Rugãciune specialã pentru
FAMILIE

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cândea Cornelia
7. Cibu Maxim
8. Ene Lucreþia
9. Georgeta Chiºcã
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Ana-Maria
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaºcu Maria
15. Lãzãrescu ªtefan
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mihãilescu Marta
19. Mitroi Alexandra
20. Mitu Emilia
21. Nica ªtefia
22. Omota Nicu
23. Oprea Aurica
24. Radu Aniºoara
25. Rãducanu Georgeta
26. Rãdulescu Venera
27. Rãduþã Constantin
28. Sas Florian
29. Sãcãcean Elena
30. Sãcãcean Gheorghe
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Stroe Silvia
34. Vandici Aurora
35. 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

Preaiubiþilor, dacã nu ne
osândeºte inima noastrã,
avem îndrãznealã la
Dumnezeu.
1 Ioan 3:21

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 23 (1 Petru 3:18-22), lecþie care se gãseºte prezentatã ºi explicatã în ghidul de studiu, la
pag. 17-24. 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 FAMILII. Descoperim ADEVÃRUL despre marea MINCIUNÃ care ne afecteazã cãsniciile. Sâmbãtã,
1 Aprilie, de la ora 10.00.
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 STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu aceastã sãptãmânã se reiau ºi întâlnirile surorilor pentru
pãrtãºie în rugãciune ºi studiu biblic. Întâlnirile au loc în fiecare zi de joi începând cu ora 18.00, în
corpul din faþã, la etaj, (bibliotecã).
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
Ieremia 45-52; Plângerile lui Ieremia 1-3.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

17.30 –19.30
17.30 –19.00

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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Îndrãznealã cu Dumnezeu
1 Ioan 3.10-24
Tupeul necredincioºilor faþã de Dumnezeu
Trãim într-o societate tot mai tupeistã ºi obraznicã, mediocrã ºi
superficialã. Cei care nu au Duhul lui Dumnezeu în ei se comportã precum
Cain: mãcar cã ºtiu cã ceea ce fac e rãu, tot nu se opresc din a-l sãvârºi; ba
chiar îi gãsesc de buni pe cei ce îl sãvârºesc (Romani 1.32).
Care sunt acele atitudini „tupeiste” pe care le-am recunoscut în
firea noastrã pãmânteascã înainte de convertire? Care din ele încã ne mai
dau de furcã în procesul continuu de sfinþire, chiar ºi dupã convertirea
noastrã?

Îndrãzneala credincioºilor de a veni la Dumnezeu
Provocarea credincioºilor este nu doar cã au ºi ei aceste lupte la
nivelul conºtiinþei lor, ci cã sunt chiar ºi mai „înrãutãþite” prin venirea
Duhului Sfânt, care chiar are nivel zero de toleranþã faþã de pãcatul din
vieþile noastre ºi care continuu ne provoacã spre sfinþire. Doar El ne
atrage la Dumnezeu, prin convingerea pe care o aduce în inimile noastre
cu privire la iertarea pãcatelor noastre prin credinþa în moartea lui Isus.
Care sunt acele pãcate pentru care ne iertãm mai greu, care ne fac
sã ne însuºim mai greu iertarea lui Dumnezeu?

Îndrãzneala credincioºilor de a conlucra cu Dumnezeu
În aºteptarea (sau în lipsa) unui cuget curat, copiii lui Dumnezeu
adesea amânã, evitã, se opun sau ies din diferite slujiri sau le fac fãrã
tragere de inimã. Evanghelia aduce o veste bunã ºi în ce priveºte curãþirea
cugetului în privinþa slujirii.
Continuarea în pagina 2

Care sunt acele slujiri în care Dumnezeu te
tot cheamã, dar la care tu încã nu ai spus „Prezent!”
din toatã inima? Care sunt de obicei scuzele tale de a
nu te implica sau de a fi fãrã tragere de inimã în
diferite slujiri faþã de credincioºi sau necredincioºi?

În doar douã zile, oraºul Pompei a fost îngropat
complet sub pãtura groasã de magmã vulcanicã.

În concluzie: Ce crezi cã aºteaptã
Dumnezeu de la tine în acest moment din viaþa ta?
Ce anume te entuziasmeazã sã treci la acþiune? Cu
cine ai putea împãrtãºi decizia pe care ai luat-o?

Trupurile oamenilor s-au descompus ºi au format
scobituri în cenuºa întãritã.

Pastor, Corneliu Chiriluþã

U n dr a m de î n þ e l e p c i u n e
MUNTELE DE FOC
„Cum vom scãpa noi, dacã stãm nepãsãtori
faþã de o mântuire aºa de mare...”(Evrei 2: 3)
Dimineaþa de 24 august a anului 79 d.H., în
localitatea Pompei din Italia, trebuie sã fi fost una dintre cele
obiºnuite.
Oraºul s-a trezit într-o zi de varã toridã ca toate
celelalte anterioare ei. Locuitorii au servit micul dejun ºi, ca
de obicei, ºi-au reluat apoi preocupãrile zilnice. Oamenii
oraºului Pompei se comportau ºi ei întocmai ca cei de astãzi.
Unii erau nepãsãtori ºi rãi, alþii erau cetãþeni respectabili,
preocupaþi de problemele oraºului lor. Existau acolo sãraci ºi
bogaþi, oameni bolnavi ºi sãnãtoºi, oameni care râdeau ºi
plângeau, care se îngrijorau ºi îºi fãceau planuri de viitor, ca
ºi cei din vremea noastrã.
Probabil, cã puþini se gândeau la moarte în acea
dimineaþã de august 79 d. H.
La aproximativ doi kilometri, în direcþia de nord a
oraºului, se ridica Vezuviul cu o înãlþime de vreo 1200 metri.
Nimeni nu ºtia cã un vulcan activ clocotea în interiorul
muntelui. Era liniºte în acea dimineaþã, liniºtea dinaintea
dezastrului ce urma sã vinã în curând.
Dar, la începutul dupã-amiezii, dezastrul a început în
mod violent. Începea erupþia. Vârful muntelui s-a prãbuºit, ºi
imediat a þâºnit din adâncimile muntelui Vezuviu: lavã,
noroi, cenuºã fierbinte, pietre, zgurã ºi gaze sufocante.
Se estimeazã cã aproximativ douã mii de oameni ºiau întârziat plecarea din oraº, pentru a-ºi salva averile ºi
pentru a-ºi cãuta toþi membrii familiei. Dar, vieþile lor au fost
stinse ca niºte lumânãri de gazele toxice, iar trupurile lor au
fost îngropate cu repeziciune de lava amestecatã cu pietre ºi
cenuºã fierbinte.

Erupþiile ulterioare au îngropat oraºul italian
Pompei ºi mai adânc. Acest înveliº de magmã a conservat
foarte bine clãdirile ca ºi tot ceea ce mai rãmãsese din ele,
dupã o serie întreagã de cutremure care s-au succedat.

Arheologii le-au refãcut formele, turnând materiale
plastice în aceste cavitãþi. Descoperirile arheologilor
relateazã despre un om bogat, care ºi-a adunat familia ºi
slujitorii sub adãpostul beciului. Aici, ºi-au adus cu ei
alimente, dar gazele sufocante emanate în timpul erupþiei
i-au gãsit pe toþi în aceastã ascunzãtoare.
Stãpânul ºi unul dintre sclavi au mers sã deschidã
uºa adãpostului în care se aflau. Ei au descuiat-o doar, dar
n-au putut merge mai departe.
Arheologii l-au gãsit pe stãpân cu punga de bani,
agãþatã la brâu, iar pe sclav cu cheia în mânã. Dar a fost
prea târziu pentru a se mai salva.
Muntele de foc Vezuviul- rãmâne o lecþie, datã de
Dumnezeu omenirii. Prin ea, suntem astfel avertizaþi,
chiar ºi noi cei de astãzi, sã luãm aminte la Cel ce ne
vorbeºte prin Cuvântul Sãu. Nu vedem noi, cã bunãtatea
lui Dumnezeu ne îndeamnã la pocãinþã?
Sã nu ne mai împotrivim chemãrii la viaþã ºi
slujirii cu prioritate Creatorului nostru, cãci ziua arãtãrii
dreptei judecãþi a lui Dumnezeu este aproape!
”Luaþi seama ca nu cumva sã nu ascultaþi
pe Cel ce vã vorbeºte!Cãci dacã n-au scãpat cei ce
n-au vrut sã asculte pe Cel ce vorbea pe pãmânt, cu
atât mai mult nu vom scãpa noi, dacã ne
întoarcem de la Cel ce vorbeºte din ceruri.” (Evrei
12:25)

B I S E R I C A P E R S E C U T AT Ã

Masih, în vârstã de 36 de ani, unul dintre organizatorii
evenimentului, a povestit celor de la Global Christian News
despre atacul din 24 februarie: ,,A doua zi evenimentul
tocmai începuse ºi erau prezenþi circa 1700 de bãrbaþi, femei
ºi copii la convenþia creºtinã. Dupã succesul enorm din prima
zi, aºteptam mai mulþi oameni sã vinã la Festival”, a povestit
pastorul Masih, care a fost ºi prezentatorul Festivalului. Dupã
un cântec al grupului de tineri ºi dupã ce Masih i-a îndemnat
pe creºtini la rugãciune specialã pentru India, în momentul
când toþi au început sã se roage, deodatã din culise a nãvãlit
peste creºtinii din faþa scenei o mulþime înarmatã cu bâte de
fier, beþe de hochei ºi pari de lemn ºi a început sã-i loveascã pe
credincioºi.
,,Aveam ochii închiºi când ne rugam pentru India ºi,
deodatã, am auzit un zgomot din culise. Imediat ce atacatorii
din culise au apãrut pe scenã ºi s-au apropiat de mulþime,
circa 200 de bãrbaþi aflaþi printre participanþii la Festival li sau alãturat în vandalizarea proprietãþii ºi în cotonogirea
creºtinilor. Erau împrãºtiaþi în toatã mulþimea ºi nu au cruþat
pe nimeni. Din fericire, când au vãzut cã creºtinii nu
riposteazã, nu au folosit arme ascuþite pentru a-i ataca pe
credincioºi”, mai povesteºte pastorul indian care a fost, la
rândul lui, victima atacului. Circa 10-15 extremiºti hinduºi au
urcat pe scenã ºi au început sã-l loveascã cu bâtele, cu
palmele, picioarele ºi scaunele care le-au cãzut în mâini. În tot
acest timp strigau: ,,Trãiascã Mama India!”.
,,M-au acuzat cã am convertit oameni la creºtinism ºi
m-au lovit atât de tare încât mi-au umplut gura ºi nasul de
sânge. În câteva clipe eram plin de sânge”, îºi aminteºte
pastorul Emannuel Masih. Atacul a durat circa 15 minute,
dupã care hinduºii au dispãrut la fel de rapid.
Poliþia a sosit la câteva minute dupã ce atacatorii au
pãrãsit Festivalul ºi le-a spus organizatorilor sã continue cu
desfãºurarea evenimentului. Dar lucrul acesta a fost
imposibil deoarece scena ºi echipamentul erau distruse.
Sã ne rugãm pentru fraþii noºtri de credinþã din
India, în special pentru cei rãniþi în atacul din New Delhi.
Sã ne rugãm pentru vindecarea celor bãtuþi ºi rãniþi,
pentru întãrirea lor în credinþã ºi pentru a avea în
continuare curajul sã-L marturiseascã pe Mântuitorul
prin acþiuni publice de proclamare a Evangheliei.

Info-persecutii: India
Info-persecutii: Insulele Maldive
Creºtinii participanþi la un Festival al Pãcii în
capitala Indiei, New Delhi, au fost atacaþi de extremiºtii
hinduºi. Festivalul Pãcii s-a desfãºurat în zilele de 23 ºi
24 februarie ºi a fost îndelung planificat ºi bine
organizat de pastorii ºi tinerii din 21 de biserici din New
Delhi ºi regiunea Badarpur. În prima zi, la eveniment au
participat 1200 de creºtini, iar a doua zi Festivalul a
început cu 1700 de participanþi. Pastorul Emmanuel

Preºedintele Republicii Maldive a jurat sã aprobe un
program naþional de ”promovare a unitãþii islamice ºi a
spiritului religios ºi naþional”, ceea ce înseamnã cã se va
intensifica persecuþia anti-creºtinã în Insulele Maldive.
Preºedintele maldivian Abdulla Yameen a declarat la
începutul sesiunii parlamentare cã programul începe la
mijlocul anului 2017. Sistemul legislativ din Maldive s-a

aliniat la varianta durã a legii islamice Sharia de când
preºedintele Yameen a preluat puterea în 2013.
Autoritãþile din arhipelag se laudã cã populaþia Maldivelor
este sutã la sutã musulmanã ºi cã þara lor este singura din
lume care le cere tuturor cetãþenilor sã fie musulmani.
Convertirea la altã religie este interzisã prin lege.
Maldivienii care renunþã la islam pentru creºtinism sunt
supuºi unor presiuni imense din partea familiei ºi a
societãþii sã se lepede de Hristos. Autoritãþile controleazã
excesiv populaþia pentru a corecta orice deviere de la
islam.
O misionarã creºtinã din Maldive a povestit, sub
protecþia anonimatului, ce înseamnã sã Îl urmezi pe
Hristos într-o populaþie în totalitate musulmanã: „Sunt
foarte puþini creºtini în Maldive, de aceea este foarte greu
sã aibã legãturã cu alþi credincioºi din afara micii lor
comunitãþi. În plus, creºtinilor le este teamã sã discute cu
strãinii despre convertirea lor, pentru a nu fi arestaþi. În
aceastã þarã existã o culturã a neîncrederii. Acestor foarte
puþini creºtini le este teamã sã nu fie descoperiþi cã se
închinã Dumnezeului Bibliei sau cã au legãturi cu strãinii
care sunt creºtini. A fi maldivian înseamnã sã fii
musulman”, mai spune misionara din Maldive. „A fi
creºtin în Maldive înseamnã sã fii creºtin în secret, care nu
poþi sã-þi practici credinþa, în special închinarea ºi
pãrtãºia, pentru cã existã întotdeauna cineva care te
urmãreºte. Cei asupra cãrora se descoperã o Biblie sau
materiale cu conþinut creºtin sunt condamnaþi la
închisoare”. În Maldive nu existã nicio bisericã creºtinã ºi
nici Biblia nu este tradusã în dialectul dhivehi, ci doar
câteva porþiuni din Scripturã. Aici nu se sãrbãtoreºte
Crãciunul, Vinerea Mare sau Duminica Învierii ºi este
interzisã predicarea sau împãrtãºirea Evangheliei.
Maldivele ocupa locul al 13-lea din 50 pe lista neagrã Open
Doors 2017 a þãrilor în care creºtinii sunt cel mai crunt
prigoniþi.
Sã îi susþinem în rugãciune pe fraþii noºtri de
credinþã din Maldive, fie cã sunt cetãþeni ai acestei þãri,
fie cã sunt misionari sau detaºaþi cu munca acolo. Sã ne
rugãm ca Duhul Sfânt sã îi întãreascã în credinþã ºi sã le
dea înþelepciune în relaþiile cu familia, vecinii ºi
autoritãþile musulmane. De asemenea, sã ne rugãm ca
Omul în Alb, adicã Isus Hristos, sã li se descopere în vise
ºi viziuni cât mai multor maldivieni, care tânjesc dupã
libertatea ºi adevãrul pe care numai Fiul Singurului
Dumnezeu adevãrat le poate oferi.
Sursa: RVE Bucureºti

