
  

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.Baciu Zoia

   3. Barbu Ion

   4. Bãlaºa Marin

   5. Bejan Ioan
   6. Blasek Aurelia
   7. Chiþoiu Constanþa
   8. Cojocaru ªtefan
   9. Craºovan Petru
   10. Dinu Ilinca
11. Dragnea Sterian
12. Ene Lucreþia
13. Ionescu Eugenia
14. Lãzãrescu ªtefan
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mitu Emilia
18. Nica ªtefia
19. Omotã Nicu
20. Radu Aniºoara
21. Rãdulescu Venera
22. Sas Florian
23. Simion Adrian
24. Stan Constantin
25. Þoldan Lina
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

Botezul creºtin
Matei 3:1-17

Dacã vã întreabã un prieten sau un coleg de ce practicã pocãiþii un botez în 
apã diferit de cel al credincioºilor ortodocºi, aþi putea sã-i daþi un argument biblic 
coerent ºi persuasiv? Vã invit sã dezvoltãm un astfel de argument împreunã 
privind la botezul creºtin dintr-o perspectivã istoricã, teologicã ºi practicã.
 

1.   Perspectiva istoricã
 

2.    Perspectiva teologicã
 

3.    Perspectiva practicã

               
               Pastor, Beniamin Mogoº

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

BOTEZ. În aceastã dimineaþã va avea loc în biserica noastrã un botez Nou 
Testamentar, în cadrul cãruia 9 persoane Îl vor mãrturisi pe Isus Hristos ca Domn ºi 
Mântuitor personal. Cu aceastã ocazie Evanghelia va fi vestitã de fr. Beniamin Mogoº, 
pastor al bisericii baptiste Agapia din Bucureºti.

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. Seva studia Lecþia 13 din cartea Judecãtori (cap.14:1-20). Toþi cei care doresc sã 
participe la aceste întâlniri de studiu ºi pãrtãºie frãþeascã sunt bine veniþi.

STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Întâlnirile de studiu biblic cu bãrbaþii continuã în fiecare 
sãptãmânã în ziua de marþi de la ora 19,00. Urmãtoarea întâlnire va avea loc marþi 27 ianuarie 
a.c. ºi se va studia Lecþia 11- Banii  o perspectivã biblicã... Îi aºteptãm pe toþi bãrbaþii care 
doresc sã cunoascã adevãruri importante referitoare la rolul ºi responsabilitãþile 
încredinþate de Dumnezeu bãrbatului.

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.  

TINERI EUTIH.Voia Lui ºi nevoile tale!Voia Lui e bunã, placutãºi desãvârºitã! Nevoile 
tale sunt imediate, urgente, apãsãtoare!Când nevoile tale întâlnesc voia Lui... brusc se 
împlinesc!Marþi, 27 ianuarie, de la 18.30! Cu voi ºi cu nevoi, fiecare cu voia lui ºi cu nevoile 
lui, ne confruntãm cu voia Lui!

COMITET. COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine, 26 ianuarie, ora 
18.00 pentru un timp de rugãciune ºi cãlãuzire în stabilirea  proiectului de buget al bisericii 
noastre pentru anul 2015.

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna 
viitoare se va citi Fapte 13-19.

  
Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din 

toate neamurile, botezându-i în 
Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al 

Sfântului Duh. 

Matei 28:19

Aria de slujire: 

ÎNVÃÞÃTURA DIN CUVÂNT

s 
s 

s 

s 
s 
s 
s 
s 
s 

s 

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 aud 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

   

w w w . b b h t . r o

17.30  –19.30

17.30  –19.30
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 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 

B i s e r i c a  p e r s e c u t a t ã

În 2006 , în urmã aprobãrii unei legi s-a sfârºit 

perioadã de libertate pentru creºtinii din Algeria. Printre 

problemele care le-a adus aceastã lege sunt ºi acestea:  

1. Interzice convertirea unui musulman la o altã 

religie. Noii convertiþi la creºtinism se confruntã cu 

numeroase forme de discriminare venite din partea statului 

ºi de la membrii familiei. Bãtrânii satului ºi liderii 

musulmani fac presiuni asupra soþiilor ºi soþilor pentru a 

divorþa de partenerul devenit creºtin.

2. Monitorizarea activitãþilor creºtine. Numãrul 

mare de vize refuzate pastorilor strãini, controlul des al 

poliþiei fãcut asupra pãstorilor algerieni,verificarea destul 

de regulatã a poliþiei asupra creºtinilor aflaþi la serviciile 

religioase ºi prezenþa ofiþerilor de poliþie în civil la serviciile 

bisericii demonstreazã cã activitãþile creºtinilor sunt 

monitorizate atent.

3. Amenzi foarte mari ºi închisoare de 5 ani pentru 

imprimarea, stocarea sau distribuirea literaturii creºtine. 

Cei care se avântã sã foloseascã literaturã creºtinã se expun 

unui pericol mare. Un soþ ºi tata a fost condamnat pentru 

blasfemie la 5 ani de închisoare pentru cã a oferit unui vecin 

un CD creºtin.

4. Interzicerea funcþionãrii bisericilor de casã, dar ºi 

a multor biserici autorizate care nu ºi-au reînnoit autorizaþia 

de funcþionare. Autorizaþiile de funcþionare se primesc 

foarte greu, fapt care a fãcut cã din 2008 pânã în 2012 sã 

primeascã autorizaþie doar o singurã bisericã (în 2011), ºi 

aceastã pentru a pune Algeria într-o lumina bunã pe plan 

internaþional. Cei mai mulþi creºtini se închinã în bisericile 

din case în ascuns, asumându-ºi riscuri mari, fiind tot timpul 

în pericol.

 Un alt factor care-i afecteazã pe creºtini este mass- 

media, care face o campanie de denigrare la adresã 

creºtinilor

 Abuzul fizic ºi verbal,campanii de defãimare a 

creºtinilor orchestrate de mass- media, divorþurile forþate, 

dezmoºtenirea copiilor creºtini,vandalizarea bisericilor, 

amenzi foarte mari, închisori împreunã cu alte forme de 

persecuþii sunt experienþele cotidiene ale creºtinilor din 

Algeria

 În ciuda acestor restricþii ºi probleme cu care se 

confruntã creºtinii din Algeria, numãrul celor care-l acceptã 

pe Isus cã Domn este în continuã creºtere, astfel dacã în 2012 

existau aproximativ 25000 de creºtini, în 2013 numãrul 

celor care cred în Isus a ajuns la aproximativ 28000.

Poþi alege sa fii „rãspunsul lui dumnezeu pentru 

biserica persecutata din generaþia ta”!

s 

s 

s 

Ca o parantezã, aº dori sã vã spun cã la noi 

colecta se strânge în faþã; acolo vin credincioºii, pentru 

a pune banii într-o farfurie.

 Fata era îmbrãcatã cu niºte haine ponosite, dar 

ceea ce avea erau niºte cercei frumoºi, de aur, primiþi 

probabil  de la mama sau de la bunica ei, cãci erau un 

model mai vechi. Ajunsã în faþã, ea ºi-a scos cerceii din 

urechi, apoi ºi-a luat  cârjele ºi a ieºit afarã.

 

 În momentul acela, mi-am dat seama cã ea 

dãduse tot ceea ce avea, privind la hainele cu care era 

îmbrãcatã. M-am dus atunci imediat la farfurie, am luat 

cerceii din ea ºi am fugit dupã fata care tocmai ieºise, 

cãci se încheiase programul bisericii. Am strigat-o ºi      

i-am spus:

 -Uite, aceºtia sunt cerceii tãi! Nu tu trebuie sã 

dai tot ce ai! Lasã cã vom mai face o colectã ºi vom reuºi 

sã strângem banii pentru ca s-o ajutãm pe femeia cu 

handicap. Nu trebuie sã dai tu cerceii aceºtia, i-ai te rog 

înapoi!

 Fata s-a întors spre mine ºi cu o voce asprã mi-a 

spus scurt:

 -Auziþi, domnule, eu nu dumneavoastrã v-am 

dãruit aceºti cercei! Eu i-am dãruit Domnului Isus! Aºa 

cã dumneavoastrã nu mi-i puteþi da, pentru cã nu sunt 

ai dumneavoastrã!

 

ªi fata a plecat încet, târându-ºi cârjele, iar      

de-atunci n-am mai vãzut-o.    
  Cuvântul lui Dumnezeu ne învaþã:

   

    Sã nu uitaþi binefacerea ºi dãrnicia; cãci lui 

Dumnezeu jertfe ca acestea Îi plac. (Evrei 13:16)

BIBLIA  despre  BOTEZ

           Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din toate neamurile, 

botezându-i în Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfântului 

Duh!               (Matei 28: 19)                                                                                                        

         

          Duceþi-vã în toatã lumea ºi propovãduiþi 

Evanghelie la orice fãpturã. Cine va crede ºi se va   boteza, 

va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. 

                     (Marcu 16: 15-16)

         Este un singur DOMN, o singurã CREDINÞÃ ºi un 

singur BOTEZ.                              (Efeseni 4: 5)                     

Alãturi de cei persecutaþi din Algeria

Hai sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm pentru 
fraþii noºtri care împãrtãºesc aceeaºi credinþã ca ºi a 
noastrã, dar nu ºi aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit 
harul cã noi sã ne rugãm pentru ei, ºi nu ei pentru noi.

ALGERIA (25-31 ianuarie 2014)

 Se aflã în Nordul Africii

 Are o populaþie de 37,5 milioane locuitori

 Algeria se aflã pe locul 32 în clasamentul 
primelor 50 de þãri în care sunt persecuþii

 Principalele surse de persecuþii sunt islamul 
extremist, autoritãþiile, societatea ºi familia

 Gruparea teroristã islamicã Al-Qaeda face 
presiune asupra guvernului pentru a înãspri legile 
islamice

s 

s 

s 

s 

s 

    În El aþi fost tãiaþi împrejur,...cu tãierea împrejur a 

lui Hristos, în dezbrãcarea de trupul poftelor firii noastre 

pãmânteºti, fiind îmbrãcaþi împreunã cu El, prin botez...         

              (Coloseni 2:11-12)

  Icoana aceasta închipuitoare vã mântuieºte acum 

pe voi, si anume, botezul, care nu este o   curãþire de 

întinãciunile trupeºti, ci mãrturia unui cuget curat înaintea 

lui Dumnezeu, prin învierea lui Isus Hristos...     

           (1 Petru 3: 21 b)                                        

       ...famenul a zis: „Uite apa, ce mã împiedicã sã fiu 

botezat?” Filip a zis: „Dacã crezi din toatã inima, se poate.” 

Famenul a rãspuns: „Cred cã Isus Hristos este Fiul lui 

Dumnezeu.”                    (Fapte 8:36-37)

         Nu ºtiþi cã toþi câþi am fost botezaþi în Isus Hristos, 

am fost botezaþi în moartea Lui? Noi deci, prin botezul în 

moartea Lui, am fost îngropaþi împreunã cu El, pentru ca, 

dupã cum Hristos a înviat din morþi, prin slava Tatãlui, tot 

aºa ºi noi sã trãim o viaþã nouã.           (Rom. 6: 3-4)

     

        Toþi care aþi fost botezaþi pentru Hristos, v-aþi 

îmbrãcat cu Hristos.           (Galateni 3: 27) 

U n  dr a m  de î n þ e l e p c i u n e
D A R     P E N T R U     I S U S              

   Pastorul unei biserici  a spus într-o zi adunãrii cã 

se va face o colectã pentru o femeie  cãreia I se 

amputaserã ambele picioare. Femeia era sãracã ºi dorea 

sã-ºi cumpere un cãrucior cu care sã poatã sã se deplaseze 

dintr-un loc în altul.

 -Am primit ºi am strâns puþini bani la colectã, care 

nu sunt suficienþi pentru a o ajuta pe femeia cu picioarele 

amputate, a spus pãstorul bisericii în duminica 

urmãtoare. Îmi dau seama ºi sunt foarte ruºinat cã încã 

nu-i putem face o bucurie acestei femei necãjite.

 

 Pãstorul a continuat apoi sã povesteascã ce s-a 

mai întâmplat imediat dupã aceea. 

                      

 -Venise în aceastã duminicã o persoanã nouã, pe 

care n-o mai vãzusem pânã atunci la noi. Mergea ºi ea 

într-un picior, pentru cã pe celãlalt îl avea amputat ºi 

umbla în cârje. Auzindu-mã povestind cã nu s-au strâns 

suficienþi bani pentru femeia pe care voiam s-o ajutãm, ea 

s-a ridicat atunci de la locul ei ºi a venit pãºind încet, pânã 

a ajuns în faþã.
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