
          
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,

     
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

       
      Nicolae Ologeanu - Pastor   021 348.48.42 - mobil 0724 308.726

Daniel Mercioniu - Pastor   031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
       Adrian Corcãu - Casier   021 673.78.05 - mobil  0721 368.837 

 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

 

      	1.	Alexe	Maria
																			2.	Alexe	Ion
		 			3.	Baciu	Zoia
																			4.	Barbu	Zoica
		 			5.	Blasek	Aurelia
																			6.	Cibu	Maxim
																			7.	Ene	Lucreția
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Anunțuri:

Omagiu	adus	Regelui
Matei	2:1-12

Sute	de	români	i-au	adus	săptămâna	trecută	un	ultim	omagiu	Majestății	

Sale,	Regele	I	al	României.	Liderii	națiunii	s-au	ın̂trecut	pe	ei	ın̂șiși	ın̂	declarații	

și	omagii	aduse	regelui	după	ce	a	murit.	Câți	dintre	ei	ın̂să	i-au	adus	cu	adevărat	

un	omagiu	ın̂	viață?	Cel	mai	mare	omagiu	adus	unui	rege	este	este	ascultarea.	

I�n	 Evul	 Mediu,	 „omagiu”	 era	 o	 ceremonie	 care	 cuprindea	 jurământul	 de	

credință	 și	 de	 supunere	 al	 unui	 vasal	 față	 de	 regele	 suzeran.	 Cu	 timpul,	

termenul	„omagiu”	a	ajuns	să	 ın̂semne	doar	o	adresare	politicoasă,	cuvinte	

frumoase,	mai	mult	sau	mai	puțin	sincere.

Când	citim	istoria	magilor,	care	au	venit	să	ıŝ ̦ i	aducă	omagiile	„Regelui	

de	curând	născut	al	iudeilor”,	suntem	uimiți	că	ei	sunt	gata	să-L	recunoască	ca	

Stăpân	al	lor	și	să	ıî	să-i	jure	credință	pe	viață.	I�n	contrast	cu	ei,	regele	Irod	vrea	

și	 el	 să-și	 aducă	 omagiile	 noului	 Rege,	 dar	 cu	 sabia,	 ın̂	mod	 ipocrit.	Magii	

demonstrează	adevăratul	omagiu	adus	Regelui	prin	acțiunile	lor.

L-au	căutat	până	L-au	găsit.

I	s-au	ın̂chinat,	chiar	dacă	nu	corespundea	așteptărilor	lor.

Au	urmat	cu	bucurie	și	fără	ezitare	lumina	dată	lor	(steaua).

Au	verificat	 fiecare	pas	cu	Cuvântul	 lui	Dumnezeu	 (prin	Scripturi	 și	

ın̂ger).

S-au	ın̂tors	acasă	pe	un	alt	drum.

Mântuitorul	a	spus:	„Dacă	mă	iubiți,	veți	păzi	poruncile	mele.”	Nu	există	

omagiu	 mai	 sincer	 adus	 Regelui	 născut	 ı̂n	 Betleem,	 decât	 ascultarea	

necondiționată	de	El.	Vrei	să-I	aduci	un	omagiu	Regelui	mort	și	ın̂viat?	Caută-L	

până	ıl̂	găsești.	Când	L-ai	găsit	ın̂chină-te	Lui	chiar	dacă	 ți-L	imaginai	altfel.	

Urmează	lumina	pe	care	o	ai	acum	și	verifică	fiecare	pas	cu	Scripturile.	Lasă-te	

transformat.	Fii	dispus	să	ıț̂i	schimbi	viața,	dacă	asta	ıț̂i	cere	Regele.	

o PROGRAMUL	DE	SĂRBĂTORI.	Programul	pentru	sărbători	se	află	ın̂		
interiorul	buletinului.

o 	DOCTRINE	BIBLICE.	Și	ın̂	această	după	amiază	continuă	prezentarea	
doctrinelor	biblice.	Apoi,	pe	perioada	sărbătorilor	se	vor	ın̂trerupe	și	se	vor	
relua	ın̂	a	doua	duminică	din	luna	ianuarie	2018.

o 	CATEHEZÃ.	Studiul	de	cateheză	va	continua	să	se	țină	și	ın̂ 	perioada	
sărbătorilor.	I�i	așteptăm	ın̂	continuare	pe	toți	cei	care	doresc	să	cunoască	
adevărurile	 Scripturii	 privind	mântuirea	 sufletului.	 I�ntâlnirile	 au	 loc	 în	
fiecare	duminică	dimineața	de	 la	 ora	9.00,	 ın̂	 corpul	 din	 față	 la	 etaj	
(bibliotecă).

o 	CRĂCIUN	EUTIH.	Colinde.	Profeții	ım̂plinite.	Profeții	neım̂plinite	ın̂că.
	Filme	documentare	scurte.	Tineri	ca	tine.	Toate	ın̂tr-o	singură	zi,	marți,	de	
la	18.30.

o  ADOLESCENȚI.	Adolescenții	sunt	așteptați	vineri,	de	la	18.30,	 la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.

o  GRUPURI	 DE	 RUGÃCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	
rugãciune	în	fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	
frații,	 surorile	 și	 tinerii	 care	 doresc	 sã	 mijloceascã	 pentru	 lucrarea	
Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.

o  CITIREA	BIBLIEI.	Anul	 acesta	vom	citi	Noul	Testament	 ın̂	 ordine	
cronologică.	 Primele	 șase	 luni	 vom	 citi	 cele	 patru	 evanghelii	 simultan,	
urmărind	 lucrarea	 Mântuitorului	 ın̂	 ordine	 cronologică.	 Pentru	 citirea	
Bibliei	prin	proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos	pe	
care	ıl̂	găsiți	ın̂	holul	bisericii.	

Dacă	Mă	iubiţi,	veţi	
păzi	poruncile	

Mele.
Ioan	14:15

 Rugãciune	specialã	pentru	
	SĂRBĂTOAREA	NAȘTERII	MÂNTUITORULUI

sSă-I	 mulțumim	 lui	 Dumnezeu	 Tatăl	 pentru	
planul	alcătuit	din	veșnicie	pentru	mântuirea	
noastră.
sSă-I	mulțumim	Fiului	Său,	 Isus	Hristos,	că	 la	
ı̂mplinirea	 vremii	 a	 venit	 ı̂n	 lume	 ca	 să-i	
mântuiască	pe	cei	păcătoși.
sSă-I	mulțumim	Duhului	Sfânt	care	ıî	convinge	și	azi	pe	oameni	că	Isus	cel	ın̂trupat	
ın̂	Betleem	este	Dumnezeu	adevărat	din	Dumnezeu	adevărat.
sSă	mijlocim	pentru	toți	cei	care	vor	asculta	colinde	și	mesaje	despre	nașterea	
Domnului,	să	ın̂țeleagă	și	să	creadă.
sSă	ne	rugăm	pentru	credincioși	să	nu	tacă	de	sărbători,	ci	să	vestească	tuturor	
cunoscuților	și	vecinilor	că	ni	s-a	născut	un	Mântuitor.
sSă	ne	rugăm	pentru	toate	acțiunile	evanghelistice	ale	bisericii	noastre	cu	ocazia	
sărbătorilor	(ın̂	familii,	ın̂	școli,	ın̂	penitenciar,	ın̂	clădirea	bisericii).
sSă	ne	rugăm	pentru	toți	copiii	care	vor	primi	cadouri	să	nu	uite	că	cel	mai	mare	
Dar	este	Isus.
sSă	 ne	 rugăm	 pentru	 România,	 pentru	 poporul	 român,	 să-L	 descopere	 pe	
Sărbătorit	de	sărbători.
sSă	ne	rugăm	pentru	creștinii	care	sărbătoresc	Nașterea	Domnului	cu	riscul	de	a	fi	
arestați,	ın̂chiși,	uciși,	persecutați,	ın̂	țările	ostile	creștinismului.
sSă	 ne	 rugăm	 pentru	 țările	 Europei	 să	 nu	 se	 lepede	 de	 creștinism	 și	 să	
sărbătorească	nașterea	lui	Isus	Hristos.

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 

Pastor,	Daniel	Mercioniu



istoria	omenirii,	a	lui	Israel,	de	la	Creație	până	
la	potop,	de	la	patriarhi	la	Exod,	de	la	arborele	
Său	 genealogic	 până	 la	 minunea	 nașterii	
dintr-o	fecioară.

Dumnezeu	 a	 părăsit	 cerurile	 care	 nu	
erau	suficient	de	mari	ca	să-L	cuprindă	și	S-a	
lăsat	ținut	într-o	mână.	Misterul	acesta	măreț	
se	transformă	într-un	copilaș	atât	de	micuț,	iar	
Dumnezeul	 infinit	 devine	 un	 prunc,	 remarcă	
Ann	Voskamp	cu	duioșie.

O	inimă	care	bate	în	pieptul	unui	copilaș	
firav;	 o	 bătaie	 de	 inimă	 aducătoare	 de	
speranță,	 schimbare,	 dragoste;	 o	 bătaie	 care	
ține	 ritmul	 singurului	 cântec	 pe	 care	 tu	 îl	
așteptai	 -	pe	care	 îl	aștepta	 întreaga	planetă	
amețită	parcă	de	o	eternă	rotire	în	jurul	axei	
sale.	Așteptare.

Prima	ın̂trebare	din	Vechiul	Testament	
este	„Unde	ești?“.	Dumnezeu	vine	la	tine	și	te	
ı̂ntreabă	 „Unde	 ești?“	 Prima	 ı̂ntrebare	 din	
Noul	 Testament,	 atunci	 când	magii	 au	 venit	
să-L	caute	pe	Isus,	a	fost	„Unde	este	El?“

Descoperim	 unde	 suntem	 doar	 atunci	
când	 aflăm	 unde	 este	 El.	 Ne	 regăsim	 doar	
atunci	când	Îl	găsim	pe	El.	

Dumnezeul	tău	vine	acum	pentru	tine.	În	
toate	religiile	lumii,	omul	este	cel	care-L	caută	
pe	 Dumnezeu.	 În	 toate	 relațiile	 Sale,	 însă,	
Dumnezeu	pornește	 în	căutarea	omului.	El	te	
caută	pe	tine	care	ai	căzut	și	se	atinge	de	inima	
ta	 rece,	 pe	 tine	 care	 simți	 rușinea	 cuvintelor	
care	 ți-au	 înveninat	 gura	 și	 ți-au	 otrăvit	
ungherele	 vieții,	 pe	 tine	 care	 încerci	 să-ți	
acoperi	durerea	cu	perfecționismul	tău.	

Dumnezeul	 tău	 nu	 renunță	 la	 tine.	
Dumnezeul	 tău	 te	 caută	atunci	 când	 te	 simți	
pierdut,	Dumnezeul	 tău	 te	 caută	atunci	 când	
ești	 descurajat	 și	 Dumnezeul	 tău	 te	 strigă	
atunci	când	te	simți	lepădat.	El	nu-l	hăituiește	
pe	rebel.	Nu-l	trântește	la	pământ	pe	păcătos.	
Nu-l	critică	pe	cel	care	a	eșuat.

Dumnezeu	 are	 o	 inimă...	 și	 ea	 este	
îndurerată.	 Este	 îndurerată	 de	 ceea	 ce	 ne	
îndurerează	 pe	 noi . 	 Inima	 Sa	 nu	 este	
îndurerată	doar	parțial,	cu	un	dram	de	tristețe,	
ci	 toată	 inima	 Sa	 simte,	 este	 consternată	 și	
copleșită	de	această	furtună	de	durere.	

Acest 	 Dumnezeu	 v ine 	 la 	 t ine 	 în	
greutățile	zilei,	acolo	unde	poverile	te	trag	în	
jos,	 în	 timp	 ce	 tu	 doar	 continui	 să-ți	 ții	
răsuflarea,	doar	continui	să	uiți	să	respiri.	

I S TOR I A	 R E FORME I

Toate	greutățile	se	topesc	însă	ca	zăpada	în	

căldura	cuvintelor	Sale:	„Te	voi	binecuvânta“.	El	nu	

te	va	împovăra.	Nu	te	va	frânge.	El	te	va	binecuvânta	

-	 Dumnezeu	 care	 are	 resurse	 infinite,	 Dumnezeu	

care	este	dragoste	perseverentă.	Poți	merge	înainte	

și	poți	respira	liniștit	în	orice	situație	știind	că	El	te	

va	 binecuvînta.	 Întotdeauna	 poți	 respira	 relaxat	

dacă	știi	că	totul	e	har,	spune	Ann	Voskamp.

Iată	 cum	 acționează	 harul.	 Prima	 dată	 te	

învăluie	 binecuvântările	 personale.	 Apoi	 tu	 devii	

binecuvântarea	trimisă	lumii.	

Alții	te	vor	experimenta	ca	binecuvântare	în	

măsura	 în	 care	 tu	 te-ai	 considerat	 binecuvântat.	

Trebuie	 să	 simți	 plinătatea	 propriului	 tău	 vas,	

înainte	de	a	te	revărsa	pentru	cei	din	jur.

Prin	 urmare,	 ı̂ncetinește	 ritmul	 și	 simte	

vântul.	 Ascultă	 colindele	 puțin	 mai	 mult	 timp.	

Zăbovește	ın̂	liniște	și	gustă	harul	clipei	prezente;	

recunoaște	că	El	este	bun	și	că	El	este	Dumnezeu.	

Numără-ți	acum	toate	darurile	și	ascultă	ecoul	ın̂	

toate:	te	voi	binecuvânta.

Indiferent	de	ceea	ce	ți	se	întâmplă,	nu	poți	fi	

niciodată	 distrus.	 Poți	 sta	 în	 jurul	 bradului	 de	

Crăciun	și	să	ai	un	arbore	genealogic	ca	al	lui	Iosif,	

cu	înșelători	și	bătăuși,	să	ai	o	familie	ca	a	lui	Iacov,	

care	fuge,	merge	dintr-un	loc	în	altul	și-i	ponegrește	

pe	oameni.	Dar,	dintr-un	astfel	de	arbore	genealogic	

ce	pare	un	dezastru,	Dumnezeu	Îl	aduce	pe	Mesia.	

Ceea	ce	s-a	dorit	a	fi	rău,	Dumnezeu	a	preschimbat	în	

bine.

Crăciunul	 acesta	 poate	 fi	 cel	 mai	 frumos	

Crăciun	pe	care	l-ai	avut	odată,	dacă	te	uiți	la	fața	

Tatălui	tău	și	primești	darul	Său.

Cartea	lui	Ann	Voskamp,	Cel	mai	mare	dar	

este	o	carte	de	citit	ın̂	tihnă,	câte	un	capitol	pe	zi	ın̂	

cele	25	de	zile	dinainte	de	Crăciun,	o	carte	plină	de	

poezie,	 dar	 și	 de	 promisiunile	 clare	 ale	 lui	

Dumnezeu,	 observate	 de	 la	 ı̂nceputul	 până	 la	

sfârșitul	Scripturii.

Dacă	ın̂că	nu	ați	decorat	casa	de	sărbătoare,	

vizitați	 blogul	 autoarei,	 annvoskamp.com	pentru	

mai	multe	resurse	 legate	de	cartea	Cel	mai	mare	

Dar	și	de	sărbătoarea	Nașterii	Domnului.	

I�n	plus,	pe	carteaeoviață.com	puteți	asculta	

episodul	dedicat	acestei	cărți	ın̂	pagina	Emisiuni,	

sezonul	 10	 și	 găsiți	mai	multe	 idei	 de	 lectură	 ın̂	

această	perioadă	de	sărbătoare.

Cel	mai	mare	Dar	
	 		 																							de	Ann	Voskamp

Crăciunul	se	apropie.	I�i	simţi	bucuria	sau	
eşti	deja	prea	 ım̂povărat	de	 toate	pregătirile	 şi	
cumpărăturile	obositoare?

Poate	 pentru	 tine	 Crăciunul	 este	 o	
sărbătoare	chiar	mai	 tristă	decât	 restul	anului,	
pentru	că	nu	poţi	fi	cu	cei	dragi,	iar	sărbătorile	
adâncesc	singurătatea.

I�nsă	 Crăciunul	 acesta	 poate	 fi	 altfel.	 Te	
poate	transforma.	Te	poate	ın̂viora,	dacă	ıl̂	laşi	să	
ıţ̂i	şoptească	„Isus“.

I�n	cartea	Cel	mai	mare	Dar	Ann	Voskamp	
ne	invită	să	celebrăm	tradiția	de	Advent,	și	prin	
intermediul	 acesteia,	 descendența	 și	 măreția	
celui	 mai	 mare	 Dar	 pe	 care	 Dumnezeu	 I�l	 are	
pentru	noi	-	Fiul	Său,	Isus	Cristos.	Ea	ne	invită	pas	
cu	 pas	 să	 contemplăm	 clipele	 care	 alcătuiesc	
istoria	nașterii	lui	Cristos,	trecând	mai	ın̂tâi	prin	

FIȚI	GATA	SĂ	RĂSPUNDEȚI…
În	cine,	ce	și	de	ce	CREZI?

…sfințiți	în	inimile	voastre	pe	Hristos	ca	Domn.	
Fiți	 totdeauna	 gata	 să	 răspundeți	 oricui	 vă	 cere	
socoteală…(1	Petru	3:15)

Argument

Este	nevoie	de	teologie?	De	ce?
Pentru	 a	 te	 ı̂nchina	 drept	 adevăratului	

Dumnezeu.	Ioan	4:19-26
	 Pentru	 a	 crește	 spiritual	 și	 a	 sluji	 altora.	
Filipeni	1:9-11

Pentru	 a	 răspunde	 corect	 celor	 ce	 te	
chestionează.	1	Petru	3:15-16
	 Pentru	a	discerne	adevărul	de	răstălmăcirile	
adevărului.	2	Petru	3:15-18

Pentru	 a-ți	 forma	 o	 gândire	 creștină	 ın̂tr-o	
societate	seculară.	1	Corinteni	10:4-5

Ce	este	teologia?	
Exprimarea	gândurilor	pe	care	le	ai	după	ce	

meditezi	asupra	lui	Dumnezeu.

Cine	face	teologie?	
Ateul	 care	 spune:	 Nu	 există	 Dumnezeu!	

Credinciosul	care	spune:	Doamne-ajută!

De	câte	feluri	este	teologia?
Teologie	 biblică,	 sistematică,	 patristică,	

reformată	etc.
	 I�n	fiecare	duminică	seară,	de	la	ora	17.30,	ne	
evaluăm	și	ne	consolidăm	CREZUL.	I�n	cine	cred?	Ce	
cred?	 De	 ce	 cred?	 Expunem	 ın̂vățăturile	 biblice	 ın̂	
mod	 sistematic.	 Apoi,	 punem	 ı̂ntrebările	 care	 ne	
frământă	ın̂	legătură	cu	ın̂vățătura	prezentată.
	 Duminica	 aceasta,	 17	 decembrie,	 vom	
continua	 să	 abordăm	 adevărul	 biblic	 despre	
„accidentul”	 din	 Eden,	 PĂCATUL,	 și	 „victimele”,	
OAMENII	născuți	din	Adam	și	nevoia	lor	de	SALVARE.

	 Sufăr…	dar	nu	mi-e	rușine,	căci	știu	în	cine	am	

crezut…dreptarul	învățăturilor	sănătoase,	pe	care	le-

ai	auzit	de	la	mine,	ține-l…	(2	Timotei	1:12-13)

									 F I Ț I	 G ATA	 SĂ	 R Ă S PUNDEȚ I…
									 Î N	 C I N E ,	 C E	 Ș I	 D E	 C E	 C R E Z I ?

						 R	 U	 G	 Ă	 C	 I	 U	 N	 E
Rugăciune	pentru	RVE	București

	 Așa	 cum	ne-a	 solicitat	 noul	 director	 al	 RVE	

București,	Cristian	Matei,	atunci	când	a	fost	prezent	

ın̂	biserica	noastră,	să	ne	rugăm	și	să	postim	pentru	

următoarele	motive:

-	 Unitatea	echipei	RVE	București

-	 Resurse	umane,	financiare,	spațiu	adecvat	

-	 Emisie	de	24	de	ore	pe	94,2	FM

PROGRAMUL	 D E	 S ÃRBÃTOR I

PROGRAMUL	DE	SĂRBĂTORI	

Duminică	24	decembrie	-	10.00	-	12.00	–	colinde,		
(Ajun	de	Crăciun)	 						rugăciune,	mesaj	de	Crăciun
																			 	 									-	17,30	-	19,30	–	colinde,		
rugăciune,	mesaj	de	Crăciun	

Luni	25	decembrie									-	10.00	-	12.00	–	ın̂chinare,	
(Crăciunul)	 																				colinde,	mesaj	de	Crăciun
																																														-	după	amiază	-	sărbătoarea		
	continuă	ın̂	familie

Miercuri	27	decembrie	-	17,30	-	19,00	–	program	
	 	 	 							obișnuit

Duminică	31	decembrie	-	10.00	-	12.00	–		
																																																				rugăciune,	predică	
																																														-	17.30	-		20.00	–	rugăciune,	
	mărturii,	urări

Luni	1	ianuarie	2018			-	10.00	-	12.00	–	rugăciune,	
(Anul	Nou)			 																					predică
				
Miercuri	3	ianuarie					-	17.30	-	19.00	–	program	
																																												obișnuit

Duminică	7	ianuarie					-	10.00	-	12.00	–	rugăciune,	
predică,	Cina	Domnului
																																											-	17,30	-		19.30	–	rugăciune,	
predică
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