
  

     

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. Cândea Cornelia
 7. Cibu Maxim
                   8. Ene Lucreþia
                   9. Georgeta Chiºcã
                 10. Ignat Maria
                 11. Ion Rozalia
                 12. Ionescu Ana-Maria
                 13. Ionescu Eugenia
                 14. Ivaºcu Maria
                 15. Lãzãrescu ªtefan
                 16. Micu Gherghina
                 17. Mihai Constantin
                 18. Mihai Polixenia
                 19. Mihãilescu Marta
                 20. Mitroi Alexandra
                 21. Mitu Emilia
                 22. Nica ªtefia
                 23. Omota Nicu
                 24. Oprea Aurica
                 25. Radu Aniºoara
                 26.  Rãducanu Georgeta
                 27. Rãdulescu Venera
                 28. Rãduþã Constantin
                 29.  Sas Florian
                 30. Sãcãcean Elena
                 31. Sãcãcean Gheorghe
                 32. Slujitoru Angela
                 33. Stan Constantin
                 34. Stroe Silvia
                 35. Vandici Aurora
                 36. Voinea Simona
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Anunþuri:

Pilda grãuntelui de muºtar

Matei 13:31-35

Sfânta Scripturã vorbeºte mult despre Împãrãþia lui Dumnezeu, ºi pentru a 

înþelege mai bine aceastã realitate spiritualã, Mântuitorul s-a folosit în parabolele Sale 

de realitãþi din viaþa de toate zilele, dându-le semnificaþii spirituale ºi fãcându-ne, în 

acest fel, sã înþelegem mai uºor, diferite aspecte ale Împãrãþiei lui Dumnezeu.

Evangheliºtii ne relateazã cã în lucrarea Sa publicã, într-o anumitã 

împrejurare, Domnul Isus, aflându-se pe þãrmul Mãrii Galileii, a rostit mai multe pilde 

în faþa mulþimilor adunate sã-L asculte, având ca temã: Împãrãþia cerurilor. 

A început cu pilda semãnãtorului prin care a vrut sã ne spunã cã Împãrãþia lui 

Dumnezeu se naºte ºi creºte prin semãnarea Cuvântului lui Dumnezeu în inimile 

oamenilor. 

A continuat cu pilda neghinei prin care ne spune cã Împãrãþia lui Dumnezeu 

creºte ºi se dezvoltã într-un mediu ostil, în mijlocul împãrãþiei întunericului.

În pilda grãuntelui de muºtar, Mântuitorul ne mai prezintã încã un adevãr ºi 

anume, cã Împãrãþia lui Dumnezeu are un început modest, minuscul, dar cã ea creºte 

uimitor de mult, pânã ce cuprinde întreg pãmântul. 

Prin urmare, Domnul Isus foloseºte în aceastã pildã, ca simbol, grãuntele de 

muºtar, o sãmânþã de dimensiuni foarte mici, dar din care creºte un copac mare, 

pentru a ne face sã înþelegem:

1. Cum a început Împãrãþia lui Dumnezeu pe pãmânt

    -cu un copilaº nãscut într-o iesle 

    -nebãgat în seamã

    -dispreþuit, respins, zdrobit

2. Cum creºte ºi se dezvoltã Împãrãþia lui Dumnezeu

    -în mod tainic

    -din sãmânþa zdrobitã, care naºte mulþi fii ai Împãrãþiei

    -prin lucrarea Duhului Sfânt

o 

 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de 
ucenicie. 

Vã aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru cunoaºterea ºi 
aprofundarea învãþãturilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea 
noastrã zilnicã.

ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale, 
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la 
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se 
mai întoarce niciodatã!

FAMILII. Anul 2017 este anul Reformei. Începe reforma cu familia ta. Sâmbãtã, 4 
martie, între orele 11.00-13.00, te invitãm sã evaluãm împreunã temelia pe care ne 
clãdim viaþa de familie. Rezervã-þi de acum douã ore pentru familia ta. Vom reveni cu detalii.

STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu aceastã sãptãmânã se reiau ºi întâlnirile surorilor 
pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic. Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi începând 
cu ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj, (bibliotecã).

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 

Se va a studia Lecþia 19 (1 Petru 3:1-7),  lecþie care se gãseºte prezentatã ºi 
explicatã la pag. 20-28. 

CATEHEZÃ  SERIE NOUÃ.  Începând cu data de 5 martie a.c. (duminica viitoare) vom 
lua startul unui nou studiu de catehezã. Invitãm pe toþi cei care doresc sã cunoascã 
principalele doctrine ale  Sf intelor Scripturi, sã cunoascã adevãruri 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).

PARCARE. În cadrul Adunãrii Generale a Bisericii Harul, din data de 19 februarie 2017,   
s-a adoptat urmãtoarea decizie în legãturã cu parcarea maºinilor în curtea bisericii, conform 
legislaþiei în vigoare: maºinile se vor parca doar cu spatele, exclusiv pe locurile 
marcate în dreapta ºi stânga curþii, lãsând liberã calea de acces pe centrul curþii. În 
consecinþã, dupã ocuparea tuturor locurilor de parcare marcate, porþile vor fi închise. În cazul 
cã sosiþi la bisericã ºi nu mai sunt locuri de parcare disponibile, va rugãm NU parcaþi în 
dreptul porþilor, ci cãutaþi un loc de parcare pe bulevard în apropierea bisericii (vizavi lângã 
Restaurantul Alba, de exemplu). Vã mulþumim ºi vã rugãm sã respectaþi instrucþiunile 
fraþilor desemnaþi de conducerea bisericii sã coordoneze parcarea maºinilor.

DECES. A trecut la Domnul sora Þioldan Lina în vârstã de 86 ani. Slujba de 
înmormântare a avut loc miercuri 22 februarie a.c. Dumnezeu sã mângâie familia îndoliatã.

Ieremia 13-20; 2 Regi 24.

o

o 

Nu oriºicine-Mi zice: 
„Doamne, Doamne!”  va 

intra în Împãrãþia cerurilor, 
ci cel ce face voia Tatãlui 
Meu care este în ceruri. 

(Matei 7:21) 

 Rugãciune specialã pentru 
ADOLESCENÞI ªI TINERI
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mulþumire pentru adolescenþii ºi tinerii Bisericii 
„Harul”

mulþumire pentru tinerii ºi adolescenþii sãnãtoºi în 
credinþã, care slujesc dupã darul primit

mulþumire pentru pãrinþii care îºi cresc adolescenþii 
ºi tinerii într-un climat familial ºi spiritual sãnãtos 

mulþumire pentru învãþãtorii de la adolescenþi ºi tineri
mijlocire pentru adolescenþi sã fie nãscuþi din nou ºi sã rãmânã în bisericã
mijlocire pentru tineri sã strângã rândurile ºi în unitate sã formeze un grup sãnãtos te tineri
mijlocire pentru tineri sã doreascã sã participe la întâlnirile Eutih de marþi seara
rugãciune pentru cãsãtoria tinerilor ajunºi la vârsta potrivitã
rugãciune pentru echilibru între serviciu ºi slujire în viaþa tinerilor
rugãciune pentru curãþie în viaþa adolescenþilor ºi tinerilor
rugãciune pentru evanghelizare prin tineri pentru tinerii din cartierul Titan
rugãciune pentru conducerea bisericii sã ºtie sã punã în valoare tinerii credincioºi ºi 

darurile lor

          
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



3. Care sunt binecuvântãrile creºterii Împãrãþiei lui 

Dumnezeu

    -odihnã
    -hranã
    -adãpost

Ceea ce trebuie sã reþinem din aceastã pildã este 
faptul cã Împãrãþia lui Dumnezeu se întemeiazã pe alte 
principii decât împãrãþiile lumii. Acestea se întemeiazã prin 
forþã, prin cuceriri militare, prin multã vãrsare de sânge, cã 
manifestã pentru o vreme putere ºi stãpânire peste anumite 
naþiuni dar cã, în cele din urmã, dispar. În schimb, Împãrãþia 
lui Dumnezeu începe într-un mod umil, în slãbiciune, dar 
creºte ºi se dezvoltã la dimensiuni cosmice, sfârºind în a se 
manifesta cu mare putere ºi slavã veºnicã.

La nivel de individ, la fel începe Împãrãþia lui 
Dumnezeu ºi în inima celui credincios.  Sãmânþa Evangheliei 
care pãtrunde în inima lui, începe sã lucreze în tainicul inimii 
ºi dupã o vreme, credinþa aceea micã de la început creºte ºi 
devine tot mai vizibilã prin roadele care apar în pomul vieþii 
lui.

Pentru orice om este important sã primeascã în 
inima lui sãmânþa Evangheliei ºi sã devinã un fiu al 
Împãrãþiei lui Dumnezeu.

Stiricrestine.ro 

SUNTEÞI    PREGÃTIÞI ?

” ...Pregãteºte-te sã întâlneºti pe Dumnezeul tãu...” (Amos 4: 12)

  Un rege avea în slujba lui un bufon de curte care-i 
umplea zilele plictisitoare cu umor. Într-una din zile, regele 
încredinþã bufonului sceptrul sãu, spunându-i:

-Pãstreazã-l tu, pânã când vei gãsi pe cineva mai lipsit de 
înþelepciune decât tine ºi doar atunci vei putea sã i-l faci cadou 
acelei persoane.

  Nu dupã mult timp de la acest moment, regele s-a 
îmbolnãvit grav. Simþind cã nu mai are prea mult timp de trãit ºi 
cã i se apropie sfârºitul, l-a chemat pe bufon la el ºi i-a spus:

-Eu tocmai voi pleca într-o cãlãtorie lungã în curând.

Bufonul, curios din fire, l-a întrebat imediat:
-Si când vã veþi întoarce? Peste o lunã? 
-Nu rãspunse atunci regele, nu mã voi mai întoarce 

niciodatã!

-Si ce pregãtiri aþi fãcut în vederea acestei cãlãtorii? - 
întrebã atunci bufonul.

-Nicio pregãtire! - a rãspuns atunci regele trist.

-Maiestatea voastrã, plecaþi pentru totdeauna, zise 
bufonul, ºi nu v-aþi pregãtit încã deloc pânã acum? Atunci, luaþi, 
vã rog, acest sceptru cu dumneavoastrã, pentru cã am gãsit, în 
sfârºit, pe cineva mai neînþelept chiar decât mine...!

  Întorcându-ne la zilele noastre, constatãm cu mare 
tristeþe, cã sunt mulþi oameni în jurul nostru care nu se 
pregãtesc deloc pentru plecarea în veºnicie. Datoria noastrã 
este aceea de a-i atenþiona pe fiecare dintre ei, începând cu cei 
dragi nouã, cu cei din casele noastre, cu vecinii, prietenii, 
cunoºtinþele, cã Mântuitorul a fãcut totul pentru pregãtirea 
noastrã veºnicã ºi cã e momentul potrivit sã se întoarcã ºi ei la 
Dumnezeu.

  Domnul nu întârzie în împlinirea fãgãduinþelor Lui 
cum cred unii; ci are o îndelungã rãbdare pentru voi, ºi 
doreºte ca niciunul sã nu piarã, ci toþi sã vinã la pocãinþã.      
(2 Petru 3:9)

        ÎNVAÞÃ- MÃ...

Învaþã-mã s-ascult Cuvântul,
Stãpânul meu preabun,

chiar de s-ar despica pãmântul
ºi furios ar bate vântul, 

învaþã-mã s-ascult Cuvântul
ºi lui sã mã supun!

Tribul Daraatu, 14 februarie 2017

Despre acest trib auzisem de la Ovidiu ºi Petru, 

fraþi români care Îl iubesc pe Dumnezeu ºi poporul guinez, 

ºi care au ajuns pe aceste meleaguri de mai multe ori. 

Aveam acasã un magnet pe frigider care îmi amintea sã mã 

rog pentru tribul Daraatu. ªi am facut-o. Aveþi “grijã” 

pentru ce vã rugaþi!  Când trimiþi înainte rugãciunile, 

paºeºti cu credinþã ºi curaj în locuri necunoscute. Tot ce a 

creat Dumnezeu Îi aparþine Lui, natura, cerul ºi oamenii. 

Iar pentru oamenii aceºtia s-a plãtit acelaºi preþ scump.

La jumatate de orã de Gabu, se gãseºte acest trib 

uºor accesibil,  întrucât ºoseaua este asfaltatã. La ora 8:00 

copilaºii ne aºteptau deja în curtea ºcolii. Pânã ce am reuºit 

sã ne organizãm, am iniþiat prima orã... de educaþie fizicã.

Pastorul Marius, care conduce o bisericã din Gabu, 

lucreazã mult ºi în “tabanca”, cum numesc ei 

împrejurimile. În Daraatu slujeºte împreunã cu soþia 

dânsului, care este directorul ºcolii, profesor, psiholog, 

administrator, femeie de serviciu, tot ce este nevoie. În 

Africa e nevoie sã fii pregãtit pentru a face  orice, oricând, 

din toate punctele de vedere. În acea dimineaþã am fost 

anunþate cã trebuie sã consultãm toþi acei 95 de copii care 

frecventeazã ºcoala, ºi binenþeles ºi alþi sãteni. Veºtile 

circulã repede, o echipã medicalã nu vine în fiecare zi în 

satul tãu. În România, ºi nu numai, cercetezi cu                   

de-amãnuntul înainte sã îþi faci o programare, dacã e bine 

pregãtit doctorul, dacã are experienþã, dacã are rezultate 

bune etc. Aici este suficient doar sã audã cã eºti în 

apropiere ºi deja se ºi înscriu pe listã. Copiii nu erau chiar 

foarte bolnavi dacã au venit la ºcoalã, dar am avut câteva 

cazuri de pneumonii, multe boli de piele, malarie.

Când Dumnezeu îþi cere sã fii mâna Lui întinsã sã 

vindece, sã mângâie, sã fii piciorul Lui care paºeºte înspre 

locuri pustii, sã fii urechea Lui sensibilã la plânsul celor 

sãrmani, sã fii ochiul Lui care vede nevoia imediat, care 

ºtie sã plângã sau sã ºteargã o lacrimã, nu sta pe gânduri! 

Poate fi chiar Dumnezeu Cel care te cheamã sã fii 

ambasador în locul în care te-a aºezat. Eºti la locul potrivit.

“Creierul”, “pielea” ºi “ficatul” din trupului 

lui Hristos sau Ana, Lidia si Silvia

Învaþã-mã sã fiu statornic,
în rânduiala ta;

fã-mi sufletul mereu mai dornic,
în ascultare tot mai spornic,

învaþã-mã sã fiu statornic
ºi sã rãmân aºa!

Învaþã-mã lucrarea-þi toatã
ºi-ntreg sã fiu în ea;

dã-mi o cunoaºtere curatã,
de rãtãcire dezlegatã,

învaþã-mã lucrarea-þi toatã,
sã nu fac voia mea!

Învaþã-mã deplin iubirea,
pãzeºte-mã de rãu, 

sã-mi înnoieºti prin ea simþirea,
spre Tine sã-mi îndrept privirea,

învaþã-mã deplin iubirea
ºi Adevãrul Tãu!

Deci toate sã mã-nveþi pe mine,
Stãpânul meu ceresc,

cãci numai învãþat de Tine
pricep ce-i rãu ºi ce e bine,
pricep Scripturile divine

ºi ºtiu cum sã trãiesc!

Aproape de cei persecutaþi din Bangladesh

Bangladesh se aflã în Asia de Sud. Este o þarã puternic 
afectatã de sãrãcie ºi mari frãmântãri sociale; aproape jumãtate 
din populaþie trãieºte cu mai putin de un dolar pe zi.

Populaþia este de 164,8 de milioane locuitori, din care 
creºtini sunt aproximativ 866 000. Peste 98% din populaþia þãrii 
este consideratã neatinsã de Evanghelie.
 Situaþia creºtinilor din Bangladesh s-a înrãutãþit în 
ultimii ani, astfel dacã în 2015 Bangladesh era pe locul 43 în 
clasamentul þãrilor cu persecuþii, în 2016 pe locul 35, iar în 2017 
este clasat pe locul 26 fiind cel mai ridicat loc din ultimii 10 ani.
 Religia de stat este islam, iar grupãrile extremiste sunt tot 
mai active, totodatã ele fac presiune asupra guvernului pentru a 
introduce Legea Islamica Sharia, astfel þara sã fie   inclusã în ,,Casa 
Islamului”. Violenþa în aceastã þarã este în creºtere: un convertit la 
creºtinism a fost ucis pentru credinþa lui, numele liderilor bisericii 
a apãrut pe o listã cu ameninþãri cu moartea ºi un pastor a fost 
înjunghiat.
 Bangladesh este o naþiune seculara, iar Constituþia 
garanteazã libertatea religioasã, dar creºtinii în mod frecvent 
experimenteazã discriminare ºi persecuþii, alimentate de 
grupãrile extremiste. Constituþia garanteazã libertatea religioasã, 
dar declarã islamul ca fiind religia de stat.
 Cei care se convertesc de la islam la creºtinism se 
confruntã cu mari probleme cauzate de familie, prieteni ºi liderii 
religioºi. Femeile ºi fetele creºtine se confruntã cu „convertirea 
forþatã la islam”.
 Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm pentru 
fraþii noºtri care împãrtãºesc  aceaºi credinþã ca ºi a noastrã, dar 
nu ºi aceeaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit harul ca noi sã ne 
rugãm pentru ei ºi nu ei pentru noi.

Pastor, Nicolae Ologeanu

RUGÃCIUNE SPECIALÃ PENTRU CRISTINA MOISIN

Mesaj de la pastorul Marius Moisin (marþi, 21 februarie 2017)

Sã fiþi binecuvântaþi. Mulþumim pentru lupta pe 

care o purtaþi spiritual pentru noi, împreunã cu bisericile 

pe care le pãstoriþi. Cristina a fost acasã 9 zile. Prilej de 

mare bucurie pentru copii, chiar dacã am purtat mãºti la 

gurã câteva zile pentru protecþie. De luni este iar la 

Bucureºti. Urmeazã a 3-a sesiune de citostatice pânã 

vineri. Azi i-au fãcut puncþie sã vedem cum mai e cu 

blaºtii. Sãptãmâna viitoare suntem programaþi în 

Bucureºti la Clinica Amethyst pentru programarea 

radioterapiei. Apoi încã 5 zile acasã. Urmeazã 6 sesiuni 

de radioterapie la clinica... ºi apoi, spre finalul lui martie 

sau începutul lui aprilie, urmeazã transplantul, la 

Fundeni. Acesta este necesar din cauza transmutaþiei 

genetice din corpul ei, care genereazã iar blaºti. Cam 

acesta e programul. 

Noi însã ne-am pus în mâna Domnului ºi luãm 

fiecare zi cu mulþumire.2 Timotei 1:7
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