
  

     

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

Când rãul domneºte, biruieºte rãul prin bine
1 Samuel 24

Sunt perioade din istorie sau din viaþa noastrã când parcã rãul domneºte 
nestingherit, iar binele pare a fi fost învins de tot. Iov a trecut printr-o astfel de 
perioadã când i se întâmplau parcã numai nenorociri. David a trãit ºi el un timp în care 
a fost urmãrit de rãutatea lui Saul fãrã sã fi fãcut ceva greºit împotriva acestuia. Mai rãu 
decât a fi victima rãutãþii este când rãul domneºte peste þarã sau peste lume, când cei 
care manifestã rãutatea extremã sunt în poziþii de conducere. Aceasta era situaþia cu 
Saul. El era regele. Din poziþia pe care o avea folosea toate pârghiile ca sã îl ucidã pe 
David. Astfel de situaþii, care sunt prezente ºi azi, ridicã o serie de întrebãri. De ce 
domneºte rãul? Cum ajunge rãul sã domine? Ce sã faci când rãul domneºte? Cum va 
supravieþui binele într-o lume dominatã de rãu? De ce îngãduie Dumnezeu astfel de 
perioade? Ce sã faci când rãul se manifestã în familia ta, la serviciu, în bisericã sau în 
societate?

Planul de rãscumpãrare desfãºurat de Dumnezeu în lume are ca obiect exact 
aceastã problematicã: salvarea omului de sub tirania rãului. Ascensiunea lui Saul, 
eºecurile lui ºi cãderea sunt toate lecþii de viaþã pentru noi astãzi. 

Ascensiunea lui Saul are la bazã o alegere dupã înãlþime ºi nu dupã adâncime. 
Domnul dã poporului exact ce cere: un rege ca al celorlalte naþiuni. Calitatea lui 
principalã era înãlþimea; mai înalt cu un cap decât toþi ceilalþi. Nimeni nu era interesat 
de inima regelui, de ceea ce se aflã în profunzime, în interior. Asta se vede clar ºi atunci 
când Samuel vrea sã aleagã pe unul dintre fiii lui Iºai ca rege. Chiar Samuel este 
mustrat prin cuvintele acestea: omul se uitã la ce izbeºte ochiul, dar Domnul se uitã 
la inimã (1 Samuel 16:7). Cum ajunge rãul sã domneascã? Prin alegerile noastre 
superficiale. De aceea este extrem de important sã ne formãm o gândire profundã în ce 
priveºte viaþa în general, ºi viaþa spiritualã în special. Prin aprofundarea Scripturilor ºi 
a relaþiei noastre cu Dumnezeu devenim oameni cu adâncime, nu doar cu înãlþime. Mai 
mult decât atât, vom alege în viaþã evaluând dupã profunzimea lucrurilor ºi nu în mod 
superficial. Superficialitatea noastrã face posibilã ascensiunea ºi domnia celor rãi.

Eºecurile repetate ale lui Saul nu sunt altceva decât revelarea inimii lui. Ceea 
ce este în inima lui Saul începe sã iasã încet, încet la ivealã. Mândria, frica de oameni, 
invidia, gelozia, viclenia sunt prezente în inima lui Saul, deºi nimeni nu le-a bãgat de 
seamã la început. În primã instanþã rãul este mascat bine în interior. Atât de mult rãu 
este în inima lui Saul încât chiar ºi un duh rãu se simte acasã în sufletul lui. Numai cã 
inima rea începe sã crape de invidie ºi de urã, iar rãul din interior începe sã se reverse 
prin crãpãturi spre înafarã. Astfel, Saul leapãdã ascultarea sub presiunea fricii de 
oameni; alege pocãinþa de faþadã în locul pocãinþei profunde; aruncã cu suliþa spre 
David; comploteazã uciderea lui; îl urmãreºte pânã în crãpãturile munþilor cu o 
rãutate imensã; ucide preoþii Domnului etc. Apogeul acestei revãrsãri de nelegiuire 
este vizita la ghicitoarea din En-Dor. Noaptea aceea descoperã tot întunericul din 
inima lui Saul.

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã, grupurile de ucenicie se vor întâlni 
pentru a studia Lecþia 19 din Evanghelia dupã Marcu cap. 13:1-37. Aceasta este prima 
lecþie din noua broºurã de studiu. Având în vedere cã intrãm în lunile de varã, urmãtoarele 
patru lecþii se vor studia individual, în familie, sau în grupuri, acasã sau la bisericã, fiecare 
grup având libertatea sã stabileascã modalitatea de a parcurge ºi aceste ultime lecþii.

CLUB BIBLIC DE VACANÞÃ. Vã reamintim cã în perioada 5-7 iulie învãþãtorii ºcolii 
duminicale din biserica noastrã vor participa la un club biblic de vacanþã la o ºcoalã din 
cartierul nostru, iar în perioada 1-3 iulie în Rm. Sãrat. Vã rugãm sã susþineþi în rugãciune 
aceastã lucrare a bisericii noastre, ºi mesajul transmis sã ajungã la inimile celor care vor fi 
prezenþi la acest eveniment.

1 Samuel       
27-31; 2Samuel 1-3, ºi psalmii menþionaþi în programul de citire DIALOGOS.

o 

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 

Nu te lãsa biruit de rãu, ci 
biruie rãul prin bine.

Romani 12:21

 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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EªTI  BINECUVÂNTAT

Dacã te-ai ridicat pe propriile picioare
ºi poþi sã mergi oriunde doreºti,

eºti un om binecuvântat.

Dacã poþi vedea lumina zilei,
pãmântul, îmbrãcat cu flori ºi iarbã,

culorile ce te înconjoarã,
eºti un om binecuvântat.

Dacã poþi lucra cu propriile mâini,
eºti un om binecuvântat.

Dacã ai grai sã poþi spune
ce iubeºti ºi ce nu,

dacã poþi auzi o melodie duioasã,
cântecul pãsãrelelor,

eºti un om binecuvântat.

Dacã ai raþiune
sã poþi judeca lucrurile drept,

dacã ºtii sã scrii,
dacã ºtii sã citeºti,

dacã ai un aºternut
unde sã-þi pleci capul,

dacã ai un cãmin ºi simþi
cãldura celor dragi þie,

dacã eºti om,
iar nu vreo altã fãpturã,

dacã te poþi bucura de viaþã,
dacã te poþi bucura de libertate,

dacã inima ta mai bate ºi astãzi,
eºti un om binecuvântat.

Numãrã-þi binecuvântãrile
ºi preþuieºte viaþa,

acest minunat cadou,
pe care þi l-a dat Dumnezeu!

”Doamne,Tu ai zidit rãrunchii mei, 
Tu m-ai þesut în pântecele mamei mele!...Te 
laud cã sunt o fãpturã aºa de minunatã!”   

          (Psalmul 139: 13-14)

MOªTENITORI  AI  LUI  DUMNEZEU                                                        

   Dacã suntem copii, suntem ºi moºtenitori: 

moºtenitori ai lui Dumnezeu ºi, împreunã, 

moºtenitori cu Hristos.                                      (Romani 8:17)

   Dacã sunteþi ai lui Hristos, sunteþi sãmânþa 

lui Avraam, moºtenitori prin fãgãduinþã.

                                                                                        (Galateni 3: 29)

   Vedeþi ce dragoste ne-a arãtat Tatãl, sã ne 

numim copii ai lui Dumnezeu.                            (I Ioan 3: 1)

   Nu mai eºti rob, ci fiu; ºi dacã eºti fiu, eºti ºi 

moºtenitor prin Dumnezeu.                           (Galateni 4: 7)

   El ne-a rânduit mai dinainte sã fim înfiaþi, 

prin Isus Hristos, dupã buna plãcere a voii Sale.                                                                                                                            

              (Efeseni 1: 5)

   Tatã, vreau, ca acolo unde sunt Eu, sã fie 

împreunã cu Mine ºi aceia pe care Mi i-ai dat Tu,  ca 

sã vadã slava Mea, slavã, pe care Mi-ai dat-o Tu.   

                 (Ioan 17: 24)

   Celui ce va birui ºi celui ce va pãzi pânã la 

sfârºit lucrãrile Mele, îi voi da stãpânire peste    

neamuri.                       (Apocalipsa 2: 26)

   Celui ce va birui, îi voi da sã ºadã cu Mine pe 

scaunul Meu de domnie, dupã cum ºi Eu am  biruit ºi 

am ºezut cu Tatãl Meu pe scaunul Lui de domnie.   

                    (Apocalipsa 3: 21)

creºtinã a fost târâtã afarã din casa ei, hainele i-au fost smulse 
de pe ea, dupã care a fost obligatã sã se plimbe dezbrãcatã pe 
strãzi, în timp ce mulþimea cânta „Allahu Akbar [Allah este 
mare].”

„Au dat foc casei mele, m-au târât afarã, m-au aruncat 
în faþa casei ºi au început sã smulgã hainele de pe mine” 
povesteºte SouadThabet (70 de ani) „Eu eram goalã, cum am 
ieºit din pântecele mamei mele, strigam ºi plângeam.” O 
familie de localnici musulmani au luat-o în casa ei, i-au dat 
haine ºi au þinut-o ascunsã pânã când au venit vecinii ei 
creºtini ºi au luat-o acasã.

Incidentul a fost provocat de zvonurile cã fiul femeii 

ar fi într-o relaþie romanticã cu o femeie musulmanã, însã 

femeia neagã acest lucru.

Preºedintele egiptean al-Sisi a fãcut o declaraþie 

potrivit cãreia niciunul dintre cei vinovaþi „nu va scãpa 

nepedepsit.”

Rugaþi-vã ca Souad sã  îºi gaseasca mângâierea în 

faptul cã Isus, care a fost biciuit, scuipat ºi batjocorit 

înainte de rãstignire (Matei 27:26-31), se poate identifica 

cu durerea ºi umilirea pe care le-a trãit ea. Slava 

Domnului ca preºedintele al-Sisi ºi-a exprimat public 

sprijinul faþã de Souad ºi întreaga comunitate creºtinã. 

Rugaþi-vã ca cei vinovaþi sã fie traºi la rãspundere ºi 

justiþia sã îºi facã treaba.

Creºtinii pakistanezi pãrãsesc þara din cauza 

persecuþiilor

În jur de 4000 de crestini pakistanezi au fugit din 

calea hartuirilor si a persecutiilor la care erau supusi, 

cautând refugiu în Thailanda. Centrele de refugiati însa sunt 

murdare si neîncapatoare, astfel ca multi copii si sugari se 

îmbolnavesc. Mai mult decât atât, autoritatile îi trateaza pe 

pakistanezi ca pe niste criminali si i-au închis deja pe câtiva 

barbati în închisoarea din Bangkok, unde au fost rasi pe cap, 

iar picioarele le-au fost legate cu lanturi grele. Natiunile 

Unite deruleaza greu procesul prin care se cere azil pentru 

ei.  sustine scolile crestine pentru copii.

Rugati-va ca Dumnezeu sa calauzeasca 

autoritatile thailandeze, dar si Natiunile Unite, pentru ca 

cei care au îndurat atâtea în trecut sa nu mai aiba de 

suferit si acum.

 

Fondul Barnabas

RD Congo:  Creºtini bãtuþi pânã la moarte 

în douã atacuri separate

Înãlþaþi rugãciuni pentru toþi cei afectaþi de recentele 

atacuri împotriva localnicilor din estul Republicii Democrate 

Congo, zonã având o populaþie majoritar creºtinã. În atacul 

din noaptea de 3 mai au murit cel puþin 16 persoane dupã ce 

au fost lovite cu topoare ºi macete. Alþii au murit mai târziu, 

din cauza rãnilor, ne informeazã organizaþia 

. Nouã oameni au murit într-un al doilea atac, în 

aceeaºi regiune, în data de 6 mai.

Se bãnuieºte cã atacurile au fost organizate de un 

grup islamist din Uganda, Forþele Democrate Aliate (FDA), 

numite ºi Forþele Musulmane de Apãrare Internaþionalã 

(FMAI). Potrivit Naþiunilor Unite, FDA este responsabilã de 

moartea a mai bine de 500 de persoane în regiune, începând 

cu anul 2014. Analiºtii presupun cã organizaþia are legãturi cu 

Al-Shabaab din Somalia, cu Boko Haram din Nigeria ºi chiar 

cu Al-Qaeda.

Fondatorul unei organizaþii locale de misiune, care a 

pierdut câþiva oameni din echipa cu care lucra în atacul din 6 

mai, a mãrturisit: „Inimile noastre sunt sfâºiate de durere, 

credinþa ni se clatinã, suntem speriaþi, dar ne vom ridica ºi 

vom merge mai departe.”

Rugaþi-vã ca pacea lui Dumnezeu sã umple inimile 

ºi minþile tuturor creºtinilor din regiune, sã le întãreascã 

credinþa ºi sã goneascã frica. Cereþi-I lui Dumnezeu ca El 

sã Îºi protejeze poporul de alte atacuri. Rugaþi-vã ca 

guvernul ºi autoritãþile sã trateze cu responsabilitate, 

hotãrâre ºi dreptate ameninþãrile venite din partea 

grupãrilor de extremiºti din þarã.

Egipt:  Musulmanii au ars case ºi au smuls 

hainele de pe o bãtrânã creºtinã

Un grup de aproximativ 300 de egipteni musulmani 
au atacat, au jefuit ºi au dat foc caselor a ºapte familii creºtine 
în apropiere de Abu Qurqas, provincia Minya, pe data de 20 
mai, ne informeazã organizaþia . O bãtrânã 

Fondul 

Barnabas

Fondul Barnabas

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

Vestea bunã este cã oricât de puternic ar domni rãul, 
Dumnezeu i-a hotãrât o limitã. Vine ziua cãderii. Ce sã facã 
cei buni cât timp domnesc cei rãi? David ne învaþã cã este o 
vreme cât poþi influenþa în bine pe cei rãi, în speranþa cã se 
vor pocãi. Vine apoi o vreme în care trebuie sã fugi, sã te 
delimitezi, sã te separi, sã te ascunzi, cu convingerea cã 
Dumnezeu te protejeazã. De asemenea toatã perioada cât 
rãul domneºte binele este întãrit. Cei rãi vor coaliza cu rãul 
care domneºte ºi li se vãdeºte astfel inima. Cei buni se adunã 
ºi se sprijinesc reciproc. Prigoana îi consolideazã pe cei 
credincioºi ºi îi pregãteºte pentru ziua hotãrâtã de 
Dumnezeu când binele va domni. Vãzând cât de rãu este sã 
domneascã cei rãi, inima celor buni va fi mai vigilentã în 
alegeri ºi se va pãzi pentru a nu fi cuprinsã de rãutate. Nu te 
lãsa biruit de rãu, ci biruieºte rãul prin bine!

Pastor, Daniel Mercioniu

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

Stiricrestine.ro 
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