUI   DUMNEZEU                                                      

   Odatã, cu mult timp în urmã, cãlãtoream în 

Autobuzul vieþii. În timpul plimbãrii mele, am zãrit într-o 

zi o plãcuþã pe care scria cu litere mari ”Supermarketul lui 

Dumnezeu”.

 Eu am rãmas atunci complet surprins...!

 Când m-am apropiat, uºa s-a deschis larg ºi m-am 

trezit deja înãuntru. Am fost întâmpinat imediat de 

lucrãtorii angajaþi acolo. Am rãmas iarãºi profund uimit, 

pentru cã lucrãtorii din supermarket erau... îngeri!

 Unul dintre ei s-a apropiat de mine, zâmbind, ºi 
mi-a dat un coº, apoi mi-a spus:
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