
  

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.Adam Floarea
  2.Alexe Maria
 3.Baciu Zoia
 4.Barbu Zoica
 5.Blasek Aurelia
 6.Chiþoiu Constanþa
 7.Cibu Maxim
 8.Cojocaru ªtefan
 9.Craºovan Petru

10.Dinu Ilinca
11.Ene Lucreþia
12.Ion Rozalia
13.Lãzãrescu ªtefan
14.Micu Gherghina
15.Mihai Constantin
16.Mitu Emilia
17.Nica ªtefia
18.Omota Nicu
19.Radu Aniºoara
20.Rãdulescu Venera
21.Sas Florian
22.Simion Adrian
23.Stan Constantin
24.Þoldan Lina
25.Uniºor Cornelia
26.Vasilescu Jean 
27.Voinea Simona

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 
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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

Suntem pregãtiþi pentru venirea Domnului?
                      1Tesaloniceni 4:1-18

Iatã Eu vin curând; ºi rãsplata Mea este cu Mine ca sã dau fiecãruia dupã fapta lui. 
(Apocalipsa 22:12)

Subiectul venirii Domnului (a doua Sa venire) i-a preocupat pe creºtini 
încã din primul veac al erei creºtine. De altfel, Biblia acordã o atenþie dosebitã 
acestui eveniment, amintindu-l de circa trei  sute de ori în Sfânta Scripturã, chiar 
mai mult decât este amintitã întâia Sa venire.
 În Noul Testament, acest subiect este prezent mult mai frecvent în mai 
toate cãrþile, dar îndeosebi în cele scrise de ap. Pavel, si mai ales în epistolele cãtre 
Tesaloniceni. 

Creºtinii din primul veac erau foarte preocupaþi de acest eveniment ºi 
trãiau în aºteptarea venirii Domnului, ajungând chiar sã se salute cu “Maranata” 
(Domnul nostru vine). Cu atât mai mult ar trebui sã ne preocupe pe noi 
evenimentul venirii Domnului, pentru cã trãim la o distanþã de douã mii de ani de 
creºtinii din primul veac. Noi suntem martori în aceste vremuri,  la foarte multe  
evenimente care ne surprind ºi ne ºocheazã în fiecare zi, ºi pentru cã tot ce se 
întâmplã acum pe pãmânt ne aratã  cã se pregãteºte scena venirii Mântuitorului.

Prin urmare, conºtienþi cã ne aflãm în faþa apropiatei reveniri a Domnului 
Isus, este important sã ºtim cum trebuie sã ne pregãtim pentru venirea 
Domnului? 

În epistola 1 Tesaloniceni, avem câteva rãspunsuri la aceastã întrebare:

1. Fãcând o alegere bunã  crezând în Isus Hristos

   ªtim, fraþi preaiubiþi de Dumnezeu, alegerea voastrã (1:4). Dumnezeu i-a 
rânduit pe aceºti  tesaloniceni sã f ie mântuiþi, pentru cã aceºtia au ales sã asculte 
Evanghelia, s-o creadã ºi sã se întoarcã de la pãcatele lor, la Dumnezeu. Ei au fãcut 
cea mai bunã alegere a vieþii lor. Alege ºi tu sã crezi în Isus Hristos, ºi-L vei putea 
întâmpina pe Isus cu bucurie, ºi nu cu groazã. 

2. Având o purtare plãcutã înaintea lui Dumnezeu  trãind ca Isus Hristos

   Încolo, fraþilor, fiindcã aþi învãþat de la noi cum sã vã purtaþi ºi sã fiþi plãcuþi 
lui Dumnezeu, ºi aºa ºi faceþi, vã îndemnãm în Numele Domnului sã sporiþi tot 
mai mult în privinþa aceasta (4:1). A fi plãcut lui Dumnezeu înseamnã sã trãieºti 
în sfinþenie, în ascultare, în dragoste, în adevãr....., aºa cum a trãit Hristos.

3. Trãind cu o speranþã vie  nãdãjduind în Isus Hristos

   Nu voim, fraþilor, sã fiþi în necunoºtinþã despre cei ce au adormit, ca sã nu fiþi 
ca ceilalþi care n-au nãdejede (4:13). Viaþa trãitã în nãdejdea întâlnirii cu Isus 
Hristos este cea care dã sens vieþii ºi care îþi oferã perspectiva minunatã a vieþii 
veºnice.

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

CATEHEZÃ. În aceastã dimineaþã a început un nou studiu de catehezã, un curs de iniþiere 
în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale Scripturii. Invitãm la acest studiu pe toþi cei care doresc 
sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã, privind mântuirea sufletului. 
Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9,00, în corpul din faþã, la etaj 
(Bibliotecã). Vã aºteptãm!

ªCOALA DUMINICALÃ PENTRU COPII. Tot în aceastã dimineaþã au început ºi 
întâlnirile grupelor de copii, la ºcoala duminicalã. Rugãm pe toþi pãrinþii sã fie perseverenþi în 
aducerea copiilor în fiecare duminicã dimineaþã la Casa Domnului.

STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Dorim sã reluãm ºi anul acesta studiul  pentru bãrbaþi, având 
ca ghid de studiu: Bãrbatul din oglindã. Bãrbaþii doritori sã participe, sunt rugaþi sã se 
adreseze fr. N. Ologeanu sau fr. Daniel Galev. 

STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu aceastã sãptãmânã va începe ºi studiul biblic 
pentru surori. Întâlnirile au loc în fiecare joi de la ora 18,00, în corpul din faþã, la etaj.

CINA DOMNULUI. În aceastã dimineaþã vom celebra jertfa de la Golgota a Mântuitorului 
nostru, jertfã prin care am fost iertaþi de pãcate. Pot participa la Masa Domnului cei care L-au 
mãrturisit pe Isus ca Mântuitor ºi Domn în apa botezului ºi sunt într-o relaþie bunã cu 
Dumnezeu ºi cu semenii.

COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã de la ora 18,00 pentru 
ºedinþa lunarã, pentru rugãciune, cãlãuzire ºi sfãtuire privind lucrãrile pe care Dumnezeu le-a 
pus înaintea noastrã ºi în acest nou an spiritual.

CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii trei ani 
vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul rãscumpãrãrii aºa cum 
a fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la Apocalipsa.  Sãptãmâna aceasta vom 
citi Geneza 5-11.

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare 
duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii ºi surorile care doresc sã mijloceascã 
pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj.  

  
Dumnezeul pãcii sã vã 
sfinþeascã El Însuºi pe 
deplin; ºi duhul vostru, 
sufletul vostru ºi trupul 

vostru, sã fie pãzite întregi, 
fãrã prihanã la venirea 
Domnului nostru Isus 

Hristos.  (1Tesaloniceni 5:23)

Aria de slujire: 

EVANGHELIZAREA ªI MISIUNEA

Rugãciune pentru MISIUNEA DIN PENITENCIAR:

Parteneri în rugãciune
Protecþie pentru toþi membrii echipei ºi familiile noastre
Integritate pentru fiecare membru al echipei
Unitate în echipã
Consecvenþã ºi seriozitate în pregãtirea lecþiilor
Dragoste ºi compasiune pentru cei care au greºit
Resurse umane: fraþi ºi surori care sã vinã alãturi de noi în Penitenciarul Jilava ºi Penitenciarul 

Spital Jilava
Pocãinþa ºi mântuirea celor care aud Evanghelia: personalul angajat ºi deþinuþii
Resurse: bani, hârtie coloratã, hârtie A4, pixuri, materiale pentru lucru manual   

s 
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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

18.00 –20.00

18.00 –19.30



 Cu siguranþã, suntem absorbiþi de multe probleme 
ale vieþii pe care le considerãm importante ºi urgente, dar 
mai importantã decât toate acestea, este pregãtirea pentru 
întâlnirea cu Isus Hristos.

Dacã pânã astãzi nu te-ai gândit serios la aceastã 
problemã, este momentul sã te opreºti din alergare, sã-þi 
evaluezi viaþa ºi sã vezi în ce mãsurã venirea Domnului te 
gãseºte pregãtit, sau nu. Dacã nu ai luat pânã acum decizia sã-
L urmezi pe Isus, sã fii împãcat cu Dumnezeu, grãbeºte-te s-o 
faci acum, cât mai este deschisã uºa harului.

Dacã te-ai întors la Dumnezeu, cautã sã ai o purtare 
plãcutã înaintea Lui, trãind aºa cum a trãit Hristos. ªi mai 
mult decât atât, trãieºte-þi viaþa în aºteptarea venirii 
Domnului ºi în nãdejdea întâlnirii cu El, fiind pregãtit în 
orice moment sã-L întâmpini.

Fie ca revenirea Domnului Isus Hristos sã ne 
gãseascã pe toþi pregãtiþi, ca acest glorios eveniment sã ne 
aducã o mare bucurie, iar nu o cumplitã groazã.

“MARANATA! - Domnul nostru vine!

Fr. Gruboi Ion

- mulþumire cã este un copil al Domnului
- sã rãmânã credincios Domnului pânã la sfârºitul vieþii
- pentru o slujbã potrivitã vârstei pe care o are
- pentru întemeierea unei familii

Fr. Rãuþu Silviu

- mulþumire cã este mântuit
- mulþumire pentru locuinþa pe care i-a pregãtit-o 
Dumnezeu
- mântuirea copiilor, Alexandru ºi Ioana

Fam. Macovei Dorel ºi Stela

- mulþumire cã L-au cunoscut pe Dumnezeu ºi dragostea 
Lui
- mulþumire pentru toate binecuvântãrile de care le-a 
fãcut Dumnezeu parte, dar ºi  pentru încercãri, din care 
au avut mereu ceva de învãþat
- mulþumire cã Dumnezeu i-a aºezat în biserica HARUL
- mântuirea fiului, Adrian ºi preocuparea de a-ºi întemeia 
o familie dupã voia lui Dumnezeu

V i z i u n e a  bi s e r i c i i  -  20 15

 Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data 
de  28 septembrie 2014, ne propunem în anul acesta sã ne 
rugãm, sã slujim ºi sã postim, aºteptând ca Dumnezeu sã 
lucreze în mijlocul nostru ºi prin noi. Pentru a ne atinge 
prioritãþile stabilite ne propunem:

Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual   

2014-2015

Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe 

nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa

Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire

Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi) 

pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire

Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi 

susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã 

seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã 

darul lui, acolo unde este nevoie

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

DIALOGOS V
2015-2018 

Descoperã planul veºnic revelat în timp

Ferice de cine citeºte… ºi împlineºte… Apoc. 3:1; 22:7

OBIECTIVE:

Citirea Bibliei în ordine cronologicã

Înþelegerea cãrþii în contextul ei istoric ºi teologic

Întâlnire de întrebãri ºi rãspunsuri

Formarea unei teologii biblice solide

Teologia biblicã ºi teologia sistematicã

Teologia biblicã abordeazã textul biblic din perspectivã 
istoricã, pe când teologia sistematicã abordeazã textul biblic 
din perspectivã tematicã. Cele douã sunt complementare ºi 
nu competitive. Teologia biblicã se bazeazã pe autoritatea 
Bibliei, pe suveranitatea lui Dumnezeu ºi pe unitatea 
planului Sãu de rãscumpãrare, care sunt de fapt doctrine din 
teologia sistematicã.

Ambele teologii reordoneazã materialul biblic într-un fel sau 
altul. Ceea ce diferã este principiul care stã la baza acestei 
reordonãri. Principiu de ordin istoric, în cazul teologiei 
biblice; principiu de ordin logic, tematic, în cazul teologiei  
sistematice.
 
Teologia biblicã traseazã o linie a desfãºurãrii revelaþiei, pe 
când teologia sistematicã traseazã un cerc tematic.

O întrebare esenþialã: Ce este Biblia? 

Biblia este istoria rascumpãrãrii, rãspunde teologia biblicã.

Sarcina teologiei biblice nu este sã impunã propria structurã 
povestirii biblice, ci sã descopere ºi sã expunã structura 
Bibliei însãºi.

Unitatea povestirii biblice este mai degrabã complexã, decât 
simplã; dinamicã mai degrabã, decât staticã. Nu constã în 
aceleaºi personaje, aceeaºi temã etc., ci în imaginea unitarã 
pe care o formeazã pãrþile.

Orice povestire are o direcþie, un început ºi se deruleazã spre 
un  f inal. Fiecare parte are sens când o citim în contextul ei 
propriu. Fiecare parte continuã precedenta ºi o anticipeazã 
pe urmãtoarea.

Istoria creaþiei ºi a cãderii este relatatã în primele trei 
capitole la Genezei. Istoria rãzvrãtirii ºi a rãscumpãrãrii se 
deruleazã de la Geneza 4 pânã la Apocalipsa 22. Orice pasaj 
biblic trebuie înþeles din perspectiva planului divin de 
rãscumpãrare a omului cãzut.

s 

s 

s 
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 De aceea, împacheteazã-þi rugãciunea în aºteptare. 

Dumnezeu nu rãspunde nevoii tale. El rãspunde, însã, 

credinþei tale.                                                                                                                              

2) NU-ÞI FACE GRIJI CÃ NU FOLOSEªTI CUVINTELE 

POTRIVITE!

                

 Domnul Isus a spus despre farisei:”li se pare cã, dacã 

spun o mulþime de vorbe, vor fi ascultaþi.” (Matei 

6:7)

 Ai auzit vreodatã de versiunea unui avocat pentru 

”pâinea noastrã cea de toate zilele, dã-ne-o nouã 

astãzi”?(Matei 6:11).Ea sunã cam aºa:”Adresãm, prin 

prezenta, rugãmintea, cererea ºi solicitarea sã se 

furnizeze cantitatea cuvenitã ºi corespunzãtoare, în 

data de astãzi, înscrisã mai sus, cu scopul satisfacerii 

nevoilor nutriþionale ale solicitantului ºi pentru 

organizarea unor astfei de metode de repartizare ºi 

distribuþie considerate a fi necesare ºi adecvate, sã se 

asume recepþia de cãtre ºi pentru solicitantul în cauzã a 

unei cantitãþi de produse cerealiere (în continuare 

denumite”pâine”) ºi care, conform raþionamentului 

solicitantului amintit, constituie o cantitate 

suficientã.”

 În cererea aceasta se folosesc ºaptezeci ºi ºase de 

cuvinte!                                                                         

 De multe ori, cea mai eficientã rugãciune este cea 

scurtã ºi la subiect.

3) FII CONCRET! 

                                 

 Tot Domnul Isus a mai spus:”orice veþi cere de la 

Tatãl, în Numele Meu, vã va da.”(Ioan 16:23)         

 Lucrul extraordinar în a fi concret este cã oricare ar fi 

clipa în care El rãspunde,îþi dai seama imediat.

Boala, de care sufereai, a fost vindecatã. Cu cât eºti mai 

explicit, cu atât mai atent vei aºtepta sã primeºti 

rãspunsul. ªi lucrul acesta înseamnã cã vei fi 

mulþumitor Domnului pentru rãspunsul pe care l-ai 

primit. În consecinþã, El se va bucura mult de 

mângâierea pe care þi-a oferit-o ºi de mulþumirea pe 

care i-ai adus-o pentru darul primit.

RUGÃCIUNEA 
                                                                  de Bob  Gass                                                                                              

       ”Orice lucru veþi cere, când vã rugaþi, sã 
credeþi... ºi-l veþi avea.”(Marcu 11:24)

 
                
  Rugãciunea este cheia dimineþii ºi zãvorul serii, de 
aceea”Rugaþi-vã neîncetat!”(1Tesaloniceni 5:17
Dumnezeu ascultã rugãciunea copiilor Sãi (adicã a 
acelora care L-au primit în inima lor ºi cautã sã-L 
urmeze în viaþa lor de pe acest pãmânt). EL doreºte sã 
aducem în rugãciunea noastrã tot ce ne preocupã ºi 
promite cã se va ocupa de problemele noastre cât mai 
bine, potrivit cu voia Sa.

  Când te rogi: 

1) APELEAZÃ LA CREDINÞÃ!
                                                                                
 William Ward spune:”Noi lipim timbrul, scriem adresa 
pe plic, dupã care îl expediem, având deplina încredere 
cã va ajunge la destinaþie. Cu toate acestea, ne întrebãm 
ºi chiar punem la îndoialã faptul cã rugãciunile noastre 
vor fi ascultate de un Dumnezeu mereu prezent, mereu 
iubitor.”                        

Pastor, Nicolae Ologeanu

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e

D I A L O G O S  
P r o g r a m d i n a m i c d e c i t i r e a B i b l i e i
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