Rugã ciune specialã pentru

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Coteanu Anton
8. Ene Lucreția
9. Georgeta Chiș că
10. Ignat Maria
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaș cu Maria
13. Lă ză rescu Ș tefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihă ilescu Marta
17. Mitu Emilia
18. Nica Ș tefia
19. Omota Nicu
20. Oprea Aurica
21. Pır̂vu Florian
22. Radu Aniș oara
23. Ră dulescu Venera
24. Sas Florian
25. Să că cean Elena
26. Să că cean Gheorghe
27. Scâ ntei Marieta
28. Scâ ntei Gheorghi
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Stroe George
33. Unisor Cornelia
34. Vandici Aurora
35. Vasile Alexandru
36. Voinea Simona
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
sã ne informați despre orice
modificare a stãrii lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați
legãtura cu pastorul bisericii.

MAI MULT ÎN VIAȚA SPIRITUALĂ
s Mulțumim Domnului pentru binecuvâ ntă rile pe care ni le-a dat, individual ș i ca
biserică .
s Mulțumim pentru Biserica Harul, pentru
slujitorii ei, pentru membrii dedicaț i ș i
implicați.
s Mulțumim pentru tot ce a fă cut Dumnezeu ın
̂ tre noi pâ nă ın
̂ prezent.
s Ne rugă m pentru mai mult har ın
̂ Biserica Harul.
s Mijlocim pentru o râ vnă mai mare ın
̂ rugă ciune ș i mă rturisire.
s Cerem să fim mai pocă iți, mai aproape de Domnul ș i mai implicați ın
̂
slujire.

Anunțuri:
▀
CREDEM ȘI MĂRTURISIM. Ce ș tii ș i ce crezi despre DARURILE
Duhului Sfâ nt ın
̂ viața credinciosului? Care este darul pe care l-ai primit tu
de la Duhul Sfâ nt? Cum ș i câ t slujeș ti cu el? Cum ıț̂i afli darul de slujire? Azi,
de la ora 18.00, ın
̂ vă țăm să ne descoperim darurile Duhului Sfâ nt ș i cum să
le folosim spre edificarea Bisericii.

▀
CATEHEZĂ. Studiul de cateheză continuă pentru cei ce doresc să -L
urmeze pe Domnul Isus Hristos, ș i care vor să cunoască adevă rurile din
Sfâ nta Scriptură privind mâ ntuirea sufletului, ș i care au ın
̂ trebă ri legate de
doctrinele biblice pe care le studiem. Intâ lnirile au loc în fiecare duminică
dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
▀
EUTIH vă aș teaptă pe 15 mai, de l8.30, să continuă m studiul
despre relații ș i să le experimentă m ın
̂ direct. Cum te ım
̂ paci cu tine ın
̂ suți?

Căutați mai întâi Împărăția
lui Dumnezeu și
neprihănirea Lui, și toate
aceste lucruri vi se vor da pe
deasupra.
Matei 6:33

18.00 –19.30

Nu te-ndoi, ci crede!
Matei 6:25-34
Motivul principal pentru care ne ın
̂ grijoră m adeseori este necredința.
Necredința ne paralizează ș i ne orbeș te din a vedea că Dumnezeu este cu noi,
lâ ngă noi, deasupra noastră . De multe ori, atunci câ nd trecem prin lipsuri sau
nevoi, apelă m ın
̂ primul râ nd la puterile ș i la resursele noastre iar atunci câ nd
realiză m că ın
̂ realitate noi nu putem rezolva nimic, ın
̂ grijorarea ne cuprinde.
Deș i avem promisiunile lui Dumnezeu ș i asigură rile Lui, foarte des ră mâ nem
deznă dă jduiți ș i fă ră speranță ın
̂ fața obstacolelor vieții. Dar nu trebuie să fie
aș a.
Mesajul pe care Domnul Isus ni-L transmite este că Tată l din ceruri ne
poartă de grijă ș i nu trebuie să ne temem. Chiar dacă ın
̂ treaga lume ın
̂ ziua de
astă zi merge ın
̂ jos, Dumnezeu este acolo ca să -i ridice pe copii Lui. Noi suntem
fii ai Impă ră ției lui Dumnezeu ș i pasageri prin această lume. Dacă Dumnezeu
are grijă de pă să ri ș i de florile de pe câ mp, cu câ t mai mult se va ın
̂ griji El de noi,
copii lui ră scumpă rați prin sâ nge sfâ nt!
1.

2.

▀
CITIREA BIBLIEI. Continuă m citirea Noului Testament ın
̂ ordine
cronologică . După primele ș ase luni ın
̂ care am citit cele patru evanghelii
simultan, urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică , citim ın
̂
prezent Faptele Apostolilor ș i epistolele. Pentru citirea Bibliei prin
proiectul Dialogos vă rugă m să urmă riți Pliantul Dialogos.
3.

De ce ne îngrijorăm
-

Din cauza situației financiare

-

Din cauza nevoilor de bază ale vieții

-

Din cauza nesiguranței cu privire la viitor

De ce ne spune Domnul Isus să nu ne îngrijorăm
-

Pentru că viața ın
̂ seamnă mai mult decâ t ceea ce se vede

-

Pentru că oricum nu putem schimba nimic

-

Pentru că ın
̂ grijorarea este necredință

Soluția lui Christos la îngrijorare
„Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui”
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▀
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de
rugã ciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

www.bbht.ro

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

Ceea ce a fă cut ca predica Domnului Isus de pe munte să fie atâ t de
controversată ș i radicală este pentru că El a ın
̂ tors atenția de la lucrurile
exterioare ale acestei lumi, la lucrurile din interior. El nu era interesat doar de o
Continuarea în pagina 2

reformă ın
̂ societate ci de o transformare a inimilor
pă că toș ilor. Dumnezeu este interesat de inima ta ș i
nu doreș te să te ın
̂ grijorezi pentru că asta ıț̂i va
distrage atenția de la El. Incepe de astă zi să cauți
Impă ră ția cerurilor ș i să -ți stabileș ti priorită țile pe
care El le caută , privind la Fiul Să u Isus Christos ca
model suprem.

Biserica ı̂ ş i ratează menirea dacă se
conformează lumii ın
̂ care tră im şi dacă se adaptează
la tiparele ei de gâ ndire. Tozer dedică un capitol
ı̂ntreg discuţiei despre actualitatea şi caracterul
mereu valabil al Bibliei ın
̂ orice epocă şi are cuvinte
aspre ım
̂ potriva celor care vor să o reinterpreteze şi
să o adapteze după cum le convine lor.

Stud. an II, George

Când te adaptezi, eşti mort. Acelaşi lucru este
adevărat şi în cazul în care Biserica se adaptează
ideilor care tot vin. Dacă te adaptezi, eşti pierdut. Dacă
îndrăzneşti să stai în picioare, lumea se va adapta
conform ţie.

C A RT EA E O V I A ȚĂ
Rutină, putreziciune sau trezire?
de A.W. Tozer
Astă zi vă propunem să descoperiți o carte
scrisă pentru a ne mustra şi provoca la auto-analiză şi
schimbare, scrisă de pastorul şi scriitorul american
A.W. Tozer. Aceasta este intitulată Rutină,
putreziciune sau trezire: Problema schimbării şi a
ieşirii din statu-quo, şi este, de fapt, o compilaţie de
predici alcă tuită de James L.Snyder (cel care a
ın
̂ tocmit majoritatea că rţilor lui Tozer şi a scris chiar
şi o biografie a acestuia).
Predicile lui sunt de prin anii '50-'60, dar
mesajul lor de atenţionare şi de ı̂ n demnare la
conştientizarea adormirii noastre spirituale este
foarte proaspă t şi actual.
Scopul meu este să trezesc pe câţiva din somn.
Ştiu că este imposibil să-i trezesc pe toţi, dar sper să
trezesc câţiva, spune Tozer ın
̂ introducere. Din ce să -i
trezească pe oameni? Din rutină , care poate ın
̂ semna
conformism, adaptare la standardele lumii, delă sare,
neglijenţă , distorsionare a adevă rurilor Scripturii,
adormire spirituală .
Care este cauza ei? Pă catul, spune Tozer ın
̂
mod hotă râ t. Pă catul te duce la rutină , strică relaţia ta
cu Dumnezeu, iar dacă lă să m pă catul ın
̂ viaţa noastră
fă ră să luă m niciun fel de mă suri, nu vom mai auzi
vocea lui Dumnezeu şi nu vom putea să ieşim din
rutină .
De aceea, este nevoie de o schimbare, dar nu
de acel fel de schimbare care ţine de forme, de
aspectul exterior al lucrurilor – schimbă m structura
programului de duminică , mai facem un grup de
rugă ciune, etc. Schimbarea trebuie să vină din
interior şi trebuie să ın
̂ ceapă cu mine.
Biserica este formată din indivizi, o biserică
vie este formată din indivizi vii, şi fiecare trebuie să se
trezească pentru a avea loc trezirea bisericii. Pastorul
singur nu poate trezi o biserică ı̂n care fiecare
membru ın
̂ parte nu se cercetează şi nu-şi dă seama
de starea ın
̂ care se află .

Cum ştii dacă te afli ın
̂ rutină ? Tozer ne arată
câ teva semne:
Dacă rugăciunile tale nu primesc răspuns sau
dacă rugăciunile tale sunt atât de vagi, încât nici
măcar nu eşti sigur dacă răspunsurile au fost la pură
întâmplare sau au venit de la Dumnezeu, atunci eşti în
rutină.
Dacă trăieşti departe de Dumnezeu, sperând
totuşi că eşti mântuit, atunci eşti în rutină.
Dacă nu progresezi şi eşti la fel acum [ca atunci
când erai la început de credinţă], eşti în rutină.
Dacă te-ai aşezat undeva şi te-ai obişnuit să
trăieşti confortabil cu tine însuţi, eşti în rutină.
De aceea, schimbarea este absolut necesară
pentru ieşirea din rutină şi un motiv pe care ni-l dă
Tozer pentru a face acest lucru este că nu avem prea
mult timp la dispoziţie, viaţa este scurtă , avem puţin
timp să ne pregă tim pentru ceva foarte lung – pentru
veşnicie.
Şi cum are loc această schimbare, această
trezire, cum ieşi din rutină ?
Ieşi dându-i lui Dumnezeu tot ce ai, lăsându-L
pe Dumnezeu să te stăpânească în mod total.
Concentrează-ţi întreaga viaţă asupra lui Dumnezeu şi
a Fiului Său, Isus Hristos. Apoi, caută să cunoşti dulcea
fascinare de a-L iubi pe Dumnezeu. Nu poţi să dormi
prea mult când frumuseţea Domnului Isus este
înaintea ochilor tăi. Unii au dormit destul. O, numai
dacă ai putea să te trezeşti la vocea Preaiubitului tău!
[…] Vocea Fiului lui Dumnezeu – ea te-ar scoate din
rutină şi te-ar trezi din somn. Isus Hristos este muzica
lui Dumnezeu, poezia lui Dumnezeu, arta lui
Dumnezeu, frumuseţea lui Dumnezeu, este tot ce are
Dumnezeu.
Şi totul ın
̂ cepe cu o auto-analiză , iar Tozer ne
propune câ teva ın
̂ trebă ri pe care să ni le punem:
– Sunt eu întotdeauna sincer şi cinstit?
– Am eu obiceiuri de care ım
̂ i este ruşine ca alţii să le

afle? Am eu obiceiuri personale de care-mi este ruşine?
Este ceva ce ascund atunci câ nd vine pastorul?
– Este vorbirea mea curată ? Orice nu ai putea spune de
faţă cu Isus, nu spune. De orice nu ai putea să râzi dacă ar
fi Isus de faţă, nu râde.
– Bâ rfesc eu oamenii? Am judecat alţi creştini?
– Am eu o minte cerească sau pă mâ ntească ? Dacă poţi
descoperi gândurile care te acaparează, vei şti ce fel de
creştin eşti şi ce fel de inimă ai. Întotdeauna ne gândim
mult la lucrurile pe care le iubim sau pe care le urâm dacă
păstrăm ranchiună pe cineva.
– Sunt credincios ın
̂ rugă ciune? Martin Luther spunea:
Astăzi am atât de multe de făcut încât va trebui să mă rog
mai mult dimineaţă. Aşadar, faptul că suntem ocupaţi nu
este o scuză să nu ne rugă m sau să nu petrecem timp cu
Dumnezeu, ci ar trebui să fie exact acel lucru care să ne
facă să ne dă m seama că suntem dependenţi de El.
In final, Tozer spune: Dacă în urma predicii mele,
tu nici nu te vei supăra, nici nu te vei bucura, nici nu te vei
întrista, atunci ştiu că nimic nu mai poate fi făcut. Dar
există unii oameni care sunt vii şi cred că majoritatea aşa
sunt. Şi tot el ne încurajează spunându-ne că Dumnezeu
încă nu a spus nimănui să facă un lucru pentru care El să
nu-i dea şi puterea de înfăptuire.
Mai multe despre această carte a lui Tozer aflați
din episodul emisiunii CARTEA E O VIAȚĂ, pe care ıl̂
gă siț i pe carteaeoviață.com în pagina Emisiuni,
sezonul 1.

B I S E R I C A P E R S E C U TA TÃ
Yemenul – locul 9 în topul mondial al
persecuției
Yemenul suferă ın
̂ prezent cea mai gravă criză
umanitară din lume, iar creştinii sunt ın
̂ mod special
vulnerabili datorită credinţei lor. ONU estimează că ın
̂
jur de 7 milioane de oameni suferă de foame ın
̂ Yemen şi
1 milion sunt infectaţi cu holeră .
Responsabile pentru persecuţia creştinilor sunt
ın
̂ primul râ nd autorită ţile guvernamentale precum şi
grupă rile islamice radicale. Autorită ţile impun legea
islamică pentru toţi cetă ţenii țării, care sunt consideraţi
musulmani. In ţară există un conflict care se desfă şoară
de mai mulţi ani ș i care a creat un vid de putere ce a
permis organizaţiilor teroriste precum ISIS şi Al-Qaeda
să ış̂i exercite influenţa şi să persecute creştinii. Nou
convertiţii la credinţa creştină vor suferi persecuţie din
partea familiei extinse, a liderilor tribali şi a imamilor
locali şi le va fi intezis să primească ajutoarele ce sunt
distribuite prin intermediul moscheelor şi a
organizaţiilor islamice.
Toţi creştinii din Yemen suferă persecuţie pentru
credinţa lor, dar cei care se convertesc de la islam o duc
cel mai greu. Aceşti convertiţi sunt practic forţaţi să -şi

pă streze credinţa secretă pentru cei din jur, chiar şi
prietenii apropiaţi sau membrii familiei, de teamă ca
să nu fie descoperiţi şi supuşi la repercursiuni. Dacă
se afla că au pă ră sit islamul ei vor fi chemaţi de
autorită ţi, supuşi la intergoatorii şi vor fi ameninţaţi
chiar cu moartea de că tre familie şi comunitatea
islamică . Şi creştinii migranţi suferă persecuţie, sunt
hartuiţi şi discriminaţi şi pot fi chiar ameninţaţi cu
violenţă sau chiar moarte de că tre grupă rile
militante islamice.
Pe perioada redactă rii Indexului mondial de
persecuţie, au existat câ teva ı̂mprejură ri ı̂n care
creştinii abia au scă pat cu viaţă din tentative de a fi
ucişi.
In aceeaşi perioadă , 20 de credincioşi au fost
abuzaţi fizic şi mental pentru credinţa lor.
Cel puţin 10 familii de credincioşi au fost
nevoite să ı̂şi pă ră sească domiciliul ș i să caute
refugiu ın
̂ alte locuri decâ t cele de baştină , datorită
credinţei lor.
Yemenul este mă cinat de un ră zboi sâ ngeros
ın
̂ tre mai multe facţiuni: o parte dintre acestea sunt
sprijinite de că tre Arabia Saudită , iar cealaltă parte
este reprezentată de rebelii huthi care sunt sprjiniți
de Iran.
Situaţia s-a agravat şi mai tare după uciderea
preşedintelui Ali Abdullah Saleh chiar de că tre
membrii grupului huthi cu care acesta se aliase.
Un analist al International Crisis Group a
declarat pentru cotidianul New York Times că
uciderea lui Saleh ı̂n decembrie 2017 va „face
ră zboiul mult mai aprig. Aceast lucru va aduce mai
multe valuri de ră zbunare. Fie că -l simpatizai sau nu
pe Saleh moartea lui ın
̂ acest fel nu va face decâ t să
aducă mai multă suferinţă pentru poporul din
Yemen.”
Rugaţi-vă pentru Yemen
Ocroteşte-i pe copiii Tăi din Yemen. Apără-ne
Doamne de tot ceea ce plănuieşte inamicul – apărăi
familiile, căsniciile şi copiii. Pune un scut de protecţie
în jurul fiecărui credincios. Îndepărtează orice
obstacol care blochează planul Tău pentru viaţa lor.
Te rugăm să umpli fiecare credincios cu
dorinţa de a face voia Ta. Te rugăm Doamne să ridici o
nouă generaţie care va proclama adevărul cu curaj şi
fără frică. Te rugăm Doamne ca să vedem mult rod în
această generaţie.

Rugăciune pentru RVE București
Aș a cum ne-a solicitat noul director al RVE
Bucureș ti, Cristian Matei, atunci câ nd a fost prezent
ın
̂ biserica noastră , să ne rugă m ș i să postim pentru
urmă toarele motive:
- Unitatea echipei RVE Bucureș ti
- Resurse umane, financiare, spațiu adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM

