Rugãciune specialã pentru
SLUJIREA PRIN POST ªI RUGÃCIUNE
sMulþumire pentru grupurile de rugãciune din

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreþia
8. Georgeta Chiºcã
9. Ignat Maria
10. Ion Rozalia
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaºcu Maria
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihãilescu Marta
17. Mitroi Alexandra
18. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniºoara
23. Rãducanu Georgeta
24. Rãdulescu Venera
25. Sas Florian
26. Sãcãcean Elena
27. Sãcãcean Gheorghe
28. Slujitoru Angela
29. Stan Constantin
30. Stroe Silvia
31. Stroe George
32. Vandici Aurora
33. Vasile Alexandru
34. Voinea Simona
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.

bisericã ºi din case.
sMulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc ºi
se roagã pentru lucrarea spiritualã a Bisericii
Harul.
sMulþumire pentru rãspunsurile la rugãciune.
sCerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
sCerere pentru deprinderea disciplinei postului ºi a rugãciunii de cãtre cei ce se
numesc ucenici ai Mântuitorului.
sCerere pentru înviorare spiritualã ºi rodire spiritualã.
sRugãciune ºi post pentru pocãinþa noastrã ºi a oamenilor din cartierul Titan.
sRugãciune ºi post pentru putere spiritualã, viziune clarã ºi cãlãuzire în decizii.
RESURSE PE SITE-UL BISERICII(www.bbht.ro). Vã reamintim ca pe site-ul bisericii
noastre gãsiþi resurse spirituale pe care le puteþi accesa de acasã. Din secþiunea RESURSE
puteþi puteþi asculta ºi/sau descãrca predicile din bisericã în format audio ºi mãrturii
ale membrilor bisericii; de asemenea, veþi putea accesa ºi/sau descãrca în format
electronic: Buletinul bisericii, Pliantul Dialogos ºi Ghidul de studiu pentru grupurile
de ucenicie.Mulþumim tuturor celor care editeazã ºi încarcã pe site aceste resurse!

Anunþuri:
GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã se reiau întâlnirile grupurilor de
o
ucenicie. Se va studia Lecþia 26 (1 Petru 4:7-8), lecþie care se gãseºte prezentatã ºi explicatã la
pag. 3-8 în ghidul nou de studiu (VI). Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru cunoaºterea
ºi aprofundarea învãþãturilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea noastrã
zilnicã.
CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa ºi se va
o
desfãºura fãrã întrerupere pânã la încheierea lui. Îi aºteptãm pe toþi cei care doresc sã cunoascã
principalele doctrine ale Sfintelor Scripturi, sã cunoascã adevãruri privind mântuirea sufletului
sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de
la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).
COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã la ora 18.00 pentru
o
ºedinþa lunarã a comietului.
DECES. Dupã o lungã ºi grea suferinþã, a trecut la Domnul fr. CONSTANTIN RÃDUÞÃ la
o
vârsta de 52 de ani. Dumnezeu sã mângâie familia îndoliatã.
FAMILII. De ce avem roluri diferite în familie? Cum sã ni le îndeplinim? Ce sã fac dacã
o
partenerul nu îºi îndeplineºte rolul lui? Pot sã îmi asum rolul celuilalt? Rãspundem la astfel de
întrebãri, la întâlnirea lunarã a familiilor Harului, sâmbãtã, 13 mai, de la ora 10.00 la ora
13.00.

www.bbht.ro
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Marile descoperiri din vale
Ezechiel 37:1-14
Cele mai vechi aºezãri omeneºti sunt descoperite pe vãile râurilor, pentru cã
apa este vitalã pentru viaþã ºi dezvoltarea vieþii. Chiar ºi primii oameni au fost aºezaþi
de Dumnezeu într-o grãdinã udatã de patru râuri, printre care Tigru ºi Eufrat. Tot pe
valea acestor râuri din Babilonia (localizate astãzi în Irak ºi Siria) au fost deportaþi de
cãtre babilonieni ºi evreii din vremea lui Ezechiel (Psalmul 137; Ezechiel 1:1-3).
Nebucadneþar a construit un canal navigabil între Tigru ºi Eufrat (Habor sau Chebar),
la care i-a întrebuinþat se pare ºi pe sclavii evrei ca forþã de muncã. Astfel cã Valea
Chebarului era pentru Ezechiel valea sclaviei, valea plângerii, valea tristeþii ºi a
deznãdejdii. Dar tocmai aceastã vale a marilor dureri este transformatã de Dumnezeu
în valea marilor descoperiri pentru Ezechiel. Dumnezeu îi spune lui Ezechiel:
Scoalã-te, du-te în vale ºi acolo îþi voi vorbi! (Ezechiel 3:22, 23) Valea este un loc în
care Dumnezeu vrea sã-þi vorbeascã, sã þi se descopere. Eºti pregãtit pentru marile
descoperiri din vale?
Marea descoperire a Slavei Lui (Ezechiel 1-3; 8:4)
Atunci când eºti în vale, Dumnezeu îþi descoperã Slava Lui ca sã fii copleºit de
Slava Lui mai mult decât de necazurile sau pãcatele care te-au adus în valea plângerii.
Slava Domnului te trânteºte cu faþa la pãmânt, iar Cuvântul Lui îþi vorbeºte ºi te ridicã.
Duhul Domnului te face sã stai iar în picioare, îþi redã viaþa ºi puterea de a continua
drumul prin vale spre culme.

SLUJIRE SPECIALÃ. Dacã doriþi sã slujiþi familiile bisericii, vã rugãm sã vã înscrieþi la fr.
o
Dan Mercioniu ca supraveghetori pentru copiii familiilor care vor participa la studiu,
sâmbãtã, 13 mai, de la ora 10.00 la ora 13.00. Este nevoie de patru persoane. Vã mulþumim!
VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Noi toþi privim cu faþa
descoperitã, ca într-o
oglindã, Slava Domnului ºi
suntem schimbaþi în acelaºi
chip cu al Lui, din slavã în
slavã, prin Duhul Domnului.
2 Corinteni 3:18

ADOLESCENÞI ºi TINERI. Adolescenþii, vineri de la 18.30, ºi tinerii, marþi de 18.30,
o
se adunã ºi în luna Mai, ca sã înveþe ºi sã se încurajeze unii pe alþii sã fie mai credincioºi, mai uniþi,
mai plini de viaþã pentru Hristos. Dacã eºti adolescent sau tânãr ºi nu ai mai venit de mult, vino în
luna Mai.
STUDIU BIBLIC SURORI. Întâlnirile surorilor, pentru un timp de pãrtãºie în rugãciune
o
ºi studiu biblic, continuã în fiecare joi seara de la ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj
(bibliotecã)
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare
o
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. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin proiectul
o
Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna aceasta se va
citi Ezechiel 25-31.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady Cod Fiscal - 12117218

Marea descoperire a stãrii tale (Ezechiel 37:1-14)
Descoperirea gloriei divine aduce cu sine ºi descoperirea nevredniciei ºi
nimicniciei umane. Mâna Domnului te aduce în vale ca sã îþi vezi adevãrata stare ºi sã
înþelegi cum ai ajuns acolo. Încãlcarea Legãmântului încheiat cu Dumnezeu pe munte
ne aduce adesea în vale. Pãcatul rãzvrãtirii ºi al îndãrãtniciei ne usucã oasele, ne
stoarce de viaþã, ne vlãguieºte, ne lasã fãrã nicio speranþã, morþi.

Marea descoperire a salvãrii Lui (Ezechiel 37:1-14)
Cea mai mare descoperire pe care o aºteptãm în vale este descoperirea unei
soluþii, a salvãrii noastre din valea durerii ºi a plângerii. Salvarea este lucrarea
suveranã a lui Dumnezeu. El dã viaþã ºi El învie. Pentru toþi morþii din valea plângerii
Continuarea în pagina 2

Dumnezeu descoperã miracolul învierii, al renaºterii.
Salvarea are loc în douã etape ºi este mijlocitã de profetul
Domnului. Ezechiel este chemat în prima etapã sã vorbeascã
oaselor, adicã sã le predice Cuvântul Domnului; iar în a doua
etapã el este chemat sã vorbeascã Duhului, adicã sã se roage.
Miracolul învierii care începe prin proclamarea Cuvântului
este desãvârºit prin rugãciunea de mijlocire.
Indiferent în ce vale te afli, indiferent de cât timp ºi
din ce cauze, Mâna Domnului a îngãduit sã ajungi în vale ca
sã-þi vorbeascã. Cere-i sã-þi descopere slava Lui, starea ta ºi
calea de salvare. Noi toþi privim cu faþa descoperitã, ca
într-o oglindã, Slava Domnului ºi suntem schimbaþi în
acelaºi chip cu al Lui, din slavã în slavã, prin Duhul
Domnului. 2 Corinteni 3:18
Pastor, Daniel Mercioniu

MÃREÞIA DE A CONSTRUI
CÂND NIMENI NU TE VEDE
O femeie povesteºte. ”Ceea ce vã relatez s-a
întâmplat treptat. Eu intram într-o camerã ºi spuneam
ceva, dar nimeni nu observa nimic.
Spuneam, de exemplu:
-Închide televizorul, te rog!
Dar nu se întâmpla nimic. Aºa cã repetam mai tare:
-Te rog, închide televizorul!
Vãzând cã nu se întâmplã nimic, într-un final,
mergeam eu însãmi ºi stingeam televizorul.
Apoi, am început sã observ cã se întâmpla acelaºi
lucru ºi în alte împrejurãri.
Fusesem împreunã cu soþul meu la o aniversare
unde stãtusem aproximativ trei ore ºi eu mã pregãteam de
plecarea acasã. M-am uitat insistent la soþul meu ºi el
vorbea cu un coleg de serviciu. M-am îndreptat cãtre el,
dar el continua sã vorbeascã. Nici mãcar nu s-a întors spre
mine. Atunci am început sã iau lucrurile noastre pentru a
pleca, dar el nu mã vedea. Abia acum mi-am zis mie
însãmi, cu tristeþe:”Sunt invizibilã! Sunt invizibilã!”
Apoi, am început sã realizez lucrul acesta din ce în
ce mai mult.
Altã datã, mi-am condus copilul la grãdiniþã. Când
a ajuns acolo, educatoarea l-a întrebat:
-Cine e cea care te-a adus în dimineaþa aceasta?
Copilul a rãspuns:
-Nimeni!
Cum putea sã spunã aºa ceva când eu însãmi îl
dusesem la grãdiniþã? E adevãrat cã are doar cinci ani,
dar...”nimeni”?
Într-o searã, ne-am adunat un grup de prietene sã

sãrbãtorim întoarcerea unei colege din Anglia. Janice
fãcuse o cãlãtorie minunatã ºi ne tot povestea despre
hotelul în care stãtuse. Eu eram acolo ºi priveam în jur
la celelalte invitate. Îmi aranjasem puþin aspectul,
pentru cã doar mergeam în vizitã ºi nu puteam arãta
oricum. La un moment dat, Janice s-a întors cãtre mine
ºi mi-a spus:
-Þie, þi-am adus albumul acesta cu marile
catedrale din Europa. N-am înþeles gestul ei,dar am citit
apoi mesajul. Ea scrisese: ”Cu admiraþie pentru mãreþia
a ceea ce construieºti, atunci când nimeni nu vede!”
Avea mare dreptate. Nu poþi gãsi nicãieri numele
tuturor oamenilor care au construit marile catedrale.
Te uiþi la aceste lucrãri extraordinare, încercând sã
gãseºti vreun nume, dar afli de multe ori scris:
constructor necunoscut. Ei au executat lucrarea,
neºtiind cã cineva se va întreba cândva cine este
constructorul.
Existã chiar o istorioarã despre unul dintre
constructori, care lucrând la o astfel de construcþie, a
sculptat o pasãre micã pe o grindã, care a fost apoi
acoperitã de tavan. A venit atunci la el un coleg, alãturi
de care lucra, ºi l-a întrebat:
-De ce petreci aºa de mult timp pentru a realiza un
lucru pe care nu-l va vedea nimeni niciodatã?
ªi se spune mai departe, cã acel constructor
talentat i-a rãspuns imediat:
-Pentru cã îl vede Dumnezeu!
Acest om ºi mulþi alþii ca el au ºtiut cã Dumnezeu
vede tot ceea ce facem, deci totul.
Aceºtia ºi-au dedicat vieþile lor pentru o lucrare
deosebitã, o lucrare extraordinarã pe care nu vor apuca
sã o vadã încheiatã.
Constructorii acelei catedrale veneau sã
munceascã zi de zi. Construirea unora dintre aceste
catedrale a durat uneori peste o sutã de ani. Aceasta
înseamnã lucrul mai mult decât o viaþã de om. Zi dupã
zi. ªi ei au fãcut sacrificii personale deosebite, fãrã a
primi vreo recompensã specialã. Au venit sã
munceascã cu dãruire la o lucrare pe care nici mãcar
nu vor apuca sã o vadã terminatã, la o construcþie pe
care nu va fi scris niciodatã numele lor.
Un scriitor îndrãzneºte chiar sã spunã cã nici o
catedralã nu va mai fi construitã, pentru cã sunt aºa
puþini oameni gata sã se sacrifice în acest fel.”
Femeia care povesteºte aceastã istorioarã spune
mai departe:
Am închis cartea ºi mi s-a pãrut cã L-am auzit pe
Domnul spunând:
”Nu descuraja, Eu te vãd. Tu nu eºti invizibilã
pentru mine. Niciun sacrificiu nu este prea mic, pe care
Eu sã nu-l observ! Eu vãd fiecare prãjituricã pe care tu o
coci, fiecare nasture pe care-l coºi la hainele pe care le

dãruieºti ºi fiecare zâmbet pe care-l oferi cu amabilitate
celor din jurul tãu.
Eu vãd ºi fiecare lacrimã a dezamãgirii pe care o verºi,
atunci când lucrurile nu merg aºa cum þi-ai dori. Dar, þine
minte, tu construieºti o mare catedralã pentru Mine! Ea nu
va fi terminatã în timpul vieþii tale, dar continuã sã
construieºti! ªi, din nefericire, tu nu vei ajunge sã locuieºti
acolo. Dar, dacã o vei construi bine, temeinic, cu dragoste ºi
dãruire,Eu voi locui acolo!”
Câteodatã, am suferit din cauza invizibilitãþii mele,
dar m-am autoîncurajat dãruindu-mã Domnului prin tot
ceea ce am fost capabilã. Lucrul acesta m-a ajutat foarte mult
pe mine ºi pe semenii mei cu care slujeam pe Domnul meu.
Pentru mine, a fost un tratament eficient pentru boala
egoismului. De asemenea a reprezentat antidotul pentru
propria mea mândrie, de care sufeream.
Nu-i nimic dacã ei nu mã vãd, nu-i nimic dacã ei nu
ºtiu nimic despre mine.
Eu nu vreau ca fiul meu sã le spunã colegilor cu care
vine de la ºcoalã:”N-ai sã crezi ceea ce face mama mea! Se
trezeºte la ora patru dimineaþa, face mâncare, coace
plãcinte multe, calcã lenjeria...” Chiar dacã eu fac toate
aceste lucruri, nu vreau s-o spunã nimãnui. Eu vreau ca lui
sã-i placã sã vinã totdeauna acasã, cu mare plãcere.
ªi în al doilea rând, vreau sã le spunã prietenilor lui
care-l viziteazã:”O sã vã placã la noi acasã.”
Nu-i nimic dacã cei din jurul nostru nu vãd ce facem.
Noi nu muncim pentru ei, ci pentru Domnul nostru care
ne-aºteaptã în ceruri. Semenii noºtri nu vor ºti niciodatã
dacã facem bine, nici dacã facem cum trebuie ceea ce noi
încercãm sã realizãm în sprijinul altora.
Sã ne rugãm Domnului ca munca noastrã sã rãmânã
ca un monument, pentru un Dumnezeu atât de mare ºi bun,
când eºti ”invizibil” pentru cei din jurul tãu.

BISERICA PERSECUTATÃ
Info-persecuþii
CHINA
Acþiunilor anticreºtine ale guvernului comunist din
China s-au intensificat în ultima vreme. Sub pretextul apãrãrii
securitãþii naþionale, regimul de la Beijing încalcã tot mai mult
ºi mai des libertatea religioasã. Creºtinii sunt arestaþi,
amendaþi ºi condamnaþi la închisoare pentru cã au participat la
grupuri de studiu biblic sau la închinare în public, pentru cã au
cumpãrat sau vândut literaturã creºtinã, informeazã revista
World. Iatã câteva cazuri recente de prigonire a creºtinilor în
China: în ultima sãptãmânã din aprilie a.c., un tribunal din
Xingjiang a condamnat la închisoare cinci creºtini protestanþi

pentru cã au participat la un studiu biblic în 2016. Acuzaþia
împotriva lor a fost: ,,adunarea unei mulþimi pentru a crea
dezordine publicã”. Potrivit Asia News, doi dintre cei cinci,
care sunt pastori, au primit cinci ani de închisoare, iar ceilalþi
trei credincioºi au primit între trei ºi patru ani. Creºtinii vor
face apel la aceastã sentinþã, sã ne rugãm pentru ei.
La începutul lunii aprilie, autoritãþile comuniste
chineze au facut un raid în timpul unui concert creºtin ºi i-au
arestat pe cei prezenþi la eveniment. Raidul a început când
pastorul taiwanez invitat interpreta imnul ,,Isus te iubeºte”.
Înainte de a-i elibera pe creºtini, poliþiºtii i-au obligat pe
aceºtia sã declare în scris cã nu vor mai organiza niciodatã o
astfel de manifestaþie, iar pastorului taiwanez i s-a pus în
vedere sã nu mai participe la întâlniri religioase cu mai mult
de zece persoane.
Un alt caz de persecuþie îl reprezintã condamnarea
recentã a unui proeminent avocat creºtin pentru drepturile
omului, Li Heping, sub acuzaþia de ,,subminare a puterii de
stat”. Judecãtorii l-au condamnat pe Li la trei ani de
închisoare, dar au suspendat sentinþa pentru urmãtorii
patru ani. Dacã va fi cuminte ºi nu va mai ofensa autoritãþile
comuniste, Li va scãpa de închisoare. Cazul lui este unul
fericit deoarece mulþi alþi avocaþi ºi apãrãtori ai drepturilor
omului rãmân în închisoare chiar dacã guvernele
occidentale au somat Beijingul sã-i elibereze.
Tot în China, la începutul acestui an, autoritãþile
comuniste din Xingjiang au luat în vizor o reþea de biserici de
casã ºi au arestat mai mult de 80 de persoane. I-au amendat
pe creºtini, dupã care i-au eliberat.
Toate aceste cazuri confirmã înrãutãþirea situaþiei
creºtinilor sub preºedintele Xi Jingping. Analiºtii spun cã el
doreºte sã elimine orice potenþialã opoziþie faþã de Partidul
Comunist, ºtiut fiind faptul cã Biserica din aceastã þarã ar
putea avea un numãr mai mare de membri decât Partidul
Comunist Chinez. Din cauzã cã libertatea religioasã a
continuat sã se erodeze în 2016, Comisia Statelor Unite
pentru Libertatea Religioasã Internaþionalã a cerut
Departamentului american de Stat sã menþinã China, în
2017, pe lista þãrilor care îngrijoreazã în mod deosebit.
Sã îi susþinem în rugãciune pe fraþii noºtri de
credinþã din China comunistã, ca unii care am trecut pe
acolo ºi am vãzut cât de aprigã este prigoana din partea
comuniºtilor. Sã ne rugãm pentru protecþia lui
Dumnezeu asupra Bisericii subterane, pentru întãrirea
în credinþã a noilor ucenici ai lui Hristos ºi pentru ca
aceia care sunt în închisoare din cauza credinþei lor sã
primeascã putere sã îndure bãtãile ºi presiunile care se
fac asupra lor de a se lepãda de Hristos. Sã ne rugãm ca, în
aceastã perioadã de încercare, Biserica din China sã
strãluceascã mai puternic pentru Mântuitorul ºi mesajul
Învierii Sale sã ajungã la cât mai multe suflete încãtuºate
de filosofia diabolicã marxistã sau a altor religii.
Sursa: RVE Bucuresti 94,2 Fm

