Pregãtire în rugãciune pentru
SÃRBÃTOAREA ÎNVIERII

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cibu Maxim
8. Cojocaru ªtefan
9. Craºovan Petru
10. Ene Lucreþia
11. Ignat Maria
12. Ion Rozalia
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaºcu Maria
15. Lãzãrescu ªtefan
16. Mercioniu Daniel
17. Micu Gherghina
18. Mihai Constantin
19. Mihãilescu Marta
20. Mitu Emilia
21. Nica ªtefia
22. Omota Nicu
23. Pordea Ioan
24. Radu Aniºoara
25. Rãdulescu Venera
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Scântei Gheorghi
30. Simion Adrian
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Þoldan Lina
34. Uniºor Cornelia
35.Vandici Aurora
36. Vasilescu Jean
37. 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
Când s-a apropiat de cetate ºi a
vãzut-o, Isus a plâns pentru ea ºi a
zis: Dacã ai fi cunoscut ºi tu,
mãcar în aceastã zi, lucrurile care
puteau sã-þi dea pacea! Dar acum,
ele sunt ascunse de ochii tãi.
(Luca 19:41-42)

s Mulþumire pentru moartea Mântuitorului ca
ispãºre pentru pãcatele noastre.
s Mulþumire pentru învierea Mântuitorului, care
este o confirmare a acceptãrii jertfei Sale ºi o
garanþie a învierii noastre.
s Mulþumire pentru oportunitãþile de slujire ºi
evanghelizare cu ocazia sãrbãtoririi Paºtelui.
s Cerere pentru toþi românii care vor celebra Paºtele, sã înþeleagã semnificaþia
sãrbãtorii.
s Cerere pentru protecþie ºi putere în mãrturisirea evangheliei cu ocazia Paºtelui.
s Cerere pentru cãlãuzire în vederea organizãrii evenimentelor de Paºte.
s Cerere pentru înviorarea spiritualã a credincioºilor prin puterea Învierii.
s Cerere pentru mãrturia vizibilã a Bisericii Harul în cartierul Titan.
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:
o PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI. Se aflã în interiorul buletinului.
o NOU CURS DE CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã). Facem precizarea cã
acest curs de catehizare are ca scop iniþirerea în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale
Scripturii, respectiv cunoaºterea adevãrurilor fundamentale din Sfânta Scripturã
privind mântuirea sufletului ºi experimentarea trãirii unei vieþi creºtine autentice. Vã
aºteptãm!
o ATENÞIE SPORITÃ. Având în vedere lucrãrile stradale care se desfãºoarã intens
în dreptul bisericii noastre, vã rugãm sã alegeþi cea mai bunã ºi sigurã variantã de
acces spre curtea bisericii noastre. Pentru cei care veniþi cu maºinile, aþi remarcat deja
cã s-a dat drumul circulaþiei pe banda nou turnatã dinspre metroul Titan ºi cã sensul
de circulaþie este unic, deci ieºirea din curte se face doar spre b-dul 1 Decembrie 1918.
Prin urmare, pentru toþi este nevoie de atenþie sporitã în aceastã perioadã, pentru a
nu ne expune vreunui accident.
o 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.
o CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii
trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Saptãmâna aceasta se va
citi Iosua 12 - 18.
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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Entuziasmul mulþimii ºi lacrimile lui Hristos
Luca 19:28-44
Intrând în Ierusalim, Fiul lui Dumnezeu se apropia de cel mai important
moment al existenþei Sale pe pãmânt. Se apropia de cel mai important ceas al istoriei
umane. Se apropia de ceasul morþii Sale, dar ºi de ceasul rãscumpãrãrii omenirii din
robia pãcatului ºi a morþii. Se apropia de ceasul hotãrât de Dumnezeu din eternitate,
fiind gata sã plãteascã preþul rãscumpãrãrii noastre.
Deºi a fost întâmpinat cu entuziasm, cu strigãte de bucurie, cu Osana!
Binecuvântat este Împãratul care vine în Numele Domnului! Isus a intrat în
Ierusalim, cu inima apãsatã ºi cu ochii în lacrimi, nu pentru suferinþele pe care avea sã
le îndure la Golgota, ci pentru nepãsarea oamenilor, pentru faptul cã a fost în mijlocul
lor mai bine de trei ani, ºi nu L-au cunoscut. Pentru faptul cã de-atâtea ori I-au ascultat
învãþãturile, I-au vãzut minunile, au vãzut puterea lui Dumnezeu în El, ºi cu toate
acestea nu L -au identificat ca fiind Mesia, Trimisul lui Dumnezeu pe pãmânt ca sã-i
mântuiascã pe pãcãtoºi.
Isus intrã în Ierusalim, ºi plânge pentru locuitorii lui, pentru cã n-au cunoscut
vremea când aceastã cetate a fost cercetatã de Fiul lui Dumnezeu. Plânge pentru cã ºtia
cã entuziasmul de moment al mulþimilor se va stinge repede ºi cã, doar peste câteva
zile, vor striga: Rãstigneºte-L, Rãstigneºte-L!.
Ce i-a împiedicat pe cei de atunci, ca ºi pe cei din vremea noastrã sã-L cunoascã
pe Isus?
1.Necredinþa în El
Ioan consemneazã în Evanghelia Sa, aceastã realitate: A venit la ai Sãi ºi ai Sãi
nu L-au primit.... adicã n-au crezut în El. (Ioan 1:11)
Isus plânge pentru Ierusalim, pentru cã nici mãcar în aceastã zi, când se
împlineau, sub ochii lor, profeþiile V.T., care arãtau cu claritate cã El este Mesia,
Împãratul lui Israel, nici mãcar în aceastã zi, nu L-au recunoscut ca fiind Mesia.
Noi cei de astãzi avem mult mai multe argumente sã credem în Isus Hristos,
ºtiind cã El a murit pe cruce pentru pãcatele noastre, dupã Scripturi, cã a fost
îngropat ºi a înviat a treia zi, dupã Scripturi (1Cor. 15:3-4), ºi cã S-a înãlþat la dreapta
Tatãlui.
2.Complacerea într-un sistem religios formal.
Aceasta i-a orbit, în mod deosebit pe liderii religioºi ai lui Israel, sã vadã
lucrãrile pline de putere sãvârºite de Isus, sã vadã realitãþile spirituale, adevãrurile
Scripturii cu privire la planul lui Dumnezeu de mântuire a omenirii. Pentru ei, mai
importantã era respectarea unor obiceiuri, a unor reguli fãcute de oameni, decât
cunoaºterea ºi respectarea poruncilor lãsate de Dumnezeu în Sfânta Scripturã.
Atâta vreme cât omul rãmâne blocat în niºte reguli ºi obiceiuri strãine de
Cuvântul lui Dumnezeu, nu va ajunge niciodatã sã-L cunoascã cu adevãrat pe Cel care
este Domnul ºi Mântuitorul lumii.
Continuarea în pagina 2

3.Ignorarea consecinþelor respingerii lui Hristos.
Isus plânge pentru Ierusalim, pentru cã dincolo de
entuziasmul de moment, a vãzut unde duce necredinþa, unde
duce împietrirea inimii, unde duce mulþumirea cu o
religiozitate de formã.
Vor veni peste zile, când vrãjmaºii tãi te vor
înconjura,cu ºanþuri, te vor împresura ºi te vor strânge
din toate pãrþile, te vor face una cu pãmântul, pe tine ºi pe
copiii tãi... pentru cã n-ai cunoscut vremea când ai fost
cercetatã (v 43-44).
Existã pentru orice om un timp de har, un timp de
pocãinþã, un timp al cercetãrii lui Dumnezeu. Cine nu
preþuieºte acest timp, trebuie sã ºtie cã nu-l aºteaptã decât
judecata lui Dumnezeu.
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim a provocat
entuziasmul mulþimii care-L însoþea, dar ºi durerea ºi
lacrimile Împãratului cel veºnic, care venise din cer la ei,
ca sã-i mântuiascã, dar care L-au respins.
Ce vei face tu la aceastã sãrbãtoare? Cum te gãseºte
aceastã sãrbãtoare? Cu o credinþã autenticã în Isus Hristos,
sau fãrã credinþã? Va plânge Isus pentru tine, sau se va bucura
de credinþa ta în El? Nu uita, consecinþele necredinþei sunt
despãrþirea eternã de Dumnezeu, adicã iadul.
Pastor, Nicolae Ologeanu

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI
PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI
Duminicã 24 aprilie 10.00 - 12.00 - închinare, rugãciune,
(Floriile)
predicã
18.00 - 20.00 - închinare, predicã
Miercuri 27 aprilie

- se suspendã

Joi 28 aprilie
(Joia Mare)

8.00 - 20.00 - închinare, rugãciune,
predicã

Vineri 29 aprilie
(Vinerea Mare)

18.00 - 20,00 - închinare, rugãciune,
predicã, Cina

Duminicã 1 mai
(Paºtele)

10.0 - 12.00 - închinare, r ugãciune,
corul copiilor, predicã de înviere
18.00 - 20.00 - închinare, predicã

Miercuri 4 mai

18.00 - 19.30 - program normal

Duminicã 8 mai
(Duminica Tomii)

10.00 -12.00 - închinare, rugãciune,
predicã
18.00 - 20.00 - închinare, predicã

Creºtere spiritualã
INTRAREA TRIUMFALÃ
Aºa cum a fost ºi aºa cum va fi
A fost o vreme în care Isus a intrat în cetatea
Ierusalimului într-un mod neobiºnuit.
A doua zi, o gloatã mare care venise la praznic,
cum a auzit cã vine Isus în Ierusalim, a luat ramuri de
palmier ºi i-a ieºit în întâmpinare, strigând:”Osana!
Binecuvântat este Cel ce vine în Numele Domnului,
Împãratul lui Israel!”Isus a gãsit un mãgãruº ºi a
încãlecat pe el, dupã cum este scris:”Nu te teme, fiica
Sionului; iatã cã Împãratul tãu vine cãlare pe mânzul
unei mãgãriþe.” (Ioan 12:12-15)
Va veni o vreme în care Isus se va întoarce pe
acest pãmînt într-un mod cu totul neobiºnuit.
Cãci însuºi Domnul, cu un strigãt,cu glasul unui
arhanghel ºi cu trâmbiþa lui Dumnezeu, Se va pogorî
din cer.(1Tesaloniceni 4:16)
A fost o vreme în care El a venit cãlare pe un
mãgãruº. (Ioan 12:14)
Va veni o vreme în care El va veni cãlare pe un
cal alb. Apoi am vãzut cerul deschis, ºi iatã cã s-a arãtat
un cal alb! Cel ce sta pe el se cheamã”Cel
credincios”ºi”Cel adevãrat”ºi El judecã cu dreptate ºi Se
luptã. (Apocalipsa 19:11)
A fost o vreme când El a venit ca Mielul pentru
jertfã. ªi pe când privea pe Isus umblând, a zis:”Iatã
Mielul lui Dumnezeu!”(Ioan 1:36)
Va veni o vreme când El va veni ca Judecãtor.
El judecã cu dreptate ºi Se luptã.(Apocalipsa 19:11)
A fost o vreme în care El a venit pe pãmânt
sub o înfãþiºare obiºnuitã ºi smeritã. Saltã de veselie,
fiica Sionului! Strigã de bucurie, fiica Ierusalimului!
Iatã cã Împãratul tãu vine la tine; El este neprihãnit ºi
biruitor, smerit ºi cãlare pe un mãgar, pe un mânz, pe
mânzul unei mãgãriþe.(Zaharia 9:9)
Va veni o vreme când El va sosi pentru a lupta
ºi a birui. (Apocalipsa 19:11)
A fost o vreme când a fost întâmpinat cu
ramuri de palmier. (Ioan 12:13)
Va veni o vreme cînd înaintea tronului Sãu
vor fi aduse cununi. Cei douãzeci ºi patru de bãtrâni
cãdeau înaintea Celui ce ºedea pe scaunul de domnie ºi
se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor, îºi arunau
cununile înaintea scaunului de domnie.(Apocalipsa
4:10)
A fost o vreme în care oamenii
strigau:”Osana!”(Ioan 12:13)
Va veni o vreme când oamenii vor striga: A
Celui ce ºade pe scaunul de domnie ºi a Mielului sã fie
lauda, cinstea, slava ºi stãpânirea în vecii vecilor!
(Apocalipsa 5:13)

A fost o vreme când mulþimile locale îi cântau
laudã. (Ioan 12:13)
Va veni o vreme când oameni din toate colþurile
lumii I se vor închina. ªi cântau o cântare nouã ºi
ziceau:”Vrednic eºti tu sã iei cartea ºi sã-i rupi peceþile: cãci
ai fost junghiat ºi ai rãscumpãrat pentru Dumnezeu, cu
sângele Tãu, oameni din orice seminþie, de orice limbã, din
orice norod ºi de orice neam.(Apocalipsa 3:9)

Vãzduhul Terei e brãzdat
De undele divine,
Iar orologiile bat
Sfârºitul care vine.
.......................................
E sãrbãtoare ºi e joc,
Iar muzicile cântã;
Dar pace tu nu ai deloc
ªi moartea te-nspãimântã.

A fost o vreme când o mulþime de oameni a fost
martora intrãrii triumfale a lui Isus în Ierusalim (Ioan
12:12)
Va veni o vreme când toatã suflarea de pe pãmânt
va asista la întoarcerea Sa triumfalã. Iatã cã El vine pe
nori ºi orice ochi Îl va vedea;ºi cei ce L-au strãpuns.ªi toate
seminþiile pãmântului se vor boci din pricina Lui. Da, Amin!
(Apocalipsa 1:7)

Domnul decide iar o zi.
Azi, se mai poate spune,
Pe Prinþul pãcii-L poþi primi,
Nu amâna pe mâine...!

POEZIE
E SÃRBÃTOARE LA FLORII
de Petru Dugulescu
E sãrbãtoare la Florii
Cum n-a mai fost vreodatã,
Cãci Cel prezis de profeþii
Azi în Sion Se-aratã.
Smerit, cu chipul Sãu senin,
Înconjurat de gloate,
Isus, cãlare pe asin,
Coboarã spre cetate.

Biserica persecutatã
Creºtinii se unesc în rugãciune pentru
Ecuador, dupã cutremurul în care au murit
mai mult de 350 de oameni
Creºtinii se unesc în rugãciune pentru þara lor, dupã
un puternic cutremur de 7,8 grade, care a provocat pagube
considerabile în mai multe oraºe ale coastei Pacificului.
Cutremurul a avut loc în data de 16 aprilie seara ºi a devastat
mai multe oraºe de coastã, fiind simþit ºi în capitala Quito,
scrie portalul Acontecer Cristiano.
„Cu tristeþe trebuie sã raportãm cã sunt peste 350
oameni morþi, iar numãrul rãniþilor a depãºit 2000„ , a

În mâini cu crengi de palmier,
Îi ies mulþimi în cale;
Rãsunã al Iudeii cer,
De cânt ºi osanale.

declarat ministrul coordonator al securitãþii, Cesar Navas.

Rãsunã coruri de copii
Mulþimea se tot strânge;
E sãrbãtoarea de Florii,
Dar Împãratul plânge.

echipele de salvare lucreazã în zonele cele mai afectate. „A

”Ierusalim, Ierusalim,
Ce mi-ai respins iubirea
ªi darul pãcii cel sublim,
Îþi plâng nenorocirea.

deteriorat.”

Duºmanii vor împrejmui
Tot zidul tãu cu schele,
Iar pentru mame ºi copii
Veni-vor vremuri grele!”
.......................................

apropiat la cutremurul care a lovit þara.

Acest cutremur puternic este considerat cel mai grav
cutremur din Ecuador din ultimele decenii, iar autoritãþile
au declarat cã numãrul de morþi ar putea creºte, în timp ce
fost teribil, am fost cu toþii speriaþi ºi rãmânem încã pe
strãzi pentru cã suntem îngrijoraþi de replici„ , a declarat
garda oraºul Guayaquil, Fernando Garcia. „Totul este

Confruntaþi cu acest dezastru, mulþi creºtini care
utilizeazã reþele sociale au cerut rugãciune pentru Ecuador,
pentru rãniþi ºi pentru familiile care ºi-au pierdut pe cineva
Sã ne rugãm pentru Ecuador, ca Domnul sa îi
întãreascã în aceste clipe grele. Fie ca El sã le poarte de grijã
tuturor celor afectaþi de acest cutremur.
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