Rugãciune specialã pentru
MISIUNEA EXTERNÃ

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. Rãduþã Constantin
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Simion Adrian
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Stroe Silvia
33. Þoldan Lina
34. Vandici Aurora
35.Viorica Stãnescu
36. 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.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Cine îºi ascunde fãrãdelegile
nu propãºeºte, dar cine le
mãrturiseºte ºi se lasã de ele
capãtã îndurare.
(Proverbe 28:13)

sMulþumim pentru misionarii români, care
slujesc în alte þãri
sMulþumim pentru bisericile care susþin
misionari
sMulþumim pentru donaþiile fãcute pentru
Turcia
sMijlocim pentru misionarii din Turcia ºi lucrarea pe care o fac
sMijlocim pentru Silvia Ologeanu ºi misiunea echipei medicale în Africa (ianuariemartie)
sMijlocim pentru Alina Vodã din Filipine
sCerem un spirit misionar pentru Biserica „Harul”, care sã acþioneze în Titan,
Bucureºti, Râmnicu Sãrat, România ºi pânã la capãtul lumii

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
o GRUPURI DE UCENICIE. Întâlnirile grupurilor de ucenicie se vor relua începând cu
duminica viitoare dupã amiazã. Se va studia Lecþia 13 (1 Petru 2:7-8), lecþie care se gãseºte
explicatã în ghidul de studiu biblic la pag. 16-20. 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.
o CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa de la ora
9.00, studiu la care sunt invitaþi toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile Scripturii privind
mântuirea sufletului, sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în corpul
din faþã, la etaj (bibliotecã).
o COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã de la ora 18,00, la prima
ºedinþã din acest an, pentru rugãciune, sfãtuire ºi cãlãuzire privind lucrãrile pe care
Dumnezeu le pune înaintea noastrã ºi în acest an.
o DECES. A trecut la Domnul fr. PETRU CRAªOVAN, în vârstã de 97 de ani împliniþi, cel mai
în vârstã membru al bisericii noastre. Fr. Craºovan s-a întors la Dumnezeu la vârsta de 17 ani ºi
timp de 80 de ani l-a slujit cu credincioºie pe Dumnezeu, lãsând în urma sa o frumoasã
mãrturie. Slujba de înmormântare a avut loc miercuri 4 ianuarie 2017. Dumnezeu sã mângâie
familia îndoliatã.
o 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.
o 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 Isaia 24-32; 2Regi 18:1-8; Ps. 48.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

17.30 –19.30
17.30 –19.00

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

www.bbht.ro
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Premisele unui bun început de an 2017
Matei 3:13-4:11
Începutul anului este marcat de alte sãrbãtori. Dupã Crãciun ºi Anul
Nou urmeazã Boboteaza ºi Sf. Ion. Gerul Bobotezei, apa sfinþitã ºi
petrecerile onomastice completeazã perioada de sãrbãtori dintre Crãciun
ºi Anul Nou. Însã toate acestea nu ne asigurã un an nou mai bun. Pentru a
ne asigura un bun început de an este sãnãtos sã ne uitãm la începutul
lucrãrii publice a Mântuitorului, marcate de botezul Lui administrat de
Ioan în apele Iordanului ºi ispitirea care a urmat. Persoana, mesajul ºi
misiunea lui Ioan Botezãtorul ne pot inspira viaþa noastrã de sfinþenie
astãzi. Ce s-a întâmplat la botezul Mântuitorului ne oferã de asemenea o
învãþãturã necesarã astãzi, în legãturã cu deschiderea cerului. Ispitirea
care a urmat botezului poate fi o mare încurajare ºi un ajutor nepreþuit
pentru toþi cei ce sunt ispitiþi ºi astãzi. E un bun mod de a începe anul,
analizând începutul lucrãrii Mântuitorului.
1.

Cerul Tatãlui (Matei 3:13-17)

Oamenii resimt gerul bobotezei, dar evanghelia ne aratã cerul
bobotezei. La botezul Mântuitorului cerul s-a deschis ºi s-a auzit vocea
Tatãlui mãrturisind despre Fiul, în timp ce Duhul Sfânt cobora peste El.
2.

Sfinþenia omului (Matei 3:1-12)

Oamenii sunt interesaþi de serbarea numelui Ion sau Ioana, dar
evanghelia ne aratã sfinþenia lui Ioan Botezãtorul. Mesajul lui era
pocãinþa: Pocãiþi-vã, cãci Împãrãþia cerurilor este aproape!
3.

Ispitirea diavolului (Matei 4:1-11)

Oamenii se tem de ispitirile diavolului sau nici mãcar nu mai percep
ispitirile ca atare, dar evanghelia ne aratã cã ispititorul poate fi învins.
Tatãl permite ispitirea Fiului, iar Duhul îl conduce în pustiu ca sã fie ispitit.
În urma testãrii din deºert, Fiul este validat ºi pregãtit pentru lucrarea
publicã.
Continuarea în pagina 2

În anul 2017 ai nevoie sã vezi cerul deschis,
sã auzi vocea clarã a Tatãlui ºi sã primeºti puterea
Duhului Sfânt. Împlineºte „tot ce trebuie împlinit”,
roagã-te ºi priveºte în sus. Atitudinea faþã de
pãcatele tale va determina prãbuºirea sau
propãºirea ta în anul 2017. Poþi sã te pocãieºti de
pãcatele tale, mãrturisindu-le ºi pãrãsindu-le, sau
poþi sã le ascunzi. Cine îºi ascunde fãrãdelegile nu
propãºeºte, dar cine le mãrturiseºte ºi se lasã de
ele capãtã îndurare. (Proverbe 28:13) În faþa
ispitei vei ceda sau vei rezista în funcþie de relaþia ta
cu cerul ºi de seriozitatea pocãinþei zilnice. Cu
siguranþã vei fi ispitit în 2017, ºi atunci se va vedea
relaþia ta cu Scriptura. Asigurã-þi premisele unui an
spiritual bun: ascultã vocea Tatãlui din cer,
pocãieºte-te imediat de pãcatele tale ºi
împotriveºte-te ispitei prin Cuvântul scris!

E. SÃ EVANGHELIZEZ MAI MULT. (Marcu 16: 15)
F. SÃ FUG DE POFTELE LUMII. (2 Timotei 2: 22)

Fam. Lucian ºi Andreea Tobã
smulþumire pentru copilul cu care i-a binecuvântat

Dumnezeu
smulþumire pentru sprijinul pe care îl au din partea
rudelor
smulþumire pentru locuinþa pe care o au
sînþelepciune în creterea copilului
sun loc de muncã pentru Lucian, în þarã
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel
Legea lui Hristos! Galateni 6:2

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
UN ALFABET AL HOTÃRÃRILOR PENTRU ANUL 2017
...cu privire la felul vostru de viaþã din trecut, sã vã
dezbrãcaþi de omul cel vechi care se stricã dupã poftele
înºelãtoare, sã vã înnoiþi în duhul minþii voastre ºi sã vã
îmbrãcaþi în omul cel nou, fãcut dupã chipul lui
Dumnezeu, de o neprihãnire ºi sfinþenie pe care o dã
adevãrul. (Efeseni 4: 22 24)

H. SÃ FIU TOTDEAUNA HARNIC. (Proverbe 10: 4)
I. SÃ IUBESC CA DOMNUL. (Ioan 13: 34)
J. SÃ NU JUDEC. (Matei 7: 1)
L. SÃ LAUD PE DOMNUL. (Psalmul 34: 1)
M. SÃ FIU MULÞUMITOR CU CEEA CE MI-A DÃRUIT
DOMNUL. (Proverbe 15: 15)
N. SÃ FIU TARE ÎN NÃDEJDE. (Romani 15: 13)
O. SÃ MÃ ODIHNESC LA UMBRA CELUI ATOTPUTERNIC.
(Psalmul 91: 1- 2)
P. SÃ CAUT PACEA. (1 Petru 3: 11)

D. SÃ DÃRUIESC MAI MULT. (Evrei 13: 16)

,,Atunci Împãratul va zice celor de la dreapta Lui:
veniþi binecuvântaþii Tatãlui Meu de moºteniþi Împãrãþia,
care v-a fost pregãtitã de la întemeierea lumii. Cãci am fost
flãmând ºi Mi-aþi dat de mâncat; Mi-a fost sete ºi Mi-aþi dat de
bãut; am fost strãin ºi M-aþi primit; am fost gol ºi M-aþi
îmbrãcat; am fost bolnav ºi aþi venit sã Mã vedeþi; am fost în
temniþã ºi aþi venit pe la Mine”- mulþi creºtini ºi multe familii
au ajuns în situaþia asta, pentru cã nu au renunþat la credinþa
în Isus, ºi în multe dintre familii, cei care asigurau un venit
pentru un trai minim, acum sunt în rândul martirilor.

Eºti pregãtit de întâlnirea cu Marele Judecãtor?
El vrea sã-þi dea prin har iertarea, sã-þi fie azi Mântuitor.
Al veºniciilor Pãrinte, ce-a înnoit un an pe cale,
Vrea ºi pe noi sã ne-nnoiascã, pentru ospãþul slavei Sale!

Biserica persecutatã
Aproape de cei persecutaþi
Rugãciune pentru familiile martirilor
Rugãciune pentru alinarea durerii cauzate de
despãrþirile brutale.

T. SÃ TRÃIESC DUPÃ ÎNDEMNURILE DUHULUI SFÂNT.
(Romani 8: 4, 14)
U. SÃ URMÃRESC NEPRIHÃNIREA. (2 Timotei 2: 22)

Rugãciune pentru vindecarea de traumele prin
care trec familiile martirilor.

R. SÃ MÃ ROG MAI MULT. (1 Tesaloniceni 5: 17)
S. SÃ FIU SMERIT. (1 Petru 5: 6)

V. SÃ VEGHEZ. (Matei 24: 42)
Z. SÃ DAU ZECIUIALÃ DOMNULUI. (Levitic 27: 30)

POEZIE
Anul Nou

Mulþi pãrinþi au fost uciºi într-un mod brutal ºi
înfiorãtor în faþa propriilor copii; mame sau fete violate apoi
ucise în faþa celorlalþi membrii din familie; copii decapitaþi sau
torturaþi într-un mod inimaginabil pânã la moarte în faþa
pãrinþilor, iar formele acestea prin care mulþi creºtini au
devenit martiri au lãsat traume profunde în mintea ºi sufletele
membrilor din familie, care au asistat forþat la execuþii.

Valentin Popovici

Rugãciune pentru rezolvarea problemelor
financiare.

Am mai trecut o cotiturã ºi-am mai legat în vremi un nod,
Am mai închis 'napoi o poartã ºi-am mai trecut peste un pod.
Iar Timpul, scotocind desaga, o nouã hainã iar îºi scoate.
Un an s-a dus ºi altul vine, ºi toate-s noi ºi vechi sunt toate.

Mulþi creºtini care au devenit martiri în 2016 sunt
bãrbaþi, cei care asigurau venitul minim pentru un trai
modest. Prin martirajul lor, au rãmas copii ºi soþii fãrã hranã,
adãpost ºi protecþie, fãrã un venit minim pentru
supravieþuire. Multe dintre aceste familii trãiesc în zone în
care nici rudeniile, nici comunitatea, nici autoritãþile nu le
oferã vreun ajutor. Multe familii rãmase în crizã profundã sunt
ignorate sau alungate pentru cã sunt creºtine.

Dar cine ºtie-n calendare dacã mai sunt ºi alte foi?
În sacul vremii pe golite, câte surprize ne aºteaptã?
ªi nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima treaptã?

B. SÃ CITESC BIBLIA. (Iosua 1: 8 )
C. SÃ FIU CREDINCIOS DOMNULUI. (Apocalipsa 2: 10 b)

Dar iar ne mai sosesc rãvaºe cã Dumnezeu e-Atotstãpân,
Cã-n mâna Lui stã Universul, ºi toate doar prin El rãmân.
Într-o clipitã hotãrâtã, El va striga timpului: GATA!
ªi timpul va preda ºtafeta, ca sã înceapã judecata!

În fiecare an zeci de mii de creºtini sunt uciºi datoritã
credinþei pe care o au în Isus ºi a statorniciei lor în aceastã
credinþã. În fiecare an zeci mii de copii rãmân fãrã pãrinþi sau
pãrinþi fãrã copii, soþi fãrã soþii sau soþii fãrã soþi; în fiecare an,
într-un numãr mare de familii sunt persoane care intrã în
rândul martirilor. Chiar dacã cei care rãmân sunt conºtienþi de
rãsplãtirile celor plecaþi dintre ei, durerea despãrþirii o resimt
din plin.

S-a-ntors clepsidra vremii iarãºi, stãm la un prag de vremuri noi,

A. SÃ ASCULT de DUMNEZEU. (Deuteronom 13: 4 )

mai bun ºi o viaþa mai uºoara. La unele familii, în urma
uciderii unui membru, li se oferã posibilitatea sã aleagã sã
renunþe la credinþa în Isus ºi sã trãiascã fãrã probleme sau sã
rãmânã în credinþa creºtinã riscând sã piardã tot, inclusiv
alþi membrii din familie.

G. SÃ AM GRIJÃ DE GURA MEA. (Iacov 3: 10)

Pastor, Daniel Mercioniu

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i

Ne vin rãvaºe din Scripturã, cã-n vremurile de apoi,
Vor fi rãzboaie, boli ºi urã, ºi Anticristul printre noi;
Cã-n mulþi iubirea ºi credinþa se vor rãci în sloi de gheaþã,
Iar strâmbãtatea ºi desfrâul vor umple legile din viaþã.

Când Anul Vechi a dat salutul, avea o teamã la apel,
Cãci Anul Nou stãtea în faþã, dar nu vedea ce-i dupã el.
S-a dat onor la schimbul gãrzii, dar mai solemn ca altãdatã,
De parcã anii, pe la vamã, nu vor mai trece niciodatã.

Rugãciune pentru a nu ceda în faþa presiunilor
fãcute asupra lor.
În multe situaþii dupã ce unii membrii din familie sunt
uciºi pentru credinþa în Isus, asupra celorlalþi membrii se fac
presiuni pentru a renunþa la credinþã, promiþându-li-se un trai

Poþi alege sã fii ,,rãspunsul lui dumnezeu pentru
biserica persecutatã din generaþia ta”!

CAMBODGIA: 3500 de persoane au participat
la primul concert evanghelistic organizat de
misionarii români
Misionarii români Claudiu & Cristina M. cu sprijinul
Misiunii Speranþa au organizat pe data de 23 Decembrie
2016 primul concert evanghelistic în aer liber din
Cambodgia aprobat vreodatã de guvern. Au participat peste
3500 de persoane, majoritatea budiºti. Scopul acestei zile de
sãrbãtoare a fost propovãduirea Evangheliei în public la un
numãr cât mai mare de ascultãtori.
Printre invitaþi s-au aflat numeroase personalitãþi din
Guvern, armatã ºi poliþie, inclusiv autoritãþile locale.
Programul a cuprins închinare prin muzicã cu grupuri din
diferite biserici, scenete, rugãciune de binecuvântare pentru
guvernanþi, cântece interpretate de copii ºi câteva mesaje
scurte ale fraþilor slujitori. Mesajul principal a fost transmis
prin misionarul român Claudiu M. Datoritã amplorii
evenimentului acesta a fost transmis pe postul naþional de
televiziune favorizând ascultarea Evangheliei la milioane de
oameni. Este greu de cuantificat numãrul celor care L-au
primit pe Isus, dar acest concert a dus la convertirea
diferitelor personalitãþi din poliþie, armatã ºi guvern.
În urma acestui eveniment reprezentanþii
guvernamentali le-au oferit misionarilor noºtri tot sprijinul
politic pentru organizarea de concerte ºi evanghelizãri
creºtine în orice locaþie de pe teritoriul Cambodgiei. Astfel
anul 2017 va reprezenta un an al marilor oportunitãþi de a
predica Evanghelia la cât mai mulþi oameni.
Dacã vrei sã fii parte a acestei lucrãri de evanghelizare
masivã ºi vrei sã afli detalii despre cum te poþi implica ºi cum
poþi sprijini proiectele din Cambodgia viziteazã pagina lor
de internet: www.churchplantingasia.com sau contul de
facebook: Church Planting Asia. Fiþi binecuvântaþi!!!
Stiricrestine.ro

