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. Chelu Mariana
7. Cibu Maxim
8. Ene Lucreția
9. Fernandez Eddy
10. Georgeta Chiș că
11. Ignat Maria
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaș cu Maria
14. Lă ză rescu Ș tefan
15. Mateescu Dan
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mihă ilescu Marta
19. Mitu Emilia
20. Nica Ș tefia
21. Omota Nicu
22. Oprea Aurica
23. Radu Aniș oara
24. Ră dulescu Venera
25. Sas Florian
26. Să că cean Elena
27. Să că cean Gheorghe
28. Scâ ntei Marieta
29. Scâ ntei Gheorghi
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Stroe Silvia
33. Stroe George
34. Unisor Cornelia
35. Vandici Aurora
36. Vasile Alexandru
37. 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

Și chiar perii din cap, toți vă
sunt numărați. Deci să nu vă
temeți: voi sunteți mai de
preț decât multe vrăbii.
Luca 12:7

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:

www.bbht.ro
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Borne și mesaje pe drum
Luca 12:1-12
Isus mergea spre Ierusalim, iar ucenicii Îl urmau îngroziți. Mântuitorul îi
avertizează de consecințele fricii lor, dar le dă și câteva remedii pentru frică. Deși
era îmbulzit de zeci de mii de oameni, Isus li se adresează ucenicilor. Ești pregătit să
mergi după El pe drum? Urmărește bornele și mesajele!

Drojdia: Păziți-vă de ipocrizie! (v. 1-3)
„Frica de oameni este o cursă” care îi poate prinde în „lațul fățărniciei” chiar și pe
cei mai credincioși ucenici (Galateni 2:11-14).

o
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Duminica aceasta ș i duminica viitoare (28
ianuarie) vom continua să prezentă m ı̂nvă ț ătura biblică despre Biserică.
Aș teptă m ı̂ntrebă rile dvs. ı̂n legă tură cu aceste teme (scrise sau rostite la
microfon). Vă mulțumim!
o
BOTEZ. Prin harul Domnului, duminica viitoare, ın
̂ cadrul slujbei de
dimineață, vom avea un botez nou-testamentar, ın
̂ cadrul că ruia mai multe
suflete ıl̂ vor mă rturisi ın
̂ apa botezului pe Isus Hristos, ca Mâ ntuitor ș i Domn
personal. Cu această ocazie, vom avea ca invitat pe fr. Zaharia Lăpugean,
pă storul bisericii din Ogrezeni, care va vesti Cuvâ ntul Domnului. Dumnezeu să
binecuvâ nteze cu multă putere ș i har acest eveniment al bisericii noastre.
COMITET. Invită m frații din comitetul bisericii, mâ ine seară la ora 18.00, la o
ș edinț ă specială a comitetului, pentru a asculta mă rturiile ı̂ntoarcerii la
Dumnezeu a candidaților pentru botez. Apoi, mărturiile persoanelor care se vor
boteza, vor putea fi ascultate ș i ın
̂ cadrul slujbei de miercuri seara, de la ora
17.30.
o
EUTIH. Ai vă zut vreodată un artist de circ care ın
̂ vâ rte 10...15 farfurii ın
̂
vâ rfurile unor bețe foarte ascuțite, ın
̂ cercâ nd să nu scape niciuna pe jos? Uneori
exact aș a arată ș i viețile noastre! Vino la ın
̂ tâ lnirea Eutih ș i vei descoperi câ teva
principii biblice importante, care ıț̂i vor ară ta cum să-ți administrezi timpul
ın
̂ tr-un mod eficient. Marți, de la 18.30…
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 frații, surorile ș i tinerii
care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã .
Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.

Frica: Nu vă temeți, prietenii mei! (v. 4-5)
Frica de Dumnezeu este cel mai bun remediu pentru frica de oameni. Când știi cine
este și ce poate face Dumnezeu, atunci nu te mai temi de ce-ți pot face oamenii.

Vrăbiuțele: Încredeți-vă în providența divină! (v. 6-7)
Încrederea în providența lui Dumnezeu este alt remediu pentru frică. El ne poartă de
grijă până în cele mai mici detalii și ne consideră mult mai prețioși decât multe
vrăbii de care se îngrijește.

Fiul: Mărturisiți-L, nu vă lepădați de El! (v. 8-9)
Provocarea esențială constă în a-L mărturisi pe Hristos, plin de credință și curaj, sau
a te lepăda de El. Frica este o cauză a lepădării (vezi Petru), iar ipocrizia de
asemenea (vezi Iuda).

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucure ti, 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

Continuarea în pagina 2

Tribunalul: Nu vă îngrijorați, Duhul Sfânt vă
asistă! (v. 10-12)
Mărturisirea lui Hristos ca ucenici ai Lui ne va aduce în
fața autorităților ca să dăm socoteală. Duhul Sfânt,
Apărătorul nostru, ne va învăța tot ce trebuie să
răspundem.

În inima acestui pasaj este frica, cea care se cuibărește în
mintea noastră și ne determină să fim ipocriți, să ne
ascundem. Dacă eliminăm cauza, frica, dispare și
efectul, fățărnicia. Frica de Dumnezeu, care vede și
cunoaște tot despre noi, ne vindecă de frica de oameni și
ne dă curaj să-L mărturisim pe Hristos fără frică. Duhul
Sfânt ne asistă în toată călătoria noastră creștină și ne
asigură resursele necesare. De aceea, nu trebuie să ne
temem și nici să nu ne îngrijorăm.
Pastor, Daniel Mercioniu

C A RT EA E O V I A ȚĂ
O făptură atât de minunată
de Dr. Paul Brand și Philip Yancey
O făptură atât de minunată de Dr. Paul Brand și
Philip Yancey este o carte care analizează componente
ale corpului uman şi ale anatomiei acestuia, pentru a
scoate în evidenţă câteva analogii spirituale.
Dr. Paul Brand (1914-2003) a fost un chirurg
ortoped specializat în ortopedia mâinii, specialist în
lepră și misionar. El s-a născut în India din părinţi de
origine britanică misionari şi a trăit acolo până la vârsta
de 6 ani. În 1946 ajunge din nou în India pentru ceea ce
credea el că va fi o perioadă de un an, dar care se va
transforma într-o şedere de 17 ani. În tot acest timp, el va
lucra printre leproşi, căutând metode de a le uşura
acestora suferinţa cauzată de lipsa celulelor nervoase
responsabile cu durerea, va fonda un centru pentru a-i
învăţa pe leproşi o meserie, va ţine cursuri şi va primi
premii şi distincţii importante pentru contribuţiile sale în
domeniu, printre care şi o distincţie din partea Reginei
Elisabeta a Angliei.
Philip Yancey a fost cel care l-a căutat pe Dr.
Brand, în timp ce se documenta pentru cartea sa, Unde
este Dumnezeu când sufăr?. În acea perioadă a
descoperit un eseu scris de Dr. Brand, intitulat Darul
durerii. Yancey a fost uimit să vadă că există oameni care
îşi doresc să poată simţi durerea, în contextul în care el
avea de-a face cu oameni care se plângeau de ea. Aşadar,
a decis să se întâlnească cu Dr. Brand şi să afle mai multe.
După ceva vreme, Dr. Brand a recunoscut cu
sfială că avusese tentativa de a scrie o carte pe baza unor

meditaţii de-ale sale referitoare la trupul uman. Iată ce
spune dr. Brand însuşi:
Am preluat o analogie din Noul Testament şi
am actualizat-o, adăugându-i cunoştinţele noi pe care
le-a câştigat ştiinţa modernă. În chip curios, toate
descoperirile medicale par a face analogia să se
potrivească şi mai bine; nici una dintre ele nu a
estompat sensul originar, pe care l-a folosit apostolul
Pavel.
Philip Yancey s-a arătat imediat interesat şi i-a
propus să colaboreze la scrierea unei cărţi pe această
temă. Iată ce spune el: Împreună cu dr. Brand ne dorim
ca această carte să înlăture prăpastia care separă, de
atâta timp, lumea creată de Sursa sa. Avem speranţa
că această carte va oferi o înţelegere a legăturii
organice, misterioase, care există între oamenii lui
Dumnezeu. Pentru exprimarea acestei legături,
scriitorii Noului Testament au recurs mereu la o
singură metaforă: Trupul lui Hristos. În acest volum
vom examina Trupul, precum şi patru dintre
componentele sale.
Este vorba despre celule, oase, piele şi
elemente ale sistemului locomotor.
Celulele sunt unităţile de bază ale unui
organism. Tot aşa şi oamenii sunt elementele ce
formează Biserica. Lui Dumnezeu Îi place varietatea,
aşa că a creat o mulţime de tipuri de celule, fiecare cu
specializarea sa, foarte diferite ca formă, mărime,
utilitate, şi tot aşa şi Biserica e formată din oameni cu
daruri diferite, provenind din categorii diferite, cu
moduri diferite de viaţă şi închinare, dar toţi egali ca
valoare. De asemenea, celulele individuale trebuie să
se dedice în slujba întregului trup, doar aşa fiind cu
adevărat de folos.
Dacă fiecare dintre noi va putea învăţa să se
bucure de faptul că suntem importanţi doar în relaţie
cu Trupul şi dacă va recunoaşte valoarea în fiecare
dintre ceilalţi membri, poate că abia atunci celulele
Trupului lui Hristos vor începe să se comporte aşa
cum a intenţionat El.
Iată o reformulare a pasajului din 1 Corinteni
12 folosind analogia celulelor: Trupul este un singur
tot, deşi este format din multe celule şi, deşi celulele
trupului sunt numeroase, ele formează un singur trup.
Dacă globula albă ar spune „fiindcă nu sunt neuron,
nu sunt din trup”, ea nu va înceta să constituie o parte
a trupului din acest motiv. Iar dacă celula musculară
i-ar spune celulei nervoase optice „fiindcă nu sunt
nerv optic, nu sunt din trup”, ea nu va înceta să fie
parte constitutivă a organismului din acest motiv.
Dacă întreg trupul ar fi o celulă nervoasă optică, unde
ar fi capacitatea motorie a trupului? Dacă întregul
organism ar fi un nerv auditiv, unde ar fi simţul
vederii? De fapt, Dumnezeu a aranjat fiecare dintre
celulele trupului exact aşa cum a dorit El. Dacă toate
celulele ar fi la fel, unde ar mai fi trupul? Dar aşa,
există mai multe celule, dar un singur trup.
Trebuie să ne oprim şi să ne uităm atent la noi
înşine. Dumnezeu are nevoie de tot soiul de celule în

Trupul Său: grase şi slabe, bogate şi sărace, simple şi
complexe. Numai că El are nevoie doar de celule loiale. Iar
în sfera utilizării resurselor, Isus, Capul nostru, a avut de
spus multe lucruri tulburătoare. Dumnezeu să ne ferească
să fim un cancer în Trupul Său.
Următoarea componentă majoră a corpului uman
pe care o iau în discuţie Paul Brand şi Philip Yancey sunt
oasele. Acestea sunt simbolul doctrinei, al fundamentului
credinţei. Scheletul nu este frumos, dar el permite
funcţionarea. Tot aşa şi adevărul este de multe ori atacat,
este neatractiv şi incomod. Dar tocmai în rigiditatea
regulilor stă buna funcţionare a Trupului lui Hristos.
Principiile fundamentale ale credinţei creştine şi
legile care guvernează natura umană sunt doar structura
de la baza relaţiilor şi funcţionează cel mai bine atunci
când sunt fondate pe principii fixe şi previzibile. Desigur,
putem să încălcăm aceste principii: adulterul, hoţia,
minciuna, idolatria, opresiunea celor săraci s-au strecurat
în toate societăţile de-a lungul istoriei. Dar rezultatul este
o fractură care poate imobiliza întregul trup. Oasele,
menite să ne elibereze, ne înrobesc atunci când sunt rupte.
De asemenea, oasele sunt tari, dar vii. Oasele
capătă consistenţă şi se întăresc tot aşa cum credinţa, la
început plină de îndoieli, convingeri vag înţelese şi de
multe ori prea uşor de modelat, devine mai tare şi mai de
nădejde, iar doctrinele la început formale devin părţi
integrante ale creştinului.
Când analizez radiografiile unor oase care capătă
consistenţă sau se întăresc, îmi amintesc de propriul meu
schelet al credinţei. Pe când eram un creştin nou-născut,
credinţa îmi era moale şi pliabilă, formată din convingeri
vag înţelese despre Dumnezeu, precum şi despre nevoia
mea pentru El. Cu timpul, Dumnezeu s-a folosit de Biblie şi
de alţi creştini, pentru a mă ajuta să-mi osific scheletul
credinţei. În aceeaşi manieră în care osteoblastele depun
minerale noi şi ferme într-un os, substanţa credinţei mi s-a
întărit şi a devenit mai de nădejde.
Pielea, a treia componentă tratată în cartea O
făptură atât de minunată este un organ deosebit. Ea dă
foarte multe înformaţii, despre vârstă, profesie,
sentimentele dintr-un anumit moment. Cu ajutorul ei
simţim, ea se adaptează, făcând posibilă apucarea
obiectelor, prin ea atingem, prin ea putem arăta iubire. În
Biserică, pielea este un simbol pentru atmosfera din cadrul
ei. La fel cum putem transmite sentimentele, înroşindu-ne
de ruşine sau furie de exemplu, la fel şi atmosfera poate
transmite dacă în biserică există dragoste, bucurie, pace,
îndelungă răbdare, bunătate. Ce ar vedea un străin în
această comunitate? Pielea se adaptează, la fel cum un
creştin trebuie să răspundă nevoilor altora.
Analogia pielii – moale, caldă şi palpabilă – ne
transmite mesajul lui Hristos, care e nerăbdător să
relaţioneze cu creaţiile Lui prin dragoste.
Ultima componentă analizată de dr. Paul Brand şi
Philip Yancey este locomoţia, mai exact muşchii şi felul în
care se comportă aceştia. Descoperiți ce învățături putem
extrage din analogia aceasta, ascultând emisiunea
CARTEA E O VIAȚĂ, sezonul 2, episodul 5 din secțiunea
Emisiuni de pe www.carteaeoviață.com

Rugăciune unii pentru alții
Purtați-vă sarcinile unii altora și veți
împlini astfel Legea lui Hristos.
Galateni 6:2
Fam. Păun Cristian și Mihaela
- rugă ciune pentru mâ ntuirea copiilor, Laura
ș i Că tă lin
- rugă ciune pentru un serviciu stabil
- ın
̂ țelepciune ın
̂ mă rturisirea Evangheliei
- mulțumire că Dumnezeu i-a binecuvâ ntat
cu tot ce au nevoie

Sora Stoican Elena (Lili)
- rugă ciune pentru mâ ntuirea copiilor
- rugă ciune pentru creș terea ın
̂ credință
- doreș te să citească mai mult Biblia ș i s-o
ın
̂ țeleagă
- rugă ciune pentru să nă tate fizică ș i pace
sufletească

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, spaț i u
adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM

