Rugãciune specialã pentru
FAMILIE

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. Rãduþã Constantin
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Vandici Aurora
33. Vasile Alexandru
34. 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

„Dacã aþi înviat împreunã cu
Hristos, sã umblaþi dupã
lucrurile de sus, unde Hristos
ºade la dreapta lui
Dumnezeu.„
Coloseni 3:1

sMulþumim lui Dumnezeu cã El a întemeiat familia.
sMulþumim pentru familiile sãnãtoase din biserica
noastrã.
sMulþumim pentru pãrinþii care sunt preocupaþi ºi
implicaþi în viaþa spiritualã a copiilor lor.
sMijlocim pentru familiile creºtine sã reflecte slava ºi
voia lui Dumnezeu în societate.
sMijlocim pentru familiile încercate de greutãþi ºi suferinþe.
sMijlocim pentru lucrarea cu familiile din biserica noastrã, sã fie eficientã.
sCerem de la Dumnezeu mântuirea copiilor din familiile creºtine.
sCerem de la Dumnezeu vindecarea relaþiilor frânte dintre soþi.
sCerem înþelepciune pentru soþi ºi soþii, fiecare sã-ºi îndeplineascã în familie rolul lãsat lui de
Dumnezeu.
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!

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
HRISTOS A ÎNVIAT! Sãrbãtorim astãzi cu mare bucurie Învierea din morþi a
o
Mântuitorului, eveniment pe care întreaga creºtinãtate de pe tot pãmântul îl marcheazã ca pe
cel mai mãreþ eveniment al istoriei. Dupã moartea pe cruce în Vinerea Mare, dupã ce trupul
Lui Isus a fost pus într-un mormânt sigilat ºi pãzit de puterea romanã, a urmat miracolul
învierii Mântuitorului, confirmat de mulþimea de martori care L-au vãzut înviat.
În aceastã zi de sãrbãtoare dorim sã manifestãm ºi noi aceeaºi bucurie pe care au
trãit-o primii martori ai învierii Mântuitorului, mãrturisind tuturor cu credinþã puternicã ºi
mare bucurie: HRISTOS A ÎNVIAT!
CATEHEZÃ. Astãzi nu s-a þinut studiul de catehezã, dar va continua de duminica
o
viitoare când 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).
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în fiecare
o
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
o
proiectul Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Sãptãmâna
aceasta se va citi Ioan 20-21; Ezechiel 1-9.
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
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Învierea, Evanghelia ºi Biserica
1 Corinteni 15:1-28
„De ce Îl cãutaþi între cei morþi pe Cel ce este viu? Nu este aici, ci a înviat!
Aduceþi-vã aminte ce v-a spus pe când era încã în Galileea, când zicea cã Fiul omului
trebuie sã fie dat în mâinile pãcãtoºilor, sã fie rãstignit ºi a treia zi sã învie.” Aceasta
este vestea incredibilã pe care au primit-o femeile de la îngerii care strãjuiau
mormântul gol în locul soldaþilor dezertori. Evanghelia trâmbiþatã în prima dimineaþã
a învierii a fost aceasta: „A-nviat Domnul ºi s-a arãtat!”. Ce veste bunã! Incredibilã
pentru ucenici, nãucitoare pentru duºmanii lui Isus. Basme, nãluciri femeieºti... spun
ucenicii neîncrezãtori. Hoþie, L-au furat... zic preoþii furioºi! A înviat... zice Maria, care
L-a vãzut ºi i-a cuprins picioarele! A înviat... zice Petru, încã marcat de lepãdarea
ruºinoasã! A înviat.... zic cei doi ucenici, care mergeau triºti spre Emaus! A înviat
Domnul... îi spun în cor cei zece lui Toma, crezând cã-i dau cea mai minunatã veste.
Hristos a înviat din morþi cu moartea pe moarte cãlcând... cântã Biserica în
Duminica Învierii.
Hristos a înviat! Aceasta este vestea bunã care a transformat viaþa
ucenicilor pentru totdeauna. Când ucenicii cãutau un înlocuitor pentru Iuda,
trãdãtorul, ei cãutau pe unul care sã se califice ca „martor al Învierii”. Voi L-aþi omorât,
dar Dumnezeu L-a înviat din morþi... este mesajul predicilor lui Petru, imediat dupã
coborârea Duhului Sfânt. Atenienii erau uimiþi cã Pavel vestea „pe Isus ºi Învierea”.
Pavel se apãrã în faþa judecãtorilor sãi strigând în repetate rânduri: „pentru nãdejdea
aceasta în învierea morþilor sunt dat eu în judecatã astãzi”. În Apocalipsa, Isus i se
prezintã lui Ioan ca cel ce a fost mort, dar care acum este „viu în vecii vecilor”.
Ceea ce a marcat viaþa Bisericii primare a fost credinþa în învierea lui Isus din
Nazaret, care astfel a fost adeverit de Dumnezeu ca fiind Mesia cel aºteptat. Moartea lui
Hristos are valoare doar dacã El a ºi înviat, altfel, spune Pavel, „dacã Hristos n-a înviat,
credinþa voastrã este zadarnicã, voi sunteþi încã în pãcatele voastre, ºi prin urmare, ºi
cei ce au adormit în Hristos sunt pierduþi.”
Sinteza Evangheliei proclamate de ucenicii Domnului ºi de Pavel era aceasta:
„Hristos a murit pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi; a fost îngropat ºi a înviat
a treia zi, dupã Scripturi; ºi s-a arãtat...”. Evanghelia nu este completã fãrã unul din
cele patru elemente. Mãrturia creºtinilor din primul veac era o mãrturie vie pentru cã
era mãrturia celor care L-au vãzut înviat ºi care au experimentat o înviere spiritualã,
fiind morþi în pãcate ºi aduºi la viaþã de Dumnezeu; prin botez ei se îngropau împreunã
cu Hristos ºi înviau la o viaþã cu totul nouã. Viaþa cea nouã era atât de puternicã în viaþa
Bisericii încât nu putea trece neobservatã de întreaga societate. Dorinþa lor de a-L
mãrturisi pe Hristos era atât de vie pe cât era de viu Hristosul în care credeau.
De ce Biserica este astãzi mai degrabã apaticã sau moartã decât vie? De ce
mãrturia noastrã pentru Hristos este atât de fãrã viaþã? De ce viaþa cea nouã a celor
nãscuþi din nou este atât de palidã ºi neobservabilã? De ce ne botezãm crezând în
moartea lui Hristos pentru pãcatele noastre, dar parcã rãmânem îngropaþi dupã botez
Continuarea în pagina 2

într-un mormânt al religiei „mântuitoare”? De ce creºtini
care cred cu tãrie în moartea ispãºitoare a lui Hristos nu
dovedesc aproape deloc o viaþã nouã în relaþiile de zi cu zi?
Rãspunsul la aceste întrebãri poate fi gãsit dacã ne
analizãm crezul cu privire la Învierea lui Hristos, viaþa nouã
a celor ce sunt înviaþi împreunã cu El ºi credinþa în învierea
celor morþi. „Dacã aþi înviat împreunã cu Hristos, sã umblaþi
dupã lucrurile de sus, unde Hristos ºade la dreapta lui
Dumnezeu. Gândiþi-vã la lucrurile de sus, nu la cele de pe
pãmânt, cãci voi aþi murit ºi viaþa voastrã este ascunsã cu
Hristos în Dumnezeu.” Coloseni 3:1-3
Pastor, Daniel Mercioniu

CREªTERE SPIRITUALÃ
HRISTOS A ÎNVIAT !
”...Nu te teme! Eu sunt Cel Dintâi ºi Cel de pe Urmã,
Cel Viu. Am fost mort, ºi iatã cã sunt viu în vecii vecilor...”
(Apocalipsa 1: 17- 18)
Dupã rãstignirea ºi moartea Domnului Isus,
perdeaua templului s-a rupt. Mâini evlavioase au aºezat
trupul Domnului Isus într-un mormânt nou. Apoi, o piatrã
grea a fost rostogolitã în faþa acestuia, pentru a închide
intrarea. Dupã aceastã scenã tristã, ziua Sabatului s-a
încheiat. Dimineaþa urmãtoare, foarte devreme, câteva
femei au plecat la mormânt, pentru a îmbãlsãma trupul
Domnului Isus ºi pentru a-l pregãti pentru înmormântare.
Când au ajuns acolo, soarele tocmai rãsãrea.
Dar ce s-a întâmplat? Femeile au descoperit cã
mormântul era deschis ºi trupul Domnului nu mai era acolo,
înãuntru. Avusese loc marea minune, deosebit de mãreaþã ºi
puternicã: Hristos a înviat!
În cursul zilei urmeazã mãrturii ale unor martori
incontestabili: mai întâi, îngerii spun femeilor marea veste.
Apoi, apare Domnul Isus Însuºi în faþa Mariei Magdalena. În
continuare, El se descoperã celor doi ucenici pe drumul spre
Emaus ºi apoi lui Simon Petru într-o discuþie între patru ochi.
În final, Domnul pãºeºte în mijlocul ucenicilor Sãi, care se
aflau într-o încãpere încuiatã, ºi le spune: ”Pace vouã!”. Le
aratã mâinile ºi coasta Sa, care erau marcate de rãnile de pe
cruce.
Neîncrezãtori ºi ºovãielnici, ucenicii nu s-au lãsat
foarte uºor convinºi, mai ales Toma. ªi totuºi, era chiar El,
Domnul lor pe care-L plânseserã nu demult! Era chiar El
Însuºi, într-adevãr, acolo, în faþa lor! El le vorbise despre
moartea ºi învierea Sa, dar inimile lor rãmãseserã neatinse
de aceastã informaþie care nu le plãcea ºi care n-ar fi vrut sã
se întâmple.
Moartea Domnului Isus, Mântuitorul nostru, ºi
învierea Sa în trup au fost necesare, pentru a ne arãta nouã,
fraþilor Sãi, ”cãrarea vieþii” (Psalmul 16: 11). Prin învierea

Lui, existã siguranþa care merge dincolo de mormânt! Ea
reprezintã dovada cã moartea nu înseamnã sfârºitul
absolut, pentru cã existã o viaþã dupã moarte. Învierea Lui
este garanþia pentru învierea tuturor credincioºilor ºi
fericirea noastrã veºnicã în slava lui Dumnezeu. Domnul
Isus ne-a spus: ”Pentru cã Eu trãiesc, ºi voi veþi trãi!” (Ioan
14: 19)
Hristos a înviat! Marcheazã aceastã certitudine
viaþa noastrã? E o întrebare la care trebuie sã rãspundem
plini de bucurie, slujindu-I cu devotament ºi dedicare.
”Nu te teme!” ne spune Domnul înviat ºi nouã, cã El
trãieºte ºi cã trãieºte pentru noi.
”Eu sunt Învierea ºi Viaþa. Cine crede în Mine,
chiar dacã ar fi murit, va trãi.” (Ioan 11: 25)

POEZIE
AI ÎNVIAT, ISUSE
Ai înviat, Isuse! ªi ziua- ceea sfântã,
În suflete ne puse ai bucuriei crini.
ªi-atât de pline sunt de-aceastã bucurie,
Cum primãvara pomii, de floare albã-s plini.
Ai înviat! Cu Tine-nvie-ntreaga fire,
De la pãmântul jilav, pânã la pomii-n floare;
Ceru-i mãtase-albastrã, lumina e de aur
ªi-n ziua-aceasta, totul ia strai de sãrbãtoare!
Cãci singur Tu, Isuse, ai biruit durerea,
Ai biruit pãcatul ºi moartea-i biruit,
Când lespedea de piatrã ce-acoperea mormântul
Ai sfãrâmat ºi-n viaþã, cu viaþã ai pãºit!
Tu pârga cea dintâi, Tu Domn Slãvit al Vieþii,
Pãºind din bezna morþii în slavã-nveºmântat,
Prin jertfa Ta slãvitã, prin moartea ºi-nvierea-Þi,
Cu cerul ºi cu Tine, pe veci ne-ai cununat!
O, Doamne, cum sã-Þi spunem întreagã-ne simþirea
Când vorbele ºi graiul atât ni-s de sãrace?
Ca sã putem sã-Þi spunem, ar trebui ca cerul,
Cu-a soarelui luminã, în strai sã ni le-mbrace.
Dar vom veni de mânã cu-ntreaga primãvarã,
Cu crengile-nflorite, cu crini ºi ghiocei,
Cu-ntreg belºug de soare, de rouã ºi de fluturi,
Cu frumuseþea albã a turmelor de miei.
ªi-n dar îþi vom aduce splendoarea primãverii,
Îngemãnatã tainic cu sufletul din noi,
Cu toatã frumuseþea, cu crinii bucuriei
ªi-n poala Ta sfinþitã le vom lãsa apoi.

Iar Tu, Isuse Doamne, atunci vei înþelege
Cã ce-am simþit în suflet ºi ce ne-a îndemnat
S-aducem darul nostru sãrac, în poala-Þi sfântã,
E numai bucuria cã Tu ai înviat!

BISERICA PERSECUTATÃ
Info-persecuþii - Vietnam
Creºtinii montagnarzi vietnamezi, refugiaþi în Tailanda,
se tem cã vor fi repatriaþi. În ultimele sãptãmâni, circa 50 de
montagnarzi vietnamezi, în majoritate creºtini, au fugit din
Cambodgia cãutând azil în Tailanda. Ei au pãrãsit Cambodgia de
teamã cã autoritãþile din aceastã þarã îi vor trimite înapoi în
Vietnam. În plus, în Cambodgia ei au fost supuºi discriminãrii ºi
persecuþiei de cãtre autoritãþile locale. Grace Bui, de la o
organizaþie americanã care îi ajutã pe refugiaþii montagnarzi din
Tailanda, spune cã în tabãra de refugiaþi Bang Yai din centrul
Tailandei sunt 250 de montagnarzi vietnamezi. ”Motivul pentru
care aceºtia au fugit din Cambodgia este cã guvernele cambodgian
ºi vietnamez sunt foarte apropiate ºi autoritãþile cambodgiene au
repatriat deja câþiva montagnarzi în Vietnam. Lucrul acesta îi
îngrijoreazã foarte mult pe oameni astfel încât au cãutat adãpost în
Tailanda”, mai spune Grace Bui.
Potrivit unui raport din capitala cambodgianã Phnom
Penh, cei 50 de vietnamezi au pãrãsit Cambodgia în câteva grupuri
separate începând cu 25 martie 2017, dupã ce Ministerul de
Interne a refuzat sã aprobe câteva cereri de-ale lor pentru azil.
Doar trei cereri au fost aprobate. Montagnarzii sunt în majoritate
creºtini ºi, din cauza credinþei lor în Hristos, sunt persecutaþi în
Vietnam. De asemenea, ei sunt prigoniþi ºi pentru cã au fost de
partea americanilor în rãzboiul din Vietnam.
Xiu A Nem, una din creºtinele vietnameze aflate în lumea
liberã, a povestit celor din organizaþiile care îi sprijinã pe monta:
”Am fost persecutatã în Vietnam din cauza credinþei mele
protestant-evanghelice. Acolo nu este respectatã libertatea
religioasã. Din cauza asta am fãcut doi ani de închisoare dar în cele
din urmã am reuºit sã fug în Tailanda ºi sã primesc ajutor, iar
Canada mi-a acceptat în 2014 cererea de azil”.
Din cele 81,6 milioane de locuitori ai Vietnamului, 6,3
milioane sunt creºtini, inclusiv 1,1 milioane de evanghelici. Cinci
sute de mii sunt creºtini montagnarzi, care trãiesc în zona
muntoasã din centrul þãrii. Mulþi dintre ei sunt nevoiþi sã fugã în
junglã, unde mor adesea de foame. Dacã fug spre graniþa
cambodgianã ºi sunt prinºi îi aºteaptã moarte sigurã. În ciuda
persecuþiei pe care o îndurã, numãrul evanghelicilor creºte cu
circa ºase la sutã în fiecare an, potrivit organizaþiei Operation
World. În 2017, pe lista World Watch Monitor a celor mai opresoare
þãri faþã de creºtini, Vietnamul ocupã locul al 17-lea din 50.
Sã îi susþinem în rugãciune pe fraþii noºtri de credinþã
vietnamezi, fie cã se af lã în þara lor, fie cã au luat drumul
pribegiei precum cei care acum se aflã în Cambodgia ºi
Tailanda. Sã ne rugãm ca Dumnezeu sã îi protejeze, sã le
asigure pâinea cea de toate zilele ºi sã îi întãreascã în credinþã.
De asemenea, sã ne rugãm ca Duhul Sfânt sã le dea
înþelepciune, celor care sunt refugiaþi, în deciziile importante
pe care le au de luat. Sã ne rugãm ca Evanghelia sã cucereascã

tot mai multe suflete în rândul vietnamezilor, spre
înaintarea Împãrãþiei cerurilor în aceastã þarã înrobitã de
ideologia satanicã a comunismului.

Info-persecuþii - Sudan
Un prezbiter dintr-o bisericã evanghelicã sudaneza a
fost înjunghiat mortal dupã ce a sãrit în apãrarea unor
credincioase care erau bãtute de musulmani. Morning Star
News informeazã cã atacul împotriva creºtinilor a avut loc în
oraºul Omdurman. Acolo se aflã un complex ºcolar aparþinând
Bisericii Sudaneze Prezbiteriene Evanghelice, complex de
clãdiri râvnit de un om de afaceri musulman cu relaþii sus-puse
în guvernul de la Khartoum.
La începutul lunii aprilie 2017, afaceristul musulman
împreunã cu funcþionarii Ministerului Conducerii ºi
Aºezãmintelor Religioase, au încercat sã îi alunge pe creºtini de
pe proprietatea lor. În urma protestului public al
credincioºilor, poliþia ºi funcþionari din ministerul menþionat
au sosit la ºcoalã ºi i-au arestat pe toþi bãrbaþii creºtini, cu scopul
de a-l pune pe musulman proprietar acolo. Dupã arestarea
creºtinilor, la puþin timp, în complexul ºcolar au sosit circa 20
de bãrbaþi înarmaþi cu cuþite ºi cu alte arme cu care au început
sã le batã pe creºtinele care protestau. Auzind strigãtele de
ajutor ale credincioaselor, câþiva bãrbaþi din biserica vecinã,
Biserica Evanghelicã Bahri, au sãrit în apãrarea femeilor
agresate de musulmani. Doi dintre creºtini au fost înjunghiaþi.
Younan Abdullah, prezbiter al bisericii Bahri, a murit pe 3
aprilie la spital în urma rãnilor, iar celãlalt creºtin a primit
îngrijiri medicale ºi se aflã în afara oricãrui pericol. Abdullah a
lãsat în urmã o soþie ºi doi copii mici.
Deºi poliþiºtii au fost prezenþi la faþa locului în timpul
atacului, nu au intervenit pentru a le apãra pe femei sau pe
creºtinii care le-au sãrit în ajutor. În urma acestei crime, doar un
musulman a fost arestat, toþi ceilalþi atacatori aflându-se în
libertate. Funeraliile au avut loc pe 4 martie, la ºcoala creºtinã,
unde au fost declarate trei zile de doliu. Ambasadorul american
în Sudan ºi Secretarul Secund al Ambasadei Marii Britanii au
fost prezenþi la funeralii.
Din cauza persecuþiei dure împotriva creºtinilor ºi a
altor încãlcãri ale drepturilor omului, Departamentul de stat
american a desemnat încã din 1999 Sudanul drept þarã care
îngrijoreazã în mod deosebit. De asemenea, Sudanul ocupã
locul al cincilea din 50 pe lista Open Doors 2017 a statelor în
care creºtinii sunt cel mai crunt prigoniþi.
Sã îi susþinem în rugãciune pe fraþii noºtri de
credinþã din Sudan. Sã ne rugãm ca Dumnezeu sã aducã
mângâiere soþiei, copilaºilor ºi bisericii evanghelice Bahri
pentru pierderea lui Younan Abdallah. Sã ne rugãm pentru
protecþia lor în continuare ºi pentru zãdãrnicirea
planurilor celui rãu de confiscare ºi desfiinþare a ºcolii
creºtine din Omdurman. Sã ne rugãm ca ambasadorii
american ºi britanic sã aibã succes în demersurile lor
pentru asigurarea protecþiei comunitãþii creºtine din
Sudan. Sã ne rugãm ca Duhul Sfânt sã cerceteze sufletul
criminalilor ºi sã îi ajute sã se pocãiascã ºi sã creadã în
iertarea oferitã prin Jertfa lui Isus Hristos, Fiul Singurului
Dumnezeu adevãrat ºi Mântuitorul oamenilor.
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