Rugãciune specialã pentru
BISERICĂ
sMulțumire pentru Hristos, care Iș i zideș te

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreția
8. Georgeta Chiș că
9. Ignat Maria
10. Ionescu Eugenia
11. Ivaș cu Maria
12. Lă ză rescu Ș tefan
13. Micu Gherghina
14. Mihai Constantin
15. Mihă ilescu Marta
16. Mitu Emilia
17. Nica Ș tefia
18. Omota Nicu
19. Oprea Aurica
20. Radu Aniș oara
21. Ră dulescu Venera
22. Sas Florian
23. Să că cean Elena
24. Să că cean Gheorghe
25. Scâ ntei Marieta
26. Scâ ntei Gheorghi
27. Slujitoru Angela
28. Stan Constantin
29. Stroe Silvia
30. Stroe George
31. Unisor Cornelia
32. Vandici Aurora
33. Vasile Alexandru
34. Voinea Simona
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
sã ne informați despre orice
modificare a stãrii lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați
legãtura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII
Atunci, Isus a zis ucenicilor Să i: „Dacă
voieşte cineva să vină după Mine, să se
lepede de sine, să-şi ia crucea şi să Mă
urmeze. Pentru că oricine va vrea să-şi

Biserica ș i astă zi.
sMulțumire pentru Biserica luptă toare ș i
biruitoare, pe care Porț i le Locuinț e i
morților nu o biruieș te.
sMulțumire pentru Duhul Sfâ nt, care a dat
naș tere Bisericii ș i o asistă ın
̂ toată istoria ei.
sMulțumire pentru biserica locală „Harul”, ș i pentru cei peste 20 de ani de
istorie.
sMulțumire pentru toți membrii slujitori ai bisericii „Harul”.
sMijlocire pentru ın
̂ viorarea spirituală a bisericii „Harul” ș i pentru creș tere
spirituală .
sMijlocire pentru manifestarea iubirii creș tine, a compasiunii, a empatiei ın
̂
biserică .
sMijlocire pentru creș terea să nă toasă a bisericii ın
̂ toate privințele.
sMijlocire pentru ın
̂ deplinirea misiunii Bisericii „Harul” ın
̂ Titan ș i pâ nă la
marginile lumii.
sMijlocire pentru mâ ntuirea oamenilor care intră ın
̂ Biserica „Harul”.

Anunțuri:
o
DOCTRINE BIBLICE. Incepâ nd cu duminica viitoare, ın
̂ cadrul
slujbelor de după amiază , se va continua cu prezentarea doctrinelor
biblice. Vă aș teptă m să cunoaș tem ș i să aprofundă m ım
̂ preună doctrinele
biblice care stau la baza crezului nostru.
o CATEHEZĂ. Studiul de cateheză , ın
̂ ceput ın
̂ luna octombrie, se apropie
de final. Vom mai avea trei ın
̂ tâ lniri, ș i apoi prin harul Domnului vom avea
un botez. Mulțumim celor care au participat cu consecvență ın
̂ această
serie ș i ıî aș teptă m pe cei care sunt hotă râ ți să -L urmeze pe Domnul Isus ın
̂
seria din primavară .
o COMITET. Frații din comitetul bisericii sunt invitați mâ ine seară de la
ora 18.00 la prima ș edință din acest an. Rugați-vă pentru ca Dumnezeu să
ne dea ın
̂ țelepciune ș i că lă uzire ın
̂ deciziile pe care urmează să le luă m
pentru acest an.
o
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
o
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de
rugã ciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.
o
CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament ın
̂ ordine
cronologică . Primele ș ase luni vom citi cele patru evanghelii simultan,
urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică . Pentru citirea

scape viaţa o va pierde, dar oricine îşi
va pierde viaţa pentru Mine o va
câştiga. Matei 16:24-25
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Tensiunea punctului de întoarcere
Matei 16:13-28
Ultimul an din lucrarea publică a Mâ ntuitorului a debutat cu un punct
de ın
̂ toarcere; o cotitură bruscă ın
̂ urma că reia Mâ ntuitorul „ș i-a ın
̂ dreptat fața
hotă râ t să meargă spre Ierusalim”, unde avea să fie contestat, arestat, judecat ș i
condamnat. La Ierusalim urma să moară ș i să ı̂nvie a treia zi, conform
profețiilor. O astfel de ın
̂ toarcere crează tensiune. Isus era pregă tit, dar nu
acelaș i lucru se poate spune despre ucenicii Lui.
Sunt momente ı̂ n viaț ă ı̂ n care schimbă rile intervin brusc, pe
neaș teptate. Cursul vieții se poate ı̂ntoarce ı̂ntr-o direcție nedorită . Eș ti
pregă tit să faci față tensiunii? Care este cheia care dezleagă sensul schimbă rii
ș i ne eliberează de tensiune?
Tensiunea dintre ce cred oamenii și ce crezi tu despre Isus (16:1317)

Tensiunea dintre Biserica lui Hristos și Porțile iadului (16:18)

Tensiunea dintre gândurile oamenilor și gândurile lui Dumnezeu
(16:21-23)

Tensiunea dintre pierderea lumii de aici și câștigarea sufletului
(16:24-28)

In toată acestă tensiune există o cheie care ne descuie sensul nou al
vieții, după orice cotitură bruscă ș i neaș teptată , ș i anume „cheile Impă ră ției
cerurilor”. Ințelegerea naturii „Impă ră ției cerurilor” pe pă mâ nt este cheia.
Ințelegerea, sincronizarea ș i acceptarea „legă rii” ș i „dezlegă rii” din cer ș i de pe
pă mâ nt eliberează tensiunea punctului de ın
̂ toarcere ș i ne dă puterea să
continuă m drumul spre Ierusalim, chiar dacă acesta devine un drum al crucii.
Nu ș tim câ t de lin va curge viața noastră sau câ t de brusc se va ın
̂ toarce
ın
̂ 2018, dar trebuie să dorim ca voia Lui să se facă „precum ın
̂ cer ș i pe pă mâ nt”.
Este singura cale de a elibera tensiunea ș i de a ne odihni sufletul ın
̂ agonia
schimbă rii: „Tată , facă -se nu cum voiesc Eu, ci cum voieș ti Tu!”.
Pastor, Daniel Mercioniu

POEZIE
Anul Nou

B I S E R I C A P E R S E C U TATÃ
16 creştini morţi în prima zi din an

Valentin Popovici
Am mai trecut o cotitură şi-am mai legat ın
̂ vremi
un nod,
Am mai ın
̂ chis 'napoi o poartă şi-am mai trecut
peste un pod.
Iar Timpul, scotocind desaga, o nouă haină iar ış̂i
scoate.
Un an s-a dus şi altul vine, şi toate-s noi şi vechi
sunt toate.
S-a-ntors clepsidra vremii iară şi, stă m la un prag de
vremuri noi,
Dar cine ştie-n calendare dacă mai sunt şi alte foi?
In sacul vremii pe golite, câ te surprize ne aşteaptă ?
Şi nu cumva pe scara vremii, aceasta e ultima
treaptă ?
Câ nd Anul Vechi a dat salutul, avea o teamă la apel,
Că ci Anul Nou stă tea ın
̂ faţă , dar nu vedea ce-i după
el.
S-a dat onor la schimbul gă rzii, dar mai solemn ca
altă dată ,
De parcă anii, pe la vamă , nu vor mai trece
niciodată .
Ne vin ră vaşe din Scriptură , că -n vremurile de apoi,
Vor fi ră zboaie, boli şi ură , şi Anticristul printre noi;
Că -n mulţi iubirea şi credinţa se vor ră ci ın
̂ sloi de
gheaţă ,
Iar strâ mbă tatea şi desfrâ ul vor umple legile din
viaţă .
Dar iar ne mai sosesc ră vaşe că Dumnezeu eAtotstă pâ n,
Că -n mâ na Lui stă Universul, şi toate doar prin El
ră mâ n.
Intr-o clipită hotă râ tă , El va striga timpului: GATA!
Şi timpul va preda ştafeta, ca să ın
̂ ceapă judecata!
Eşti pregă tit de ın
̂ tâ lnirea cu Marele Judecă tor?
El vrea să -ţi dea prin har iertarea, să -ţi fie azi
Mâ ntuitor.
Al veşniciilor Pă rinte, ce-a ın
̂ noit un an pe cale,
Vrea şi pe noi să ne-nnoiască , pentru ospă ţul slavei
Sale!

după un serviciu divin în Nigeria
Persoane neidentificate au ım
̂ puș cat şi au
ucis 16 creştini la sfâ rşitul timpului de ın
̂ chinare
din prima zi din an ın
̂ Nigeria. BBC a relatat că
atacul s-a produs ın
̂ tr-o regiune din statul Rivers,
cunoscută pentru producţia de petrol, şi unde s-au
semnalat şi intensifică ri ale tensiunilor ı̂ntre
grupă ri rivale, notează Christian Post.
Ziarul „The Nigerian Independent” a relatat
că mai multe persoane au deschis focul la
ın
̂ tâ mplare luni, 1 ianuarie, asupra credincioşilor
care au ieşit din clă direa unei biserici după
terminarea serviciului divin, ın
̂ să nu se ştie exact
câ te persoane au fost ım
̂ puşcate.
Cel puţin 12 persoane se pare că au fost
spitalizate ın
̂ urma focurilor de armă . Ofiţerul de
relaţii cu publicul al poliţiei locale, Nnamdi Omoni,
a declarat: „comisarul de poliţie adjunct,
responsabil cu investigaţia atacului, precum şi o
echipă de poliţişti au fost mobilizaţi la faţa locului
pentru a restabili ordinea”.
Omoni a adă ugat: „comisarul-şef de poliţie,
Ahmed Zaki, a declanşat o urmă rire generală
pentru a-i prinde pe cei responsabili de acest atac
şi pentru a-i aduce ın
̂ faţa justiţiei. Câ nd echipa
tactică de la faţa locului va finaliza faza iniţială a
cercetă rilor vom putea şti exact numă rul total de
persoane implicate”.
BBC a mai spus că locuitorii din oraşul
Omuku, unde au avut loc ım
̂ puşcă turile, au crezut
că acestea sunt de fapt focuri de artificii.
Oraşul este cunoscut pentru crimele
violente care au loc acolo şi care au cunoscut o
creştere ın
̂ decursul anului trecut, cu grupă ri rivale
ce se luptă pentru controlul unei pă rţi mai mari din
zonele bogate ın
̂ petrol.
Deşi nu e clar dacă atacul din prima zi a
anului are vreo legă tură cu controlul asupra
producţiei de petrol, creştinii din Nigeria au avut
mult de suferit din partea diferitelor grupă ri pe
parcursul anului 2017.
Patru creştini ce câ ntau colinde au fost ucişi
cu 2 zile ın
̂ ainte de Cră ciun, iar alţi zece au fost grav
ră niţi. Atacatorii au fost identificaţi ca fă câ nd parte
din grupul etnic Fulani, care au ucis sute de creştini

ın
̂ anul ce a trecut.
Un purtă tor de cuvâ nt al Adună rii Poporului din
sudul Kadunei, Yakubu Kuzamani, referindu-se la
atacurile ce au avut loc recent ım
̂ potriva creştinilor, a
declarat: „Nu putem să nu ne ın
̂ trebă m care au fost
motivele pentru care nişte oameni care s-au adunat
paşnic să câ nte colinde de Cră ciun ın
̂ micul lor sat au
fost ım
̂ puşcaţi”.
De asemenea Andrew Kure din partea
Forumului Naţional Progresist din sudul Kadunei a
numit atacul „barbar, nedrept şi inuman”, şi că „trebuie
condamnat de că tre toţi oamenii de bună -credinţă ”.
Stephen Mamza, directorul local al Asociaţiei
Creştinilor din Nigeria, a spus că cel puţin 100 de
persoane au fost ucise ın
̂ atacuri comise de că tre grupul
Fulani, doar ın
̂ luna decembrie, şi mulţi alţii au fost daţi
dispă ruţi.
Grupul terorist Boko Haram a declarat şi el
ră zboi ım
̂ potriva creştinilor şi a musulmanilor care nu
se aliază cu ei, cu intenţia declarată de a extermina toţi
creştinii din ţară .
Nigeria este pe locul 12 ın
̂ indexul mondial al
persecuţiei, conform organizaţiei Open Doors.
Este un început de an nou în care vedem că
atacurile şi crimele împotriva creştinilor continuă chiar
din prima zi. Domnul Isus ne zice ,,În lume veţi avea
necazuri; dar îndrăzniţi Eu am biruit lumea.” (Ioan
16:33). Dumnezeu ne-a dat o armă importantă care are
cea mai mare eficienţă în lupta cu duşmanul credinţei:
rugăciunea. Să nu pregetăm să o folosim.

Creștinii din China ignoră interdicția
școlilor duminicale
Leah Marieann Klett, Breaking Christian News:
Creș tinii din oraș ul Wenzhou ignoră interzicerea
oficială a orelor de ș coală duminicală ș i au promis că
vor continua să ın
̂ vețe copiii despre Isus pâ nă câ nd
credincioș ii vor depă ș i numă rul ateilor din țară .
Potrivit unui nou raport Reuters, bisericile din
Wenzhou, cunoscute sub numele „Ierusalimul Chinei”
datorită comunită ții creș tine considerabile, au ın
̂ ceput
să ın
̂ vețe copiii ın
̂ case particulare sau ın
̂ alte locuri,
după ce autorită ț ile au scos ı̂n afara legii ș coala
duminicală la ın
̂ ceputul acestui an.
In casa ei „credința vine pe primul loc, notele vin

pe locul al doilea”, a afirmat o mamă cu numele Chen,
afirmâ nd că copiii ar trebui să participe la cursurile
biblice deoarece educația de stat nu oferă suficiente
ın
̂ drumă ri morale ș i spirituale.
„Drogurile, pornografia, jocurile de noroc ș i
violența sunt probleme grave ın
̂ râ ndul tinerilor de
astă zi, iar jocurile video sunt extrem de seducă toare”,
a declarat ea pentru Reuters. „Nu putem fi ală turi de
el [copil] tot timpul, aș a că numai prin credință ıl̂
putem face să ın
̂ țeleagă (ce e bine să facă ).” Ea a
adă ugat: „Cu siguranț ă vor exista mai mulț i
credincioș i ı̂n urmă toarea generaț ie. Capacitatea
credinței creș tine de a fi moș tenită ș i transmisă
continuă să crească .”
Pe lâ ngă interzicerea ș colilor duminicale ın
̂
unele districte din Wenzhou, copiii din alte regiuni au
fost ım
̂ piedicați să participe la activită ți religioase,
inclusiv la taberele de vară . In acel moment,
autorită țile au citat “temperaturile ridicate” ca un
posibil pericol pentru să nă tate.
Reuters notează că , deș i legea chineză acordă
oficial libertatea religioasă tuturor, inclusiv copiilor,
reglementă rile privind educaț i a ș i protecț i a
minorilor spun că religia nu poate fi folosită pentru a
„constrâ nge” copiii să creadă . In septembrie,
autorită ț i le au lansat noi reguli care extind
supravegherea de stat a educației religioase la nivel
național.
Oficialită ț ile chineze au avertizat anterior
pă rinții creș tini că dacă ıș̂i continuă să -ș i ia copiii ın
̂
biserici care nu au fost aprobate de guvern,
odraslelor li se va interzice să frecventeze colegiul
sau vor servi ın
̂ armată ș i se vor confrunta cu mă suri
de justiție.
Guvernul a sancționat Biserica Protestantă ,
Biserica controlată de stat, cu alte cuvinte le-a
interzis ı̂n mod special membrilor să i să „spele
creierul” adolescenților cu credințe religioase ș i să
ducă copiii la activită ți religioase.

RUGĂCIUNE
Rugăciune pentru RVE București
Aș a cum ne-a solicitat noul director al RVE
Bucureș ti, Cristian Matei, atunci câ nd a fost prezent
ın
̂ biserica noastră , să ne rugă m ș i să postim pentru
urmă toarele motive:
- Unitatea echipei RVE Bucureș ti
- Resurse umane, financiare, spațiu adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM

