
  

     

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.
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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

Pilda talanþilor - invitaþie la slujire
Matei:14-30

Aceastã pildã a fost rostitã de Domnul Isus cu puþin timp înainte de a merge la 
cruce, unde avea sã-ªi dea viaþa pentru ispãºirea pãcatelor omenirii. Dupã moartea ºi 
învierea Sa, Mântuitorul avea sã se întoarcã la cer, la Tatãl, lãsând urmaºilor Sãi o 
bogatã moºtenire, avuþia Sa, pe care sã o foloseascã pentru a aduce un câºtig cât mai 
mare Împãrãþiei Sale.

Pilda aceasta ilustreazã faptul cã existã ucenici ai lui Hristos care iau în serios 
aceastã încredere mare pe care Stãpânul le-o acordã ºi lucreazã cu inimã ºi cu multã 
dedicare, folosind toate resursele ºi  oportunitãþile pentru a aduce un câºtig cât mai 
mare Stãpânului ºi Împãrãþiei Sale. Dar aceastã pildã prezintã ºi o altã realitate, aceea 
cã existã ºi o altã categorie de oameni care dovedesc nepãsare, nelucrare, care nu 
folosesc resursele primite de la Stãpânul, Isus Hristos ºi care nu fac nimic pentru 
Împãrãþia lui Dumnezeu, dezonorând încrederea Stãpânului.

Din aceasã pildã a Mântuitorului aº dori sã reþinem câteva adevãruri pe care 
orice ucenic al Domnului Isus trebuie sã le cunoascã:

1.Încredinþarea slujirii (v 14)
- este oferitã tuturor -  a chemat pe robii sãi ºi le-a încredinþat avuþia sa (v14)

  - este oferitã dupã capacitatea fiecãruia - a dat fiecãruia dupã puterea lui 
(v15)
   
2.Timpul slujirii 
 - trebuie sã înceapã îndatã ce ai devenit ucenic (rob) al lui Hristos
  - trebuie sã continue toatã viaþa

3.Evaluarea slujirii
  - o va face Stãpânul, Isus Hristos    
  - o va face fiecãrei persoane, individual

4.Rãsplata slujirii
  - va fi, nu dupã cantitate, ci dupã credincioºia în slujire
 - va fi o intrare veºnicã în bucuria Stãpânului, Isus Hristos

Pentru toþi cei care am devenit copii ai lui Dumnezeu prin credinþa în Domnul 
Isus Hristos, este un mare har ºi un mare privilegiu sã-L putem sluji pe Domnul ºi 
Mântuitorul nostru. 

Este un mare privilegiu sã ºtim cã Isus Hristos, Stãpânul din aceastã pildã, ne 
acordã un credit atât de mare, punându-ne la dispoziþie toate resursele de care avem 
nevoie pentru a aduce un câºtig cât mai mare  Împãrãþiei Sale.

Avertizarea pe care ne-o face Domnul Isus Hristos în aceastã pildã este sã nu 
fim nepãsãtori faþã de încrederea pe care Mântuitorul ne-o acordã, sã nu irosim 
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GRUPURI DE UCENICIE. 

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.

ÎNTÂLNIREA SLUJITORILOR. Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru fiecare persoanã care 
slujeºte în Biserica „Harul”, într-o slujire vizibilã sau mai puþin vizibilã. 

STUDIU BIBLIC SURORI. 

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. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii trei ani vã 
propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Saptãmâna aceasta se va citi 

Întâlnirile grupurilor de ucenicie continuã cu Lecþia 3 (1 
Petru 1:3-5). În Ghidul de studiu aceastã lecþie se gãseºte la pag. 19-24. Sã perseverãm în 
cunoaºterea adevãrurilor Scripturii din aceastã carte ºi sã le aplicãm în viaþa noastrã în 
fiecare zi.

Vã aºteptãm astãzi , 
între orele 13.00 -16.00 pentru un timp de pãrtãºie, de rugãciune ºi cãlãuzire privind 
nevoile de slujire din biserica noastrã ºi cum putem s-o facem mai bine. Vom fi în pãrtãºie ºi la 
servirea prânzului la bisericã.

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)

1 Regi 7-8; 
Psalmii: 134, 136, 146-150; 1 Regi 9;

Stãpânul sãu i-a zis: “Bine rob 
bun ºi credincios; ai fost 

credincios în puþine lucruri, te 
voi pune peste multe 

Lucruri; intrã în bucuria 
stãpânului tãu.” 
(Matei 25:21,23)

 Rugãciune specialã pentru 
ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT
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Mulþumire pentru Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
Mulþumire pentru cã Biblia este tradusã în limba 

românã de peste 300 de ani
Mulþumire pentru libertatea religioasã din þara 

noastrã, care ne permite sã avem, sã citim ºi sã dãruim 
Biblia

Pocãinþã pentru faptul cã deºi avem Biblia, nu o citim adesea
Pocãinþã pentru cã deºi citim Biblia ºi o cunoaºtem, nu o împlinim
Pocãinþã pentru faptul cã deºi ºtim Evanghelia, nu o mãrturisim altora
Mijlocire pentru o mai mare seriozitate în citirea ºi împlinirea Scripturilor
Mijlocire pentru mai mulþi slujitori ai Cuvântului
Mijlocire pentru cei care au auzit  Cuvântul lui Dumnezeu, ca sã îl creadã ºi sã-ºi mântuiascã 

sufletul
Mijlocire pentru toþi cei care dau învãþãturã din Cuvânt în Biserica Harul: pãstori, lideri de 

grupuri de ucenicie, învãþãtori de la ºcoala duminicalã, adolescenþi, tineri, lideri de la grupul 
surorilor etc.

          
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
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VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

18.00 –20.00

18.00 –19.30 Continuarea în pagina 2



Sora Aurelia Veringã

mulþumire cã Dumnezeu a ajutat-o sã treacã 
biruitoare peste multele probleme cu care s-a confruntat 
familia ei

mulþumire pentru sãnãtatea fizicã pe care o are
mântuirea copiilor (din cei 7 copii, unul s-a întors la 

Domnul ºi un al doilea este cercetat, în prezent, de Cuvântul 
Domnului)

sã-i ocroteascã ºi sã-i cãlãuzeascã Dumnezeu pe 
calea cea dreaptã pe toþi copiii pe care îi are, în strãinatate ºi 
în þarã. 

Sora Leontina Þundrea

restabilierea unei convieþuiri în înþelegere ºi 
armonie în familie 

cunoaºterea, înþelegerea ºi trãirea Cuvântului în 
familie

creºtere spiritualã ºi încredere în puterea 
Domnului

o nouã slujbã pentru fiul cel mare (Mihai) ºi o slujbã 
pentru fiul cel mic (Flavius) 

s

s

s

s

s

s

s

s

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 
Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

SONORIZARE

BULETINUL BISERICII (materiale scrise sau culese, editare, 
tehnoredactare, tipãrire, pliere)

BROªURI GHID DE STUDIU (scriere, editare, tipãrire, 
pliere, capsare)

SITE   (mentenanþã, buletinul, ghidul de studiu, 
pliant Dialogos, predici audio)

PLIANTE DIALOGOS (concept, tehnoredactare, tipãrire, 
pliere)

FOTO/FILMARE

PROIECTOR

PREGÃTIRE CINÃ ªI SPÃLAT PAHARE

DECORAREA SÃLII DE SÃRBÃTORI

CALENDARE, INVITAÞII EVENIMENTE

MEDITAÞII GRATUITE

DÃRNICIE

BUCÃTÃRIE

STANDUL DE CARTE

Ca niºte buni ispravnici ai harului felurit al lui 
Dumnezeu, fiecare din voi sã slujeascã altora dupã 
darul pe care l-a primit... Dacã slujeºte cineva, sã 
slujeascã dupã puterea pe care i-o dã Dumnezeu: 
pentru ca în toate lucrurile sã fie slãvit Dumnezeu prin 
Isus Hristos, a cãruia este slava ºi puterea în vecii vecilor! 
Amin! (1 Petru 4:10-11)

www.bbht.ro

resursele pe care ni le pune la dispoziþie, sã nu irosim timpul, 
zilele, anii pe care El ni-i dã pentru a-L sluji.  Sã nu uitãm cã 
avem un exemplu desãvârºit de slujire chiar în Persoana 
Fiului lui Dumnezeu care a spus: Cât este ziuã trebuie sã 
lucrez lucrãrile Celui ce M-a trimis; vine noaptea când 
nimeni nu poate sã mai lucreze. (Ioan 9:4).

Cât suntem în viaþã, pentru noi este încã “ziuã” adicã 
este vremea slujirii.  Când vine „noaptea” morþii nu mai 
putem face nimic. De aceea, sã folosim acum cu înþelepciune 
acest timp de har, ca sã nu regretãm cã nu l-am folosit atunci 
când o puteam face.

SLUJIRE SPIRITUALÃ

COMITET

LIDERI GRUPURI DE UCENICIE 

ÎNVÃÞÃTORI ªCOALA DUMINICALÃ

ÎNVÃÞÃTORI ADOLESCENÞI

TINERI EUTIH

TINERI 30+

GRUPURI DE ÎNCHINARE PRIN CÂNTARE

FRAÞII DE LA ORA DE RUGÃCIUNE

STUDIU SURORI

GRUPURI DE RUGÃCIUNE FRAÞI/SURORI

EVANGHELIZARE PENITENCIARE

EVANGHELIZARE GHEDEON

EVANGHELIZARE ªCOLI, LIBRÃRIE, RÂMNIC, RROMI

FAMILII

CONSILIERE

LUCRARE MÃMICI

CORUL COPIILOR

BIBLIOTECA COPIILOR

PARTICIPARE ÎNMORMÂNTÃRI

EVANGHELIZARE PERSONALÃ

SLUJIRE ADMINISTRATIVÃ (DIACONIA)

ADMINISTRAÞIE (întreþinere, reparaþii etc.)

CURÃÞENIE

SUPRAVEGHETORI

GARDEROBÃ

VIZITE BOLNAVI

TRANSPORT BÃTRÂNI

NUMÃRÃTORI COLECTÃ

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

SLUJITORII HARULUI

Vã prezentãm mai jos ariile de slujire spiritualã ºi 

administrativã din Biserica „Harul”. Dacã slujiþi sau aþi slujit 

în oricare din aceste domenii sunteþi bineveniþi la întâlnirea 

slujitorilor, astãzi între orele 13.00  16.00. Dacã doriþi sã 

aflaþi mai multe despre slujire sau vreþi sã vã implicaþi într-

unul din aceste domenii de slujire spiritualã sau 

administrativã, vã rugãm contactaþi unul dintre pastori. Vã 

mulþumim!

  O datã pe sãptãmânã însã, ea conducea maºina timp 
de aproape douã ore, pânã la Închisoarea de Stat din 
Mississippi, pentru a-i învãþa acelaºi program ºi pe 
puºcãriaºii de acolo. Concomitent cu faptul cã-i învãþa pe 
aceºtia sã scrie ºi sã citeascã, Pauline Hord le vorbea totodatã 
ºi despre credinþa ei, mãrturisindu-le astfel Evanghelia.

  Cu câteva zile în urmã, preºedintele George Bush 
(senior) lansase un program intitulat ”Puncte de Luminã”. 
Prin acest program, preºedintele dorea ca printr-o slujire 
creativã -realizatã în mod voluntar - creºtinii din Statele 
Unite sã exercite o influenþã pozitivã asupra celorlalþi 
cetãþeni, fiecare în zona în care locuia.

  În urma acestei acþiuni, în multe localitãþi de pe 
întreg cuprinsul Americii au fost identificaþi numeroºi 
cetãþeni care s-au dovedit adevãrate ”puncte de luminã” 
pentru vecinii, rudele ºi prietenii lor, a cãror viaþã a fost 
definitiv schimbatã prin întoarcerea acestora la Domnul. 
Pauline Hord s-a numãrat, desigur, printre aceºtia. Ziarele 
locale au subliniat chiar într-un articol rolul pe care l-a avut 
femeia aceasta asupra multor oameni, prin stãruinþa ºi 
perseverenþa ei în slujba pe care o realiza atât la ºcoalã cât ºi 
în închisoare.

  Dupã numai câteva luni, preºedintele Bush a vizitat 
oraºul Memphis. În timpul acestei vizite, el a dorit  sã 
recompenseze ºapte dintre cele mai strãlucitoare ”puncte de 
luminã” din localitate. Pauline a fost una dintre aceste 
persoane, invitate la un dineu împreunã cu preºedintele.

  Acest dineu, însã, a fost stabilit sã aibã loc într-o 
miercuri, zi în care Pauline avea întâlnirea ei sãptãmânalã cu 
puºcãriaºii din Mississippi, pe are îi învãþa sã scrie ºi sã 
citeascã, mãrturisindu-le ºi Evanghelia.

 Nevoitã  f i ind sã aleagã între cele  douã 
(responsabilitatea la care se angajase înaintea lui Dumnezeu 
ºi invitaþia la dineul preºedintelui), ea a decis -mai degrabã- 
sã-ºi continue slujirea cu credincioºie, învãþându-i pe 
puºcãriaºi ºi vestindu-le Evanghelia decât sã meargã la masã 
cu preºedintele.

  Cu siguranþã, Dumnezeu a apreciat alegerea ei ºi o va 
rãsplãti la momentul potrivit, în Împãrãþia Sa.

  O decizie surprinzãtoare, nu-i aºa? Credeþi cã 
Pauline a ajuns vreodatã sã vadã integral roadele muncii 
sale? Cu toate acestea, ea a fost dispusã pentru orice jertfã 
numai sã-ºi ducã slujba la care s-a angajat pânã la capãt.

  Chiar dacã roadele slujirii la care te-ai angajat se vor 
vedea poate mult mai târziu, numai dupã ani de zile, tu fii 
gata sã lucrezi cu multã dedicare, pentru cã Dumnezeu va 
folosi jertfa dragostei tale pentru a împlini nevoi mari ale 
celor din jurul tãu, atunci când lucrezi cu credincioºie pentru 
Domnul!

Pastor, Nicolae Ologeanu

S L U J I R E LUCREAZÃ   CU   CREDINCIOªIE                                                          

  Pauline Hord a fost o femeie credincioasã care la 
vârsta de peste 60 de ani avea ca pasiune a vieþii ei educaþia ºi 
rugãciunea pentru nevoile altora. Ea era dedicatã ºi 
persevera în a-i ajuta pe cei ce nu ºtiau carte, sã poatã învãþa 
sã scrie ºi sã citeascã.

  Pauline îºi investea timpul alãturi de profesorii din 
ºcolile publice, ajutându-i pe cei ce nu ºtiau citi sã înveþe, 
folosind o nouã metodã de învãþare. În ciuda vârstei sale, 
timp de trei zile pe sãptãmânã patru sau cinci ore pe zi, ea 
preda celor neºtiutori aceastã nouã metodã de învãþare.

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