Anunțuri:

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiș că Georgeta
7. Cibu Maxim
8. Coteanu Anton
9. Ene Lucreția
10. Geamanu Mioara
11. Ignat Maria
12. Ion Rozalia
13. Ionescu Eugenia
14. Ivaș cu Maria
15. Lă ză rescu Ș tefan
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mihă ilescu Marta
19. Mitu Emilia
20. Nica Ș tefia
21. Omota Nicu
22. Oprea Aurica
23. Pır̂vu Florian
24. Radu Aniș oara
25. Ră dulescu Venera
26. Sas Florian
27. Să că cean Elena
28. Să că cean Gheorghe
29. Scâ ntei Marieta
30. Scâ ntei Gheorghi
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Stroe Silvia
34. Strugariu Dan
35. Uniș or Cornelia
36. Vandici Aurora
37. Vasile Alexandru
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugăm să-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
să ne informați despre orice
modificare a stării lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vă rugăm să luați
legătura cu pastorul bisericii.
VERSETUL DE AUR AL
SĂPTĂMÂNII
Că ci noi n-avem de luptat
ım
̂ potriva că rnii* şi sâ ngelui, ci
ım
̂ potriva că peteniilor**,
ım
̂ potriva domniilor, ım
̂ potriva
stă pâ nitorilor† ın
̂ tunericului
acestui veac, ım
̂ potriva
duhurilor ră ută ţii care sunt ın
̂
locurile cereşti.

▀
JUBILEU – 20. Evenimentul de
duminica trecută - să rbă torirea a 20 de ani
de la ın
̂ ființarea bisericii HARUL, ne-a oferit
tuturor bucuria de a ne reaminti de
provocă rile ș i binecuvâ ntarile pe care leam experimentat ın
̂ aceasă perioadă , dar
mai ales sa vedem mă reția ș i puterea lui Dumnezeu, care face ca totul să
prindă viață câ nd ne supunem voii Lui.
Vrem să mulțumim tuturor celor care s-au implicat trup ș i suflet ca
această să rbă toare să fie una ın
̂ ă lțătoare ș i care ne-a umplut inimile de
bucurie. Dumnezeu să ră splă tească jertfa tuturor celor care sunt gata să
facă ceva frumos pentru Domnul.
▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor hotă râ ți să -L urmeze pe Domnul Isus
Hristos, că a ın
̂ ceput un nou studiu de cateheză, de inițiere ın
̂ cunoaș terea
principalelor doctrine biblice. Sunt aș teptaț i toț i cei care doresc să
cunoască adevă rurile Scripturii privind mâ ntuirea sufletului ș i care au
ı̂ntrebă ri legate, ı̂n special de mâ ntuire. Intâ lnirile au loc ı̂n fiecare
duminică dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă ).
▀
DEZBATERI DESPRE UCENICIE. Vă aducem la cunoș tință că ın
̂
perioada urmă toare, ın
̂ slujbele de duminică seara, vor fi prezentă ri ș i
dezbateri despre ucenicie. Vom că uta să ın
̂ țelegem mai bine ce ın
̂ seamnă a
fi ucenic al lui Hristos, cum putem deveni ucenici ai lui Isus, cum putem face
ucenici ın
̂ biserică ș i ın
̂ afara ei. Vă aș teptă m aș adar, ın
̂ fiecare duminică
după amiază , să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună UCENICIA ÎN ȘCOALA LUI ISUS.
▀
ÎNTÂLNIRE SURORI. Surorile sunt invitate pentru un timp de
pă rtă ș ie ın
̂ rugă ciune ș i studiu biblic, vineri, de la ora 18.00.

Imperative de război
Efeseni 6:10-20

Dumnezeu ne-a creat pentru a reflecta imaginea Sa ș i pentru a ne
bucura de creația Sa. Aș a a fost la ın
̂ ceput. Dar ceva s-a ın
̂ tâ mplat. Atunci
câ nd diavolul a venit pe pă mâ nt, a adus pă catul ș i consecințele sale, iar
lumea noastră a fost nă ruită .
Dumnezeu ne cheamă la ră zboi ım
̂ potriva celui ră u, dar El nu ne
trimite fă ră arme ș i antrenament, ci ne dă o armură . O armură ın
̂ tă rită
de El Insuș i, prin Isus Christos, o armură care să ne ajute să ținem piept
celui ră u ș i chiar să ıl̂ ın
̂ vingem. Dar pentru a duce această luptă trebuie
să avem ın
̂ minte câ teva lucruri:
I. Cunoaște-ți dușmanul
- Un duș man ș iret
- Un duș man invizibil
II. Cunoaște-ți armura
- Armura este de la Dumnezeu
- Armura este ın
̂ tă rită de Dumnezeu

▀
ADOLESCENȚI. Vino la ın
̂ tâ lnirile adolescenților în fiecare vineri,
de la ora 18:30! Citim ım
̂ preună Biblia, descoperind viața lui Iosif ș i
ın
̂ vă țând de la el cum să o tră im pe a noastră . In plus, ne jucă m, câ ntă m ș i
mâ ncă m diverse chestii (comestibile). Te aș teptă m ș i pe tine!

III. Poartă-ți armura
- Ca să te poți ım
̂ potrivi
- Ca să poți ră mâ ne ın
̂ picioare

▀
NOU-NĂSCUT. Anunțăm cu bucurie că Dumnezeu a binecuvâ ntat
fam. Chirilă Carol și Cristina cu al doilea copil, un bă iat cu numele
Emanuel-Carol. Dumnezeu să binecuvâ nteze ın
̂ treaga familie cu să nă tate
ș i ın
̂ credere ın
̂ El ș i ın
̂ purtarea Lui de grijă .
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vă reamintim că există un timp de
rugă ciune în fiecare duminică dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc să mijlocească pentru lucrarea
Domnului din biserica noastră . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din față, la etaj.
▀
CITIREA BIBLIEI. Să ptă mâ na viitoare se vor citi din că rțile Geneza
ș i Matei de la cap. 22-28, conform programului de citire DIALOGOS.
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▀
EUTIH. Lumea nu este un imens parc de distracție, cum le-ar plă cea
unora să creadă ; ci mai degrabă un imens câ mp de luptă . Chiar tu eș ti ın
̂
Linia ın
̂ tâ i. Bă tă lia se dă ș i pentru sufletul tă u ș i ın
̂ sufletul tă u. Vino, să ne
instruim ș i să ne echipă m ım
̂ preună cu armura lui Dumnezeu, ca să faci față
ră zboiului spiritual. Marți, de la 18.30, ın
̂ capelă !

Efeseni 6:12

18.00 –20.00
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Biblia vorbeș te despre un moment câ nd ın
̂ treaga creație va fi
restaurată ș i glorificată . Atunci suferința, lacrima, pă catul nu vor mai fi.
Un moment ın
̂ care pacea ș i liniș tea vor domni, iar noi ne vom bucura
pentru eternitate de Dumnezeu ș i ne vom desfă ta ın
̂ prezența Sa. Dar
pâ nă atunci avem o luptă de dus. Eș ti tu conș tient de acest lucru? Iți
cunoș ti tu duș manul ș i tacticile sale? Iți cunoș ti tu armele cu care lupți?
Cunoș ti tu cine este Cel ce te ın
̂ tă reș te ın
̂ luptă ?
Insă dacă tu nu eș ti unul dintre cei ră scumpă rați ș i mâ ntuiți de
Dumnezeu, să ș tii că eș ti un duș man al lui Dumnezeu. Duci o luptă pe
care nu ai cum să o câ ș tigi ș i al că rei sfâ rș it este pierzarea! Cercetează -te
astă zi ș i vezi pe ce front lupț i. Dacă eș ti ı̂mpotriva Domnului,
gră beș te-te de cere ın
̂ durare de la El. Dacă eș ti cu El, ia-ți armele ș i luptă ,
creș tine!
Luca George, student anul III
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ochiului, ci ca cineva care i-a studiat cu multă atenție
ș i pe care ıî cunoș tea ın
̂ mod personal.

In cadrul evenimentului jubileu cu bucurie am
să rbă torit cei 20 de ani de existență ın
̂ tr-o atmosferă
plă cută plină de amintiri.
Din motive serioase de să nă tate unii membri
nu au putut participa ș i la iniț i ativa celor din
organizare s-au fă cut pachete ș i s-au dus la domiciliul
celor care nu au putut participa cu noi la bucuria
aceasta, ș i astfel am fost uniți toți ın
̂ dragostea lui
Hristos.

In ce priveș te speculațiile sale cu privire la
univers, nu a fost corupt de legendele vremii sale cu
privire la apariția curcubeului. Deș i ș tia că acesta este
semnul legă mâ ntului dintre Dumnezeu ș i Noe,
aceasta nu l-a oprit să creeze propriul curcubeu. Una
din modalită ți era să țină apă ın
̂ gură ș i, stâ nd ın
̂
dreptul soarelui, să arunce apa, creâ nd astfel un
curcubeu perfect. La 12 ani a fă cut o speculație
fericită cum că pâ nza de pă ianjen ar conține un lichid.

D I N I STO R I A B I S E R I C I I

Jonathan Edwards nu era ın
̂ să un visă tor, ci un
gâ nditor ș i ın
̂ cerca să explice fenomenele pe care le
vedea, ım
̂ pins de curiozitatea sa copilă rească . Dar a
crescut ș i a lă sat ın
̂ urmă cercetă rile sale cu privire la
pă ienjeni ș i alte mistere, fiind tot timpul propulsat ın
̂
a rezolva mistere ș i mai de nepă truns. Dacă ar fi fost
fiul lui Josiah Franklin, ș i-ar fi dus observațiile mai
departe, dar fiind fiu de pastor, nu a crescut pe câ mp
nesupravegheat, observâ nd pă ienjeni. A fost educat
acasă , de că tre mama ș i tată l să u, ı̂mpreună cu
surorile sale. La vâ rsta de 13 ani urma să pă ră sească
casa pă rintească ș i să urmeze cursurile colegiului din
Yale.

Viața lui Jonathan Edwards
Jonathan Edwards s-a nă scut pe 5 octombrie
1703 ın
̂ East Windsor. Aceasta s-a ın
̂ tâ mplat la 9 ani
după ce Timothy Edwards, de 34 de ani, ș i soția sa,
Esther Stoddard, de 31, se stabiliseră aici. Patru fete
se nă scuseră deja ș i urmau ın
̂ că ș ase. Jonathan a fost
singurul lor fiu. In acea vreme, viața era liniș tită ș i
creș tea constant ı̂n ciuda pericolelor din partea
indienilor. Câ nd Jonathan Edwards avea 4 luni,
Eunice Williams, sora vitregă a lui Esther Edwards a
fost ucisă . Doi dintre copii au fost omorâ ți, iar soțul ș i
alți patru copii au fost luați prizonieri. Erau puțini
indieni ın
̂ Connecticut ș i erau destul de prietenoș i
unii dintre ei, dar existau totuș i motive de teamă .
Tată l lui Jonathan Edwards era fermier ș i ıș̂i
dedica timpul atâ t studiului, câ t ș i gospodă riei. Câ nd
nu predica, muncea laolaltă cu ceilalți să teni. Fiind
nă scut la oraș ș i neobiș nuit cu treburile casnice,
prefera uneori să lase aceste treburi ın
̂ seama soției
sale. Spre deosebire de tată l să u, Jonathan Edwards,
nă scut la sat ș i obiș nuit cu munca câ mpului fă cea
aceste lucruri mult mai natural decâ t tată l să u.
Accepta lucrul la câ mp ca parte necesară a vieții, fă ră
vreun protest sau scuză . Aici a crescut Jonathan
Edwards ın
̂ primii 13 ani ai vieții sale. Nu e de mirare
că natura ș i frumusețea sa i-au marcat viața. Nu se
putea să nu fi fost impresionat de pajiș tile, pă durile
fă ră sfâ rș it, de râ u, de o lume a că rei frumusețe nu era
creată de mâ na omului. Că lă toria la Windsor ı̂n
canoea fă cută de ei putea fi un eveniment din
copilă ria sa.
Undeva lâ ngă un râ u, Jonathan Edwards a
construit o colibă unde se aduna cu tovară ș ii să i
pentru a medita ș i a se ruga. Aici este locul unde a stat
ș i a contemplat frumusețea pă ianjenului care zboară
ș i a pâ nzei sale stră lucitoare. Câ nd a scris un eseu
despre pă ienjeni, s-a putut observa că el nu vorbea
despre ei ca cineva care doar i-a prins cu coada

G RU P U R I D E RU GĂC I U N E
GRUPUL DE RUGĂCIUNE AL SURORILOR
Invitație la rugă ciune
Grupul de rugă ciune al surorilor a luat ființă
ı̂ n urmă cu peste 12 ani ș i a funcț i onat fă ră
ın
̂ trerupere ın
̂ toți aceș ti ani, grație unor surori care
au dovedit credincioș ie ın
̂ această importantă lucrare
a bisericii.
Credem că multe din biruințele Domnului din
biserica noastră se datorează ș i mâ inilor ridicate ale
surorilor ș i ale fraților, care vin ın
̂ fiecare duminică
dimineața ș i mijlocesc ı̂naintea lui Dumnezeu ı̂n
rugă ciune.
Rugă ciunea, pe lâ ngă privilegiul de a sta de
vorbă cu Dumnezeu, Tată l nostru, este ș i o slujire pe
care sunt chemați să o ın
̂ deplinească cei credincioș i,
indiferent de vâ rstă .
Ne amintim că vă duva Ana, la o vâ rstă foarte
ın
̂ aintată era nelipsită de la Templu ș i Il slujea pe
Dumnezeu cu post ș i rugă ciune.
Invită m surori din biserica noastră , care nu
sunt implicate ın
̂ alte slujiri, să ni se ală ture ın
̂ această
importantă slujire pentru susț inerea lucră rii lui
Dumnezeu.
Intâ lnirile au loc ı̂ n fiecare duminică
dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj. Vă
aș teptă m!
Eleonora Ologeanu

STUDIU SURORI
In să ptă mâ na a doua din studiul „Descoperă de
ce a murit ș i a ın
̂ viat Isus” privim la evenimentele
descrise ın
̂ Marcu 14:26-42. In Gră dina Ghețimani,
Tată l ș iDFiul
ne-au
EZB
AT ElăRsat
E AunDexemplu
E D U Mde
I Ndragoste
I C Ă ș i
ascultare.
Dacă Tată l a gă sit cu cale să Iș i „zdrobească Fiul
prin suferință”- pentru mâ ntuirea noastră - câ t de
uimitoare este dragostea Lui pentru tine ș i pentru
mine?
Dacă Isus ne-a iubit atâ t de mult ı̂ncâ t a
ascultat de Tată l Să u chiar pâ nă la moarte, câ t de
ascultă tori trebuie să fim noi de Domnul ș i
Mâ ntuitorul nostru Isus Hristos?
Pâ nă unde merge ascultarea ta? Uimeș ti pe
cineva cu dragostea ta?

M I S I U N EA Î N P E N I T E N C I A R E
Evrei12:13: „Croiţi că ră ri drepte cu picioarele
voastre, pentru ca cel ce şchiopă tează să nu se abată
din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.”
Motivaț i de acest verset ș i ı̂ n curajaț i de
dragostea Domnului Isus Hristos pentru toți oamenii,
fă ră pă rtinire, vă invitam să mergeți ală turi de noi ın
̂
penitenciare. Cei ı̂nchiș i au nevoie de vindecare
trupească ș i sufletească , dar ș i de modele practice de
oameni credincioș i, pă rinți ș i soți.
In fiecare să ptă mâ nă :
· Marți, de la ora 15.00, la Penitenciarul Jilava
· Miercuri, de la ora 09.00, la Penitenciarul
Rahova
· Joi, de la ora 09.00 ș i de la ora 15.00, la
Penitenciarul Jilava ș i la Penitenciarul Spital
· I n a p r o x i m a t i v d o u ă s ă p t ă m â n i l a
Penitenciarul Giurgiu

R E S U RS E P E S I T E - U L B I S E R I C I I
(www.bbht.ro). Vă reamintim ca pe site-ul bisericii
noastre găsiți resurse spirituale pe care le puteți
accesa de acasă. Din secțiunea RESURSE puteți asculta
și/sau descărca predicile din biserică în format audio
și mărturii ale membrilor bisericii; de asemenea, veți
putea accesa și/sau descărca în format electronic:
Buletinul bisericii, Pliantul Dialogos și Ghidul de
studiu pentru grupurile de ucenicie. Mulțumim
tuturor celor care editează și încarcă pe site aceste
resurse!

RU G ĂC I U N E
Rugăciune în case
Cu toții ș tim că a sunat clopoțelul pentru
ın
̂ ceperea anului ș colar, dar nu l-au auzit doar elevii
ci ș i copiii lui Dumnezeu care stau pe genunchi ș i
mijlocesc.
Vă anunțăm că s-au deschis uș ile caselor unde
se adună credincioș ii pentru rugă ciune.
- se ın
̂ alță rugă ciuni pentru țara noastră
- se ın
̂ alță rugă ciuni pentru cei nemâ ntuiți
- se ın
̂ alță rugă ciuni pentru puterea de a lumina
ın
̂ jurul nostru
- se ın
̂ alță rugă ciuni pentru cei bolnavi

Î N TÂ L N I R I T I N E R E T
Marț e a aceasta Eutih a avut ocazia să
participe la o conferință ım
̂ preună cu OSCEB. Ne-am
ı̂ntă lnit cu Don Curri, un om al lui Dumnezeu,
coordonator al organizației Heart Cry, care ne-a
ın
̂ curajat să spunem oamenilor Evanghelia!
Tema s-a centrat pe o ı̂ntrebare: Cum să
construim relații evanghelistice cu prietenii ș i colegii
noș tri?
Câ teodata pare greu să le vorbeș ti oamenilor
despre ce a facut Hristos ın
̂ viața ta, dar noi creș tinii
suntem chemaț i la aceasta. Cu câ t suntem mai
pasionați de Cuvantul lui Dumnezeu cu atâ t vom
ın
̂ țelege mai mult ce este cu adevarat Evanghelia.
Isus Hristos a luat asupra Lui mâ nia lui
Dumnezeu ın
̂ locul nostru,a murit ș i a ın
̂ viat pentru
noi ca să fim salvați!
Tinerii noș tri au socializat, au câ ntat, plecâ nd
acasă ferm convinș i că un aș a har trebuie ım
̂ pă rtă ș it
pâ nă la marginile lumii!

LU C R A R EA D E E VA N G H E L I Z A R E
Apoi le-a zis: „Duceţi-vă ı̂n toată lumea şi
propovă duiţi Evanghelia la orice fă ptură …” Marcu
16:15
„Tu dar, copilul meu, ın
̂ tă reşte-te ın
̂ harul care
este ın
̂ Hristos Isus. Şi ce ai auzit de la mine, ın
̂ faţa
multor martori, ı̂ n credinţează la oameni de
ın
̂ credere, cari să fie ın
̂ stare să ın
̂ veţe şi pe alţii.” 2
Timotei cap. 2:1-2
Dacă vrei să fii un adevă rat ucenic, nu pă stra
doar pentru tine ceea ce ai primit de la Domnul. Iți
oferim ocazia ca ın
̂ tr-un cadru organizat ım
̂ preună cu
alți credincioș i să -ți ım
̂ pă rtă ș eș ti credința altora, dar
ș i să ın
̂ veți cum să faci lucrul acesta ın
̂ tr-un mod
constructiv, spre Slava lui Dumnezeu. Sâmbăta, o
dată la două săptămâni, de la ora 10.00, în capelă.
Daniel Stoican - Tel. 0724132970

