Anunțuri:

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiș că Georgeta
7. Cibu Maxim
8. Coteanu Anton
9. Ene Lucreția
10. Geamanu Mioara
11. Ignat Maria
12. Ion Rozalia
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaș cu Maria
15. Lă ză rescu Ș tefan
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mihă ilescu Marta
19. Mitu Emilia
20. Nica Ș tefia
21. Omota Nicu
22. Oprea Aurica
23. Pır̂vu Florian
24. Radu Aniș oara
25. Ră dulescu Venera
26. Sas Florian
27. Să că cean Elena
28. Să că cean Gheorghe
29. Scâ ntei Marieta
30. Scâ ntei Gheorghi
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Stroe Silvia
34. Strugariu Dan
35. Uniș or Cornelia
36. Vandici Aurora
37. Vasile Alexandru
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugăm să-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
să ne informați despre orice
modificare a stării lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vă rugăm să luați
legătura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SĂPTĂMÂNII

Dumnezeu a zis lui Moise:
"EU SUNT CEL CE SUNT“.
Ș i a adă ugat: Vei răspunde
copiilor lui Israel astfel:
Cel ce Se numește "EU
SUNT", m-a trimis la voi.

▀
JUBILEU – 20. Să rbă torim astă zi,
sub deviza: MAI APROAPE DE DUMNEZEU
ȘI DE OAMENI, ım
̂ plinirea a 20 de ani de la
înființarea Bisericii „HARUL”. Cu această
ocazie, dorim să aducem laudele ș i
mulțumirile noastre lui Dumnezeu pentru
harul care ne-a ın
̂ soțit ın
̂ toată această perioadă . Va fi prezentat un scurt
istoric cu evenimentele mai importante din viața bisericii ș i mă rturii din
partea unor frați ș i surori care au fost martori ai puterii lui Dumnezeu care
s-a manifestat ın
̂ toți aceș ti ani. Ș i nu ın
̂ ultimul râ nd, va fi prezentat un
mesaj de ın
̂ curajare pentru biserică din partea fr. Vasile Taloș, pă storul
Bisericii Bunavestire.
Reamintim că slujba de dimineață se va ın
̂ cheia cu o masă comună ,
la care sunt invitați să participe toți cei care au fost prezenți la această
să rbă toare.
▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor hotă râ ți să -L urmeze pe Domnul Isus
Hristos, că a ın
̂ ceput un nou studiu de cateheză, de inițiere ın
̂ cunoaș terea
principalelor doctrine biblice. Sunt aș teptaț i toț i cei care doresc să
cunoască adevă rurile Scripturii privind mâ ntuirea sufletului ș i care au
ı̂ntrebă ri legate, ı̂n special de mâ ntuire. Intâ lnirile au loc ı̂n fiecare
duminică dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
▀
ÎNTÂLNIRE SURORI. Surorile sunt invitate pentru un timp de
pă rtă ș ie ın
̂ rugă ciune ș i studiu biblic, vineri, de la ora 18.00.
▀
EUTIH. Marți, 16 octombrie, de la 18:30, tinerii Bisericii „Harul”
sunt invitați la o întâlnire specială cu Don Currin, coordonator HeartCry
pe Europa de Est . Mai multe detalii ın
̂ interior.
▀
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
▀
AGAPĂ. Vă invită m ș i după amiază de la ora 18.00 la un timp
special de MULȚ UMIRE lui Dumnezeu pentru toate roadele materiale ș i
spirituale din acest an. Toți cei care au MARTURII despre cum a folosit
Domnul Biserica „Harul” ın
̂ viața lor sunt rugați să le ım
̂ pă rtă ș ească la
această agapă .Vom ım
̂ pă rtă ș i de asemenea VIZIUNEA de slujire pentru
anul care urmează .
▀
CĂSĂTORIE. Sâ mbă ta viitoare, 20 octombrie, va avea loc la Iaș i
că să toria fratelui nostru Mircea Onțanu cu Raluca, membră a unei biserici
din Iaș i. Dumnezeu să le binecuvâ nteze că snicia!
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vă reamintim că există un timp de
rugă ciune în fiecare duminică dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc să mijlocească pentru lucrarea
Domnului din biserica noastră . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din față, la etaj.
▀
CITIREA BIBLIEI. Să ptă mâ na viitoare se vor citi din că rțile Geneza
ș i Matei de la cap. 15-21, conform programului de citire DIALOGOS.

(Exod 3:14)
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TEMELIA BISERICII—MĂRTURIA DESPRE ISUS
Matei 16:13-18
YHWH = EU SUNT
Dumnezeu a zis lui Moise: "EU SUNT CEL CE SUNT“.
Ș i a adă ugat: Vei ră spunde copiilor lui Israel astfel:
Cel ce Se numeș te "EU SUNT", m-a trimis la voi.
(Exod 3:14).
Iehova-Iireh
Iehova-Rapha
Iehova-Nissi
Iehova-M'kadesh
Iehova-Shalom
Iehova-Rohi
Iehova-Savaot
Iehova-O'saynu
Iehova-Tsidkenu
Iehova-Melek
Iehova-Shammah
Iehova Shua
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT
EU SUNT

Iată ce zice

Domnul va purta de grijă .
(Geneza 22:14)
Domnul care vindecă .
(Exodul 15:26)
Domnul, Steagul meu.
(Exodul 15:26)
Domnul care sfințeș te.
(Levitic 20:8)
Domnul pă cii.
(Judecă tori 6:24)
Domnul, Pă storul meu.
(Psalmul 23:1)
Domnul oș tirilor.
(Psalmul 46:7)
Domnul, Fă că torul nostru.
(Psalmul 95:6)
Domnul, Neprihă nirea noastră .
(Ieremia 33:16)
Domnul, Impă ratul vostru.
(Isaia 43:15)
Domnul este aici.
(Ezechiel 48:15)
Domnul, Mâ ntuirea noastră .
(Psalm 68:19)
YESHUA
Acela (Mesia)
(Ioan 4:26)
Pâ inea vieții
(Ioan 6:48)
Lumina lumii
(Ioan 8:12)
Uș a oilor
(Ioan 10:7)
Pă storul cel bun
(Ioan 10:11)
Invierea ș i Viața
(Ioan 11:25)
Calea, Adevă rul ș i Viața
(Ioan 14:6)
Adevă rata Viță
(Ioan 15:1)
Impă rat
(Ioan 18:37)
Alfa ș i Omega
(Apocalipsa 1:11)
CEL DINTAI Ș I CEL DE PE URMA,
CEL VIU.
AM FOST MORT ș i iată că sunt viu ın
̂ vecii vecilor
(Apocalipsa 1:17-18)
CEL DINTAI Ș I CEL DE PE URMA
CEL CE A MURIT
Ș I A INVIAT
(Apocalipsa 1:17-18)
YESHUA ADONAI – ISUS DOMNUL
1. AUTORITATE DIVINA
2. MANTUIRE DEPLINA
3. SIGURANȚ A ETERNA
Pastor, Vasile Alexandru Taloș

JUBILEU - 20 ANI
1998-2018
ISTORIA BISERICII
BISERICA CREȘTINĂ BAPTISTĂ „HARUL”
JUBILEU 20 de ani
Scurt istoric: 1993-2018
Istoria Bisericii „Harul” a ın
̂ ceput ın
̂ toamna
anului 1993, ı̂ n urma viziunii Bisericii „Sfâ nta
Treime” de a se planta biserici ın
̂ marile cartiere din
capitală . Astfel, credincioș i din mai multe cartiere,
care au prins această viziune, au ı̂nceput să se
ı̂ntâ lnească ı̂n fiecare duminică după amiază ı̂n
diferite locații din cartierele respective. In cartierul
Titan, ın
̂ cepâ nd cu luna septembrie 1993, mai mulți
credincioș i au ın
̂ ceput să se ın
̂ tâ lnească ın
̂ tr-o ș coală ,
cu dorința de a se planta o biserică evanghelică ın
̂
acest mare cartier. Iată câ teva repere ale acestori ani:
1993-1998 – anii premergători constituirii
bisericii
-întâlniri săptămânale în cartier (duminica
după amiaza) a unui grup de credincioș i, avâ nd ca
scop rugă ciuni ș i mijlociri ın
̂ aintea lui Dumnezeu, ın
̂
principal, pentru două obiective majore:
-plantarea unei biserici evanghelice ın
̂ Titan
-cumpă rarea unui teren pe care să se
construiască o casă de rugă ciune
-Au g u s t 1 9 9 6 - D u m n e z e u a ră s p u n s
rugă ciunilor noastre ș i a pregă tit resursele pentru
cumpă rarea unui teren ın
̂ cartierul Titan ın
̂ suprafață
de 3000 m.p., situat pe str. Liviu Rebreanu
(amplasarea actuală a Bisericii „Harul”)
-10 octombrie 1998 este data naș terii
Bisericii „Harul”, ın
̂ urma că lă uzirii Duhului Sfâ nt ș i a
voinței mai multor credincioș i de a aparține acestei
biserici. Ș i-au exprimat această dorință un numă r de
105 persoane, care s-au constituit ca membri
fondatori ai Bisericii „Harul”. Ulterior, acestora li s-au
adă ugat ș i alți credincioș i.
1998-2008 – o perioadă grea, dar însoțită de mari
binecuvântări
-1998 – 2006, slujbele Bisericii „Harul”
(duminica dim. ș i miercuri seara) se țin ın
̂ localul
Bisericii „Sfâ nta Treime”.
-1999 – 2001 se fac demersuri pentru
obț i nerea Autorizaț i ei de construire a clă dirii
bisericii
-1 octombrie 2001 se obține Autorizația de
construire a bisericii ș i ın
̂ cep lucră rile la fundația
clă dirii.
-mai 2002 - ın
̂ cep slujbele de miercuri seara ın
̂
capela bisericii
-2001 – 2007 – se lucrează (cu multe
ı̂ntreruperi din motive financiare) la construcț ia
bisericii ș i se finalizează ın
̂ toamna anului 2007.

-2006 – ın
̂ cepe citirea Bibliei cu toată biserica
după programul DIALOGOS
-sept. 2006 - slujbele de dimineață ale Bisericii
„Harul” se mută din Biserica „Sfâ nta Treime”, ın
̂ noua
clă dire, deș i finisajele interioare nu erau terminate.
-sept. 2007 are loc, ın
̂ tr-o atmosferă de bucurie
ș i mulțumire că tre Dumnezeu, inaugurarea casei de
rugă ciune.
-octombrie 2008 – are loc Jubileul de 10 ani
Mai trebuie spus că tot ın
̂ această perioadă :
-ın
̂ dec. 2001 fr. pă stor Sorin Covaci (pă stor al
Bisericii „Harul” de la constituire) este chemat, ș i
ră spunde acestei chemă ri, să pă storească o biserică
din USA, ș i ın
̂ primă vara anului 2002 ın
̂ cheie slujirea
la Bisericii „Harul”.
-ın
̂ sept. 2004 – ın
̂ urma rugă ciunilor bisericii ș i
a că lă uzirii Domnului, a fost pregă tit de Dumnezeu
un alt slujitor, ı̂ n persoana fr. pă stor Daniel
Mercioniu, care face această slujire cu multă
dedicare.
-ın
̂ perioada 1998-2008 s-au ın
̂ tors la Domnul
ș i s-au botezat ın
̂ Biserica „Harul”, 140 de persoane.
2008 – 2018 – anii de creștere și consolidare
spirituală
-eliberați de proiectul construcției, ın
̂ această
perioadă s-a pus accentul pe edificarea ș i creș terea
spirituală a bisericii, dar ș i pe implicarea
credincioș ilor ın
̂ slujire.
-ian. 2009: se ia startul ın
̂ tâ lnirilor grupurilor
de ucenicie, după o nouă viziune a bisericii, cu scopul
unei mai bune relaționă ri ın
̂ tre membrii bisericii ș i a
studierii unor că rți din Sfâ nta Scriptură .
-sept. 2009, Bisericii „Harul” se implică ı̂n
misiunea din ı̂ n chisori prin Fundaț i a Stânca
Veacurilor
-se realizează evenimente speciale la
să rbă torile de Paș te ș i Cră ciun, ın
̂ biserică ș i ın
̂ afara
ei (Seara inimilor deschise, Pe urmele lui Isus,
Cră ciunul lui Pinocchio etc.).
-ZILELE BIBLIEI – eveniment organizat la
nivelul Bucureș tiului pentru prima dată ın
̂ 2014, a
fost reeditat ın
̂ 2017 ın
̂ parteneriat cu un proiect al
Organizației Ghedeon, ın
̂ care s-a implicat ș i Biserica
„Harul”, ı̂mpă rțind peste 5.000 de exemplare ale
Noului Testament ın
̂ cartierul Titan.
-ın
̂ 2015 se deschide o uș ă de misiune ın
̂ zona
oraș ului Râ mnicu Să rat, care continuă ș i ın
̂ prezent
-ı̂ m plinirea a 500 de ani de la REFORMA
declanș ată de Martin Luther a oferit ocazia unei
dezbateri istorico-doctrinare, urmată apoi de
prezentarea, pe parcursul unui an, a doctrinelor
biblice; aceste prezentă ri au stâ rnit un interes mare
din partea multor credincioș i.

-ın
̂ perioada ultimilor zece ani s-au ın
̂ tors la
Domnul ș i s-au botezat ın
̂ Biserica „Harul”, 143 de
persoane.
Pentru toate aceste mari ș i multe binecuvâ ntă ri, pe care le-am experimentat ın
̂ toți aceș ti ani,
D E Z B AT E R E A D E D U M
INICĂ
toată slava I se cuvine lui Dumnezeu: Tată lui nostru
ceresc, Domnului Isus Hristos, Mâ ntuitorul nostru ș i
Duhului Sfâ nt, Că lă uzitorul sufletelor noastre.
Pastor, Nicolae Ologeanu

STUDIU SURORI
„Copiii lui Israel gemeau ın
̂ că din pricina robiei
ș i scoteau strigă te deznă dă jduite” .
Oftaț i ș i suspinaț i pentru că vreț i să fiț i
eliberați de lucrurile ș i stă rile care v-au robit?
Sau poate aveți prieteni, membri ai familiei sau
colegi care vor să aibă ceea ce aveți voi: eliberare din
legă turile pă catului ș i pace cu Dumnezeu, puterea de a
tră i o viață plă cută lui Dumnezeu!
Indiferent dacă strigă tele pentru eliberare
sunt ale voastre sau ale unei persoane pe care o
cunoaș teț i , este o veste bună : Evanghelia! In
urmă toarele ș ase să ptă mâ ni vom studia relatarea
evenimentelor morții ș i ın
̂ vierii Fiului lui Dumnezeu,
vom cunoaș te Adevă rul, care ıî eliberează pe cei ce
sunt robi.
Mult aș teptatul Mesia a venit la ai Să i – dar a
fost tră dat ș i condamnat la moarte. De ce S-a lă sat
Domnul Isus, Cel care ș tia mai dinainte tot ce se va
ın
̂ tâ mpla ș i avea la dispoziție toată puterea cerului, să
fie umilit ș i ın
̂ cele din urmă omorâ t?
In studiul „Descoperă de ce a murit și a
înviat Isus”, un studiu al capitolelor 14-16 din
Evanghelia după Marcu, vei descoperi tu ın
̂ să ți ce a
ın
̂ durat Domnul Isus pentru a aduce eliberare, iertare
pă că toș ilor ș i nă dejde celor deznă dă jduiți.
Vă aș teptă m cu drag, ın
̂ fiecare zi de vineri ora
18.00, la un timp de studiu ș i rugă ciune al surorilor.
RESURSE PE SITE-UL BISERICII
(www.bbht.ro). Vă reamintim ca pe site-ul bisericii
noastre găsiți resurse spirituale pe care le puteți
accesa de acasă. Din secțiunea RESURSE puteți
asculta și/sau descărca predicile din biserică în
format audio și mărturii ale membrilor bisericii; de
asemenea, veți putea accesa și/sau descărca în
format electronic: Buletinul bisericii, Pliantul
Dialogos și Ghidul de studiu pentru grupurile de
ucenicie. Mulțumim tuturor celor care editează și
încarcă pe site aceste resurse!

R e S TA R T O C T O M B R I E 2 0 1 8
ÎNTÂLNIRI TINERI
Eutih a început !!!
Tinerii ın
̂ vață cum să se ın
̂ armeze câ t mai bine
pentru ră zboiul spiritual din lumea aceasta!
Să ptă mâ na aceasta am abordat tema familiei; mai
exact, cum atacă cel ră u familia. Deș i nu realizam tot
timpul, familia este frontul unde se duc cele mai
aprige ș i subtile bă tă lii ale diavolului. El ın
̂ cearcă să
distrugă orice valoare a familiei, ı̂ n cepâ nd cu
ın
̂ ființarea ei dintre un bă rbat ș i o femeie, pâ nă la
creș terea spirituală din cadrul acesteia.
Ș i copiii ș i tinerii sunt atacați de Satana, care
ın
̂ cearcă să oprească dezvoltarea lor ca nu cumva să
devină soldați pregă tiți, maturi ın
̂ credință care să
lupte pentru Impă ratul lor, Dumnezeul Cel Preaın
̂ alt!
Marți, 16 octombrie, de la 18:30, tinerii Bisericii
Harul sunt invitați la o întâlnire specială cu Don
Currin, coordonator HeartCry pe Europa de Est .
Tema: Cum să construim relații evanghelistice cu
prietenii ș i colegii noș tri?
Locație: Crystal Tower, sediul ING Victoriei, Bld.
Iancu de Hunedoara nr. 48, et. 1
Dorim să ı̂nțelegem cum putem să ducem
mesajul Evangheliei celor din jurul nostru, cum
putem crea punți de prietenie cu colegii noș tri ș i cum
le putem comunica faptul ca Isus este Singurul
pentru care merita să tră im. Sunt bineveniți toți
tinerii!
CORUL COPIILOR
Începem și noi!!!
Când? Vineri 26 octombrie 2018 orele
19:00-21:00
Cine? Toți copiii cu vâ rsta ın
̂ tre 6 ș i 13 ani
Ce facem? Creș tem ı̂ m preună , ı̂ n vă ț ă m
adevă ruri despre Dumnezeu ș i versete pe muzică ,
ı̂nvă țăm să câ ntă m corect, acumulă m noțiuni de
teorie muzicală .
De ce? Pentru că vrem să Il lă udă m pe
Dumnezeu ș i să ın
̂ vă țăm de mici lucruri importante
pe care ni le vom aminti multă vreme.
Vă aș teptă m cu drag!
ADMINISTRAȚIE
Suntem ın
̂ linie dreaptă pentru construirea unui gard
nou, frumos, care să completeze clă direa frumoasă
pe care o avem. S-au obținut aproape toate avizele
(mai este unul de obținut) necesare depunerii cererii
pentru Autorizația de construire. Să ne rugă m ca
Dumnezeu să netezească procesul obț i nerii
autorizației de construire ș i să ne ajute să finaliză m
câ t mai repede.
De asemenea, s-a turnat placa pentru
mutarea containerului ș i reamenajarea zonei din
spatele bisericii, lucru foarte necesar pentru
depozitarea materialelor de la Ș coala duminicală ,
misiuni, dar nu numai.

