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

De aceea ºi poate sã mântuiascã
în chip desãvârºit pe cei ce se
apropie de Dumnezeu prin El,
pentru cã trãieºte pururea ca sã
mijloceascã pentru ei.
Evrei 7:25

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. Se va studia Lecþia 28 (1 Petru 4:12-16) lecþie care se
o
gãseºte prezentatã ºi explicatã în ghidul de studiu la pag. 15-18. 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 va
o
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).
COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã de la ora 18.00
o
pentru rugãciune ºi cãlãuzire, privind lucrãrile prezente ºi de perspectivã ale bisericii
noastre.
ADOLESCENÞI ºi TINERI. Adolescenþii, vineri de la 18.30, ºi tinerii, marþi de
o
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 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 Ezechiel 39-45.
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Între Cruce ºi Înãlþare
Evrei 7
Suntem cu câteva zile înaintea sãrbãtorii Înãlþãrii lui Isus la cer. Cele patruzeci
de zile de la Înviere pânã la Înãlþare reprezintã o perioada plinã de însemnãtate, dar
poate prea puþin discutatã ºi abordatã de cei patru evangheliºti ai Scripturii. Pildele
Lui, vindecãrile Lui, viaþa Lui publicã de dinainte de crucificare suscitã interes mai
mare decât cele întâmplate între Cruce ºi Înãlþare. Primii trei evangheliºti aloca doar
câteva versete în scrierile lor acestui timp intens din viaþa Domnului Isus. De fapt, cine
este Isus? Care este lucrarea Lui? Lucrarea Lui e moartea Lui. Doar atât? E ºi Învierea.
Doar atât?
Astãzi vom privi la evenimentele întâmplate între Cruce ºi Înãlþare ºi vom
încerca sã înþelegem ,,lucrarea Domnului Cristos” în ºi dincolo de evenimentele
istorice.
1. Crucificarea

2. Învierea

3. Înãlþarea ºi trimiterea Duhului Sfânt.

4. Preoþia (mijlocirea)

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

Pastor, Emanuel Dejeu

SFATURILE UNUI COPIL PENTRU PÃRINÞII LUI
-Mâinile mele sunt micuþe. Vã rog sã nu aºteptaþi ca
ceea ce-mi cereþi sã fie perfect, indiferent dacã e sã-mi fac
patul, sã desenez sau sã arunc mingea.
-Ochii mei nu vãd lumea aºa cum o vedeþi voi cu ai
voºtri. Lãsaþi-mã, vã rog, s-o explorez eu singur fãrã sã
interveniþi cu restricþii ce nu sunt necesare.
-Munca de pe lângã casã va fi mereu acolo, iar eu
n-am sã mai fiu mic decât o scurtã perioadã de vreme.
Faceþi-vã timp, vã rog, sã-mi arãtaþi ºi sã-mi explicaþi clar
despre minunãþiile create de Dumnezeu din lumea
aceasta.

dintre fraþi. Eu doresc sã am respect ºi dragoste faþã de
toþi copiii lui Dumnezeu.
-Citiþi-mi Biblia, seara, înainte de culcare!
Televizorul a devenit plictisitor pentru mine. Sunt
atâtea istorii interesante în Biblie ºi aº vrea sã le cunosc
ºi eu.
-Vã implor, învãþaþi-mã sã mã rog! La ºcoala
duminicalã, copiii se roagã ºi eu nu prea ºtiu cum. Ar fi
atât de minunat ca seara, înainte de culcare, sã ne
rugãm cu toþii împreunã. Am observat cã, voi, pãrinþii,
deveniþi mai buni dupã ce vã rugaþi.
Si voi, pãrinþilor, nu întãrâtaþi la mânie pe copiii
vostri, ci creºteþi-i în mustrarea ºi învãþãtura
Domnului. (Efeseni 6: 4)

-Sentimentele mele sunt deosebit de plãpânde. Fiþi
totdeauna sensibili la nevoile mele!Trataþi-mã, cu atenþie
ºi îngãduinþã, aºa cum aþi vrea sã fiþi ºi voi trataþi!

B I S E R I C A P E R S E C U T AT Ã

-Eu sunt un dar special al lui Dumnezeu pentru voi.
Pãstraþi-mã aºa cum vrea Dumnezeu! Creºteþi-mã cu
simþul rãspunderii faþã de faptele mele! Daþi-mi o
cãlãuzire în viaþã, aºa cum o vrea El! Supuneþi-mã la
disciplinã în dragoste!

India

-Am nevoie de încurajare pentru a creºte armonios.
Critica asprã mã poate descuraja. Încercaþi sã-mi
corectaþi comportamentul fãrã sã mã criticaþi ºi sã mã
pedepsiþi aspru. Explicaþi-mi, în detaliu, ce este greºit ºi
voi înþelege.
-Daþi-mi libertatea sã iau decizii. Permiteþi-mi sã
falimentez, ca sã pot învãþa din greºelile mele! Numai, în
felul acesta, voi putea sã iau acele decizii corecte la care
mã va supune viaþa de adult.
-Nu mã judecaþi pentru ceea ce eu nu am înfãptuit,
conform pretenþiilor voastre. Lucrul acesta mã va face sã
mã simt lipsit de calitãþi, fãrã folos ºi bun de nimic. ªtiu cã
e greu, dar nu faceþi comparaþii între mine ºi fraþii mei
mai mari.
-Nu vã temeþi sã mã lãsaþi cu cineva la câte un sfârºit
de sãptãmânã. ªi copiii au nevoie de puþinã pauzã, la fel
cum ºi pãrinþii au nevoie de puþinã liniºte fãrã copiii lor.
În felul acesta, putem vedea ºi noi copiii cã, relaþiile dintre
voi ca pãrinþi sunt deosebit de importante ºi trebuie sã vã
sfãtuiþi unul cu celãlalt, fãrã noi.
-Vã rog, daþi-mi un exemplu bun, ºi duceþi-mã
duminica dimineaþa la bisericã, la ºcoala duminicalã, iar
seara- la programele bisericii. Îmi place sã învãþ sã-L
cunosc cât mai bine pe Dumnezeu. Dupã ce venim seara
de la bisericã, vã rog sã nu-i mai vorbiþi de rãu pe unii

Info-persecuþii
Paºtele de anul acesta a fost urmat de persecuþii
pentru creºtinii dintr-un sat indian. Autoritãþile din satul
Junwani, din statul Chhattisgarh centrul Indiei, au
decretat ilegalã participarea la slujbele creºtine de Înviere
în Duminica de Paºte a.c. Creºtinii care au participat la
sãrbãtoare au fost amendaþi cu echivalentul a 312 dolari
americani, sumã reprezentând câºtigul pe cinci luni de
muncã. Unul dintre credincioºii amendaþi pentru cã a fost
la bisericã în Duminica Învierii, pe nume Somari Komra, în
vârstã de 40 de ani, a povestit pentru International
Christian Concern cum el ºi alþi trei creºtini au fost
intimidaþi ºi puºi ca niºte criminali în mijlocul adunãrii
sãteºti a doua zi de Paºte. Komra a spus: ,,ªtiam cã se vor
strânge ºi ne vor aduce în faþa satului pentru cã am
vãzut cinci consãteni care ne spionau la bisericã pentru
a depune apoi mãrturie împotriva noastrã”. În timp ce
era chestionat, Komra a protestat împotriva amenzii ºi a
restricþiilor spunându-le sãtenilor: ,,Am suferit fizic ºi
psihic, dar niciunul dintre voi nu a venit la mine sã mã
ajute. Niciunul dintre liderii satului, nici societatea nu
m-a ajutat, dar Isus m-a vindecat, iar eu mi-am pus
încrederea în El ºi am început sã merg la bisericã. Nu
voi înceta sã merg la bisericã ºi sunt gata sã plãtesc
amenda ºi sã suport consecinþele ostracizãrii mele
sociale. Dacã mã împiedicaþi sã merg la bisericã, atunci
trebuie sã vã asumaþi responsabilitatea sãnãtãþii
mele”, a mai spus Somari Komra adunãrii sãteºti.
Dupã acest incident, 15 familii creºtine au fost
obligate de cãtre responsabilii satului sã se
,,reconverteascã” la hinduism. Celor care au refuzat, li s-au
impus restricþii foarte dure. Shivaram Tekam, membru al
uneia din cele 15 familii, a povestit despre ceremonia

reconvertirii la hinduism: ,,Ca semn al convertirii la vechea
credinþã, a trebuit sã dau o pereche de gãini, o sticlã de vin ºi
551 de rupii pentru zeitatea satului. Preotul, împreunã cu
bãtrânii, au sacrificat gãinile pe altarul zeitãþii. Acest
sacrificiu a fost un semn cã m-a acceptat înapoi la credinþa
veche ºi în comunitate. A trebuit sã fac asta pentru cã am
mers la bisericã în Duminica Paºtelui”, a spus Shivaram.
Ulterior, el s-a întâlnit cu un pastor local ºi i-a spus: ,,Ei pot sã
mã opreascã sã mã mai duc la bisericã, dar nu pot sã-L ia pe
Isus din inima mea. Voi gãsi modalitãþi prin care, în secret,
sã pot sã vin la bisericã”.
Un alt creºtin din Junwani, care a refuzat sã plãteascã
amenda ºi sã renunþe la credinþa în Isus Hristos este Kanesh
Singh, în vârstã de 55 de ani. El i-a întrebat în faþã pe bãtrânii
satului: ,,Ce crimã am comis de trebuie sã plãtesc amenda?
Nu am furat nimic. Nu am pângãrit nicio femeie. Nu m-am
certat, nu am ucis pe nimeni. Dacã credeþi cã a merge la
bisericã ºi a te închina lui Isus este o crimã, voi comite
aceastã crimã în fiecare zi.” Un pastor local, care a dorit sã
rãmânã anonim, le-a spus celor de la International Christian
Concern: ,,Aceºti creºtini din Junwani vor fi tot mai
persecutaþi pentru credinþa lor în Isus. Poliþia abia dacã ia
seama la strigãtul lor de ajutor. Unii sunt destul de puternici
pentru a-ºi declara credinþa în Isus ºi sunt gata sã suporte
consecinþele în timp ce alþii, din cauza vulnerabilitãþii, aleg
sã-L urmeze pe Mântuitorul în secret.”
Sã îi susþinem în rugãciune pe fraþii noºtri de
credinþã din India. Sã Îl lãudãm pe Dumnezeu pentru
curajul ºi dedicarea creºtinilor precum Komari, Shivaram ºi
Kanesh Singh. Sã ne rugãm pentru protecþia lor specialã ºi
pentru ca, în mijlocul consãtenilor lor hinduºi, sã trãiascã o
viaþã plinã de puterea Duhului Sfânt, iar Evanghelia
împãrtãºitã de ei sã cucereascã tot mai multe suflete pentru
Împãrãþia lui Dumnezeu.

Uganda
Extremiºtii musulmani din estul Ugandei au ameninþat
cu moartea familia unui pastor evanghelic. Morning Star News
ne aduce în atenþie situaþia dramaticã a pastorului James Kalaja
din satul Nakabale, din provincia Kaderuna. El a fost nevoit sã
se ascundã de furia musulmanilor care doresc sã-l ucidã pentru
cã acesta a depus o plângere la tribunal împotriva celor care i-au
distrus ferma, casa ºi clãdirea bisericii, le-a explicat soþia
pastorului celor de la Morning Star News. ,,James a venit întro vizitã rapidã, sã mã vadã pe mine ºi pe cei ºapte copilaºi,
dupã care a fugit sã se ascundã din nou. Musulmanii ar face
orice pentru a-l ucide ºi, astfel, sã opreascã procesul care este
pe rol la tribunal ºi în care soþul meu este martorul
principal”, explicã soþia lui.
Atacul reclamat la tribunal a avut loc pe 27 martie a.c.
când nouã musulmani, înarmaþi cu sãbii, ciomege ºi obiecte de
metal au distrus, în strigãte de ,,Allah Akbar! - Allah e mai
mare!”, proprietatea pastorului ºi a bisericii aflate în

construcþie. Pastorul ugandez, care este liderul Bisericii
Internaþionale Sanctuarul Agape, cu 86 de membri, a
raportat atacul la poliþia din Kaderuna, dar ofiþerii nu au luat
nicio mãsurã împotriva atacatorilor. Pentru cã nu a primit
niciun ajutor din partea poliþiei locale, pastorul a fãcut o
plângere la tribunalul din districtul Budaka, care a început
investigaþiile.
Dupã ce ºi-a relocat familia de la locuinþa unui
prieten într-o altã ascunzãtoare, pastorul Kalaja a continuat
sã primeascã ameninþãri, spune soþia lui. Într-unul din
mesaje se spune: ,,vrem sã te informãm cã bãtãlia a
început ºi riºti sã-þi pierzi toatã familia”. Un alt mesaj, din 2
mai, i-a transmis: ,,crezi cã noi glumim. Sã ºtii cã
avertizarea noastrã este valabilã”. În urma acestor mesaje
ameninþãtoare, familia ºi-a pierdut liniºtea, neputând sã
închidã un ochi nopþi întregi. ,,ªi copiii se tem. Cei ºapte
copii întreabã de ce se aflã mereu pe fugã ºi ce rãu au
fãcut de trebuie sã treacã printr-o astfel de suferinþã”, mai
povesteºte soþia pastorului. ,,Nu ºtiu ce sã le rãspund la
aceste întrebãri. Doar le spun copiilor sã se roage”.
Pe 7 mai, familia pastorului Kalaja a trebuit sã se
ascundã din nou. Acum stau într-un loc unde nu au pe ce sã
doarmã ºi nici ce sã mãnânce. Acasã nu se pot întoarce
deoarece musulmanii, care le-au distrus proprietatea, au
postat un om de pazã pe terenul aparþinând pastorului.
Împreunã cu soþia ºi cei ºapte copii vor fi peregrini pânã când
vor gãsi un avocat care sã îi reprezinte la tribunal ºi vor primi
înapoi locuinþa ºi toate bunurile. Deºi Constituþia ugandezã
garanteazã libertatea religioasã ºi permite convertirea de la
o religie la alta, rezidenþii musulmani din satul Nakabale se
opun construcþiei unei biserici pe terenul pastorului,
precum ºi activitãþilor lui de predicare a Evangheliei. Acesta
nu este primul caz de persecuþie pe care pastorul James
Kalaja ºi familia lui îl îndurã de dragul lui Hristos. Ei au mai
fost atacaþi ºi în anul 2008.
Bravul pastor ugandez ºi familia lui numeroasã
au nevoie de ajutorul nostru. Sã ne rugãm ca Dumnezeu
sã îi pãzeascã de furia musulmanilor rãzbunãtori, sã le
poarte de grijã în ce priveºte hrana ºi un loc unde sã se
adãposteascã. De asemenea, sã ne rugãm sã primeascã de
la creºtinii care pot ajunge la el ajutor bãnesc pentru un
avocat care sã-l reprezinte la tribunal. Sã ne rugãm ca, în
aceastã perioadã de prigoanã, cei ºapte copii ai
pastorului sã fie întãriþi în credinþã ºi sã vadã intervenþia
lui Dumnezeu în viaþa familiei lor. Sã ne rugãm ca
Dumnezeu sã zãdãrniceascã planurile celui rãu de a-l
ucide pe pastorul Kalaja ºi de a-i alunga pe creºtini din
regiune. Sã ne rugãm ca Duhul Sfânt sã-i încurajeze pe
creºtinii din estul Ugandei ºi sã cerceteze sufletul cât mai
multor musulmani, cucerindu-i pentru Împãrãþia
Dumnezeului Bibliei, singura adevãratã ºi veºnicã.
Sursa: RVE Bucuresti 94,2 Fm

