Aria de slujire:
RUGÃCIUNEA ªI POSTUL

Bolnavii bisericii „HARUL“
1.Alexe Maria
2.Alexe Ion
3.Baciu Zoia
4. Barbu Ion
5. Bejan Ioan
6. Blasek Aurelia
7. Chiþoiu Constanþa
8. Cojocaru ªtefan
9. Craºovan Petru
10. Dinu Ilinca
11. Ene Lucreþia
12.Ion Rozalia
13. Ionescu Eugenia
14. Lãzãrescu ªtefan
15. Mara Emanuela
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omotã Nicu
21. Radu Aniºoara
22. Rãdulescu Venera
23. Sas Florian
24. Simion Adrian
25. Stan Constantin
26. Þoldan Lina
27. Vasilescu Jean
28. 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

s Mulþumire pentru grupurile de rugãciune din
case ºi din bisericã (duminicã ora 9).
s Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care cheamã
ºi motiveazã credincioºii la rugãciune.
s Mulþumire pentru fraþii ºi surorile care postesc
ºi se roagã pentru lucrarea spiritualã din biserica
HARUL.
s Mulþumire pentru grupul de rugãciune al tinerilor (duminicã ora 9).
s Cerere pentru perseverenþã în post ºi rugãciune.
s Cerere pentru înviorare spiritualã prin post ºi rugãciune.
s Cerere pentru implicarea mai multor membri în lucrarea de post ºi rugãciune.
s Cerere pentru transformarea spiritualã a celor care se roagã ºi postesc (sã nu fim
doar niºte farisei).
Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
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s
s
s
s
s
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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

www.bbht.ro
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Viaþa bisericii în focul conflictelor
Matei 18:21-35

I. Îndurarea Regelui - v. 23-27

Robul s-a aruncat la pãmânt, i s-a închinat ºi a zis: „Doamne, mai
îngãduieºte-mã ºi-þi voi plãti tot.”Stãpânul robului aceluia, fãcîndu-i-se milã
de el, i-a dat drumul ºi i-a iertat datoria.

Anunþuri:
o GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã-amiazã se va studia Lecþia 20 (ultima) din cartea
Judecãtori (cap. 21:1-25). Cei ce au perseverat în participarea ºi studierea acestei cãrþi a Scripturii au
avut multe lucruri de învãþat ºi din aceastã carte a Sfintei Scripturi. Vã comunicãm cã duminica
viitoare, dupã-amiazã, va avea loc o agapã cu participarea tuturor grupurilor de ucenicie în sala mare a
bisericii. Va fi un timp de pãrtãºie ºi bucurie, având ocazia sã împãrtãºim experienþe de viaþã cu
Domnul.
o 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!

II. Împietrirea datornicului - v. 28-30

Rob vicelan! Eu þi-am iertat toatã datoria, fiindcã m-ai rugat.Oare nu
se cãdea sã ai ºi tu milã de tovarãºul tãu, cum am avut eu milã de tine?

o STUDIU BIBLIC BÃRBAÞI. Întâlnirile de studiu biblic cu bãrbaþii continuã în fiecare sãptãmânã în
ziua de marþi de la ora 19.00. În aceastã sãptãmânã se va studia Lecþia 18: Soluþionarea
problemelor de temperament - Mânia. Îi aºteptãm pe toþi bãrbaþii care doresc sã cunoascã
adevãruri importante referitoare la rolul ºi responsabilitãþile încredinþate de Dumnezeu bãrbatului.
o BIBLIOTECA PENTRU COPII. Vino sã descoperi o lume într-un dulap! Duminica viitoare, de la
ora 16.00, la deschiderea oficialã a Bibliotecii pentru copii. Oferã-i copilului tãu ºansa de a citi cãrþi
bune. Înscrie-l la Biblioteca pentru copii. Vino împreunã cu el la deschidere. Încurajeazã-l sã citeascã.
Doneazã pentru a putea cumpãra cãrþi bune. Copiii îþi vor mulþumi...

Îngãduiþi-vã unii pe alþii, ºi,
dacã unul are pricinã sã se
plîngã de altul, iertaþi-vã unul
pe altul. Cum v-a iertat
Hristos, aºa iertaþi-vã ºi voi.

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 ºi surorile care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj.

Coloseni 3:13

o CITIREA BIBLIEI. Conform programului de citire a Bibliei, DIALOGOS, sãptãmâna viitoare se va
citi Ezechiel 34-40.

III. Verdictul Regelui - v. 31-35

ªi stãpânul s-a mâniat ºi l-a dat pe mâna chinuitorilor, pânã va plãti tot
ce datora.Tot aºa vã va face ºi Tatãl Meu cel ceresc, dacã fiecare din voi nu iartã
din toatã inima pe fratele sãu.

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75
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B.C.R. Agenþia Theodor Pallady
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Pastor, Iosua Faur

V i z i u n e a bi s e r i c i i - 20 15
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:
o Vizite pastorale la toþi membrii bisericii în anul spiritual
2014-2015
o Rugãciune specificã pentru toþi membrii bisericii pe
nume, în cadrul slujbei de duminicã dimineaþa
o Împãrþirea slujirilor în 12 arii de slujire

sînþelepciune pentru a ºti cum sã gestioneze

relaþia cu pãrinþii lor de la distanþã, încât sã-i simtã
aproape sufleteºte
smântuirea pãrinþilor Marianei ºi sãnãtatea
tatãlui
Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi
împlini astfel Legea lui Hristos! Galateni 6:2

U n d r a m d e î nþ e l e p c i u n e
BIBLIA DESPRE BUNÃTATEA LUI DUMNEZEU

o Chemarea bãrbaþilor la slujire prin Cuvânt, duminicã
seara, timp de o orã, înainte de grupurile de ucenicie

Este un lucru extraordinar atunci când un om
recunoaºte cã Dumnezeu este bun cu el ºi este aºa cum
menþioneazã Psalmul 33:5: „El iubeºte dreptatea ºi
neprihãnirea; bunãtatea Domnului umple pãmântul“.
Dar ºi mai emoþionant este atunci când omul poate sã vadã
cã Dumnezeu este, în esenþa Lui, bun ºi cã El reprezintã
bunãtatea însãºi. Când omul va recunoaºte care este
esenþa lui Dumnezeu, acesta I se va închina din toatã inima
Stãpânului sãu.

o Provocarea la slujire prin Harta slujirilor; fiecare dupã
darul lui, acolo unde este nevoie

Iatã ce mãrturiseºte Biblia despre bunãtatea lui
Dumnezeu.

o Post ºi rugãciune sãptãmânal (miercuri sau altã zi)
pentru membrii bisericii ºi pentru fiecare arie de slujire
o Prezentarea ariilor de slujire duminicã dimineaþa ºi
susþinerea slujirilor prin post, rugãciune, implicare

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u al þ i i
Sora Mitu Emilia
ss-o þinã Dumnezeu tare în credinþã pânã la sfârºitul
vieþii
ssãnãtate fizicã, puterea de a veni la bisericã
smântuirea celor din familie: fiica, ginerele, nepoata
ºi strãnepotul
Sora Galati Maria
smântuirea soþului, a fiului, a nurorii ºi a nepotului
ssãnãtatea nepotului (David), care face alergie ºi
este foarte sensibil la rãceli
sînþelepciune ºi rãbdare în relaþia cu soþul ºi cu
ceilalþi din familie
Fam. Geamãnu C-tin ºi Elena
ssãnãtate fizicã pentru ei ºi pentru ceilalþi din
familie
smântuirea fiului (Nicolae), a nurorii ºi a nepoþilor
soportunitãþi de vestire a Evangheliei (fr. Costel)
spentru nepoþi: sã treacã cu bine examenele
încrezându-se în Dumnezeu
ssã-i pãstreze Dumnezeu cu mintea întreagã ºi sã se
bucure de armonia din familie
Fam. Dinu Andrei ºi Mariana
ssã le pregãteascã Dumnezeu o bisericã sãnãtoasã în
Germania în care sã creascã spiritual

Psalmul 25:8 - „Domnul este bun ºi drept: de aceea
aratã El pãcãtoºilor calea.“
Bunãtatea lui Dumnezeu este manifestatã în
mântuirea oamenilor. De aceea, pentru mântuire omul
trebuie sã-ºi exercite credinþa, nu în bunãtatea lui
înnãscutã, ci în bunãtatea veºnicã a lui Dumnezeu.
Psalmul 34:8 - „Gustaþi ºi vedeþi ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!“
Bunãtatea lui Dumnezeu ar trebui sã fie
experimentatã de cãtre toþi oamenii.
Psalmul 36:7 - „Cât de scumpã este bunãtatea Ta,
Dumnezeule! La umbra aripilor Tale gãsesc fiii
oamenilor adãpost.“
Bunãtatea lui Dumnezeu este doveditã în
siguranþa faþã de viaþa veºnicã a celor credincioºi, care se
bizuie pe ea.
Psalmul 86:5,15 - „Cãci Tu eºti bun, Doamne, gata sã
ierþi ºi plin de îndurare cu toþi cei ce Te cheamã.“„Dar
Tu, Doamne, Tu eºti un Dumnezeu îndurãtor ºi milostiv,
îndelung rãbdãtor ºi bogat în bunãtate ºi în
credincioºie.“
Bunãtatea Domnului este unul dintre motivele
pentru care trebuie sã ne închinãm Lui cu credincioºie.
Psalmul 106:1 - „Lãudaþi pe Domnul! Lãudaþi pe
Domnul, cãci este bun, cãci îndurarea Lui þine în veci!“
Psalmul 107:1,8 - „Lãudaþi pe Domnul, cãci este bun,
cãci în veac þine îndurarea Lui!“ „O, de ar lãuda

oamenii pe Domnul pentru bunãtatea Lui ºi pentru
minunile Lui faþã de fiii oamenilor!“
Psalmul 119:68 - „Tu eºti bun ºi binefãcãtor; învaþã-mã
orânduielile Tale!“
Psalmul 145:9 - „Domnul este bun faþã de toþi.“
Plângerile lui Ieremia 3:25 - „Domnul este bun cu cine
nãdãjduieºte în El, cu sufletul care-L cautã.“
Luca 6:35 - „El este bun ºi cu cei nemulþumitori ºi cu cei
rãi.“
Luca 18:19 - „Pentru ce mã numeºti bun? i-a zis Isus.
Nimeni nu este bun decât Unul singur: Dumnezeu.“
Ioan 10:11 - „Eu sunt Pãstorul cel bun. Pãstorul cel bun
îºi dã viaþa pentru oi.“
Psalmul 17:7 - „Aratã-Þi bunãtatea Ta cea minunatã,
Tu care scapi pe cel ce cautã adãpost...“
Psalmul 21:7 - „Cãci împãratul se încrede în Domnul ºi
bunãtatea Celui Prea Înalt îl face sã nu se clatine.“
Psalmul 31:19 - „O, cât de mare este bunãtatea Ta, pe
care o pãstrezi pentru cei ce se tem de Tine...“
Psalmul 33:5 -„...bunãtatea Domnului umple
pãmântul.“
Psalmul 36:5 - „Bunãtatea Ta, Doamne; ajunge pânã la
ceruri...“
Psalmul 63:3 - „...bunãtatea Ta preþuieºte mai mult
decât viaþa...“
Psalmul 65:5 - „În bunãtatea Ta, Tu ne asculþi prin
minuni, Dumnezeul mântuirii noastre...“
Psalmul 90:14 - „Saturã-ne în fiecare dimineaþã de
bunãtatea Ta ºi toatã viaþa noastrã ne vom bucura...“
Psalmul 100:5 - „Cãci Domnul este bun; bunãtatea lui
þine în veci, ºi credincioºta Lui din neam în neam.“
Psalmul 108:4 - „Cãci mare este bunãtatea Ta ºi se
înalþã mai pe sus de ceruri...“
Psalmul 118:1,29 - „Lãudaþi pe Domnul, cãci este
bun... lãudaþi pe Domnul, cãci este bun, cãci în veac þine
îndurarea Lui!“
Psalmul 145:9 - „Domnul este bun faþã de toþi, ºi
îndurãrile Lui se întind peste toate lucrãrile Lui.“
Psalmul 147:11- „Domnul iubeºte pe cei ce se tem de El,
pe cei ce nãdãjduiesc în bunãtatea Lui.“
Dacã vom medita mai îndelung la bunãtatea lui
Dumnezeu faþã de fiecare dintre noi, vom fi desigur
încurajaþi sã ne închinãm cu mai multã dedicare, zilnic,
Domnului.
Cu siguranþã, cã toate aceste revelaþii ale Sfintei
Scripturi despre BUNÃTATEA LUI DUMNEZEU ne vor ajuta
sã-L cunoaºtem ºi sã-L proslãvim din toatã inima pe
minunatul nostru Domn ºi Mântuitor.

Biserica persecutatã
IRAN: Creºtin eliberat din închisoare
Rasoul Abdollahi, un creºtin care a fost închis în luna
decembrie a anului 2010, fiind condamnat la 3 ani de
închisoare, a fost eliberat abia în ziua de 15 februarie 2015.
Cu toate acestea, pentru a putea fi eliberat, s-au impus
condiþii stricte, printre care interzicerea participãrii lui la
orice activitate cu caracter creºtin. Dacã vor fi încãlcate
aceste condiþii, Rasoul riscã sã fie din nou arestat.
Rasoul a fost arestat cu Farshid Fathi ºi mulþi alþi
creºtini în anul 2010 pentru evanghelizare ºi activitãþi
religioase creºtine. Farshid are de executat o pedeapsã de 6
ani de închisoare.
În timp ce Îi mulþumim Domnului pentru
eliberarea lui Rasoul, ne rugãm, totodatã, pentru
eliberarea tuturor creºtinilor iranieni care sunt închiºi
pentru cã sunt urmaºi ai Domnului Isus Hristos.
(vomcanada.com)
Sursa:www.stiricrestine.ro

Cusutã la gurã ºi la ochi pentru HRISTOS
O femeie musulmanã a fost cusutã la gurã ºi la ochi
de cãtre compatrioþii ei pentru cã ºi-a declarat dragostea
pentru Isus Hristos.
ªtirea de mai jos este mai mult decât
ºocantã… Ea demonstreazã uneori cât de intolerante pot fi
unele religii. ªtirea a fost preluatã de pe site-ul de limba
arabã erspress.com
Iatã ce aflãm de acolo:
O fatã tânãrã care se angajase în Palmelkh, Arabia
Sauditã, a avut îndrãzneala de a spune: „Iisus Hristos este
Mântuitorul meu personal“.
Acest lucru i-a infuriat pe mulþi superiori de la locul
ei de muncã, aºa cã s-a ordonat sã i se coase gura, pentru a o
opri sã-ºi mai exprime public dragostea ei pentru Hristos. În
plus, au cusut-o ºi la ochiul stâng, ca un supliment de
pedeapsã. Procesul a fost nu numai inuman, dar ºi neigienic.
Firul de plastic cu care a fost cusutã conþinea substanþe
chimice periculoase, cãci singurul scop a fost acela de a
provoca în mod intenþionat infecþie.
Aceastã relatare a fost confirmatã de organizaþiile
pentru drepturile omului, care au caracterizat-o drept o
reflectare a sistemului „letal“ al Arabiei Saudite privind
Drepturile Omului, precum ºi o încãlcare flagrantã a
drepturilor femeilor.
Ceea ce se întâmplã în Arabia Sauditã este mai mult
decât scandalos. Credinþa fiecãruia, chiar proclamatã în
gura mare, trebuie sã fie liberã; nimeni nu are dreptul ºi nu ar
trebui sã-l aibã vreodatã de a impune cuiva credinþa sau
religia. Unii musulmani din ziua de astãzi (cei
„ultraortodocºi“) trãiesc ca în Evul Mediu ºi nu pot
înþelege ce înseamnã cu adevãrat libertatea.
Sursa:infocrestin.ro

