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
Noroadele care mergeau înaintea
lui Isus ºi cele ce veneau în urmã,
strigau: “Osana, Fiul lui David!
Binecuvântat este Cel ce vine în
Numele Domnului! Osana în
cerurile preaînalte!”
(Matei 21:9)

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 Marºul pentru familie din 25 martie
2017 sã se desfãºoare paºnic ºi sã fie auzitã vocea celor
care militeazã pentru familia biblicã.
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!

Anunþuri:
o PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI. Programul de sãrbãtori se aflã în interiorul
buletinului.
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor
de ucenicie. Se va studia Lecþia 25 (1 Petru 4:1-6), lecþie care se gãseºte prezentatã
ºi explicatã în ghidul de studiu la pag. 31-33.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.
o CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã pentru 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).
o POST SI RUGÃCIUNE. În vederea apropiatei sãrbãtori a jertfei Mântuitorului de
la Golgota ºi a învierii Sale glorioase, îndemnãm membrii bisericii la post ºi rugãciune
pentru a întâmpina cu bucurie ºi inimi curate, aceastã mare sãrbãtoare creºtinã. De
asemenea, rugaþi-vã ºi postiþi pentru ca Dumnezeu sã-i cãlãuzeascã pe fraþii din
comitetul bisericii în decizia pe care trebuie s-o ia în urmãtoarea ºedinþã, cu privire la
persoana pe care Dumnezeu a pregãtit-o sã slujeascã în biserica noastrã ca pãstor.
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. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin
proiectul Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã.
Sãptãmâna aceasta se va citi Luca 20-24; Ioan 13-19.
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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FLORIILE - sãrbãtoarea contrastelor
Luca 19:28-48
Intrarea Domnului Isus în Ierusalim, eveniment pe care creºtinii îl sãrbãtoresc
în aceastã zi, a marcat începutul ultimei sãptãmâni de viaþã a Mântuitorului pe pãmânt
ºi totodatã începutul celei mai grele sãptãmâni, care a culminat cu rãstignirea Sa pe
cruce în ziua de vineri, zi care este înscrisã cu roºu în orice calendar creºtin, ca sã
aminteascã tuturor oamenilor, cã acum douã mii de ani, Fiul lui Dumnezeu a plãtit prin
jertfa Sa de la Golgota, rãscumpãrarea lumii din pãcat ºi din moarte.
Sãrbãtoarea Floriilor este perceputã ca o sãrbãtoare a bucuriei, a
entuziasmului, pentru cã aceasta a fost manifestarea mulþimilor care L-au întâmpinat
pe Isus la intrarea în Ierusalim. Însã aceasta a fost doar o parte a acestei sãrbãtori,
partea plãcutã, frumoasã, vizibilã. Dacã privim tabloul complet al acestei sãrbãtori,
dacã ne vom întoarce cu privirea spre Personajul central al acestui eveniment, spre
Isus, vom descoperi cu totul alte trãiri, alte simþãminte, alte reacþii.
De ce au existat aceste manifestãri atât de diferite între participanþii la acest
eveniment? De ce au existat manifestãri atât de contradictorii între bucuria
mulþimilor, pe de o parte, ºi apãsarea ºi întristarea din inima lui Isus, pe de altã parte?
Rãspunsul nu este altul decât acela cã fiecare, Isus ºi mulþimile, trãiau în lumi
diferite, în realitãþi diferite, cu aºteptãri diferite ºi mai ales cu perspective diferite.
Aºteptarea mulþimilor, perspectiva lor cu privire la intrarea lui Isus în
Ierusalim, era una imediatã, pentru atunci ºi acolo, pentru binele lor imediat. Isus sã
se proclame Împãrat, ºi cu puterea pe care o manifestase deja în toate lucrãrile Sale,
sã-i de afarã din þarã pe romani, sã fie liberi ºi sã se bucure liniºtiþi de viaþã.
Perspectiva Mântuitorului era cu totul alta. În faþa lui Isus era crucea ºi dincolo
de cruce, viaþa veºnicã pregãtitã pentru toþi cei ce vor crede în El.
De aceea, în aceastã zi de sãrbãtoare vreau sã te întreb: care este perspectiva
pe care o ai cu privire la viaþa ta? Una care þine doar de viaþa aceasta? Sã-þi fie bine
acum, sã te bucuri din plin de viaþa pe care o trãieºti acum pe pãmânt, sã ai o viaþã
lipsitã de griji, sau trãieºti viaþa de pe pãmânt cu perspectiva vieþii veºnice?
În evenimentul intrãrii lui Isus în Ierusalim, rãmân foarte evidente
manifestãrile foarte diferite ale oamenilor: ºi bucurie ºi întristare, ºi sentimente de
simpatie pentru Isus dar ºi de împotrivire, ºi interes din partea unora dar ºi indiferenþã
din partea altora.
În aceastã zi de sãrbãtoare ai motiv sã te bucuri pentru cã Isus a intrat în
Ierusalim sã meargã la cruce ºi sã moarã ºi pentru pãcatele tale, ca sã-þi mântuiascã
sufletul. Dar poþi sã ai ºi motive de întristare, adicã sã plângi ºi sã te rogi pentru cei
Continuarea în pagina 2

despre care ºtii cã dacã nu se pocãiesc, într-o zi va veni peste
ei judecata lui Dumnezeu.
Dacã manifeºti interes pentru Domnul Isus, dacã
doreºti sã-L vezi, sã-L cunoºti sã-þi exprimi bucuria ºi
mulþumirea pentru cã a murit în locul tãu, este ceea ce El
aºteaptã de la tine. Iar dacã alte lucruri te preocupã mai mult
decât Persoana Sa, dacã vei irosi harul mântuirii care îþi este
oferit chiar în aceastã zi, Isus va mai plânge ºi pentru tine.
Fie ca aceastã zi de sãrbãtoare sã ne aminteascã
tuturor de hotãrârea fermã a Fiului lui Dumnezeu de a
merge la moarte pentru salvarea noastrã. ªi cu inimi
pline de mulþumire ºi recunoºtinþã, sã cinstim mãreaþa
jertfã a Mântuitorului.
Pastor, Nicolae Ologeanu

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI
Duminicã 9 aprilie
(Floriile)

10.00 - 12.00 - închinare, rugãciune,
predicã
18.00 - 20.00 - cor copii, grupuri de
ucenicie

Miercuri 12 aprilie

- se suspendã

Joi 13 aprile

18.00 - 20.00 - rugãciune, mesaj

Vineri 14 aprilie
(Vinerea Mare)

18.00 -20.00 - închinare, rugãciune,
predicã, Cina

Sâmbãtã seara
(Noaptea învierii)

22.00 - 01.00- amintirea suferinþelor
lui Isus ºi bucuria învierii Lui

Duminicã 16 aprilie 10.00 - 12.00 - închinare, rugãciune,
(Paºtele)
predicã de înviere
18.00 - 20.00 - închinare, predicã de
înviere
Luni 17 aprilie
(A doua zi de Paºte)

- sãrbãtorirea învierii Domnului în
familie

MARE ESTE DUMNEZEU...
A trãit cândva un împãrat tare mândru, care nu-L
cinstea pe Dumnezeu. Printre numeroºii sãi supuºi, se
afla un om credincios care profesa meseria de bijutier.
Pentru fiecare lucru pe care-l fãcea, el folosea din respect
ºi credincioºie faþã de Dumnezeu o expresie - ”Mare este
Dumnezeu!”
Împãratului însã nu-i plãceau aceste cuvinte,
deoarece ar fi dorit sã-l audã pe slujitorul sãu
spunând:”Mare este împãratul!” De aceea, el cãuta mereu
o ocazie sã-l bage la închisoare ºi sã scape de el.
Într-o zi, împãratul l-a chemat la el pe bijutier ºi i-a
spus:

-Îþi dau acest inel cu sigiliul meu sã-l cureþi bine ºi
peste trei zile sã mi-l aduci!
-Da, împãrate, cã mare este Dumnezeu, a spus cu
respect bijutierul.
Împãratul s-a dus sã împacheteze inelul, dar i-a
scos piatra preþioasã ºi a aruncat-o în mare. Apoi i-a dat
bijutierului un pachet în care se afla inelul, dar fãrã
piatrã.
A doua zi, când bijutierul a desfãcut pachetul ºi
vãzând inelul fãrã piatrã a început sã plângã, ºtiind cã
îl aºtepta pedeapsa ºi mânia crudului împãrat.
El i-a spus ºi soþiei sale necazul ce-l aºtepta ºi au
plâns împreunã, din cauza acestui lucru.
Apoi, au îngenunchiat ºi s-au rugat lui Dumnezeu
sã-i scape de acest necaz. Dupã ce s-au ridicat de pe
genunchi, soþia bijutierului a plecat la piaþã sã cumpere
niºte peºte pentru masa de prânz.
S-a înapoiat apoi acasã ºi mare i-a fost mirarea
când a descoperit în mãruntaiele peºtelui, pe care-l
curãþa, o piatrã preþioasã foarte frumoasã. Femeia s-a
dus imediat cu ea la soþul ei, iar acesta a recunoscut în
ea piatra de la inelul împãratului.
Bucuros, bijutierul a pus piatra la inel, l-a curãþat
bine ºi a exclamat:
-Mare este Dumnezeu!
Apoi, omul a plecat sã ducã inelul împãratului.
-E gata inelul? a întrebat curios împãratul.
-Gata, împãrate, cã mare este Dumnezeu!
Împãratul a luat imediat inelul ºi când a vãzut
piatra la locul ei, a rãmas mut de uimire.
Bijutierul i-a povestit apoi unde a gãsit piatra, iar
împãratul, complet surprins, a exclamat
ºi el pentru întâia oarã:
-Într-adevãr, mare este Dumnezeul tãu în care te
încrezi!

POEZIE
SÃRBÃTOAREA de FLORII
Era o zi frumoasã cu strai de primãvarã,
Cu raze dulci de soare ºi adieri de vânt,
Cu pomi ce-ºi scutur darnici a florilor povarã,
Þesând imaculate covoare pe pãmânt
Betania renaºte în zorii zilei albe
Sub mângâierea dulce a razelor zglobii,
Ce-n juru-i le atârnã nepreþuite salbe
Pe flori, pe ramuri, ca fluturi argintii.
Lãsând în a Sa urmã dulci mângâieri diurne,
Isus se-ndreaptã tainic spre veºnicul Sãu þel.

Ierusalime, iatã, smerit la tine vine,
Pe un asin cãlare, neprihãnitul Miel!
Se rãspândeºte vestea; cu toþii iau aminte
ªi oameni ies în drumu-I cu ramuri verzi, cu flori.
În calea Lui se-aºtern covoare de veºminte,
Iar soarele luceºte triumfãtor pe cer.
Osana! Slavã Þie! Osana! Da, Osana!
Îþi cântã-nflãcãratã mulþimea ne-ncetat.
O lacrimã ascunsã Îþi umezeºte geana
ªi-apoi, curgând pe faþã, obrazul Þi-e brãzdat...

astfel de situaþii duc la escaladarea tensiunilor în familia
respectivã”, mai explicã Rob Myers. În ce priveºte implicarea
poliþiei în astfel de situaþii, de cele mai multe ori creºtinii
surdo-muþi nu sunt bine înþeleºi de cãtre poliþiºti pentru cã
rudele traduc numai ce vor ºi ce avantajeazã familia.
Lucrul cel mai important pe care-l putem face
pentru a o încuraja pe Saida este sã ne rugãm pentru ea,
ne îndeamnã Rob Myers. Sã ne rugãm ca Dumnezeu sã
deschidã ochii celor din familia ei, care au bãtut-o. De
asemenea, sã ne rugãm pentru siguranþa lor ºi pentru a
rãmâne credincioºi în vremurile de prigoanã.

................................................................
Isuse, n-am veºminte s-aºtern pe-a Ta cãrare
Nici ramuri verzi, pe braþe, eu nu-Þi pot oferi.
Primeºte-n schimb, ca jertfã, fiinþa-mi iubitoare
Ce doar pe Tine, Doamne, doreºte-a Te mãri.
Renaºte-a mea fiinþã ºi inima, ºi gândul
ªi candida-mi iubire, ce-Þi voi jertfi deplin.
Întregii lumi dã pace! ªi-atunci întreg Pãmântul
Cu slavã ºi Osana, în veci Te-o proslãvi.

BISERICA PERSECUTATÃ
Info-persecutii - Asia Centrala
O tânãrã surdo-mutã din Asia Centralã, cãreia îi vom
spune Saida (din motive de securitate), a fost internatã recent în
spital în urma bãtãilor pe care le-a primit de la familia ei care a
aflat cã fata s-a convertit la Hristos. Rob Myers, de la organizatia
DOOR International, a povestit ce s-a întâmplat: ”Sunetele pe
care le-a emis în timp ce era bãtutã i-a alertat pe vecini, care au
chemat poliþia. Când au sosit, poliþiºtii au spus cã este o
problemã de familie, astfel încât nu au intervenit ºi au permis ca
tânãra sã fie în continuare bãtutã pânã când a trebuit dusã la
terapie intensivã, la spital”. Cu toate acestea, cei din familia ei
continuã sã o ameninþe cã o vor bate din nou imediat ce va ieºi
din spital. Însã membrii bisericii locale sperã sã ajungã la ea
înaintea rudelor ei, pentru a o putea proteja.
”De multe ori, membrii organizaþiei noastre, DOOR
International, reuºesc sã intervinã în astfel de situaþii ºi sã îi
mute pe creºtinii surdo-muþi nou-convertiþi în locuri secrete,
unde nu au acces rudele furioase”, spune Rob Myers. Spre
deosebire de ceilalþi tineri care îºi dãruiesc inima lui Isus
Hristos, cei surdo-muþi trãiesc în familii în care pãrinþii nu ºtiu
ce se întâmplã în viaþa lor, pentru cã nu cunosc limbajul
semnelor ºi nu înþeleg ºi nu îºi dau seama cã ei converseazã
despre Dumnezeul Bibliei. Pãrinþii încep sã-i persecute pe copiii
lor creºtini dupã ce descoperã în casã literaturã creºtinã sau
Biblia, sau când tinerii refuzã sã se cãsãtoreascã cu cei propuºi
de pãrinþii lor motivând cã ºi-au schimbat religia. De multe ori,

Info-persecuþii - China
Câþiva creºtini din China, surprinþi de poliþie la un
studiu biblic, au fost arestaþi. La mijlocul lunii martie 2017,
peste 20 de poliþiºti din provincia Sichuan din sud-vestul
Chinei au arestat 15 credincioºi acuzându-i de ”întâlnire
ilegalã” ºi ”adunare a unei mulþimi pentru a tulbura liniºtea
publicã”. Creºtinii au stat în arest 15 zile. De asemenea,
poliþiºtii au confiscat scaunele, proiectoarele ºi
echipamentul de aer condiþionat din biserica de casã
descoperitã.
Li Ming, pastorul unei alte biserici de casã, a declarat
celor de la organizaþia China Aid cã autoritãþile comuniste
chineze l-au luat în vizor, de nenumãrate ori, ºi pe membrii
bisericii sale. În ultimii ani, de Crãciun, poliþiºtii i-au arestat
pe creºtinii acestei biserici subterane pentru cã s-au închinat
într-o bisericã de casã ºi nu în cea oficialã, monitorizatã ºi
controlatã de guvernul comunist. Anul trecut, o credincioasã
a fost reþinutã 15 zile ºi toate proprietãþile bisericii au fost
confiscate. În 2011, chiar de sãrbãtoarea Naºterii Domnului
isus, funcþionarii trimiºi de guvern au împrãºtiat gaze
lacrimogene asupra celor douã sute de creºtini adunaþi la
sãrbãtoare. Ca urmare, mulþi dintre aceºtia au ajuns la spital.
Ulterior, creºtinii au încercat sã dea Statul în judecatã pentru
acest atac ilegal dar judecãtorii nu au acceptat cazul.
Sã îi susþinem în rugãciune pe fraþii noºtri de
credinþã din China comunistã, ca unii care am
experimentat cât de satanicã este aceastã orânduire. Sã
ne rugãm pentru protecþia lui Dumnezeu asupra
credincioºilor care fac parte din biserica subteranã, ca
Duhul Sfânt sã îi întãreascã în credinþã, sã îi ajute sã-i
identifice pe informatorii ºi trãdãtorii strecuraþi printre
ei, sã le dea înþelepciune în relaþia cu autoritãþile
comuniste ºi, mai mult decât orice, dragoste pentru
persecutorii lor ºi curajul de a vesti Evanghelia în ciuda
ameninþãrilor si opreliºtilor de tot felul.
Sursa:RVE

