
  

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.Baciu Zoia

   3. Barbu Ion

   4. Bejan Ioan
   5. Blasek Aurelia
   6. Chiþoiu Constanþa
   7. Cojocaru ªtefan
   8. Craºovan Petru
   9. Dinu Ilinca
 10. Ene Lucreþia
 11.Ion Rozalia
 12. Ionescu Eugenia
 13. Lãzãrescu ªtefan
 14. Mara Emanuela
 15. Micu Gherghina
 16. Mihai Constantin
 17. Mitu Emilia
 18. Nica ªtefia
 19. Omotã Nicu
 20. Radu Aniºoara
 21. Rãdulescu Venera
 22. Sas Florian
 23. Simion Adrian
 24. Stan Constantin
 25. Þoldan Lina
 26. Vasilescu Jean
 27. Voinea Simona

VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 
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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

Sã intre Împãratul slavei...
Ioan 12:12-19

Ierusalimul se pregãtea de marea sãrbãtoare a Paºtelui. Mii de evrei 

veniserã din toate pãrþile pentru a celebra un mare eveniment istoric care le 

amintea de eliberarea miraculoasã din robia Egiptului. Însã, spre deosebire de alþi 

ani, evreii erau preocupaþi ºi interesaþi acum mai mult de Isus, Prorocul din 

Nazaretul Galileii, decât de evenimentele ce avuseserã loc cu sute de ani în urmã. 

De aceea, în aceste zile de sãrbãtoare, Ierusalimul ºi-a deschis larg porþile sã intre 

Împãratul slavei. Blând ºi umil, cãlare pe un mãgãruº, fãrã fastul de care se 

bucurau împãraþii pãmânteºti, Isus se îndrepta, de fapt, spre locul în care avea sã 

se jertfeascã pentru pãcatele omenirii.

Evangheliºtii prezintã câteva realitãþi care au marcat acest eveniment, la 

care aº dori sã meditãm. Iatã-le:

1. Împãratul slavei a fost aºteptat.

Evanghelistul Ioan consemneazã: Paºtele Iudeilor erau aproape. ªi 

mulþi oameni din þinutul acela s-au suit la Ierusalim, înainte de Paºte, ca sã se 

curãþeascã. Ei au cãutat pe Isus, ºi vorbeau unii cu alþii în Templu: „Ce credeþi? 

N-are sã vinã la praznic?“ (Ioan 11:55-56)

Câþi oameni se gândesc în aceastã zi de sãrbãtoare la Isus Hristos? Câþi 

oameni Îl aºteaptã ºi-L cautã? Sãrbãtoarea de astãzi ne învaþã sã ne îndreptãm 

toatã atenþia spre El ºi sã dorim sã ne întâlnim cu El.

2. Împãratul slavei a fost aclamat.

 A doua zi, o gloatã mare, care venise la praznic, cum au auzit cã vine 

Isus la Ierusalim, a luat ramuri de finic, ºi I-a ieºit în întâmpinare, strigând: 

„Osana! Binecuvântat este cel ce vine în Numele Domnului, Împãratul lui 

Israel!“ (Ioan 12:12-13)

Strigã ºi tu de bucurie astãzi ºi dã-I slavã Împãratului slavei! Proºterne-te 

înaintea Lui ºi recunoaºte-L ca Domn al vieþii tale.

3. Împãratul slavei a fost mãrturisit.

Toþi cei ce fuseserã cu Isus, când chemase pe Lazãr din mormânt ºi-l 

înviase, mãrturiseau despre El. (Ioan 12:17)

În pofida împotrivirilor liderilor religioºi ai lui Israel, Isus Hristos a fost 

mãrturisit de ucenicii Sãi, de mulþimile care I-au ieºit în întâmpinare, de cei ce 

fuseserã vindecaþi în Templu, ºi chiar de copiii care strigau: Osana, Fiul lui David!

Este datoria noastrã, ca în aceste vremuri, sã-L mãrturisim pe Isus Hristos 

o PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI:
Miercuri searã  - se suspendã
Joia Mare: 18:00 - 20:00  Rugãciune ºi predicã
Vinerea Mare: 18:00 - 20:00  Rugãciune, predicã ºi CINA

SÃRBÃTOAREA ÎNVIERII: Duminicã: 10:00 - 12:00
                                                                     18:00 - 20:00

În aceastã sãptãmânã, cunoscutã ca Sãptãmâna 
Patimilor lui Hristos, va avea loc, în zilele de joi, vineri ºi sâmbãtã în curtea bisericii 
noastre, un eveniment evanghelistic, prin care dorim sã facem cunoscute celor ce ne vor vizita 
suferinþele îndurate de Isus Hristos la Golgota pentru ispãºirea pãcatelor omenirii. Rugãm 
membrii bisericii sã susþinã cu post ºi rugãciune aceastã importantã lucrare.

Toþi cei care doresc ºi pot sã sprijine financiar evenimentul evanghelistic 
amintit mai sus, o pot face ºi astãzi la casieria bisericii, cu menþiunea: Pentru evenimentul 
evanghelistic de Paºte.

COMITET. Mâine, 6 aprilie a.c. ora 18:00, fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi pentru 
rugãciune, sfãtuire ºi cãlãuzire privind evenimentele ce se vor desfãºura în biserica noastrã 
cu ocazia morþii ºi învierii Domnului Isus Hristos.

Ezra 7-10, Neemia 1-6.

o 

o 

o 

o 

o 

o 

EVENIMENT  EVANGHELISTIC. 

DONAÞII. 

CATEHEZÃ. Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou studiu de catehezã pentru 
toþi cei care doresc sã cunoascã adevãrurile fundamentale din Sfânta Scripturã privind 
mântuirea sufletului. Începând cu aceastã serie, toþi cursanþii vor primi câte un ghid de studiu 
cu toate temele ce vor fi abordate. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa de la 
ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). 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 ºi surorile care doresc sã mijloceascã 
pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna 
viitoare se va citi 

  
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 prea înalte.“ 

(Matei 21:9)

Aria de slujire: 

ÎNCHINAREA PUBLICÃ

s

s

s

s
s
s
s
s
s

Mulþumire pentru toþi membrii care participã activ la 
slujbele publice

Mulþumire pentru toþi oamenii care participã la slujbele 
publice

Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care slujesc în cadrul 
slujbelor publice: grupuri de cântare, fraþii care dau 
îndemnuri la rugãciune, fraþii care adunã colecta etc.

Înþelepciune ºi har în alegerea cântãrilor potrivite pentru bisericã
Înþelepciune ºi har în motivarea oamenilor la rugãciune
Înþelepciune ºi har în predicarea Cuvântului
Participarea activã a membrilor bisericii duminicã seara ºi miercuri, nu doar duminicã dimineaþa
Înviorarea spiritualã în slujbele publice  
Slujbele speciale de Paºte:sã transmitem în curtea bisericii vestea morþii ºi a învierii Domnului

          
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

18.00 –20.00

18.00 –19.30
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 Aºa cum s-a hotãrât la Adunarea frãþeascã din data de  
28 septembrie 2014, ne propunem în anul acesta sã ne 
rugãm, sã slujim ºi sã postim, aºteptând ca Dumnezeu sã 
lucreze în mijlocul nostru ºi prin noi. Pentru a ne atinge 
prioritãþile stabilite ne propunem:

Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual   

2014-2015

Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe 

nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa

Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire

Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi) 

pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire

Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi 

susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã 

seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã 

darul lui, acolo unde este nevoie

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ãtuturor celor ce nu-L cunosc, chiar dacã ºi noi astãzi ne 

confruntãm cu multã indiferenþã ºi împotrivire.

4. Împãratul slavei a fost respins.

Evreii L-au primit pe Isus Hristos cu entuziasm la 

intrarea în Ierusalim, dar nu ºi în inima lor. Peste doar câteva 

zile, ei vor striga în faþa lui Pilat: Rãstigneºte-L,     

Rãstigneºte-l! Aºa se explicã de ce Mântuitorul a plâns 

privind spre cetatea Ierusalimului. ªtia cã, neîmplinindu-le 

aºteptãrile, se vor lepãda repede de El. 

Evreii L-au respins atunci pe Cel care intrase hotãrât 

în Ierusalim sã moarã pentru ei. Însã trebuie ºtiut faptul cã 

Isus a intrat în Ierusalim, ºi a murit pe crucea de la Golgota, 

pentru toþi oamenii. De aceea, primeºte-L astãzi în inima ta 

ca Mântuitor ºi Domn ºi aceastã zi va deveni cu adevãrat o 

sãrbãtoare.

 Fie ca în aceastã zi de sãrbãtoare tot mai mulþi 

oameni sã-ºi deschidã porþile inimii ºi sã-I dea voie sã 

intre ÎMPÃRATULUI SLAVEI sã locuiascã ºi sã 

domneascã în viaþa lor!

Fr. Muntean Ioan
mulþumire pentru credinþa pe care o are în 

Domnul Isus Hristos 
mântuirea fiului, Cristi, a nurorii, Camelia ºi a 

nepoatei
mântuirea fratelui de trup, Cornel ºi a soþiei lui, 

Aurora
mântuirea surorii de trup, Paraschiva ºi a soþului 

ei, Niculae

Fam. Lãzãrescu ªtefan ºi Mirela
mulþumire pentru toate binecuvântãrile primite 

de la Dumnezeu de-a lungul vieþii
mântuirea copiilor, Dan ºi Robert, a soþiilor 

acestora ºi a nepoþilor
sãnãtate fizicã pentru amândoi
sãnãtatea fratelui Cornel (USA)  frate de trup al 

fr. ªtefan

s

s

s

s

s

s

s
s

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi 
împlini astfel Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

VIETNAM: Pastor ºi fiul sau atacaþi 
din nou cu brutalitate

Pastorul Nguyen Quang Hong ºi fiul sãu Nguyen 
Quang Trieu au fost atacaþi recent de un grup de ºapte tineri 
în timp ce poliþia se uita la ei nefãcând nimic pentru a preveni 
sau stopa atacul. 20 de huligani s-au alãturat atacatorilor  în 
bãtaia care a avut loc la biserica unde era pastor Nguyen 
Quang Hong. Alþi doi pastori au încercat sã intervinã pentru 
a ajuta victimile dar au fost, de asemenea, rãniþi ºi ei. 
Pastorul Quang a suferit mai multe leziuni, inclusiv un deget 
rupt, o pleoapã tãiat, precum ºi rãni pe faþã. Fiul sãu a suferit, 
de asemenea, diverse leziuni.

La începutul acestui an, pastorul Quang ºi un coleg 
au experimentat un atac brutal în plinã zi aproape de 
Facultate Biblicã. Instituþia a fost þinta mai multor atacuri 
grave care se cred cã sunt parte a unui plan strategic ale 
forþelor de securitate comuniste de opri libertatea 
religioasã. (Pentru mai multe informaþii cu privire la acest 
incident, vizitaþi site-ul nostru.)

Vã rugãm sã-l aduceþi pe acest pastor ºi fiul sãu  la 
Domnul nostru Isus în rugãciune, cerându-i sã-i 
înconjoare cu pacea ºi protecþia Lui ºi ca ei sã se 
recuperaeze de la acest atac brutal. Fie ca inimile lor sã nu 
fie consumate de fricã, ci din contrã, sã aibe o credinþã 
mai mare astfel încât sã poatã continua vestirea 
Evangheliei. De asemenea, rugaþi-vã ca libertatea 
religioasã sã se respecte in tot Vietnamul.
Sursa: VOM Australia

TANZANIA: trei biserici incendiate.
Rugaþi-vã pentru siguranþa bisericilor din Tanzania.

Trei biserici au fost incendiate în ultima lunã într-o 
zonã în apropierea lacului Victoria din nordul Tanzaniei. 
Deºi nu a fost daune semnificative în toate cele trei biserici, 
din fericire nimeni nu a fost ucis.

În cea mai recentã incendiere, o bisericã din 
Kyebitembe (situatã în sectorul Kahororo a municipiului 
Bukoba) a fost incendiatã în 12 martie. Douã zile mai 
devreme, niºte intruºi au atacat o bisericã în Kagondo, au ars 
bibli, mobilierul si alte obiecte de cult. Înainte de aceste douã 
incidente, o bisericã din zona Rulongo-Kanazi a fost 
incendiatã.

O persoanã de contact, din misiune sora VOMC din 
Regatul Unit, a raportat recent un atac izolat împotriva unei 
biserici din Bukoba în care un bãrbat creºtin a fost ucis tragic, 
lãsând în urmã o vãduvã ºi doi copii.

Vã rugãm sã sustineþi în rugãciune pe fraþii ºi 
surorile noastre din nordul Tanzaniei, cerând lui 
Dumnezeu sã pãstreze inimile lor în pace ºi sã le dea 
curajul de a sta ferm în credinþa lor. În plus, rugaþi-vã cã 
cei care au fost responsabili pentru aceste atacuri sã fie 
aduºi în faþa justiþiei ºi sã li se ofere posibilitatea de a 
experimenta iertarea ºi mântuirea prin moartea ºi 
învierea lui Hristos.
Sursa: Release International

R u g ã c i u n e u n i i  p en t r u a l þ i i

             EVANGHELIZARE ÎN SÃPTÃMÂNA MARE

Mântuitorul înviat ne trimis sã ducem vestea 
învierii asigurându-ne de însoþirea Sa. „Toatã puterea mi-a 
fost datã în cer ºi pe pãmânt. Duceþi-vã ºi faceþi ucenici din 
toate neamurile… ªi iatã cã Eu sunt cu voi în toate zilele 
pânã la sfârºitul veacurilor.” Matei 28:18-20
Rugaþi-vã, postiþi ºi participaþi la urmãtoarele acþiuni 
evanghelistice:

ÎN ªCOLI PUBLICE din cartierul Titan: o echipã de 
învãþãtori de la ªcoala duminicalã va merge de luni pânã 
vineri (între 8.00-12.00) la 10 clase din patru ºcoli 
diferite ºi va prezenta într-un mod accesibil copiilor 
mesajul morþii ºi al învierii Domnului.

LA LIBRÃRIA SYNTAGMA din GALERIILE TITAN: 
marþi, de la 18.00, sãrbãtoarea Paºtelui va fi explicatã pe 
înþelesul copiilor.

ÎN CURTEA BISERICII prin expoziþia interactivã „Pe 
urmele lui Iisus”:joi ºi vineri, de la ora 16.00 la 20.00, 
iar sâmbãtã de la 11.00 - 14.00 ºi de la 16.00 - 20.00.

ÎN CURTEA BISERICII prin proiecþie de film de la 
ora 20.00: Joi - Filmul Iisus pentru pãrinþi ºi copii (1h), 
Vineri - Filmul Magdalena (1h), Sâmbãtã - Filmul Iisus 
dupã Evanghelia lui Luca (2h).

ÎN CURTEA BISERICII slujbã de Înviere sâmbãtã 
seara, pe treptele bisericii, de la ora 23.00 la 24.00.

ÎN CURTEA BISERICII duminica Învierii, ora 
12.00-12.15, douã cântãri în curtea bisericii cu toþi 
participanþii de la slujbã.

Mare putere are rugãciunea fierbinte a celui 
neprihãnit!

s

s

s

s

s

s

Pastor, Nicolae Ologeanu

E V A N G H E L I Z A R E

DACÃ  MI  SE  PARE  CÃ  SUNT  BUN...
DOAMNE,  AMINTEªTE-MI!

FLORILE   POCÃINÞEI

Dacã mã vãd drept, aminteºte-mi câte drepturi 
am încãlcat.

Dacã mã consider cinstit, aminteºte-mi de câte 
ori am înºelat.

Dacã mã vãd sincer, aminteºte-mi de câte ori 
am minþit.

Dacã mã consider înþelept, aminteºte-mi de 
inutilitatea multora dintre cuvintele mele.

Dacã mã consider bun, aminteºte-mi câtã 
rãutate este în inima mea.

Dacã mã vãd smerit, aminteºte-mi câtã 
fãþãrnicie este în mine.

Dacã mã vãd curat, aminteºte-mi ce negru e 
sufletul meu.

Dacã mã vãd frumos, aminteºte-mi ce 
zdrenþuit sunt pe interior.

Dacã mã vãd puternic, aminteºte-mi cã nu pot 
nimic fãrã Tine.

Dacã mi se pare cã am zidit ceva, aminteºte-mi 
câte inimi am frânt.

Dacã mi se pare cã am credinþã mare, 
aminteºte-mi ce uºor mã clatin în încercãri.

Dacã mã vãd curajos, aminteºte-mi cât de laº 
sunt în a propovãdui ºi a muri pentru numele Tãu.

Dacã mã vãd harnic, aminteºte-mi cât de 
trândav sunt în împlinirea poruncilor Tale.

Dacã mã consider înþelept, aminteºte-mi pe 
câþi am rãnit prin cuvintele mele.

Dacã mã simt puternic, aminteºte-mi de câte 
patimi sunt îngenunchiat.

Dacã mi se pare cã am dragoste, aminteºte-mi 
de câtã urã sunt stãpânit.

Dacã mã cred cineva, aminteºte-mi cã nu sunt 
decât þãrânã.

Dacã mã simt deja ajuns, aminteºte-mi de 
unde am plecat.

Dacã mã vãd sus, aminteºte-mi din ce adânc m-
ai ridicat.

Dacã mi se pare cã merit raiul, aminteºte-mi 
cât de departe e de mine.

ªi-þi mulþumesc mult, Doamne, pentru 
mântuirea oferitã în dar!
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