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

„Eu, zice Domnul, te voi
învãþa ºi-þi voi arãta calea pe
care trebuie s-o urmezi, te
voi sfãtui ºi voi avea privirea
îndreptatã asupra ta.”
(Psalmul 32:8)

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 GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor de ucenicie.
Se va studia Lecþia 24 (1 Petru 3:21-22), lecþie care se gãseºte prezentatã ºi explicatã în ghidul
de studiu la pag. 26-29.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 SERIE NOUÃ. Anunþãm pe cei interesaþi cã a început un nou curs de catehezã.
Invitãm la acest curs pe 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 COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã la ora 18.00, pentru
ºedinþa lunarã a comitetului.
o ADOLESCENÞI ªI TINERI. Adolescenþii ºi tinerii au reluat întâlnirile lor sãptãmânale,
Tinerii Eutih se întâlnesc marþi, de la 18.30, iar adolescenþii Nemuritorii, vineri de la
18.30. Nu rataþi ocaziile oferite de Dumnezeu pentru a creºte spiritual! O ocazie ratatã nu se mai
întoarce niciodatã!
o ORA DE VARÃ. Având în vedere trecerea la ora de varã, programul slujbelor bisericii de
duminicã seara ºi miercuri seara vor începe la ora 18.00, începând cu prima duminicã din
luna aprilie.
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 Plângerile lui Ieremia 4-5; Obadia 1;Psalmul 137; Daniel 1-4; Luca 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

www.bbht.ro
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Popas pentru cãlãuzire la hanul din Betleem
Ieremia 42
Orice cãlãtorie presupune un sistem de orientare în spaþiu, indiferent cã este
vorba de indicatoare, busolã, hartã, GPS etc. Când ne-am rãtãcit ºi nu mai ºtim încotro
s-o luãm nevoia de ghidare este ºi mai mare. Cu cât situaþia este mai dificilã sau drumul
mai necunoscut, cu atât mai mult avem nevoie de o cãlãuzã mai bine pregãtitã. ªi în
cãlãtoria spiritualã ajungem la intersecþii ºi nu ºtim încotro sã ne îndreptãm. Avem de
luat decizii importante de care depind vieþile noastre ºi ale altora. Cine este cãlãuza
noastrã? Cine ne va arãta calea? Pe cine întrebãm?
1. Nevoia de cãlãuzire (Ieremia 41:16-18)

Cãlãtoria în necunoscut
Dificultatea situaþiei

2. Rugãciunea de cãlãuzire (Ieremia 42:1-6)

Disponibilitatea de a asculta
Persoana potrivitã

3. Aºteptarea rãspunsului (Ieremia 42:7)

Ne pregãteºte pentru rãspuns
Ne testeazã încrederea

4. Rãspunsul Domnului (Ieremia 42:8-19)

Clar ºi pe înþeles
Elaborat, cu variante ºi consecinþe

5. Decizia finalã (Ieremia 42:20-43:7)

Autoînºelare sau binecuvântare
Continuarea în pagina 2

Îngâmfare sau smerire
Opreºte-te din cãlãtorie! Poposeºte la „han” ºi cere
cãlãuzire divinã. Roagã-te ºi aºteaptã rãspunsul Domnului.
Urmeazã cãlãuzirea Domnului indiferent dacã este pe
mãsura aºteptãrilor tale sau nu. Nu te bizui pe intuiþia,
experienþa sau emoþiile tale, ci pe Cuvântul Domnului. „Eu,
zice Domnul, te voi învãþa ºi-þi voi arãta calea pe care
trebuie s-o urmezi, te voi sfãtui ºi voi avea privirea
îndreptatã asupra ta.” (Psalmul 32:8)
Pastor, Daniel Mercioniu

Creºtere spiritualã
ÎNFRUNTÃ MOMENTELE DIFICILE,
PÃªIND CU ÎNDRÃZNEALÃ ÎNAINTE
Noi toþi trecem prin momente dificile în viaþã ºi ne
confruntãm cu diferite probleme. Chiar dacã nu e uºor sã
facem faþã provocãrilor ºi lucrurilor care ne-au produs
suferinþã, Dumnezeu le poate îndrepta spre binele nostru ºi
aceasta se întâmplã, doar dacã noi îl lãsãm sã o facã.
Iacov 1: 12 spune:”Ferice de cel ce rabdã ispita! Cãci,
dupã ce a fost gãsit bun, va primi cununa vieþii pe care a
fãgãduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc.”
Versetul acesta vorbeºte despre modul în care
situaþiile dificile ºi rãbdarea ispitei ne testeazã ºi încearcã sã
descopere adevãratul nostru caracter. De asemenea, aceste
situaþii ne pregãtesc sã trecem aceste teste, astfel încât sã
creºtem spiritual ºi sã înaintãm în planul lui Dumnezeu, pe
care-l are pentru noi.
Este timpul deci sã ne oprim din a mai fugi de ce este
greu pentru noi, din a evita problemele sau sã le punem
deoparte doar fiindcã nu dorim sã ne confruntãm cu ele.
Vorbesc aici despre probleme cum ar fi: datoriile,
sãnãtatea deficitarã, încurcãturi cauzate de deciziile noastre
greºite, lucrurile care ne duc la o stare de autocompãtimire...
sau oricare alte lucruri care ne fac sã ne simþim vinovaþi,
frustraþi sau epuizaþi.
Poate cã te afli acum într-o perioadã în care inima ta
e zdrobitã- o ranã emoþionalã- care sângereazã de prea mult
timp. Te confrunþi poate cu sentimente de amãrãciune,
mânie sau nesiguranþã, ce te determinã sã fii ofensat foarte
uºor sau sã fii foarte greu de înþeles.
Oricare ar fi problemele cu care te confrunþi, ele nu
trebuie sã ajungã slãbiciuni sau complicaþii care sã te
împovãreze. Aceste probleme devin niºte ”uriaºi” care-þi ies
înainte pentru a te împiedica în umblarea ta cu Domnul Isus.
Iar fiindcã tu eºti un credincios al Domnului, nu trebuie sã
trãieºti cu niciun ”uriaº”, ci trebuie sã-l înlãturi ºi sã-l distrugi.
În 1 Samuel 17, citim despre David, pãstoraºul oilor
care l-a biruit pe Goliat, uriaºul filistenilor, cel care ameninþa
ºi sfida armata israelianã. Venind la fraþii sãi pentru a le
aduce provizii ºi aflând ce spunea Goliat, David s-a supãrat
foarte tare, astfel încât a spus: ”Voi merge sã mã bat cu el!”

Regele Saul nu a crezut însã cã David l-ar putea
învinge pe uriaº. Prin urmare, David a început sã-i
istoriseascã cum a ucis el ursul ºi leul, care-i atacaserã oile.
Apoi el a mai spus: ”... ºi cu filisteanul acesta, cu acest
netãiat împrejur, va fi ca ºi cu unul din ei, cãci a ocãrât
oºtirea Domnului celui Viu” (v. 36).
ªi desigur, ºtiþi ceea ce a urmat. David ºi-a luat
praºtia ºi cinci pietre, apoi ”a alergat pe câmpul de bãtaie
înaintea filisteanului” (v. 48) ºi l-a ucis pe uriaºul Goliat.
David a folosit ceea ce avea ºi, cu ce avea a alergat pe
câmpul de bãtãlie, ºi l-a biruit pe uriaºul Goliat. Dumnezeu
l-a binecuvântat ºi l-a fãcut sã devinã un distrugãtor de
uriaºi. La fel doreºte Domnul sã facã ºi cu tine, pentru cã
eºti copilul Lui.
Primul pas, când te confrunþi cu ”uriaºii” este
decizia pe care trebuie s-o iei de a nu mai continua sã te laºi
subordonat lor. Ai încredere cã Dumnezeu te va ajuta sã
faci tot ce este nevoie pentru a-i birui. Atitudinea ta ar
trebui sã fie una de încredere deplinã în Dumnezeu.
Spune hotãrât: eu sunt ”un distrugãtor de uriaºi”,
de aceea nu voi mai fugi de problemele mele. Îmi voi
asuma responsabilitatea greºelilor pe care le-am fãcut ºi
nu-mi voi mai cãuta scuze doar pentru a le evita. Mã încred
în Dumnezeul meu, care îmi va arãta ce trebuie sã fac ºi ºtiu
cã prin harul Sãu, voi reuºi!
Nu uitaþi cã noi suntem parteneri cu Dumnezeu:
noi avem o parte de fãcut, iar El are o parte de fãcut. El nu
va face niciodatã partea noastrã, aºa cum nici noi nu
putem face partea Lui. Atunci când noi realizãm partea
noastrã, El va finaliza ceea ce noi nu am putut face. Trebuie
sã fim totdeauna credincioºi sinceri, sã ascultãm de
îndemnurile Lui ºi sã facem ceea ce El ne va arãta.
Urmãtorul pas este studierea Cuvântului. Cautã
orice verset din Biblie care se adreseazã problemei cu care
te confrunþi ºi mediteazã la fiecare dintre ele. Scrie-le ºi
pune-le într-un loc unde te poþi izbi cu privirea mereu de
ele. Roagã-te ºi cere-I lui Dumnezeu sã te ajute sã aplici
Adevãrul Sãu în viaþa ta!
Pe mãsurã ce petreci mai mult timp cu Dumnezeu,
te rogi ºi studiezi Scriptura, El va lucra la inima ta, îþi va
vindeca rãnile, îþi va întãri credinþa ºi iþi va arãta cum sã
înaintezi pentru ”a-i ucide pe uriaºi”.
Tu nu trebuie sã trãieºti ca un învins, cu o inimã
zdrobitã ºi suferinþe emoþionale. Ia chiar de astãzi
urmãtoarea hotãrâre: ”Nu voi rãmâne înþepenit în trecut,
renunþând la viitorul meu doar pentru cã ceva din trecut
m-a rãnit. Nu mã pot întoarce în trecut pentru a schimba
lucrurile, dar, prin Domnul Isus, eu pot înainta ºi progresa
pe calea credinþei. Voi avea o inimã întregitã ºi voi fi
vindecat, întrucât Hristos a venit sã-i vindece pe cei cu
inima zdrobitã. Eu sunt de-acum, împreunã cu Domnul
meu, ”un distrugãtor de uriaºi.”
de Joyce Meyer, Înfruntã-þi uriaºii ºi
continuã sã-þi trãieºti viaþa (fragment)

BISERICA PERSECUTATÃ
Info-persecutii: Somalia
Morning Star News informeazã despre situaþia
dramaticã a unei familii de creºtini din Somalia, atacatã de
extremiºtii musulmani. Familia, provenea din mediul
musulman, dar practica în secret creºtinismul. În zorii zilei de 10
februarie a.c., familia dormea liniºtitã când cel puþin patru
bãrbaþi înarmaþi au distrus uºa casei ºi au nãvãlit în locuinþa în
care se aflau parinþii ºi cei patru copilaºi ai lor. În strigate de
”Allah Akbar”, care înseamnã ”Allah este mai mare”, au ucis-o pe
creºtina, în varstã de 35 de ani, ºi pe unul din baieþei, în varstã de
11 ani. De asemenea, l-au rãnit grav în piept, lângã umãrul
drept, pe tatã, în vârstã de 38 de ani. Cele doua fiice, de 13 ºi 7
ani, precum ºi unul din fii, de 9 ani, au scapãt cu viaþã, pentru cã
au fugit pe o ieºire din spatele casei ºi s-au refugiat într-un alt
oraº.
În timpul atacului, desfãºurat în localitatea Afgoi, la cca.
30 km vest de capitala Mogadishu, teroriºtii musulmani au
strigat: „Nu putem permite pângãrirea religiei noastre cu o
religie strainã, din Occident”, a povestit pentru Morning Star
News capul familiei, pe nume Suleiman Abdiwahab. Vecinii i-au
descoperit a doua zi pe cei trei membrii împuºcati ai familiei
zãcând într-o baltã de sânge. Pe Suleiman l-au dus de urgenþã la
spitalul local, iar de acolo a fost transferat în capitala Mogadishu
pentru tratament specializat. Dupã stabilizarea stãrii sale de
sãnãtate, i s-a oferit un adapost într-un alt oraº, a declarat o
sursã localã.
Deºi localitatea Afgoi se aflã sub controlul guvernului
somalez, este adesea atacatã de teroriºtii Al Shabaab. În ultimii
zece ani, a fost cuceritã în nenumãrate rânduri de extremiºtii
musulmani, iar de la începutul anului rebelii au cucerit oraºul
de trei ori, însã au fost alungaþi în cele din urmã de forþele
guvernamentale.
Somalia ocupã locul al doilea, dupa Coreea de Nord, pe
lista neagrã Open Doors 2017 a þãrilor în care creºtinii sunt cel
mai crunt prigoniþi pentru Numele lui Isus Hristos. În aceastã
þarã este în vigoare pedeapsa cu moartea pentru pãrãsirea
islamului, lege islamicã extremã la care au aderat Al Shabaab ºi
Al Qaeda. De asemenea, tradiþia somalezã ºi societatea sunt
ostile credinþelor non-islamice, deci ºi creºtinismului, de aceea
sunt executaþi cei care devin creºtini pãrãsind islamul.
Sã ne rugãm pentru fraþii noºtri de credinþã din
Somalia, în special pentru cei care provin din mediul
musulman. Sã ne rugãm pentru Suleiman Abdiwahab ºi cei
trei copilaºi ai lui care au scãpat cu viaþã în urma atacului
din 10 februarie. Sã ne rugãm pentru însãnãtoºirea lui

deplinã ºi grabnicã, pentru protecþia lui Dumnezeu
asupra acestei familii ºi pentru ca Duhul Sfant sã le
mângâie inima în aceastã perioadã de doliu dupa mama
ºi celãlalt frãþior. De asemenea, sã ne rugãm pentru
creºtinii din Somalia care îºi practicã în secret credinþa în
Mântuitorul Isus Hristos: sã fie ocrotiþi de El, întãriþi în
credinþã ºi cãlãuziþi pentru a spune Evanghelia sufletelor
deja pregãtite sã primeascã Vestea Bunã a iertãrii de
pãcate prin jertfa de pe cruce a Fiului Singurului ºi
Adevãratului Dumnezeu al Bibliei.
Sursa:rve.ro

Creºtinismul înfloreºte în Bangladesh în
ciuda persecuþiei
Minoritatea creºtinã din oraºul musulman
Bangladesh este în creºtere în ciuda acþiunilor liderilor
islamiºti ºi a grupãrilor extremiste, declarã o organizaþie
non-profit care are câteva misiuni în þarã, scrie
christiantimes.com
Preºedintele organizaþiei Christian Freedom
International (CFI), Jim Jacobson, a fost recent într-o vizitã
la Bangladesh pentru a intervieva pastorii, evangheliºtii
stradali, misionarii ºi noii convertiþi cu privire la situaþia
creºtinismului din regiune. Cei intervievaþi au declarant cã
creºtinismul a devenit cea mai mare neliniºte a majoritãþii
musulmane ºi persecuþia bisericii creºtine s-a înrãutãþit.
Statisticile oficiale aratã cã creºtinii reprezintã mai
puþin de un procent din populaþia de peste 156 de milioane a
oraºului Bangladesh. Aproximativ 89% sunt musulmani, iar
10% se declarã hinduºi.
Acestea, însã, sunt informaþii ce numãrã doar
'creºtinii tradiþionali', adicã cei ce s-au nãscut în familii
creºtine ºi merg la bisericile autorizate de stat. Numãrul nu-i
include pe cei convertiþi de la islam la creºtinism, ºi nici nu
s-au fãcut astfel de sondaje, informeazã CFI.
CFI mai scrie cã circulã un zvon printre creºtini
precum cã aceºtia ar reprezenta cel puþin 10% din populaþie.
Unii evangheliºti locali presupun cã foarte curând
Bangladesh va deveni o naþiune creºtinã.
Pastorul Khaleque în vârstã de 60 de ani este un fost
musulman care astãzi predicã evanghelia pe stradã. Acesta a
declarat pentru CFI cã în ultimele 12 luni, 20.000 de
musulmani s-au convertit la creºtinism.
Bangladesh se aflã pe locul 26 în indexul persecuþiei
pe anul 2017 fãcut de organizaþia Open Doors.
Stiricrestine.ro

