Rugãciune specialã pentru
SLUJIREA PRIN POST ªI RUGÃCIUNE
sMulþumire pentru grupurile de rugãciune din

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreþia
8. Georgeta Chiºcã
9. Ignat Maria
10. Ion Rozalia
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaºcu Maria
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihãilescu Marta
17. Mitroi Alexandra
18. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniºoara
23. Rãducanu Georgeta
24. Rãdulescu Venera
25. Sas Florian
26. Sãcãcean Elena
27. Sãcãcean Gheorghe
28. Scântei Gheorghi
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Stroe George
33. Vandici Aurora
34. Vasile Alexandru
35. Voinea Simona
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.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Aduceþi viþelul cel îngrãºat ºi
tãiaþi-l. Sã mâncãm ºi sã ne
veselim, cãci acest fiu al meu era
mort ºi a înviat; era pierdut ºi a
fost gãsit. ªi au început sã se
veseleascã.
Luca 15:23-24

bisericã ºi din case.
sMulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc ºi
se roagã pentru lucrarea spiritualã a Bisericii
Harul.
sMulþumire pentru rãspunsurile la rugãciune.
sCerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
sCerere pentru deprinderea disciplinei postului ºi a rugãciunii de cãtre cei ce se
numesc ucenici ai Mântuitorului.
sCerere pentru înviorare spiritualã ºi rodire spiritualã.
sRugãciune ºi post pentru pocãinþa noastrã ºi a oamenilor din cartierul Titan.
sRugãciune ºi post pentru putere spiritualã, viziune clarã ºi cãlãuzire în decizii.

RESURSE PE SITE-UL BISERICII(www.bbht.ro). Vã reamintim ca pe site-ul bisericii
noastre gãsiþi resurse spirituale pe care le puteþi accesa de acasã. Din secþiunea RESURSE
puteþi puteþi asculta ºi/sau descãrca predicile din bisericã în format audio ºi mãrturii
ale membrilor bisericii; de asemenea, veþi putea accesa ºi/sau descãrca în format
electronic: Buletinul bisericii, Pliantul Dialogos ºi Ghidul de studiu pentru grupurile
de ucenicie.Mulþumim tuturor celor care editeazã ºi încarcã pe site aceste resurse!

Anunþuri:
GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã se reiau întâlnirile
o
grupurilor de ucenicie. Se va studia Lecþia 27 (1 Petru 4:9-11) lecþie care se gãseºte
prezentatã ºi explicatã în ghidul nou de studiu (VI). 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.
CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa ºi se
o
va desfãºura fãrã întrerupere pânã la încheierea lui. Îi aºteptãm pe toþi cei care doresc
sã cunoascã principalele doctrine ale Sfintelor 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).
ADOLESCENÞI ºi TINERI. Adolescenþii, vineri de la 18.30, ºi tinerii, marþi
o
de 18.30, se adunã ºi în luna Mai, ca sã înveþe ºi sã se încurajeze unii pe alþii sã fie mai
credincioºi, mai uniþi, mai plini de viaþã pentru Hristos. Dacã eºti adolescent sau
tânãr ºi nu ai mai venit de mult, vino în luna Mai.
STUDIU BIBLIC SURORI. Întâlnirile surorilor, pentru un timp de pãrtãºie în
o
rugãciune ºi studiu biblic, continuã în fiecare joi seara de la ora 18.00, în corpul din
faþã, la etaj (bibliotecã)
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în
o
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
o
prin proiectul Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine
cronologicã. Sãptãmâna aceasta se va citi Ezechiel 32-38.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

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

www.bbht.ro
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Pilda fiului risipitor
Luca 15:11-24
În evanghelia dupã Luca, în cap. 15, întâlnim trei pilde rostite de Domnul Isus:
Pilda cu oaia rãtãcitã, Pilda monedei pierdute ºi Pilda fiului pierdut. De ce le-a
rostit Mântuitorul împreunã ºi ce au în comun aceste trei pilde? Faptul cã în fiecare din
ele gãsim cã ceva foarte preþios a fost pierdut, cã existã în fiecare caz o preocupare ºi o
dorinþã arzãtoare pentru gãsirea ºi redobândirea valorii pierdute, ºi toate au ca
deznodãmânt final bucuria recuperãrii valorilor pierdute, bucurie împãrtãºitã cu
prietenii ºi vecinii.
Ne vom opri acum la cea de-a treia pildã, Pilda fiului risipitor, probabil cea
mai cunoscutã între toate pildele Mântuitorului. Aceastã pildã reflectã, de fapt, istoria
omului creat de Dumnezeu, cu un început glorios, urmat de înstrãinare de Dumnezeu,
dar având ºansa de a se putea întoarce cu pocãinþã în Casa Tatãlui.
Biblia spune cã Dumnezeu l-a creat pe om ºi l-a aºezat în locul în care sã se
simtã fericit ºi împlinit. Grãdina Eden a fost la început, Casa în care l-a aºezat
Dumnezeu pe om ºi în care nu-i lipsea nimic ca sã fie cu adevãrat fericit.
Primii oameni creaþi de Dumnezeu se bucurau de prezenþa ºi dragostea unui
Tatã iubitor, care avea grijã ca ei sã se desfãteze cu toate bunãtãþile create de El. Numai
cã într-o zi, a venit diavolul ºi le-a ºoptit cã existã o fericire mai mare decât cea pe care
le-o oferã Dumnezeu, ºi au muºcat repede momeala acestuia. Însã tragedia s-a produs
îndatã. În loc de fericirea promisã, au descoperit goliciune, nefericire, suferinþã,
durere, fricã, înstrãinare de Dumnezeu, moarte.
Aceasta a fost ºi experienþa tristã a Fiului risipitor. Avea în casa pãrinteascã tot
ce-i dorea nima. Avea un tatã bogat ºi iubitor, care ar fi dorit sã-l aibã întotdeauna lânga
el, ºi sã se bucure de toate darurile din casa lui. Dar a privit dincolo de gardul casei ºi a
crezut cã fericirea este în altã parte ºi nu lângã tatãl sãu. Însã foarte curând a realizat cã
adevãrata fericire o pierduse, iar cea pe care o cãuta în lume nu era decât o iluzie, ºi a
hotãrât sã se întoarcã acasã, la tatãl lui, care l-a primit cu multã dragoste.
Istoria fiului risipitor este o istorie care se repetã în viaþa multor oameni:
1.Înstrãinarea faþã de Dumnezeu

2.Consecinþele dramatice ale înstrãinãrii de Dumnezeu

Continuarea în pagina 2

3.Întoarcerea cu pocãinþã la Dumnezeu
În timp ce tu ignori tot ce este frumos în jur,
alþii ar vrea sã vadã, dar sunt orbi...
Dacã tu crezi cã nu eºti perfect ca fizic,
ce pãrere ai de cineva lipsit de ambele mâini?

4.Iertarea oferitã de Dumnezeu

Dumnezeu ne-a creat sã fim ºi sã rãmânem cu El, în
Casa Lui, în prezenþa Lui, sub autoritatea Lui. Este locul în
care omul se simte cu adevãrat fericit.
Dacã ai realizat cã te-ai îndepãrtat de Dumnezeu, cã
fericirea pe care ai cãutat-o în lume a fost doar o iluzie, fã
ceea ce a fãcut fiul risipitor. Întoarce-te la Dumnezeu,
întoarce-te în Casa Tatãlui ceresc. Recunoaºte cã ai pãcãtuit
înaintea Lui ºi El este gata sã te ierte ºi sã te primeascã cu
braþele deschise. El este bucuros sã fii in casa Lui ºi sã devii
un fiu al Lui. Dumnezeu sã te ajute s-o faci chiar acum.
Pastor, Nicolae Ologeanu

POEZIE

În timp ce tu te plângi cã te dor picioarele,
ce zici de cei care nu mai pot merge,
pentru cã nu le mai au deloc?
În timp ce tu îþi petreci sãrbãtorile acasã,
înconjurat de familie ºi de cei dragi,
alþii sunt singuri ºi dorm pe strãzi.
În timp ce tu te plângi de copilul tãu,
alþii ar da orice ca sã poatã avea un copil.
În timp ce þie, tinere, nu îþi place la ºcoalã,
alþii ar da orice pentru a se bucura de ºansa educaþiei.

VOCEA CERULUI

În timp ce tu adormi acasã, fãcând planuri pentru mâine,
alþii nu sperã sã mai trãiascã încã o zi...

Credem cã pentru a fi fericiþi, avem nevoie de foarte mult...
Ne zbatem pentru existenþã, ne consumãm pentru
nimicuri,
ne plângem de eºecuri ºi deziluzii...

În timp ce tu þi-ai pierdut rãbdarea
ºi te cerþi cu omul de lângã tine,
alþii ar da orice, pentru a întoarce persoanele dragi
înapoi...

Suntem nemulþumiþi de cum arãtãm, râvnim dupã ceea ce
nu avem.
Credem cã viaþa noastrã e grea, cã nu e frumoasã,
cã nu suntem binecuvântaþi de Dumnezeu...
Eºti nemulþumit de viaþa ta?
În timp ce tu alergi dupã fericire...iatã, cum trãiesc alþii:
În timp ce tu ai amintiri frumoase,
alþii nu au decât un trecut dureros...
În timp ce tu ai prieteni,
alþii trãiesc în singurãtate...

În timp ce tu eºti nemulþumit de casa ta,
alþii tânjesc din suflet dupã o locuinþã.
În timp ce tu crezi cã primeºti la serviciu o veste proastã,
aflã cã altul suferã cã a pierdut pe cineva drag...
În timp ce tu eºti liber ºi poþi întreprinde ce vrei,
alþii au pierdut aceastã ºansã la libertate.
Atunci când tu te plângi de o banalã durere,
alþii aflã cã mai au doar puþin de trãit.
În timp ce tu dormi liniºtit,
alþii îºi petrec nopþile chinuiþi de frãmântãri...
În timp ce tu trãieºti, ducând-o bine,
alþii abia supravieþuiesc...

În timp ce tu te bucuri de cãldura unui cãmin
ºi de iubirea unei familii,
alþi copii au fost orfani,
lipsiþi de cãldura ºi protecþia sufleteascã.

În timp ce tu ajuþi, alþii condamnã ºi judecã,
în timp ce tu iubeºti, alþii urãsc.

În timp ce tu eºti privit cu respect,
altul este privit cu milã sau cu dispreþ...

Priveºte în jurul tãu ºi fii recunoscãtor lui Dumnezeu,
pentru tot ceea ce primeºti din mâna Lui !

BISERICA PERSECUTATÃ
Info-persecuþii
COREEA DE NORD
Nord-coreenii care sperau sã poatã evada din þarã pe la
graniþa cu China au fost avertizaþi cã va fi tot mai greu sã
evadeze în aceastã perioadã de creºtere a tensiunilor dintre
Coreea de Nord ºi Statele Unite. Phenianul ºi Washingtonul dau
fiori despre iminenþa unui rãzboi ºi, în acest context,
preºedintele nord-coreean Kim Jong-un a dat ordin pentru
întãrirea supravegherii graniþelor. Reprezentanþii Organizaþiei
Open Doors, care monitorizeazã situaþia din Coreea de Nord,
spun cã escaladarea tensiunilor politice face viaþa creºtinilor
nord-coreeni ºi mai grea. ,,În perioade de acest fel, cetãþenii
sunt supravegheaþi mai îndeaproape, iar graniþele sunt pãzite
cu mai multã grijã; primejdia ca un creºtin sã fie descoperit de
autoritãþi este mai mare ºi este mai greu pentru ei sã traverseze
graniþa în China pentru a primi hranã, medicamente ºi Biblii” spun cei de la Open Doors. Aceastã organizaþie creºtinã susþine
material ºi spiritual Biserica subteranã din Coreea de Nord.
O credincioasã nord-coreeanã pe nume Myoug-Hee,
care a reuºit sã evadeze, a povestit despre pericolele cu care se
confruntã cei care fug din Coreea de Nord. Ea a trecut graniþa în
China dupã ce unchiul ei ºi alþi zece membri din bisericã au fost
uciºi pentru credinþa lor în Isus Hristos. Vãzând cã tot mai mulþi
creºtini pe care-i cunoºtea au dispãrut misterios, Myoung-Hee sa hotãrât sã fugã din þarã. Dupã ce ºi-a riscat viaþa înotând de-a
lungul râului care separã Coreea de Nord de China, creºtina s-a
refugiat în cel mai apropiat sat. Dar aici traficanþii de carne vie
au vândut-o unui fermier chinez. Când Myoug-Hee a încercat sã
treacã graniþa înapoi în þara ei pentru a-ºi vedea familia, a fost
arestatã de grãniceri ºi trimisã la închisoare. Ea povesteºte:
,,Când am vãzut cum eram trataþi eu ºi alþi prizonieri, ca ºi când
n-am fi fost fiinþe umane, am renunþat la viaþã. Mã gândeam cã
niciodatã nu o sã-mi mai vãd familia”. Dar dupã ce a fost
transferatã la o închisoare mai slab supravegheatã, Myoug-Hee
a reuºit sã evadeze din nou în China ºi sã-ºi reîntâlneascã soþul
fermierul chinez care a cumpãrat-o ºi copilul. În prezent se aflã
cu toþii în Coreea de Sud.
Cazul lui Myoug-Hee este unul cu final fericit, dar nu
mulþi creºtini reuºesc sã evadeze din Coreea comunistã sau
sã rãmânã în viaþã în urma relelor tratamente din
închisoare sau din lagãrele de muncã forþatã. Refugiaþii
trimiºi de China sau de alte þãri înapoi în Coreea de Nord
riscã tortura, violenþa sexualã ºi abuzuri de tot felul.
Sã îi susþinem în rugãciune pe fraþii noºtri de
credinþã nord-coreeni, fie cã se aflã încã în þara lor, fie cã se

ascund în þãrile vecine. Sã ne rugãm pentru protecþia
specialã a lui Dumnezeu asupra lor ºi a familiilor lor,
pentru a fi întãriþi prin Cuvântul Bibliei ºi prin Duhul
Sfânt în prigoana pe care o au de îndurat. Sã ne rugãm ca
Dumnezeu sã aducã eliberarea poporului nord-coreean
din ghearele diavoleºti ale comunismului ºi sã
zãdãrniceascã planurile celui rãu de a distruge Biserica
lui Hristos din aceastã þarã.
Sursa: RVE Bucuresti 94,2 Fm

Guvernatorul creºtin al Jakartei a fost
condamnat la doi ani de închisoare pentru
blasfemie
Un tribunal din Indonezia l-a condamnat pe
guvernatorul Jakartei, care este creºtin, la doi ani de
închisoare pe baza unor acuzaþii de blasfemie, scrie
Christian Today.
Basuki Tijahaja Purnama, cãruia i se mai zice ºi
Ahok, a fost acuzat cã a folosit un verset din Coran în timpul
campaniei pentru realegerea sa din Septembrie 2016.
Adversarii lui Ahok au folosit acelaºi verset ca sã arate cã un
musulman nu ar trebui sã aleagã un non-musulman sã-i
conducã. Ahok a declarat cã oponenþii lui au folosit versetul
ca sã pãcãleascã oamenii sã nu-l voteze.
Conform ChritianityToday.com, discursul în care
guvernatorul a folosit versetul a fost postat pe Internet ºi în
scurt timp a devenit viral. La scurt timp au început
protestele, care au atras pânã la o jumãtatea de milion de
oameni.
Ahok a pierdut alegerile în Aprilie ºi mandatul lui se
terminã în Octombrie.
Judecãtorul Dwiarso Budi Santiaro a declarat în
legãturã cu sentinþa: “Fiind parte dintr-o societate religioasã,
acuzatul ar trebui sã aibã grijã sã nu foloseascã cuvinte cu
conotaþii negative privind simbolurile religioase, inclusiv cu
privire la propria lui religie.”
Ahok intenþioneazã sã facã apel la sentinþa.
“Cazul lui Ahok este cel mai mare caz de blasfemie
din istoria Indoneziei,” a spus Andreas Harsono, un
cercetãtor pentru organizaþia Human Rights Watch. “El este
guvernatorul celui mai mare oraº din Indonezia, ºi un aliat al
preºedintelui. Dacã el poate fi trimis la închisoare, ce se
poate întâmpla atunci ºi altora?”
Potrivit lui Harsono, mai mult de 100 de indonezieni
au fost condamnaþi de blasfemie în ultimii 10 ani. Puþini au
fost achitaþi.
Stiricrestine.ro

