
  

     

Publicãm numele bolnavilor pentru a
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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

Rolul profetului în planul de rãscumpãrare (II)
Isaia - omul care L-a vãzut pe Domnul

Isaia 6:1-13

Ce vezi în fiecare zi? La ce te uiþi? Pe cine priveºti? Oamenii vãd diferit aceeaºi 
realitate, ba unii n-o mai vãd deloc, sunt orbi de-a binelea. În vremuri de întuneric ºi 
orbire spiritualã naþionalã, Dumnezeu ridicã „vãzãtori”, oameni care vãd realitatea 
spiritualã. Cei mai mulþi profeþi din Vechiul Testament au activat în perioada 760 î.H. - 
460 î.H. De ce atunci? Pentru cã orbirea spiritualã a Israelului a fost cea mai cruntã. 
Regii ºi preoþii au abãtut poporul de la Legea Domnului, aºa cã a fost nevoie de profeþi 
care sã vadã cu claritate situaþia, sã mustre, sã anunþe judecata ºi sã cheme la pocãinþã. 
Ca sã-ºi poatã îndeplini misiunea de a vedea clar planul divin, Dumnezeu „îi orbea” pe 
profeþii Lui arãtându-le slava, sfinþenia ºi mãreþia Sa. Isaia este omul care L-a vãzut pe 
Domnul ºi de atunci n-a mai putut sã tacã. „În anul morþii regelui Ozia am vãzut pe 
Domnul… Vai de mine! Sunt pierdut cãci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în 
mijlocul unui popor tot cu buze necurate ºi am vãzut cu ochii mei pe Împãratul, 
Domnul oºtirilor!” (Isaia 6:1, 5). 

În urma viziunii lui, Isaia e transformat, curãþit ºi trimis sã mustre, sã anunþe 
judecata ºi pedeapsa, dar ºi sã cheme la pocãinþã poporul lui Dumnezeu. Ne întrebãm 
citind cãrþile profetice, de ce erau profeþii aºa de radicali, aºa de „împotriva” tuturor. 
Erau cel puþin douã elemente care îi fãceau atât de incomozi ºi drastici împotriva 
pãcatului: au vãzut sfinþenia Domnului ºi cunoºteau Legea Domnului. Profeþii în 
planul de rãscumpãrare, în cea mai întunecatã perioadã din istoria Israelului, au rolul 
de a arãta direcþia cea bunã. Nu ei erau împotriva tuturor, ci toþi ceilalþi erau împotriva 
Domnului. Profeþii nu fãceau decât sã fie de partea Domnului, ºi asta îi punea îndatã în 
conflict cu toþi cei care erau împotriva Domnului.

Isaia vede nu doar sfinþenia Domnului, pe care Îl numeºte de multe ori Sfântul 
lui Israel, ci el vede ºi suveranitatea lui Iahve peste întreaga istorie a umanitãþii. Isaia 
Îl vede pe Domnul stând pe un tron de domnie foarte înalt, peste toate tronurile lumii. 
Isaia are o „o teologie a istoriei” conform cãreia Iahve dã direcþia istoriei, þinând în 
frâu toate superputerile lumii, care nu fac decât sã împlineascã planurile Sale 
suverane, demult stabilite. În geopolitica vremii lui Isaia, Israel era prins la mijloc 
între Egipt ºi Asiria, douã superputeri rivale. Elitele de la curtea regalã pledau pentru 
alianþe diplomatice, relaþii internaþionale strategice. Isaia pledeazã pentru 
întoarcerea la ascultarea de Domnul, fapt pentru care este ironizat, respins ºi ignorat 
ca toþi ceilalþi profeþi. Rolul profeþilor în planul de rãscumpãrare a fost ºi sã-L arate pe 
Dumnezeu la cârma istoriei, conducând istoria pentru ca la împlinirea vremii sã vinã 
Rãscumpãrãtorul ºi sã inaugureze Împãrãþia lui Dumnezeu pe pãmânt. Aceastã 
teologie a istoriei este o încurajare ºi azi când lumea se frãmântã, liderii lumii se 
schimbã, alianþele strategice se reevalueazã. Poporul lui Dumnezeu trebuie sã vadã 
dincolo de ecranul ºtirilor care fac istorie, pe Dumnezeul istoriei, sã-I fie credincios ºi 
sã aibã încredere cã nimic nu se întâmplã fãrã voia Lui. 
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o 

o 

o 

o 
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GRUPURI DE UCENICIE. 

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 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). 

ªCOALA DUMINICALÃ. 
Rugãm pãrinþii sã aducã copiii la timp (cu 10 min. înainte de ora 10.00) ºi sã 

coopereze cu învãþãtorii pentru binele spiritual al copiilor.

ADOLESCENÞI ªI TINERI.  
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la 
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se 
mai întoarce niciodatã!  

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. Se va studia Lecþia 14 (1Petru 2:9-10), lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de 
studiu la pag. 21-24. 

În aceastã dimineaþã s-au reluat întâlnirile copiilor la ªcoala 
duminicalã. 

Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale, 

Isaia 38-45.

„Pe cine sã trimit ºi cine va 
merge pentru Noi? Eu am 

rãspuns: Iatã-mã, 
Trimite-mã!” 

(Isaia 6:8)

 Rugãciune specialã pentru 
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Mulþumim pentru misionarii români, care 
slujesc în alte þãri

Mulþumim pentru bisericile care susþin 
misionari

Mulþumim pentru donaþiile fãcute pentru 
Turcia

Mijlocim pentru misionarii din Turcia ºi lucrarea pe care o fac
Mijlocim pentru Silvia Ologeanu ºi misiunea echipei medicale în Africa (ianuarie-

martie)
Mijlocim pentru Alina Vodã din Filipine
Cerem un spirit misionar pentru Biserica „Harul”, care sã acþioneze în Titan, 

Bucureºti, Râmnicu Sãrat, România ºi pânã la capãtul lumii  

          
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

   

w w w . b b h t . r o

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

17.30 –19.30

17.30  –19.00 Continuarea în pagina 2



Biserica, prin fiecare credincios, este chematã azi sã 

vadã ºi sã proclame atât sfinþenia Domnului, cât ºi 

suveranitatea Lui în istorie. Sã nu ne lãsãm nici seduºi, nici 

înfricoºaþi de schimbãrile din lume. Sã ne pocãim de pãcate 

în faþa sfinþeniei Lui, sã trãim în ascultare de Cuvântul Lui ºi 

sã ne încredem deplin în suveranitatea Lui. Astfel ne vom 

putea împlini mandatul: „Pe cine sã trimit ºi cine va merge 

pentru Noi? Eu am rãspuns: Iatã-mã, trimite-mã!” (Isaia 

6:8)

încercat sã ne ajute, dar soluþiile lui finale au fost fie o 
adeverinþã de la Ministerul lor al Sãnãtãþii (care ar fi durat 
prea multe zile) sau o escortã (soluþie prea costisitoare).

Þin minte cã ne-am rugat toþi (Dovani, Cornel, 
Ruxi) ºi ºtiu cã ºi cei de acasã s-au rugat pentru noi. Chiar în 
momentul acela a intrat cineva care ne-a condus la mai-
marele vãmii care nu numai cã ne-a înapoiat bagajele, dar 
ne-a fãcut ºi actele necesare pentru tranzitarea 
medicamentelor cãtre Guineea.  

“Cã dacã crezi puternic, nimica nu-i spre rãu,

Ci totul se va-ntoarce spre-un ºi mai bine-al tãu.”

Cãlãtoria abia a început… Mulþumim cã ne veþi 
însoþi cu rugãciunile voastre.

                             Medicii misionarii de gardã, Ruxi ºi Silvia

Dakar, 20 ianuarie, ora 16:04

29 grade Celsius 

În câteva minute ne pornim la un drum lung ºi 
anevoios cu maºina, în jur de 17 ore, pânã la graniþa cu 
Guinea Bissau. Acolo ne va aºtepta Andrei, un frate 
misionar, dupã care avem de cãlãtorit 50 km pânã în Gabu, 
în baza unde ne vom începe lucrarea misionarã.

 Îi suntem recunoscãtori Tatãlui nostru pentru ca 
nu au intervenit probleme în obþinerea vizei pentru 
Guinea Bissau, pentru nici unul dintre noi. O parte dintre 
noi avem permis de ºedere de anul trecut.

Rugaþi-vã pentru cãlãtoria noastrã, sã fim feriþi de 
accidente (în aceastã zonã regulile de circulaþie par sã 
existe doar pentru a fi încãlcate),  sã nu fie defecþiuni ale 
maºinii închiriate (menþionez cã anul trecut am parcurs 
acest drum în 36 de ore, cu o maºinã care funþiona de fapt 
cu puterea rugãciunii). Rugaþi-vã pentru protecþia 
noastrã, mai ales cã momentan la graniþa cu Gambia este 
zonã de conflict armat, deoarece preºedintele în exerciþiu 
nu vrea sã predea puterea preºedintelui nou ales.

 

 
 

“Încolo, fraþilor, rugaþi-vã pentru noi ca 
Cuvântul Domnului sã se rãspândeascã ºi sã fie 
proslãvit, cum este la voi, ºi sã fim izbãviþi de 
oamenii nechibzuiþi ºi rãi, cãci nu toþi au 
credinþa. Credincios este Domnul: El vã va întãri ºi 
vã va pãzi de cel rãu. Domnul sã vã îndrepte 
inimile spre dragostea lui Dumnezeu ºi spre 
rãbdarea lui Hristos!”  2 Tesaloniceni 3               

                                              Cu preþuire, Ruxi ºi Silvia

Gabu, 21 ianuarie, ora 15:10

Mulþumim Domnului cã nu au fost probleme pe 
drum, doar o panã pe care au observat-o când s-a luminat, 
în faþa graniþei cu Guinea. Am ajuns la 5.00 ºi pe la 7:30 s-a 
„deschis” graniþa… adicã s-a lãsat lanþul jos. Am ajuns în 
baza misionarã ºi acum toatã lumea doarme. Pe peretele 
foiºorului din curtea bazei misionare scrie: „sã-L 
cunoaºtem pe Dumnezeu ºi sã-L facem de cunoscut”. 
Amin!

                                     Medic misionar de gardã, Silvia

OAMENI CU SUFLET BUN

Cãci noi suntem lucrarea Lui, ºi am fost zidiþi în Hristos 
Isus pentru faptele bune, pe care le-a pregãtit Dumnezeu mai 
dinainte, ca sã umblãm în ele. Efeseni 2:10

   (GESTUL EMOÞIONANT FÃCUT DE CASIERA UNUI 
SUPERMARKET DIN TIMIªOARA PENTRU O MAMÃ SÃRMANÃ)

  O întâmplare, extrem de emoþionantã, a avut loc, în urmã cu 
câteva zile, într-un supermarket din Timiºoara. O mamã împreunã cu 
cei doi copii ai ei au mers în Mall-ul din oraº în care se afla un 
supermarket pentru a cumpãra ceva mâncare cu ultimii bani pe care-i 
aveau, în monezi de 10 ºi 5 bani.

  Situaþia femeii a determinat-o pe casierã sã achite 
cumpãrãturile acesteia din propriul buzunar, iar gestul sãu i-a 
impresionat ºi pe alþi clienþi ai magazinului ºi i-a determinat sã 
intervinã imediat.

  Un timiºorean, martor la aceastã scenã, a fãcut public gestul 
extraordinar al casieriþei.

”O zi obiºnuitã de joi din luna ianuarie anul 2017. Un 
supermarket dintr-un Mall din Timiºoara. O femeie, îmbrãcatã 
modest, cu doi copilaºi lângã ea, se aºeazã la casã la banda de lângã 
mine. Se vedea clar cã cei doi copilaºi sunt crescuþi cu mult bun simþ, 

Jurnal de misiune medicalã II

Budapesta, 18 ianuarie, ora 4:20 a.m.

Dumnezeu nu doar cã ne-a adus un bãrbat în echipã, 
ci a pregãtit toate lucrurile dinainte, în detaliu. Vrem sã vã 
împãrtãºim câteva dintre aceste detalii - minuni.

Cu 24 de ore înainte de plecare, Cornel a fost anunþat 
despre misiunea din Guinea Bissau ºi a decis sã meargã cu 
noi, binecuvântat fiind de proaspãta lui soþie, reuºind  sã îºi 
facã paºaport, vaccinul pentru febra galbenã ºi asigurarea 
medicala pe ultima sutã de metri. Cu câteva ore înainte sã 
plecãm ºtiam cã toþi banii pe care îi avem la noi sunt cash.  
Puteam plãti cash biletul (care nu ne-au dat voie sã-l 
achiziþionam online, pentru cã era cu 72 de ore înaintea 
plecãrii), dar schimbând în forinþi, am fi pierdut foarte mult 
la tranzacþie. Când am încercat sã plãtim biletul lui cu card-ul 
(unul de care ºtiam cã ar trebui sã fie gol) , am constatat ca 
prin minune cã era întreaga sumã pentru bilet ba încã ºi 
suma necesarã pentru bagajul suplimentar.

Senegal, Dakar, 19 ianuarie, ora 20:56

Dupã un zbor lung, am ajuns asearã cu bine în 
aeroportul din Dakar, unde urma sã ne aºtepte Dovani 
(misionarul brazilian care ne va însoþi în Guineea), undeva la 
ieºire. El a ajuns în ziua anterioarã sosirii noastre, dar nu îi 
veniserã bagajele. Aceasta a fost în final, o binecuvântare, 
doar astfel, el ne-a putut întâmpina  în zona de preluare 
bagaje când am ajuns. Prezenþa lui a fost binevenitã pentru 
cã din cele 19 bagaje de calã ne-au oprit 9 dintre ele (care 
cuprindeau peste jumãtate dintre medicamente). Noi aveam 
acceptul de intrare a medicamentelor în Guineea Bissau, dar 
nu ºtiam ca avem nevoie ºi în Senegal pentru tranzitare. Am 
reuºit sã recuperãm 3 dintre bagaje ºi ne-au chemat 
urmãtoarea zi. Într-unul dintre bagaje de afla medicaþia 
zilnicã a lui Cornel (care are diabet insulino-dependent).

Astãzi ne-am întors dupã bagaje, cu credinþa cã totul 
este în mâna Lui. În Africa nu se aplicã legile din România, 
dar se aplicã legile lui Dumnezeu.  Am trecut pe la vreo 10 
“ºefi” . Când am ajuns la unul dintre ºefii importanþi, Dovani 
s-a împrietenit cu el, cunoscându-i  dialectul „criolo”. I-a 
câºtigat încrederea ºi “ºeful” a început sã-i povesteascã 
despre bunicul lui care trãieºte încã în Guineea Bissau. 
Astfel, Domnul a fãcut sã cãpãtãm trecere înaintea lui. El a 
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dupã modul cum se comportau. Pe bandã se aflau o bucatã de 
salam, o sticlã de 1,5 l de lapte, câteva conserve ºi o pâine. Nu erau 
alcool sau altceva.

  În spatele ei se aflau doi tineri de 16- 17 ani ºi încã alte 
câteva persoane, ce-ºi aºteptau rândul spre a-ºi plãti 
cumpãrãturile. Femeia a scos dintr-un buzunar o pungã cu 
mãrunþiº.

Erau numai monezi de 10 bani ºi de 5 bani. Îºi cere umil 
scuze casieriþei, spunându-i cã aceia sunt toþi banii pe care-i are ºi 
sperã sã-i ajungã pentru a plãti cumpãrãturile. Îºi cere de 
asemenea scuze persoanelor din spatele ei, pentru timpul de 
aºteptare necesar casieriþei sã numere monezile. Toatã lumea 
aºtepta liniºtitã la rând. Banda mea era ocupatã ºi aºteptam ºi eu 
sã-mi vinã rândul sã plãtesc. Dupã ce îi numãrã, casieriþa îi spuse cã 
are 17 lei ºi 60 de bani ºi cã totul este în regulã. Apoi adãugã cã 
poate sã plece cu acele cumpãrãturi dupã ce îi dã restul.

  O strig pe casieriþã ºi mã ofer sã-i achit eu cumpãrãturile. 
Casieriþa mã priveºte lung, îmi zâmbeºte ºi-mi spune cã acele 
cumpãrãturi au fost deja achitate. Eu insist, dar ea -ocupatã fiind- 
nu-mi mai rãspunde. Scoate bonul, deschide casa ºi îi oferã femeii 
restul.

Femeia se uitã lung ºi spune cã e o greºealã, fiindcã ea nu a 
dat o bancnotã de 50 de lei. Casieriþa insistã sã primeascã restul ºi 
îi mulþumeºte. 

  Femeia, ruºinatã, lasã capul în jos ºi încearcã sã explice 
din nou, dar îºi primeºte, într-un final, cumpãrãturile, 
mulþumindu-i cu lacrimi în ochi tinerei casieriþe.

  În secunda aceea, am crezut cã picã cerul pe mine. Îmi 
spuneam în gând:”uite, cã mai sunt încã ºi oameni cu suflet mare, 
mãrinimoºi, gata sã sarã în ajutorul celor necãjiþi!”

Dar, nici nu am apucat sã mã gândesc prea mult, fiindcã       
i-am auzit pe cei doi tineri care fuseserã la coadã în spatele femeii, 
cum îi spuneau casierei cã este una dintre cele mai extraordinare 
persoane ºi cã ei nu mai doresc sã cumpere, deocamdatã, nimic.

  Au fãcut apoi, rapid, doi paºi cãtre femeia cu 
cumpãrãturile ºi i-au întins o bancnotã de 100 de lei. Spuneau cã ei 
nu au nevoie de acei bani, deoarece voiau sã-ºi cumpere þigãri, dar 
ea are mai multã nevoie de aceºti bani pentru hrana copiilor decât 
au ei pentru þigãri.

  Toþi cei care asistaserã la întâmplarea aceasta, i-au oferit 
femeii fiecare ceea ce a putut ºi cât au putut: mâncare, dulciuri, 
bani.
  Am încercat sã vorbesc cu ea, însã n-am putut deoarece ea 
plângea. M-am întors apoi la casieriþã sã-i mulþumesc pentru gestul 
ei impresionant. Ea a zâmbit senin ºi mi-a spus:

-Nu puteam sã primesc un cadou mai frumos de la 
Dumnezeu, astãzi, de ziua mea, decât acesta! Îi mulþumesc 
mult!

 Uite, mi-am zis eu atunci, cã mai sunt încã ºi oameni buni, 
chiar dacã sãrbãtorile au trecut! Iatã cã bunãtatea nu a murit, 
fiindcã noi-românii suntem OAMENI CU SUFLET FRUMOS! Chiar 
dacã unii muncesc pe salariul minim pe economie, ei nu uitã cã 
sunt oameni! La mulþi ani, suflet bun, i-am spus-o atunci ºi o mai 
spun din nou! La mulþi ani! 
  
  Dumnezeu nu doarme NICIODATÃ ºi El înregistreazã 
totul ºi se bucurã de gesturile noastre mãrunte!!!” 

Pastor, Daniel Mercioniu

Sora Mirela Stamate

mulþumire cã Dumnezeu i-a dat putere sã treacã peste 
încercãrile grele din anul 2016 (decesul mamei ºi al soþului)

mulþumire pentru prietenii pe care îi are ºi pe care îi 
simte aproape de ea 

se roagã pentru sãnãtate fizicã ºi putere de muncã
se roagã pentru mântuirea fiului (Andrei) ºi a familiei 

lui 

Fr. Beniamin Purdel

mulþumire cã este un copil al lui Dumnezeu
mulþumire cã se aflã în Casa Domnului ºi cã are 

bucuria de a-L lãuda pe Dumnezeu
mulþumire cã a crescut într-o familie cu pãrinþi 

credincioºi 
mulþumire pentru fraþii de trup (7) care sunt toþi 

credinioºi ºi pentru nepoþi (21)
se roagã sã se împlineascã în viaþa lui cuvintele 

psalmistului (Ps. 37:3-7)
se roagã pentru mântuirea prietenilor ºi a colegilor de 

serviciu
se roagã pentru mântuirea mãtuºei, Mioara  

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel Legea 
lui Hristos!  Galateni 6:2
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R u g ã c i u n e  un i i p e n t r u  al þ i i

U n  dr a m  d e  în þ e l e p c i u n e
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