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. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaș cu Maria
14. Lă ză rescu Ș tefan
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mihă ilescu Marta
18. Mitu Emilia
19. Nica Ș tefia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Pır̂vu Florian
23. Radu Aniș oara
24. Ră dulescu Venera
25. Sas Florian
26. Să că cean Elena
27. Să că cean Gheorghe
28. Scâ ntei Marieta
29. Scâ ntei Gheorghi
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Stroe Silvia
33. Stroe George
34. Unisor Cornelia
35. Vandici Aurora
36. Vasile Alexandru
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.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Bine de cel neprihănit! Lui
îi va merge bine, căci se va
bucura de rodul faptelor
lui.

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 crezi despre ın
̂ geri? Dar despre
demoni? Poate un credincios să fie posedat? Care este difernța dintre
ispitire, influență demonică ș i posedare? In această seară ın
̂ vă țăm ce spune
Biblia despre demoni ș i acțiunile lor.

▀
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. Cum ți-ai dori să fie relațiile cu credincioș ii din Biserica
Harul? Dar cu cei din alte comunită ți creș tine? Ce faci câ nd relațiile nu
merg? Cum se repară relațiile ın
̂ tre credincioș i? Vino, să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună
marți, de la 18.30!
▀
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.
▀
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.

(Isaia 3:10)

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, București, 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

Nr. 475 27 mai 2018

COBORÂREA DUHULUI SFÂNT
Roada Duhului Sfâ nt (II)
In această zi, creș tină tatea să rbă toreș te Coborâ rea pe pă mâ nt a Celei
de-a treia Persoane a Trinită ții, Duhul (Spiritul) Sfâ nt, eveniment care s-a
produs la zece zile după ın
̂ ă lțarea la cer a Domnului Isus. Mâ ntuitorul le
spusese ucenicilor: ...Eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt Mângâietor, care
să rămână cu voi în veac, Duhul adevărului... (Ioan 14:16-17). Astfel, coborâ rea
Duhului Sfâ nt ın
̂ ziua de Rusalii a ın
̂ semnat ım
̂ plinirea fă gă duinței fă cută de
Tată l, că -L va trimite pe Duhul Sfâ nt pe pă mâ nt pentru o misiune specială ,
aceea de a-i convinge pe oameni că sunt pă că toș i ș i că au nevoie de mâ ntuire.
Lucrarea Duhului Sfâ nt, ın
̂ cepută acum două mii de ani, este foarte
amplă ș i foarte complexă . El este Cel care produce lucrarea naș terii din nou, o
lucrare supranaturală de regenerare, transformare ș i ın
̂ noire a vieții celor care
se pocă iesc de pă catele lor ș i Il acceptă pe Isus Hristos ca Mâ ntuitor ș i Domn
personal.
Duhul Sfâ nt lucrează necontenit la transformarea caracterului celor
mâ ntuiți pentru a-i face tot mai mult asemenea chipului Domnului Isus. El este
Cel care produce lucrarea de sfințire ın
̂ viața credinciosului ș i tot El oferă
daruri de slujire pentru a le pune ın
̂ slujba semenilor.
De asemenea, Duhul Sfâ nt altoieste ın
̂ cel credincios o nouă natură ,
capabilă să producă roade bune, pentru slava lui Dumnezeu ș i pentru
mâ ntuirea celor pierduți.
In textul menționat mai sus, ap. Pavel arată care este Roada Duhului
Sfâ nt sub diferitele ei manifestă ri, roadă care nu trebuie să lipsească din viața
niciunui credincios.
Aș dori să observă m că această roadă , pe care Duhul Sfâ nt o produce ın
̂
viața unui credincios, este orientată , ın
̂ principal, ın
̂ trei direcții:
1. Roada Duhului în relația cu Dumnezeu (v. 22a)
-dragostea
-bucuria
-pacea
2. Roada Duhului în relația cu semenii (v. 22b)
-ın
̂ delunga ră bdare
-bună tatea
-facerea de bine
Continuarea în pagina 2

3. Roada Duhului în raport cu noi înșine (v. 23)
-credincioș ia
-blâ ndețea
-ın
̂ frâ narea poftelor
Cunoscâ nd ce virtuți cuprinde roada Duhului
Sfâ nt, nu ne ră mâ ne decâ t să ne verifică m viața ș i să
vedem ın
̂ ce mă sură acestea sunt prezente ın
̂ viața
noastră .
Să nu uită m că Duhul Sfâ nt este, nu doar cu
noi, ci ș i ın
̂ noi, ș i El doreș te să producă
această roadă binecuvâ ntată ın
̂ viețile noastre, ș i
lucrul acesta este posibil ı̂n mă sura ı̂n care ne
supunem ı̂ n totalitate controlului ș i că lă uzirii
Duhului Sfâ nt.
Iar pentru cei care ın
̂ că nu ați luat decizia de
a-L urma pe Isus Hristos ș i ați realizat că roadele pe
care le-ați produs, sunt roade ale pă catului, ale celui
ră u, care v-au produs nefericire ș i amă ră ciune, există
vestea bună că Dumnezeu vă poate schimba radical
viața prin puterea Duhului Sfâ nt. El poate să altoiască
ın
̂ voi o natură nouă , dumnezeiască , sfâ ntă , care să
producă roade bune spre slava lui Dumnezeu, roade
care să vă aducă propria fericire ș i ım
̂ plinire, precum
ș i fericirea semenilor.
Pastor, Nicolae Ologeanu

B I S E R I C A P E R S E C U TATÃ
IRAN locul 10 în topul mondial de
persecuție Watch World List 2018
Deşi ın
̂ majoritatea statelor din Orientul Mijlociu
persecuţia creştinilor provine ın
̂ mare partea din partea
societă ţii ın
̂ ansamblu sau a grupă rilor islamiste radicale,
ın
̂ Iran principala ameninţare pentru creştini o reprezintă
guvernul. Regimul politic din Iran a decretat că ţara este
un stat islamic şiit şi militează ın
̂ mod constant pentru
extinderea influenţei acestuia. Adepţii liniei dure din
cadrul regimului se opun ın
̂ mod vehement creştinismului
şi fac tot posibilul pentru a crea probleme creştinilor, ın
̂
special celor convertiţi de la islam. Creştinii, precum şi
alte minorită ţi religioase, sunt vă zuţi ca o ameninţare şi
sunt persecutaţi. Societatea iraniană , ın
̂ ansamblul ei, este
mai tolerantă faţă de creştini decâ t autorită ţile, ın
̂ special
datorită unei forme mai moderate de islam, numit sufi
islam.
Cu toate că autorită ţile au o poziţie anti-creș tină ,
există o anumită mă sură de libertate ın
̂ special pentru
bisericile creştine istorice. Acestora le este permisă
oficierea de slujbe religioase pentru enoriaşii din propria
parohie ı̂nsă le este strict interzis să ı̂i abordeze pe
musulmani. Creştinii care aparţin bisericilor istorice sunt
trataţi ca cetă ţeni de mâ na a doua şi există informaţii cum
că sunt arestaţi şi puș i ın
̂ detenţie, sunt supuşi la diverse
abuzuri, hă rţuire şi discriminare, ın
̂ mod special atunci
câ nd stabilesc relaţii cu musulmanii. Convertiţii de la
islam precum şi creştinii evanghelici (incluzâ ndu-i aici şi
pe baptişti şi penticostali) au de ın
̂ fruntat cea mai dură
formă de persecuţie. Lideri şi chiar simpli membri din
biserică au fost arestaţi şi pedepsiţi cu ın
̂ chisoarea pentru
perioade lungi de timp pentru aşa-zise „crime ım
̂ potriva

securită ţii naţionale”.
Pe perioada redactă rii Indexului Mondial de
Persecuţie pentru anul 2018, cel puţin 52 de creştini au
fost arestaţi. Mulţi dintre aceştia, ın
̂ special cei convertiţi
de la islam, au fost acuzaţi şi condamnaţi la pedepse cu
ın
̂ chisoarea pentru mulţi ani. Alţii ın
̂ că aşteaptă sentinţa.
Familiile lor au fost umilite ın
̂ public.
In aceeaşi perioadă , câ teva biserici au fost
percheziţionate de autorită ţi, iar unele dintre ele nu mai
au activitate.
Au fost raportate două incidente cu convertiţi
persecutaţi pentru credinţă . Un creştin a fost bă tut de
că tre vă rul acestuia ca pedeapsă pentru convertire. In
celă lalt caz un convertit a trebuit să renunţe la afacerea pe
care o avea atunci câ nd clienţii care au aflat de decizia lui
l-au ameninţat că -l raportează la autorită ţi.
In ciuda opoziţiei pe care o au de ın
̂ fruntat creştinii,
există şi mă rturii puternice despre felul ın
̂ care lucrează
Dumnezeu ın
̂ Iran.
Kamran era o persoană violentă care obişnuia să
vâ ndă droguri şi arme. Intr-o zi un prieten i-a dat un Nou
Testament. După ce a citit 5 zile din el, Kamram şi-a dă ruit
inima lui Hristos. Câ nd membrii familiei au vă zut
transformarea din viaţa lui, au venit şi ei la credinţă . Există
o biserică de casă care se ın
̂ tâ lneşte acum ın
̂ locuința lui
Kamran.
Reza era un hoge (un ın
̂ vă ţat musulman) a că rui vis
era să ajungă ayatolah (lider şiit). Intr-o zi, ın
̂ timp ce
studia islamul la un seminar, a gă sit un Nou Testament
lă sat ı̂n mod intenționat de cineva ı̂n bibliotecă . Din
curiozitate, l-a deschis şi a ın
̂ ceput să -l citească . Cu timpul
Isus i-a cucerit inima. Astă zi Reza este un lucră tor
puternic pentru Dumnezeu care slujeşte ın
̂ Iran pentru
plantarea de biserici.
Rugaţi-vă pentru Iran
Persecuţia în Iran vine din partea autorităţilor care
impun un regim islamic strict. Aproape toate bisericile care
aveau slujbe în limba Farsi au fost închise iar liderii
acestora arestaţi. Rugaţi-vă pentru creştinii care sunt în
închisoare să aibă o credinţă puternică şi o dragoste
arzătoare pentru Dumnezeu şi pentru sufletele celorlalţi
deţinuţi şi ale gardienilor.
Islamul şiit este religia oficială a Iranului. Toate legile
trebuie să se armonizeze cu interpretarea oficială a legii
Sharia. Orice musulman care părăseşte islamul poate fi
pedepsit cu moartea, deşi autorităţile nu au aplicat aceasta
pedeapsă în ultimii ani. Rugaţi-vă ca legile să fie schimbate,
iar Iranul să se bucure de libertatea de practicare a religiei.
Pentru o familie musulmană este o ruşine ca unul din
membrii ei să părăsească islamul. Rugaţi-vă pentru
creştinii care au fost blestemaţi şi dezmoşteniţi de către
membrii familiilor lor, pentru vina de a se fi convertit la
creştinism.
Stiricrestine.ro

C A RT EA E O V I A ȚĂ
Putere proaspătă
de Jim Cymbala
Astă zi să rbă torim Coborâ rea Duhului Sfâ nt, de
aceea, vă invită m să descoperiți cartea Putere proaspătă
de Jim Cymbala, o carte care vorbeşte despre puterea lui
Dumnezeu şi despre lucrurile uimitoare care se ın
̂ tâ mplă
atunci câ nd bă rbaţi şi femei obişnuiţi sunt că lă uziţi şi
umpluţi de Duhul lui Dumnezeu.

Prin exemplele impresionante pe care Jim Cymbala le
prezintă , cartea este o ın
̂ curajare că puterea Duhului nu s-a
manifestat doar la Cincizecime, ci continuă să se manifeste şi
astă zi.
În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc,
ne spune Scriptura ın
̂ Faptele Apostolilor. Deodată, a venit din
cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic şi a umplut toată
casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute
împărţindu-se printre ei şi s-au aşezat câte una pe fiecare din
ei. Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt şi au început să vorbească în
alte limbi, după cum le dădea Duhul să vorbească.
In acea zi, ceva supranatural a venit din cer şi a
invadat bă rbaţi şi femei de pe pă mâ nt, schimbâ ndu-i pentru
totdeauna. Probabil că suntem atâ t de obişnuiţi cu pasajul,
ın
̂ câ t nu ne mai dă m seama ce s-a ın
̂ tâ mplat de fapt. Insă Jim
Cymbala are grijă ın
̂ că de la ın
̂ ceput să ne aducă aminte şi să
ne stâ rnească să ne minună m. De vreme ce Duhul Sfâ nt este
Dumnezeu, câ t de profundă este semnificaţia acestor
cuvinte: „toţi s-au umplut de Duh Sfâ nt“? Ei s-au umplut de
Dumnezeu Insuşi! Cartea Putere proaspătă ne avertizează pe
fiecare pagină că numai Duhul Sfâ nt ne poate da puterea
necesară pentru orice progres sau trezire de ordin spiritual.
Isus a spus, ın
̂ Ioan 16:7: Totuşi, vă spun adevărul: vă
este de folos să Mă duc, căci, dacă nu Mă duc Eu, Mângâietorul
nu va veni la voi; dar dacă Mă duc, vi-L voi trimite. Trebuie să le
fi sunat tare ciudat ucenicilor aceste cuvinte. Era de
neimaginat ca Isus să -i pă ră sească vreodată , sau că acest
lucru ar fi bun sau chiar mai de folos. Isus era cu ei, dar nu era
ın
̂ ei. Şi cea mai mare lucrare care trebuia fă cută ın
̂ ucenici era
lă untrică . Aceasta era esenţa Noului Legă mâ nt pe care
Dumnezeu ıl̂ fă cea cu poporul Lui: Vă voi da o inimă nouă şi voi
pune în voi un duh nou; voi scoate din trupul vostru inima de
piatră şi vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul Meu în voi,
spune Dumnezeu ın
̂ cartea Ezechiel.
Prezenţa Duhului Sfâ nt ın
̂ inimile credincioşilor va
birui de acum dilema veche de câ nd lumea: „Vreau să fiu
altfel, dar nu pot. Ştiu ce e ră u – şi cu toate acestea continui să l fac“. Duhul este Cel care ne că lă uzeşte ın
̂ voia lui Dumnezeu.
Aşa cum Isus a fost că lă uză şi inspiraţie pentru ucenicii Să i,
câ t a fost pe pă mâ nt, la fel e şi Duhul Sfâ nt ın
̂ tr-un mod mai
puternic, mai intim.
Liderul metodist Samuel Chadwick scria: Resursele
bisericii stau în „ajutorul Duhului”. Duhul nu este doar un agent
al mângâierii. El este Hristos fără limitările trupului şi ale lumii
materiale. Aşadar, marea nevoie a timpului nostru este
„ajutorul Duhului“.
Creştinismul este lipsit de speranţă fă ră Duhul Sfâ nt.
Biserica nu poate fi Biserică fă ră Duhul Sfâ nt care locuieşte ın
̂
ea şi ıî dă putere. Nivelul la care ın
̂ ţelegem şi experimentă m
Duhul lui Dumnezeu va fi echivalent cu nivelul la care planul
lui Dumnezeu va fi adus la ın
̂ deplinire ın
̂ bisericile noastre.
Vedem astă zi că predica ın
̂ sine, pregă tirea, o bună
educaţie teologică nu produce convertiri, nu lă rgeşte
Impă ră ţia lui Dumnezeu. Putem da vina câ t vrem pe
cartierele dificile, pe gâ ndirea New Age, pe divertismentul
imoral. Insă câ nd nu au fost ı̂ m prejură rile potrivnice
Evangheliei? Hristos ştia cu ce se va confrunta Biserica
Primară ın
̂ Ierusalimul ostil şi ın
̂ Imperiul Roman pă gâ n. El
ştia că este nevoie de mai mult decâ t un mesaj bun – mesajul
vieţii – pentru ca aceşti oameni sceptici sau care tocmai Il
tră daseră să poată forma Trupul Lui pe pă mâ nt.

Nu este ı̂ndeajuns să predă m şi să predică m
despre Duhul. Noi trebuie să -L experimentă m personal ın
̂
profunzimi, altfel nu vom realiza prea multe. Fă ră Duhul
Sfâ nt, Scriptura nu prinde viaţă . Inchinarea e lipsită de
valoare. Predicarea este mecanică , fă ră să stră pungă
inima. Convingerea de pă cat este aproape inexistentă .
Credinţa e mai mult la nivel intelectual, decâ t simţită cu
inima. Intâ lnirile de rugă ciune dispar. Programele
bisericeşti devin rutină . Şi, ın
̂ cel mai bun caz, creştinii se
pă strează că ldicei. Dumnezeule, te rog, trimite Duhul Sfânt
peste noi şi trezeşte-ţi poporul, se roagă Jim Cymbala.
Ne-a atras atenţia modul plin de ın
̂ ţelepciune ın
̂
care Jim Cymbala tratează o problemă cu care se
confruntă Biserica de azi, discutâ nd despre extremele
care apar ı̂n legă tură cu perspectiva asupra lucră rii
Duhului Sfâ nt. Am descoperit ı̂ n cartea sa, Putere
proaspătă, exemple care ne dovedesc câ t de greşit este să
aşteptă m doar manifestă ri exterioare şi spectaculoase ale
puterii Duhului, sau, dimpotrivă , să ră mâ nem ın
̂ chişi ın
̂
rigiditatea programelor stabilite de noi, fă ră să lă să m
Duhul să pă trundă .
De asemenea, trebuie să ne ferim de ideea că a
avea un program creştin plin de intenţii bune şi a face
lucruri pentru Dumnezeu ar valora prea mult fă ră umpleri
proaspete din puterea Duhului. Dar trebuie să ne ferim şi
de contrariul ei: o pseudo-viaţă spirituală ı̂ n care
petrecem timp singuri cu Dumnezeu fă ră să ne
amestecă m vreodată cu oamenii şi să ne stră duim din
toate puterile să le ducem Evanghelia.
Jim Cymbala remarcă faptul că pă strarea
echilibrului ın
̂ tre Cuvâ nt şi Duh este o mare provocare ın
̂
ziua de azi câ nd balanţa se ın
̂ clină atâ t de tare fie spre
fanatism, fie spre conservatorism sec. Lucrarea
Evangheliei de acum trebuie să fie ceva mai mult decâ t
istorioare, prezentă ri doctrinale şi cuvâ ntă ri politicoase.
Ea trebuie să poarte amprenta puterii vii a lui Dumnezeu.
Ea trebuie să ın
̂ fă ţişeze un Duh Sfâ nt viu, care este ın
̂ că
activ pe pă mâ nt.
Puterea de a fi altfel vine din cer, nu din sforţă rile
noastre. Duhul Sfâ nt a fost dat, aşa cum se specifică şi ın
̂
Numele Lui, pentru ca noi să putem tră i o viaţă sfâ ntă
pentru Dumnezeu. Oricare altă sursă sau sistem,
indiferent de câ t de religios ar suna, este un fals şi va duce
la ın
̂ frâ ngere, din cauza impulsurilor că rnii şi ale naturii
noastre pă că toase. Puterea Duhului Sfâ nt nu este o
opţiune pentru cei care doresc cu disperare să fie ca
Hristos; El este singurul ră spuns.
Insă , ne atrage atenţia Cymbala, fă ră momente de
aşteptare ın
̂ rugă ciune a unei puteri proaspete nu vom
avea decâ t puţin sau chiar deloc din asistenţa divină ın
̂
lucrarea pe care o facem pentru Dumnezeu.
Dumnezeu va acţiona la fel şi astă zi, ori de câ te ori
şi oriunde copiii lui se liniştesc ın
̂ deajuns ın
̂ câ t să -I acorde
atenţia lor totală ın
̂ rugă ciunea plină de credinţă , ın
̂ lauda
şi aşteptarea reverenţioasă . El va transforma vieţile
noastre, va invada şi va binecuvâ nta bisericile noastre şi
ne va echipa să facem „nespus mai mult decâ t cerem sau
gâ ndim noi, prin puterea care lucrează ın
̂ noi.“
Fie ca această putere proaspă tă să ın
̂ ceapă chiar
de astă zi să lucreze ı̂n şi prin noi, pe mă sură ce ne
supunem ın
̂ totalitate Duhului Dumnezeului Celui Viu!
Mai multe pasaje ș i idei din această carte
descoperiț i pe blogul carteaeoviaț ă.com ı̂n pagina

Emisiuni, sezonul 5.

