
  

     

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

Templul lui Dumnezeu ºi planul de rãscumpãrare
1 Regi 8:1-21

Pentru cei mai mulþi oameni, templele înseamnã religie, iar religia înseamnã 
temple, moschei, catedrale, biserici. În vechiul Israel, David ºi Solomon sunt regii care 
au pregãtit ºi clãdit templul de la Ierusalim în sec. X î.H. De ce era nevoie de un templu 
la Ierusalim? De ce au trecut 480 de ani de la intrarea evreilor în Þara promisã pânã la 
construirea templului? Ce rol a avut templul în iudaism? A avut templul vreun rol în 
planul de rãscumpãrare? Mai are vreo relevanþã astãzi templul lui Dumnezeu? Care 
este astãzi acest templu? Pentru a înþelege rãspunsul la aceste întrebãri este important 
sã înþelegem rolul templului de la Ierusalim în cadrul iudaismului, dar ºi din 
perspectiva Noului Testament.

Rolul templului în Israel 1 Regi 6:12, 13; 8:1-11; 9:1-3
Templul era locul prezenþei lui Dumnezeu în mijlocul poporului: norul Slavei 

Domnului care se odihnea pe capacul ispãºirii în Sfânta Sfintelor.

Templul vorbea despre sfinþenia lui Dumnezeu ºi pãcatul omului, despre 
iertare prin jertfã.

Templul era un factor de unitate în închinare, ºi chiar de unitate naþionalã (cf. 
1 Regi 12:25-30).

Templul în lucrarea Mântuitorului
Curãþirea templului  Matei 21:10-13; Marcu 11:15-17; Luca 19:45-48

Rostirea judecãþii asupra templului  Matei 24:1, 2; Luca 19:41-44

Identificarea trupului Sãu cu templulIoan 2:13-22

Templul ca imagine a Bisericii
1 Corinteni 3:16-17; 6:19-20  pentr u cã Duhul lui Sfânt locuieºte în 

credincioºii care formeazã Biserica(adunarea sfinþilor lui Dumnezeu) ºi lucreazã 
sfinþire în ei ºi unitate între ei

2 Corinteni 6:16-18pentru cã Biserica este locul prezenþei lui Dumnezeu pe 
pãmânt astãzi 

Efeseni 2:19-22  pentr u cã Biserica este templul ceresc, zidit din închinãtorii 
lui Dumnezeu din toate naþiunile

Templul lui Dumnezeu este astãzi trupul fiecãrui credincios în care locuieºte 

prezenþa lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Tu eºti templul mobil prin care lumea trebuie 

sã vadã slava Domnului. De asemenea, biserica localã (ca parte a Bisericii universale), 

formatã din credincioºi în care locuieºte Duhul Sfânt, este templul lui Dumnezeu astãzi 
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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)

ORA DE IARNÃ. 

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  

 Continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie cu Lecþia 6 
(1Petru 1:13), lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de studiu (II) la pag. 3-8.

Vã reaminitim cã slujba de dupã amiazã va începe la ora 17.30. De 
asemenea, ºi slujba de miercuri seara va începe tot de la ora 17.30.

VIZITÃ. Prin harul Domnului, duminica viitoare îl vom avea în mijlocul nostru pe fr. 
Sorin Covaci, fost pastor al bisericii HARUL în primii ani de la înfiinþare.

1Regi 17-22; Psalmii 82-83.

o 

Nu ºtiþi cã voi sunteþi Templul 

lui Dumnezeu ºi cã Duhul lui 

Dumnezeu locuieºte în voi? 

(1 Corinteni 3:16)

 Rugãciune specialã pentru 
MISIUNEA EXTERNÃ - TURCIA
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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

   

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



Sora Constanþa Vlad

mulþumire cã Dumnezeu o þine în viaþã, ºi cã îi 

poartã de grijã

mulþumire pentru familia pe care o are

mulþumire pentru surorile care o sprijinã (Nina, 

Zenobia, Miki º.a.)

sã fie o bunã mãrturie pentru familia ei

mântuirea soþului, a fiului (Alexandru) ºi a rudelor 

ei

îmbunãtãþirea vederii (probleme cu ambii ochi) 

Fr. Sergiu-ªtefan ªerbu

mulþumire cã s-a întors la Dumnezeu

perseverenþã în pãrtãºia cu Domnul ºi cu biserica

sãnãtatea mamei

rezolvarea problemelor de serviciu cu foºtii colegi
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Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

pe pãmânt, care trebuie sã reflecte prezenþa, slava ºi 

sfinþenia lui Dumnezeu.Biserica trebuie sã faciliteze 

împãcarea oamenilor cu Dumnezeu, prin jertfa lui Hristos, ca 

templu al lui Dumnezeu. Este trupul tãu un templu sfânt 

pentru Domnul? Cum se vede prezenþa Lui în viaþa ta? Cum 

contribui tu la unitatea ºi creºterea bisericii locale, ca templu 

al lui Dumnezeu? ªtii cã Antihrist se va aºeza în Templul lui 

Dumnezeu (2 Tesaloniceni 2:3-4); iar templul lui Dumnezeu 

eºti tu ºi este Biserica? Cum îþi pãzeºti sufletul de amãgirile 

lui? Cum pãzim biserica localã de înºelãciunile lui? Templul 

în planul de rãscumpãrare ne învaþã despre prezenþa 

Domnului, sfinþenia Lui ºi unitatea poporului Sãu în 

închinare. Dacã Biserica în ansamblu, respectiv creºtinul în 

mod individual, va pãstra standardul sfinþeniei ºi unitatea în 

închinare doar pe baza jertfei lui Isus, atunci se va bucura ºi 

de prezenþa Domnului. Dacã nu, înseamnã cã spiritul lui 

Antihrist ne-a contaminat ºi ne-am pierdut identitatea de 

creºtini, dar ºi de Bisericã, Templu al Dumnezeului Celui viu.

Ziua internaþionalã de rugãciune a 
femeilor baptiste
7 noiembrie 2016

 
În fiecare an, la începutul lunii noiembrie, femeile 

baptiste din întreaga lume se unesc în rugãciune pentru 
subiecte care privesc probleme specifice fiecãrei zone 
geografice de pe pãmânt. 
  
       Întâlnirea surorilor din bisericile baptiste din 

Bucureºti va avea loc mâine, 7 noiembrie  a.c., în 
Biserica Baptistã BETANIA din str. Popa Rusu, la ora 
17.30, unde sunt invitate sã participe ºi surori din biserica 
noastrã. 
       
      Grupul de rugãciune al surorilor din Biserica 
”Harul” s-a rugat în aceastã dimineaþã pentru subiectele 
care au fost transmise ºi pe care le prezentãm mai jos.

      Trebuie sã precizãm cã aceastã întâlnire de 
rugãciune, se desfãºoarã sub motoul: ”Scoalã-te ºi 
lumineazã prin rugãciune!”, folosind textul biblic din 
1 Corinteni 1:3-7, ºi cheamã femeile baptiste din lumea 
întreagã sã se roage pentru motivele specificate.   
 

Rugãciunile vizeazã ºapte zone geografice, astfel: 
Africa, America Latinã, America de Nord, Asia, Europa, 
Insulele Caraibe ºi Pacificul de Sud-Vest.

 Iatã care sunt aceste cereri, formulate pentru 
fiecare zonã în parte:

1.Africa
Rugãciune pentru eradicarea bolilor specifice, 

prezente în zonã (Hiola, Sida ºi Cancerul), care fac ravagii 
în multe þãri din Africa.

Rugãciune pentru pace în nordul Nigeriei ºi al 
Camerunului unde organizaþia teroristã Baka Horam 
(Împotriva Vestului) produce ravagii, rãpeºte femei, 
ucide pe cei ce li se opun.

Rugãciune pentru liderii bisericilor africane.

2.America Latinã
Implicarea mai accentuatã a femeilor baptiste în 

comunitãþile în care locuiesc.
Rãspândirea luminii lui Hristos pânã în cele mai 

îndepãrtate zone ale continentului ºi ale lumii.
Dedicarea femeilor baptiste educaþiei creºtine a 

noii generaþii din America Latinã ºi din alte zone ale lumii.

3.America de Nord
Implicarea femeilor în lucrarea Domnului de 

rãscumpãrare a oamenilor din pãcat din lumea întreagã.
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R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

       SAT-7: Duminicã, 6 noiembrie, zi 
mondialã de rugãciune pentru educaþie în 

Orientul Mijlociu ºi Africa de Nord
În Orientul  Mijlociu ºi  Africa de Nord este un 

#StrigãtDupãEducaþie. Acest strigãt este o conºtientizare cã existã 
speranþã pentru un viitor mai bun. Totuºi, pentru unii, acest lucru 
nu poate pãrea la îndemânã. Acest strigãt are mai multe voci:

Strigãtul copiilor duºi departe de casele lor. Fãrã 
educaþie, aceºti copii pot cãdea în urmã drept o “generaþie 
pierdutã”;

Strigãtul femeilor care se simt ruºinate sau singure. 
Aceste femei trebuie sã ºtie cã sunt iubite;

Strigãtul liderilor de biserici, în conducerea bisericilor 
de casã mici, neavând posibilitatea de a participa la seminarii 
corespunzãtoare.

Având milioane de copii refugiaþi din Orientul Mijlociu 
care nu au acces la educaþie, precum ºi mulþi tineri adulþi care au 
respins oportunitãþile academice ivite, televiziunea creºtinã 

 cere creºtinilor de pe glob sã se alãture iniþiativei sale de a se 
ruga pentru educaþie în regiune. 

“Vin din Siria ºi am abandonat ºcoala din cauza 
rãzboiului.”

Acestea sunt cuvintele bãieþilor sirieni dintr-o tabãrã de 
refugiaþi. Ei reprezintã o parte din cei 4,5 milioane de copii 
irakieni ºi sirieni care au fost forþaþi sã îºi pãrãseascã locuinþele. 
Practic, o fãrâmã din cei 13 milioane de tineri din Orientul Mijlociu 
ºi Africa de Nord (MENA) care nu pot sã meargã la ºcoalã.

Creºtinii din toate colþurile pãmântului se vor uni 
duminicã, 6 noiembrie, pentru Ziua de Rugãciune organizatã de 
televiziunea SAT-7. Vã invitãm sã vã rugaþi pentru rolul strategic al 
televiziunii creºtine SAT-7 în educaþie pentru regiunea MENA, 
ajutând la asigurarea cã milioane de tineri nu vor deveni o 
“generaþie pierdutã.” 

„Dacã copiii pot primi o educaþie…nu se vor 
comporta la fel ca acei oameni (ISIS) pe care îi vãd la 
televizor.”

“Viitorul Orientului Mijlociu se aflã în mâinile copiilor ºi 
ale tinerilor. Deciziile lor vor schimba familiile lor ºi lumea pentru 
totdeauna. Însã fãrã educaþia de bazã, ei sunt vulnerabili la 
influenþe negative”, a declarat prezentatorul televiziunii SAT-7 
KIDS, Essam Nagy.

Oriunde te-ai ruga singur sau te-ai aduna împreunã cu alþii în 
biserica ta, în grupuri mici sau în reþele creºtine, te invitãm sã te 
alãturi televiziunii SAT-7 în rugãciune pentru popoarele din 
regiunea MENA.

Motive de rugãciune:

SAT-7 sã facã dragostea lui Dumnezeu sã fie vizibilã prin 
intermediul programelor care educã ºi inspirã;

Rugaþi-vã pentru femeile care se confruntã cu probleme 
de divorþ, analfabetism sau violenþã, ca ele sã ºtie cã nu sunt 
singure ºi cã, de fapt, sunt iubite;

Liderii bisericilor de casã din regiunea MENA sã 
gãseascã materiale utile prin intermediul programelor SAT-7 
pentru a cãlãuzi comunitãþile de credincioºi pe calea cea dreaptã;

Rugaþi-vã ca SAT-7 sã ajungã la toþi oamenii care au 
nevoie disperatã de ajutor. 
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SAT-
7

Rugãciune pentru a opri traficul de fiinþe umane 
(copii, femei).

Creºterea dãrniciei în rândul femeilor americane.

4.Asia
Rugãciune pentru ca femeile creºtine sã slujeascã 

nevoilor copiilor, femeilor ºi persoanelor în vârstã din 
comunitãþile lor.

Implicarea acestora în promovarea sãnãtãþii pentru 
eliminarea bolilor venerice, a celor contagioase ºi a Sidei.

Femeile baptiste sã devinã o binecuvântare în 
comunitãþile lor, prin împãrtãºirea dragostei lui Hristos 
printre oameni.

Sã fie de asemenea unelte ale pãcii ºi sã promoveze în 
zonele lor, pacea.

5.Europa
Creºtinii sã devinã sare ºi luminã printre oamenii 

din Europa.
Femeile creºtine sã fie în societate, bisericã ºi în 

familie luminã ºi sare.
Sã rãspândeascã dragoste, milã ºi bunãtatea lui 

Hristos printre oamenii din jurul lor.
Tinerii ºi copiii creºtini sã împãrtãºeascã învãþãturile 

biblice pe care le cunosc ºi colegilor de ºcoalã ºi de facultate.
Sã fie, de asemenea, darnici faþã de cei lipsiþi alãturi 

de care învaþã sau trãiesc.

6.Insulele Caraibe
Rugãciune pentru refacerea zonelor devastate de 

uraganul Erica, produs în august 2015.
Rugãciune pentru nevoile locuitorilor acestor insule 

ca:
*ºomajul
*imoralitatea
*scãderea preþurilor
*ridicarea nivelului de trai
*promovarea valorilor creºtine în rândul copiilor ºi 

tinerilor
Câºtigarea locuitorilor acestor insule pentru Hristos.

7.Pacificul de Sud-Vest
Implicarea surorilor pentru a deveni luminã în 

urmãtoarele comunitãþi:
*familie
*la locul de muncã
*în comunitatea în care trãiesc
*ºi în întreaga lume.

Îndrãznealã ºi perseverenþã în rugãciune pentru cei 
ce nu-L cunosc pe Dumnezeu.
 

Dumnezeu sã binecuvânteze unitatea în rugãciune a 
femeilor baptiste din lumea întreagã ºi El sã rãspundã dupã 
îndurarea Sa cea mare.
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Stiricrestine.ro 

Pastor, Daniel Mercioniu

R U G Ã C I U N E   B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã
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