
  

     

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.

       

 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
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Nr. 382   1 mai 2016                      

Anunþuri:

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul

s Perseverenþa în post ºi rugãciune
s Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
s F
s 
s Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
s Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
s Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

ÎNVIEREA LUI ISUS HRISTOS -
o puternicã mãrturie pentru întreaga lume

             Matei 28:1-20

Învierea din morþi a Domnului Isus Hristos este evenimentul pe care creºtinii 
adevãraþi îl sãrbãtoresc de fiecare datã cu emoþie ºi bucurie, pentru faptul cã 
Mântuitorul a ieºit biruitor asupra morþii ºi a pãcatului. Pentru noi credincioºii, 
învierea Domnului Isus ne produce o imensã bucurie, ºi pentru cã reprezintã 
certitudinea învierii noastre în trupuri de slavã, asemenea Lui, trupuri în care vom trãi 
veºnic împreunã cu El.

Învierea din morþi a Mântuitorului a clarificat multe lucruri: a risipit îndoielile, 
incertitudinile ºi chiar necredinþa cu privire la Persoana Sa, pe care le-au avut, la un 
moment dat, chiar cei care au crezut în El ºi L-au urmat ºi care au mãrturisit despre El cã 
este Fiul lui Dumnezeu.

În acelaºi timp, învierea lui Isus Hristos a produs o mare tulburare ºi 
îngrijorare pentru liderii religioºi ai lui Israel, care n-au crezut în El, care L-au contestat 
tot timpul ºi care au hotãrât în cele din urmã sã-L dea la moarte, dar pe care nu L-au 
putut þine închis într-un mormânt.

Indiferent ce cred sau spun oamenii despre Isus Hristos, învierea Sa din morþi 
ar trebui sã spulbere orice urmã de îndoialã sau necredinþã cu privire la Persoana ºi 
lucrarea Sa, pe care a sãvârºit-o pe pãmânt pentru mântuirea lumii. Învierea din morþi 
a Domnului Isus reprezintã cea mai puternicã mãrturie, dacã avem în vedere cel puþin 
trei aspecte foarte importante care rezultã din glorioasa Sa înviere:

1.Învierea lui Isus Hristos este cea mai puternicã mãrturie a divinitãþii Sale.
-a fost anunþatã de profeþi
-a fost dezvãluitã de Însusi Domnul Isus înainte de moartea Sa
-a fost constatatã de liderii religioºi ai lui Israel
-a fost mãrturisitã de apostoli

2.Învierea lui Isus Hristos este cea mai puternicã mãrturie a biruinþei Sale.
-asupra pãcatului
-asupra morþii
-asupra diavolului

3.Învierea lui Isus Hristos este cea mai puternicã garanþie a învierii noastre.
-cei credincioºi pentru viaþa veºnicã
-cei necredincioºi pentru osânda veºnicã

Iatã de ce, evenimentul învierii Domnului Isus Hristos, pe care-l sãrbãtorim 
astãzi, este atât de important pentru noi. Pentru cã prin învierea Sa din morþi a 
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o 

o 
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PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI. Se aflã în interiorul buletinului.

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!

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.  

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 19 -24; Judecãtori 1.

Dar îngerul le-a zis: „Nu vã temeþi, 
cãci ºtiu cã voi cãutaþi pe Isus, care 

a fost rãstignit. Nu este aici; a 
înviat, dupã cum zisese. Veniþi de 

vedeþi locul în care zãcea 
Domnul!”

Matei 28:5-6

 

Pregãtire în rugãciune pentru

SÃRBÃTOAREA ÎNVIERII

s 

s 

s 

s 

s 
s 
s 
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Mulþumire pentru moartea Mântuitorului ca 
ispãºre pentru pãcatele noastre.

Mulþumire pentru învierea Mântuitorului, care 
este o confirmare a acceptãrii jertfei Sale ºi o 
garanþie a învierii noastre.

Mulþumire pentru oportunitãþile de slujire ºi 
evanghelizare cu ocazia sãrbãtoririi Paºtelui.

Cerere pentru toþi românii care vor celebra Paºtele, sã înþeleagã semnificaþia 
sãrbãtorii.

Cerere pentru protecþie ºi putere în mãrturisirea evangheliei cu ocazia Paºtelui.
Cerere pentru cãlãuzire în vederea organizãrii evenimentelor de Paºte.
Cerere pentru înviorarea spiritualã a credincioºilor prin puterea Învierii.
Cerere pentru mãrturia vizibilã a Bisericii Harul în cartierul Titan.  

          
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,

     
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

 Mercioniu - Pastor   031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
0721 368.837

       
      Nicolae Ologeanu - Pastor   021 348.48.42 - mobil 0724 308.726

Daniel
       Adrian Corcãu - Casier   021 673.78.05 - mobil   

 Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001   
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady      Cod Fiscal - 12117218

   

w w w . b b h t . r o

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

18.00 –20.00

18.00 –19.30 Continuarea în pagina 2



 L-am vãzut viu, atunci când plini de fricã 

tremuram în faþa furtunilor vieþii, cum s-a ridicat ºi cu 

glas poruncitor a liniºtit furtuna.
 
 L-am vãzut viu, atunci când apãsaþi fiind de 
grija viitorului, s-a ridicat cu glas blând ºi ne-a zis: ”nu  
vã temeþi, cãci Eu sunt cu voi”.
 
 L-am vãzut viu, atunci când bolnavi fiind, s-a 
ridicat ca sã ne vindece.

 L-am vãzut viu, atunci când eram la rãscruce de 
drumuri ºi nu ºtiam în ce parte sã apucãm, cum s-a 
ridicat ca sã ne lumineze drumul ºi sã ne fie far 
cãlãuzitor.

 L-am vãzut viu, în nopþile de nesomn, cum a stat 
blând alãturi ca sã ne sfãtuiascã ºi sã ne înveþe.

 L-am vãzut viu, atunci când dezamãgirea ne-a 
cuprins viaþa, cum a venit lângã noi ca sã ne încurajeze 
ºi sã dea un nou sens vieþii noastre.

 L-am vãzut viu, atunci când ne luptam cu 
îndoiala, cum a venit ºi ne-a adus Cuvântul credinþei.

 L-am vãzut viu, atunci când singurãtatea cãuta 
sã punã stãpânire pe vieþile noastre, cum s-a ridicat ºi 
ne-a îmbrãþiºat dulce, ca sã ºtim cã nu suntem singuri,  
ci îl avem pe El cu noi.

 Nu, nu e mort; El trãieºte ºi e parte din viaþa 
noastrã de fiecare zi, iar noi trãim împreunã cu El.

 Astãzi ºi zi de zi noi îl sãrbãtorim, pentru cã 
HRISTOS A ÎNVIAT!

demonstrat lumii întregi cã El este Fiul lui Dumnezeu ºi 
Mântuitorul lumii. Pentru cã prin moartea Sa a câºtigat 
biruinþa asupra pãcatului, a morþii ºi a diavolului ºi pentru cã 
oferã o garanþie sigurã a învierii noastre.

Dacã vrei sã faci parte din rândul acelora care vor 
învia pentru viaþa veºnicã ºi nu pentru osânda veºnicã, crede 
acum în Isus Hristos care a murit ºi a înviat, crede cã El este 
Fiul lui Dumnezeu care a murit ºi pentru pãcatele tale. 
Aceasta va fi o garanþie sigurã cã vei fi o veºnicie întreagã 
împreunã cu El în slavã.

Tuturor vã doresc: SÃRBÃTORI FERICITE ºi 
HRISTOS A ÎNVIAT!

Pastor, Nicolae Ologeanu

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã
Veniþi în ajutorul creºtinilor din Aleppo!

Veniþi în ajutorul creºtinilor din Aleppo, victime ale 
bombardamentelor din ziua aniversãrii a 101 ani de la 
Genocidul Armean, 25 aprilie, atac ce a lãsat în urmã peste 100 
de morþi ºi alte sute de oameni rãniþi sau fãrã locuinþã

Persoanele noastre de contact au raportat faptul cã 
numai în ziua de 25 aprilie au cãzut în oraº 1200 de rachete ºi 
mortiere, peste jumãtate dintre acestea cãzând în zonele 
locuite de comunitatea creºtinã. Numãrul morþilor se 
estimeazã acum la peste 100, iar al celor rãniþi în explozii 
depãºeºte cu mult aceastã cifrã. Victimele sunt în majoritate 
creºtini, mulþi dintre ei copii sau bãtrâni.

Fondul Barnabas a trimis deja 100000 euro, pentru a 
contribui la procurarea de medicamente pentru cei rãniþi, 
pentru a se asigura alimente ºi adãpost celor care au rãmas fãrã 
locuinþã, dar ºi pentru a ajuta familiile îndoliate cu cheltuielile 
de înmormântare. Este nevoie de sprijin în continuare. 

Forþele rebele responsabile de aceastã campanie 
agresivã au lansat o ameninþare directã împotriva comunitãþii 
numeroase de creºtini armeni din Aleppo în data de 22 aprilie, 
avertizându-i astfel: „Le vom arãta armenilor ºi creºtinilor cine 
suntem noi… Ni s-a ordonat sã nu lãsãm urmã de armeni în 
zonã.”

Atacul a durat de vineri pânã marþi. Un martor ocular 
creºtin a relatat duminicã Fondului Barnabas: „Mortierele ºi 
rachetele sunt ca ploaia.” Cu toate acestea mass-media a 
pãstrat tãcerea.

Oraºul Aleppo are o populaþie numeroasã de armeni, a 
cãror credinþã creºtinã face parte din identitatea lor, dar ºi de 
arabi creºtini. Armenii sunt descendenþii celor care au fugit 
pentru a-ºi scãpa viaþa în Genocidul Armean ºi Asirian, care a 
atins intensitatea maximã în anul 1915, când, pe 24 aprilie, 
mulþi lideri ºi intelectuali au fost masacraþi; acea zi a 
genocidului este comemoratã de atunci în fiecare an de 
comunitatea armeanã. Creºtinii din Aleppo vãd aceastã 
revenire la violenþã, venitã la opt sãptãmâni de la începerea 
procesului ºovãitor de pace, ca fiind programatã special 
pentru a coincide cu aceastã zi specialã pentru armeni. 
Ameninþãrile din partea rebelilor confirmã acest punct de 
vedere. 

Priveºte Doamne, cu milã ºi îndurare asupra acestor 
oameni prigoniþi, lasã mâna Ta iubitoare peste ei. Ajutã-i 
Doamne sã simtã prezenþa Ta, întãreºte-i în credinþã.  
Cuprinde-i cu brat puternic, fie-Þi milã Doamne, priveºte spre 

P R O G R A M U L D E S Ã R B Ã T O R I

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI

Duminicã 1 mai            10.0 - 12.00 - închinare, r ugãciune, 
(Paºtele)         corul copiilor, predicã de înviere                   
                       18.00 -  20.00 - închinare, predicã

Miercuri 4 mai             18.00 - 19.30 - program normal

Duminicã 8 mai            10.00 -12.00   - închinare, rugãciune, 
(Duminica Tomii)                                         predicã     
  18.00 - 20.00   - închinare,  predicã 

Luni  2 mai                  -sãrbãtoarea învierii în familie
(A doua zi de Paºte)

C r e º t e r e s p i r i t u a l ã

P O E Z I E

HRISTOS A  ÎNVIAT!

                                                                       de Valentin Popovici

   Rãsunã-n zãri albastre cântãri ºi osanale
   ªi glas de bucurie strãbate-n lung ºi-n lat.
   Tresaltã omenirea ºi cerul preamãreºte,

   Cãci azi, din cruda-I moarte, Hristos a înviat!

   El, ce-a primit osânda ºi-a suferit calvarul
   Pe lemnul pãtimirii când sufletul ºi-a dat,

   El, ce-a-nfruntat batjocuri ºi a rãbdat tortura,
   Din cripta morþii,astãzi, Hristos a înviat!

   E viu acuma Prinþul ºi Domn al nemuririi,
   Cel ce purtat-a spinii ºi-amarul a gustat.
   Trãieºte-n veºnicie, cãci biruit-a greul,

   Zdrobind puterea morþii, Hristos a înviat!

   Îl laudã-n mãrire ºi-I cântã heruvimii
   ªi-n strãluciri mãreþe e mai încoronat.
   Îl proslãveºte firea ºi gloria-I proclamã,

   Cãci, biruind mormântul, Hristos a înviat!

   Sãltaþi de bucurie, popoare, preamãriþi-L!
   Onoare sã-I aduceþi, cãci El e împãrat!

   Cântaþi-I osanale, slãviþi-L pe vecie,
   Cãci moartea biruind-o, Hristos a înviat!

Stiricrestine.ro 

HRISTOS  A  ÎNVIAT !

   Paºte înseamnã despãrþirea lui Dumnezeu de 

Isus, ca noi sã nu avem  parte niciodatã de ea. Paºti  

înseamnã Crucea care reprezintã salvarea noastrã, 

singura cale spre viaþã.                                                                                     

   Paºte înseamnã salvare, dragoste fãrã margini, 

Fiul lui Dumnezeu care ºi-a dat viaþa pentru  omenire. 

Paºtele înseamnã sãrbãtoare. Iatã ce mai înseamnã Paºte: 

biruinþa triumfãtoare a lui Isus  împotriva morþii, 

pãcatului, împotriva diavolului.

 Dar Paºte mai înseamnã ºi o dimineaþã de 

duminicã... Un mormânt gol... Un ºtergar ºi doi îngeri  

pãzindu-l... Un ”grãdinar”care aduce vestea Mariei:  ISUS 

A ÎNVIAT DIN MORÞI!

 Nu, nu e mort, ci El trãieºte veºnic pentru noi ca 

mijlocitor la dreapta Tatãlui.

 Nu, nu e mort, ci El trãieºte... în noi ºi pentru noi.

copiii rãmaºi orfani, spre bãtrânii neputincioºi ºi ocroteºte-i 
Doamne. Îndepãrteazã primejdia de la ei, lasã pacea Ta peste 
ei. Domnul Isus sã le dea pacea Lui, s-o lase peste inimile lor .

Aproape de cei persecutaþi din 
Indonezia

Indonezia: 1-7 mai 2016 

Se aflã în Asia de S-E.

 Indonezia este formatã din 17508 insule, are o 
populaþie de 260.6 milioane locuitori din care 36 milioane 
sunt creºtini. În Indonezia sunt 778 grupuri etnice din care 
220 sunt neevanghelizate, iar grupurile neevanghelizate 
cuprind 60 % din populaþia Indoneziei.

 Indonezia este þara cu cea mai mare populaþie 
musulmana din lume.

 Indonezia se aflã pe locul 43 în clasamentul þãrilor 
cu persecuþii.

 Religia de stat este islam.

 Persecuþiile vin din partea musulmanilor 
extremiºti, a hinduºilor extremiºti ( în zone cu o populaþie 
mare de hinduºi) ºi a autoritãþiilor care sunt corupte ºi nu 
respectã Constituþia. Indonezia este recunoscutã pentru 
nivelul înalt al corupþiei din toate sferele vieþii.

 Mai multe regiuni din Indonezia au adoptat legea 
islamicã, Sharia.

 Pentru a se putea construi un locaº de cult legea 
spune cã majoritatea populaþiei din zona respectivã trebuie 
sã fie deacord, iar în Indonezia 86 % sunt musulmani. Chiar 
dacã creºtinii reºusesc sã strângã semnãturi suficiente 
pentru ridicarea clãdirii bisericii, se confrunta cu multe 
demonstraþii ºi atacuri din partea musulmanilor extremiºti.

 De ceva timp, sub presiunile musulmanilor, statul a 
început o campanie de demolare a bisericilor creºtine.

 Indonezia este þara în care sunt multi copii orfani 
pentru cã parinþii lor au fost ucisi de musulmanii extremiºti.

 În ultimii ani peste 10000 de creºtini au fost ucisi de 
musulmani în campanii de islamizare.

 Multe biserici sunt atacate , incendiate sau li se pun 
bombe ºi tot mai multi creºtini se afla sub riscul de a fi 
arestaþi ºi închiºi fiind acuzaþi de prozelitism, deasemeni 
unii creºtini sunt nevoiþi sã-ºi pãrãseascã locuinþele ºi sã-ºi 
schimbe domiciliu din cauza presiunilor care se fac asupra 
lor.

 O bisericã a fost atacatã de musulmanii extremiºti, 
iar pe creºtini s-a aruncat cu: saci cu urinã, apã de canalizare, 
ulei, ouã stricate ºi pietre.

 În pofida acestor restricþii, numãrul oamenilor care 
îl acceptã pe Isus ca Domn ºi Mântuitor este în creºtere.

Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm 
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceaºi credinþã ca ºi a 
noastrã, dar nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit 
harul ca noi sã ne rugam pentru ei ºi nu ei pentru noi. Sã ne 
rugãm pentru creºtinii persecutaþi, pentru misionarii care 
duc Evanghelia în aceasta þarã, dar ºi pentru persecutori 
pentru ca ei sã-L întâlneascã pe Isus.
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