
  

     

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. Alexe Ion
 3. Baciu Zoia
                   4. Barbu Zoica
 5. Blasek Aurelia
 6. Cibu Maxim
                   7. Craºovan Petru 
                   8. Ene Lucreþia
                   9. Geamãnu Constantin
                 10. Georgeta Chiºcã
                 11. Ignat Maria
                 12. Ion Rozalia
                 13. Ionescu Eugenia
                 14. Ivaºcu Maria
                 15. Lãzãrescu ªtefan
                 16. Micu Gherghina
                 17. Mihai Constantin
                 18. Mihãilescu Marta
                 19. Mitroi Alexandra
                 20. Mitu Emilia
                 21. Nica ªtefia
                 22. Omota Nicu
                 23. Oprea Aurica
                 24. Radu Aniºoara
                 25.  Rãducanu Georgeta
                 26. Rãdulescu Venera
                 27. Rãduþã Constantin
                 28. Sas Florian
                 29. Sãcãcean Elena
                 30. Sãcãcean Gheorghe
                 31. Scântei Gheorghi 
                 32. Simion Adrian
                 33. Slujitoru Angela
                 34. Stan Constantin
                 35. Þoldan Lina 
                 36. Vandici Aurora
                 37. 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

CONDUITA CREªTINULUI ÎN VREMURI DE CRIZÃ 
SPIRITUALÃ

- exemplul lui Noe -

CRIZA:

-Exacerbarea senzualitãþii

-Evacuarea divinitãþii

-Expansiunea rãului

CONDUITA:

-cadenþa spiritualã

-credinþa autenticã

-ascultare integralã

                             Pastor, Sorin G. Covaci

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. 

 Sã perseverãm în cunoaºterea adevãrurilor Scripturii din aceastã carte ºi sã le 
aplicãm în viaþa noastrã în fiecare zi.

CATEHEZÃ. Vã reamintim cã a început un nou studiu de catehezã pentru toþi cei ce 
doresc sã cunoascã adevãrurile Scripturii 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).

EUTIH. O întâlnire pentru tineri care vor sã se pãzeascã de aþipire ºi cãdere spiritualã. 
Ne susþinem unul pe altul. E loc ºi pentru tine, marþi, de la 18.30, în capelã.

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã întâlnirile surorilor pentru un timp de pãrtãºie 
în rugãciune ºi studiu biblic, în fiecare zi de joi de la ora 18.00. Întâlnirile au loc în 
corpul din faþã, la etaj (bibliotecã)

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. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin 
proiectul Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. 
Sãptãmâna aceasta se va citi  

În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie cu Lecþia 7 (1 Petru 1:14-16, lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de studiu 
la pag. 9-15.

ADOLESCENTI. Nemuritorii se întâlnesc în fiecare vineri între orele 18.30 - 
21.00, pentru studiu biblic, jocuri ºi dezbateri pe teme specifice adolescenþilor.

2 Regi 1-7.

Ca niºte copii ascultãtori, nu vã 
lãsaþi târâþi în poftele, pe care le 

aveaþi altãdatã, când eraþi în 
neºtiinþã. Ci, dupã cum Cel ce v-a 
chemat este sfânt, fiþi ºi voi sfinþi 

în toatã purtarea voastrã. 
(1Petru 1-14-15)

 Rugãciune specialã pentru 
MISIUNEA EXTERNÃ - TURCIA

s

s

s

s

s

s

s

s

Mulþumire pentru Pavel, Petru, Ioan, Timotei ºi 
alþi misionari care au întemeiat biserici în Asia 
Micã (Turcia de azi), în sec. I

Mulþumire pentru epistolele trimise acelor 
biserici, pe care le avem ºi noi astãzi (Galateni, 
Efeseni, 1, 2 Petru, Apocalipsa º.a.)

Rugãciune de mijlocire pentru creºtinii care locuiesc azi în Turcia ºi care sunt 
prigoniþi, închiºi sau alungaþi

Rugãciune de mijlocire pentru creºtinii refugiaþi din calea rãzboiului din Siria ºi 
Irak ajunºi în Turcia ºi care sunt prigoniþi

Rugãciune de mijlocire pentru misionarii strãini din Turcia
Rugãciune de mijlocire pentru misionarii români din Turcia
Rugãciune de mijlocire pentru trezire spiritualã, în ciuda prigonirii în Turcia
Rugãciune de mijlocire pentru turcii din România  

          
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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VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

17.30 –19.30

17.30  –19.00



CORZILE  VIORII

  Niccolo Paganini (1782 - 1840) a fost un cunoscut 
compozitor ºi violonist italian. El este unul dintre cei mai de 
seamã inovatori ai tehnicii violoniste.

Se spune cã într-o searã, asistenþa la spectacolul pe 
care el îl susþinea aºtepta cu mare nerãbdare începerea 
reprezentaþiei lui Paganini. Spectacolul a început ºi sunetele 
viorii lui Paganini parcã zburau, mângâind urechile 
auditoriului. Deodatã, se auzi ceva straniu: una din corzile 
viorii maestrului se rupse. Dirijorul, orchesta ºi publicul 
înlemnirã, dar nu ºi Paganini. Uitându-se la partiturã, el 
continuã  sã scoatã sunete frumoase dintr-o vioarã cu o 
coardã ruptã. Impresionaþi, dirijorul ºi orchestra reluarã ºi ei 
partitura muzicalã.

 Înainte ca publicul sã se însenineze, un alt sunet 
distrase atenþia spectatorilor. Se rupsese o altã coardã a 
viorii. Dirijorul se opri din nou. Orchestra la fel, dar nu ºi 
Paganini. Ca ºi cum nu s-ar fi întâmplat nimic, el îºi continuã 
concertul. Dirijorul ºi orchestra, din nou impresionaþi, 
reîncepurã sã cânte. Dar nefericirea se repetã. Dirijorul se 
opri, la fel ºi orchestra, iar spectatorii înmãrmurirã. Însã 
Paganini continuã. El realizã toate sunetele cu o singurã 
coardã.

Dirijorul îºi reveni, la fel ºi orchestra, iar publicul trecu 
de la marea liniºte la aplauze furtunoase. Paganini atinsese 
gloria prin uriaºul lui talent.  El este simbolul 
profesionalismului, care continuã sã meargã înaintând prin 
greutãþi.

 La fel, viaþa este un mozaic de experienþe, 
transformãri ºi schimbãri. Ea se aseamãnã adeseori cu 
vioara lui Paganini, cãreia i s-au rupt corzile.

Prietenii ne pãrãsesc; uneori, ne devin duºmani chiar 
cei din familiile noastre. Întâlnim peste tot doar ”corzi 
rupte”. Ce sã facem? Sã cãdem descurajaþi la pãmânt?

Nu, nicidecum! Care este atunci soluþia?

 Sã mergem la Mântuitorul, Isus Hristos, aºa cum 
suntem, cu starea noastrã jalnicã. El, nu numai cã a suferit 
întocmai ca noi, cât a fost pe pãmânt, ci infinit mai mult decât 
am putea suferi noi vredatã. A îndurat chinuri inimaginabile, 
suferinþe uriaºe pe care nici nu ni le putem imagina vreodatã. 
De aceea, sã mergem la Omul durerii pentru a ne alina 
sufletul, pentru a ne gãsi iertarea, liniºtea ºi pacea de care 
avem atâta nevoie fiecare dintre noi.

ªtim cã El cunoaºte ºi înþelege suferinþa noastrã, pe 
care a gustat-o la un nivel cu mult superior nouã. De 
asemenea, ºtim cã, apropiindu-ne de Mântuitorul vom gãsi 
nu numai uºurarea suferinþelor noastre fizice, psihice ºi 
intelectuale, ci vom descoperi în ele adevãrate 
binecuvântãri, pentru viaþa noastrã.

 Într-o împrejurare a vieþii sale, marele apostol Pavel 

Misiune Madagascar: Rod bogat în 
Ambohimana  

90 de persoane botezate în apã

 „Eu v-am trimis sã seceraþi acolo unde nu voi v-aþi 
ostenit, alþii s-au ostenit; ºi voi aþi intrat în osteneala lor.” 
(Ioan 4:38)

Jungla din Manakara este pentru noi un miracol al 
lui Dumnezeu. Acolo lucreazã pastorul André de peste 20 
de ani, iar echipa pe care a format-o este formidabilã. Au 
reuºit sã planteze 37 de biserici în sate izolate  mai mici sau 
mai mari, iar noi suntem implicaþi în aceastã lucrare în mai 
multe feluri: susþinem 20 de evangheliºti cu o micã sumã 
lunarã ºi am cumpãrat terenuri sau am ajutat la 
construcþia de mici clãdiri de biserici din materiale locale: 
pãmânt, bambus, stuf ºi acoperiº din frunze de bananieri 
legate ºi cusute cu rafia.

Jean Baptiste este un evanghelist trimis din micul 
oraº Manakara în pãdurile tropicale din aceastã regiune.  
S-a aºezat în urmã cu aproape 2 ani în Ambohimana ºi a 
început sã predice Evanghelia. Dumnezeu a atins inimi, iar 
oamenii s-au întors de la animism, vrãjitorie, ocultism ºi 
jertfe aduse spiritelor la Isus Hristos, Domnul. Lucrarea pe 
care a fãcut-o a fost fantasticã. Peste 90 de oameni au luat 
decizia de a se boteza în apã, ca mãrturie a schimbãrii pe 
care Duhul Sfânt a fãcut-o în inima lor.

Pastorul Andre ne-a invitat sã îi fim alãturi în 
aceastã lucrare de botez în apã încã de la începutul anului. 
Ca sã ajungi în satul Ambohimana, trebuie sã mergi în jur 
de 5 zile pe jos, pe cãrãri, dealuri, munþi ºi junglã, pentru 
cã nu existã un drum pentru maºini. Aºa cã în parteneriat 
cu Helimission, care plãteºte peste 80% din zbor, am 
programat în luna martie un zbor de 2 zile în regiune, ca sã 
evanghelizãm mai multe sate ºi sã facem acest botez. 
Aceºti oameni ne-au aºteptat mai bine de 10 luni ca sã 
ajungem la ei pentru a fi botezaþi! ªi când te gândeºti cã 
existã biserici în România în care trebuie sã îi împingi pe 
unii de la spate sã înþeleagã importanþa botezului în apã ºi 
semnificaþia lui!

Credinþei iar în acest context a menþionat cã majoritatea 
populaþiei globale este privatã de a-ºi exprima dreptul la 
credinþã.

Ulterior, Figel a fãcut un apel spunând cã cei care 
considerã cã umanitatea prevaleazã atunci trebuie sã facã 
mai mult pentru a încuraja libertatea religiei ºi a adãugat 
spunând cã suntem martori la omor în masã, martiraj, ºi 
persecuþie sistematicã în multe regiuni.

Conform Open Doors (grupul de monitorizare a 
persecuþiei creºtinilor), peste 7.000 de creºtini au fost uciºi 
din cauza credinþei în perioada 1 noiembrie 2014 - 31 
octombrie 2015. Conform portalului The Christian Post, 
acest numãr este cu 3.000 mai mare decât cel din raportul 
perioadei 2013-2014.

Mai mult, peste 2.400 de biserici au fost atacate, 
devastate ºi deteriorate pe parcursul recentei perioade 
raportate, ceea ce reprezintã un numãr dublu faþã de cel din 
raportul anterior.

Sporirea cazurilor de persecuþie în rândul creºtinilor 
este cauzatã de rãspândirea grupãrii extremiste islamiste 
cum este Statul Islamic, Boko Haram ºi Al-Shabaab, pe 
teritoriul Orientului Mijlociu ºi al Africii.

,,Califatele islamiste extremiste i-au fiinþã ºi se 
rãspândesc rapid,” a menþionat David Curry, preºedintele 
organizaþiei Open Doors S.U.A. ,,Statisticile aratã cã califatul 
Statului Islamic a condus la genocid împotriva yazidiþilor ºi a 
creºtinilor din Siria ºi Irak, forþând mii de creºtini sã se 
adãposteascã în taberele pentru refugiaþi în Nordul Irak-ului 
ºi în alte þãri.” În prezent, Statul Islamic controleazã diferite 
regiuni din Irak ºi Siria dar continuã sã se rãspândeascã 
pentru a-ºi lãrgi, aºa-zisul, califat în Orientul Mijlociu.

Ziua mondialã a Bibliei - 13 noiembrie

Ziua Mondialã a Bibliei ne oferã oportunitatea sã ne 
alãturãm Bisericii universale în:

· a predica despre rolul ºi importanþa Sfintelor 
Scripturi pentru viaþa de credinþã personalã, creºterea 
Bisericii (evanghelizare, ucenicie, echiparea lucrãtorilor, 
plantare de biserici) ºi misiune sau extinderea Împãrãþiei 
pânã la marginile pãmântului;

· a mulþumi lui Dumnezeu pentru Cuvântul Sãu cel 
sfânt prin care L-am cunoscut pe Domnul, creºtem în 
asemãnarea Lui ºi prin care Domnul ne cãlãuzeºte spre 
patria cereascã;

· a ne ruga pentru miºcarea de traducere a Bibliei ºi 
pentru popoarele care încã nu au primit aceastã 
binecuvântare, pentru traducãtori ºi familiile lor, pentru 
lucrarea grea de traducere ºi pentru inimi deschise la 
Cuvântul lui Dumnezeu;

· a dãrui pentru traducerea Bibliei ºi pentru 
traducãtori, fãrã de care lucrarea este împiedicatã.

În martie, cu echipa din Franþa, nu am reuºit sã gãsim 
satul din cauza ploii tropicale foarte puternice. Am survolat 
zona, am aterizat în alte 2 sate, am fãcut evanghelizare într-
unul dintre ele, dar nu am gãsit satul. De fapt, nici nu existã pe 
hartã.

În mai, cu echipa de pãstori din România, Daniel Hada ºi 
Ciprian Bârsan, am reuºit sã gãsim satul, dar nu am mai avut 
timp sã rãmânem pentru botez, cã avusesem un alt botez ºi 
evanghelizare în satul Mahazoarivo care a þinut mai mult, iar 
condiþiile meteo deveneau nefavorabile odatã cu venirea 
amiezii.

Am fost aºa de încântaþi ºi mulþumitori cã am ajuns în 
sfârºit în acest sat, în Ambohimana. Am aterizat într-o orezãrie 
uscatã, iar oamenii au început sã curgã de pe dealuri ca 
ºiroaiele de apã torenþialã în timpul ploii.

Unii ne aºteptau pentru botez, alþii erau curioºi. 
Primarul satului ne-a abordat imediat: Pentru ce am venit? 
Cãutãm pietre preþioase sau aur?

Da, am venit sã cãutãm pietrele preþioase ale acestor 
regiuni  pietre vii zidite în Trupul lui Hristos prin jertfa de pe 
Calvar.

Am profitat sã avem aºa de mulþi oameni în jurul nostru 
ºi am fãcut evanghelizare. Toatã echipa venitã:  pastorul Dorel 
Grec din Biserica Betesda, Watford, Londra, Cristian Niþã  din 
aceeaºi bisericã, pastorul Manitra ºi eu am împãrtãºit Vestea 
Bunã a jertfei ºi învierii lui Hristos ºi i-am chemat sã îºi salveze 
sufletele.

Apoi am mers la apã pe cãrãrile orezãriilor. Un mic râu 
trecea pe undeva în apropierea satului. Conduºi de pastorul 
Andre, însoþit de pastorul Clauvice,  pastori malgaºi, pastor ul 
Dorel Grec ºi eu, am intrat în apã ºi am botezat cei aproximativ 
90 de oameni care au luat decizia de trãi pentru Dumnezeu ºi a 
renunþa la animism ºi credinþa în ocultism. Lãudat sã fie 
Dumnezeu pentru o aºa recoltã bogatã!

Încã odatã se vede harul lui Dumnezeu în lucrarea 
noastrã: am intrat într-un loc unde alþii au semãnat ºi s-au 
ostenit. Acum înþeleg pe deplin spusele Domnului Isus Hristos: 
„Eu v-am trimis sã seceraþi acolo unde nu voi v-aþi ostenit, alþii 
s-au ostenit; ºi voi aþi intrat în osteneala lor.” (Ioan 4:38)

Persecuþia creºtinilor devine alarmantã 

75% din populaþia globalã nu are libertate 
religioasã

Persecuþia a fost numitã ,,crima crimelor” ºi plaseazã a 
treia pãtrime din lume în pericol.

Jan Figel, trimisul special al Uniunii Europene, a 
declarat cã, asemeni ciumei, persecuþia creºtinilor se 
rãspândeºte alarmant iar 75% din populaþia lumii este privatã 
de dreptul la libertatea religioasã, scrie site-ul Christian 
Today.

Acesta a fãcut declaraþii de Ziua Internaþionalã a 
Stiricrestine.ro 

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

U n  dr a m  de î n þ e l e p c i u n e a spus: ”Toþi m-au pãrãsit.” A ajuns în disperare marele 
apostol cu aceastã ”coardã ruptã”? 

Nu, ci el a adãugat: ” Însã Domnul a stat lângã 
mine ºi m-a întãrit.”  (2 Timotei 4: 17)

 Dacã treci prin împrejurãri asemãnãtoare, dragã 
cititorule, ºi vreo ”coardã” din viaþa ta se rupe, nu uita cã 
Domnul nu-i pãrãseºte pe ai sãi niciodatã.

 Când eºti în strâmtorare, când ”corzile” viorii tale 
se rup, când nu mai ai pe nimeni, aleargã la Isus!

 Numai El poate face ca viaþa ta sã vibreze într-un 
imn de speranþã. 
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