Anunțuri:

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Ion
2. Baciu Zoia
3. Barbu Zoica
4. Blasek Aurelia
5. Chiș că Georgeta
6. Cibu Maxim
7. Coteanu Anton
8. Ene Lucreția
9. Geamanu Mioara
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. Strugariu Dan
34. Uniș or 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 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

Iată, Eu sunt cu tine; te voi
păzi pretutindeni pe unde
vei merge și te voi aduce
înapoi în țara aceasta;
căci nu te voi părăsi, până
nu voi împlini ce-ți spun.

▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor
doritori ș i hotă râ ț i să -L urmeze pe
Domnul Isus Hristos, că a ın
̂ ceput un nou
studiu de cateheză, de cunoaș tere a
principalelor doctrine biblice. Sunt
aș teptați toți cei care doresc să cunoască adevă rurile Scripturii privind
mâ ntuirea sufletului ș i care au ın
̂ trebă ri legate, ın
̂ special de mâ ntuire.
Intâ lnirile au loc ın
̂ 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 ı̂nț elegem 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. Frații botezați, care doresc să participe la un timp de
instruire ș i la o mai bună ın
̂ țelegere a ceea ce ın
̂ seamnă să fii ucenic al lui
Hristos ș i cum poți face ucenici, sunt aș teptați miercuri seara după
terminarea slujbei, la ora 19.45.
▀
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.
▀
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 ı̂mpreună cu armura lui
Dumnezeu, ca să faci față ră zboiului spiritual. Marți, de la 18.30, ın
̂
capelă !
▀
ADOLESCENȚI. Vino la ı̂ntâ 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!

Lecții din viața lui Iacov
Geneza 32:1-31
Cartea Geneza insistă foarte mult asupra unor personaje care au avut
un rol important ın
̂ planul lui Dumnezeu, ın
̂ planul de ră scumpă rare a lumii
din pă cat. Astfel ın
̂ 14 capitole ne este prezentată viața lui Avraam, ın
̂ câ teva
capitole viața lui Isaac, care a avut o viață liniș tită ș i fă ră evenimente
deosebite. Apoi multe alte capitole sunt alocate lui Iacov ș i fiului să u, Iosif.
Ne vom opri acum asupra unor momente din viața lui Iacov, omul cu o
viață ın
̂ că rcată de evenimente, o viață cu lumini ș i umbre, de la care putem
ın
̂ vă ța câ teva lucruri folositoare pentru viața noastră de credință. Sunt lucruri
demne de urmat la acest patriarh, dar ș i lucruri care nu trebuie să se
manifeste ın
̂ viața noastră . Iată câ teva dintre acestea.
I. Iacov, omul care face o alegere bună
-doreș te dreptul de ın
̂ tâ i nă scut
-doreș te binecuvâ ntarea tată lui să u
-doreș te ș i primeș te ș i binecuvâ ntarea lui Dumnezeu
Asemenea lui Iacov ș i noi suntem puș i ın
̂ fața unei alegeri. Ș i este
ın
̂ țelept să alegem lucrurile care au valoare veș nică , valorile spirituale, ș i nu
pe cele trecă toare.
II. Iacov, omul care caută soluții omenești în momente critice.
-deș i Dumnezeu l-a asigurat de ın
̂ soțirea Lui
-deș i Dumnezeu l-a asigurat de protecția Lui
-deș i Dumnezeu l-a asigurat de ım
̂ plinirea fă gă duințelor promise lui

▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vă reamintim că există un timp de
rugă ciune în fiecare duminică dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
frații, surorile ș i tinerii care doresc să mijlocească pentru lucrarea
Domnului din biserica noastră . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din față, la
etaj.

Ne află m ș i noi de atâ tea ori ın
̂ această postură , de oameni care
mă rturisim că ne bază m pe puterea lui Dumnezeu, pe ın
̂ soțirea Lui, pe
protecția Lui, ș i totuș i alegem soluții omeneș ti salvatoare, crezâ nd că ne
descurcă m ș i fă ră Dumnezeu.

▀
CITIREA BIBLIEI. Să ptă mâ na viitoare se va citi din cartea
Geneza de la cap. 29-35, ș i din Evanghelia după Marcu de la cap. 1-7,
conform programului de citire DIALOGOS.
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▀
DECES. Dupa o viață tră ită cu Dumnezeu ș i pentru Dumnezeu, a
trecut la Domnul sora Alexe Maria , ın
̂ vâ rstă de 83 de ani. Dumnezeu să
mâ ngâ ie familia ın
̂ doliată .
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III. Iacov, omul care caută fața lui Dumnezeu
In prezența lui Dumnezeu, Iacov:
-dovedeș te o pocă ință sinceră
-capă tă un nume nou
-primeș te binecuvâ ntarea Lui Dumnezeu
-ın
̂ țelege că trebuie să schimbe priorită țile
Dacă n-ai stat niciodată ın
̂ prezența lui Dumnezeu, vino singur cu viața
ta, cu pă catele tale ın
̂ aintea lui Dumnezeu ș i recunoaș te falimentul tă u,
imploră cu o pocă ință sinceră mila lui Dumnezeu ș i vei experimenta o viață
nouă , transformată ș i regenerată ș i vei dobâ ndi ș i un nume nou, acela de copil
al lui Dumnezeu.
Continuarea în pagina 2

M I S I U N E Î N A FA R A B U C U R E Ș T I U L U I

R U G Ă C I U N E B Ă R B AȚ I

Toți avem drumurile noastre, dar Dumnezeu
ne vrea pe drumul Lui. Dumnezeu a pus abilită ți ș i
daruri pentru a-L sluji ın
̂ tr-un mod unic. Scopul nostru
este să fim ın
̂ voia Lui Dumnezeu, conform Scripturii
D E „Din
Z B AT
R E AElDș iE pentru
D U M IElN sunt
I C Ă toate
care zice:
El,Eprin
lucrurile”. Deci să ne tră im viața de credință ș i să ne
urmă m chemarea. Un grup de credincioș i, care au
ı̂nțeles lucrurile acestea, s-a pus la dispozitia lui
Dumnezeu ș i au plecat la Puieni, jud. Giurgiu.
Intâ lnirea a fost una timidă (11 copii), dar cu credință
si nă dejde frații merg mai departe. Să ıî susținem ın
̂
rugă ciune pentru ın
̂ tă rire, continuitate ș i deschiderea
celor de acolo. Domnul să desțelenească pă mâ ntul ca
să poată fi semă nat. Amin.

„Vreau ca bă rbații să se roage ın
̂ orice loc ș i să
ridice spre cer mâ ini curate, fă ră mâ nie ș i fă ră
ın
̂ doieli.” (1 Timotei 2:8)
Am ın
̂ vă țat că toate biruințele pleacă de acolo
de unde te ın
̂ chini, din locul rugă ciunii. Deci să ne
câ ntă rim, să ne mă sură m pe noi ın
̂ ș ine să vedem cum
suntem, ın
̂ demnați de Cuvâ ntul lui Dumnezeu care
spune: „Pe voi ı̂nș ivă ı̂ncercați-vă să vedeți dacă
sunteți ın
̂ credință”. Tocmai de aceea câ țiva dintre
bă rbaț i i bisericii vin duminică de duminică la
rugă ciune cu o oră mai devreme ș i se lasă modelați
după voia Lui. Se roagă pentru ei ș i pentru nevoile
altora, pentru predicare ca să fie potrivită cu mă reția
Numelui Domnului. Este loc la rugă ciune, duminica
de la ora 9.00, pentru toți bă rbații bisericii.

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

16 ani, dar atunci a devenit un copil ın
̂ Impă ră ția lui
Dumnezeu.
El a suferit de gută ș i a trecut prin perioade de
depresie. Dar soția sa, deș i era ın
̂ parte invalidă , l-a
suținut ș i chiar nota câ nd acesta vorbea ın
̂ somn.
Deseori, folosea ın
̂ predicile sale ceea ce notase soția
sa ın
̂ timpul somnului. A avut doi gemeni.
Predicarea nu era singura sa pasiune. Era
implicat social ı̂ n lucră ri precum ajutorarea
orfelinatelor. Sute de copii care altminteri ar fi stat pe
stră zi, erau hră niți, adă postiți ș i educați conform
Cuvâ ntului lui Dumnezeu. El spunea: ”Suntem o
biserică mare ș i trebuie să avem o inimă mare pentru
oraș ”.
Câ nd depresia provocată de gută era
insuportabilă , Spurgeon se retră gea ı̂n Menton,
Franța. Citind despre el, ați crede că el nu se bucura de
viaț ă , ı̂ n să este foarte cunoscut pentru simț u l
u m o r u l u i . N u p r e a a v e a l a i n i m ă m u z i c a
instrumentală din biserică , mai ales imnurile. După
un spectacol, i s-a spus că probabil aș a câ nta ș i David.
La care el ră spunde: ”Acum ı̂nțeleg de ce Saul a
aruncat cu sulița ın
̂ el!”. In unele din predicile sale
că tre studenți le spunea: ”Câ nd predicați despre cer,
să aveți o față care reflectă dulceața lui Dumnezeu;
câ nd predicați despre iad, merge ș i fața voastră
obiș nuită ”.
wholesomewords.org

Dacă te-ar ın
̂ treba cineva cum ai reacționa dacă
ın
̂ timp ce ıț̂i faci o omleta ai nimeri un ou stricat, ce i-ai
spune? Dar dacă te-ar ın
̂ treba un prieten sau cineva
drag din familia ta câ te fapte ar trebui să facă ca să
ajungă la Dumnezeu ın
̂ cer, ce ră spuns i-ai da? Care
este ră spunsul corect? Dacă vrei să afli ră spunsul
corect, ca să le spui ș i altora, te invită m să participi
ală turi de noi la cursul de evanghelizare personală ,
„Cum să -ț i ı̂mpă rtă ș eș ti credinț a"; sâmbătă, 03
noiembrie, de la ora 10.00, ın
̂ Capelă .

Din viața lui Charles Spurgeon

STUDIU SURORI

G H E D EO N

Charles Haddon Spurgeon s-a nă scut pe 19
iunie 1834, la 10 zile după ce marele William Carey
s-a stins ın
̂ India. Din cauza condițiilor economice,
micul Spurgeon a fost trimis să locuiască cu bunicii la
vâ rsta de 18 luni. Bunicul să u, James Spurgeon,
pă storea biserica din Stambourne de 54 de ani. Acei
câ țiva ani tră iți la bunici au avut un impact profund ın
̂
viața sa.
Spurgeon era o enigmă din punct de vedere
intelectual. Pă rea neın
̂ vă țat, ın
̂ să poseda un mare
intelect. Un incident din ș coala primară este un bun
exemplu cu privire la acest lucru. Câ nd avea 10 ani,
notele micului Charles au ın
̂ ceput să scadă ın
̂ mod
inexplicabil. Cu câ t iarna era mai friguroasă , cu atâ t
mai mici erau ș i notele. La ın
̂ ceput, ın
̂ vă țătorul era
surprins de această scă dere a performanței, dar câ nd
a realizat că cei care aveau note mari stă teau lâ ngă
uș ă, unde trecea aerul rece, i-a mutat. Notele lui
Spurgeon au ın
̂ ceput să crească simțitor.
Intr-o duminică dimineaț a, ză pada că dea
ın
̂ truna ș i Spurgeon nu a putut ajunge la biserica sa,
aș a că a nimerit ı̂ntr-o capelă metodistă . Câ nd
predicatorul a vorbit ș i a citat: ”Priviți la Mine ș i veți fi
mâ ntuiți!”, a privit drept spre el. Spurgeon avea doar

In să ptă mâ na a treia din studiul „Descoperă
de ce a murit ș i a ın
̂ viat Isus” privim la evenimentele
descrise ın
̂ Marcu 14:41-72.

Ce ı̂nvă țăm din viață lui Iacov? Că fiecare
suntem puș i ın
̂ fața unei alegeri, care decide destinul
nostru veș nic. Iacov a fă cut o alegere bună ș i prin el
Dumnezeu a transmis mai departe fă gă duințele Sale.
Astfel că ın
̂ istoria ră scumpă ră rii se află ș i numele lui
Iacov. Alege astă zi să -ți investeș ti viața ın
̂ lucrurile
veș nice, nepieritoare, ș i Dumnezeu te va prinde ın
̂
planul Să u de mâ ntuire.
Dar ın
̂ vă țăm de la Iacov că , ın
̂ momente critice
din viaț a noastră , nu trebuie să ne bază m pe
abilită țile noastre ci să ne bază m ın
̂ totalitate, pe
puterea lui Dumnezeu. Pentru că soluțiile omeneș ti
se dovedesc de atâ tea ori falimentare, pe câ nd
ın
̂ crederea ın
̂ Dumnezeu niciodată .
De asemenea, să nu uită m că vine un moment
ın
̂ viață, un moment al cercetă rii câ nd fiecare trebuie
să stea ın
̂ aintea lui Dumnezeu cu viața lui, cu pă catele
lui, cu tot trecutul lui pă că tos. Că numai aș a
Dumnezeu poate schimba, regenera viața omului
pă că tos, ș i printr-o pocă ință sinceră poate primi
iertarea ș i mâ ntuirea lui Dumnezeu. Doar aș a vom
ın
̂ țelege să ne investim viața ın
̂ adevă ratele valori ale
vieții, ın
̂ lucrurile care au valoare veș nică .
Pastor, Nicolae Ologeanu

Tră darea ș i acuzațiile false au fă cut parte din
suferințele Domnului Isus. El a fost acuzat ș i ın
̂ ainte,
dar de data aceasta acuzațiile au fost prezentate
ı̂ntr-un cadru ofical: Soborul, Curtea supremă de
justiție a evreilor. Câ nd a fost ın
̂ trebat direct dacă El
este Hristosul, ră spunsul lui Isus i-a ın
̂ furiat pe cei din
Sobor: „Da, sunt”. La proces Isus a fost singur pentru
că ucenicii Să i L-au pă ră sit. Petru, cel care fusese
martor la declarația Tată lui despe Fiul Să u Preaiubit
–pe Muntele Schimbă rii la față – a negat de trei ori că
Il cunoaș te pe Isus.
De ce S-a supus Isus unei asemenea prigoniri,
El, care a ș tiut mai dinainte ce urma să I se ın
̂ tâ mple?
De ce S-a lă sat bă tut ș i umilit, El, care ține toate
lucrurile ı̂mprună , susț inâ nd fiecare moleculă a
Creației?
De ce? Pentru că Isus, Fiul lui Dumnezeu ș i Fiul
omului, a venit să -i salveze pe pă că toș i, să moară
pentru aceia care erau vră jmaș i ai lui Dumnezeu ș i
tră iau fă ră speranță. A venit ca să ne arate dragostea
Tată lui. O, ș i ce dragoste ne-a ară tat El!

E VA N G H E L I Z A R E P E R S O N A L Ă

Cine sunt și ce fac Ghedeonii?
Cuvâ ntul lui Dumnezeu nu se va ın
̂ toarce la El
fă ră rod (Isaia 55:11). Prin urmare, Cuvâ ntul lui
Dumnezeu le asigură oamenilor o oportunitate de a
veni la El. Cu câ t ı̂mpă rț im mai multe copii ale
Cuvâ ntului lui Dumnezeu, cu atâ t mai mulți oameni
vor avea prilejul să cunoască Evanghelia. Dacă doriți
să ne ajutaț i să creș tem ș i să vă implicaț i ı̂ n
ră spâ ndirea Cuvâ ntului lui Dumnezeu vă aș teptă m să
ne fiț i ală turi, astă zi, după terminarea slujbei de
dimineață, ın
̂ capela Bisericii „Harul”.

ADOLESCENȚI
Sâ mbă ta trecută , adolescenții bisericii noastre
au participat la un campionat de volei ım
̂ preună ș i cu
alte biserici!
Am avut parte de un timp minunat! Ne-am
bucurat ım
̂ preună ș i cel mai important este că am
ın
̂ vă țat să jucă m ın
̂ echipă , indiferent câ t de antrenați
suntem sau nu!
Un gâ nd pentru biserică ar fi să ne rugă m ca noi,
tinerii ș i adolescenții bisericii, să ne ın
̂ țelegem câ t mai
bine, să ne ın
̂ gă duim unii pe alții ș i să ră mâ nem uniți ın
̂
Hristos!

B I S E R I C A P E RS EC U TATĂ
Maldive – locul 13 în Topul Mondial al
Persecuției pentru anul 2018
Autorită ţile din Maldive au decretat că ţara
trebuie să fie condusă ı̂ n mod strict, conform
preceptelor credinţei islamice, iar toţi cetă ţenii
trebuie să fie musulmani. Nu există libertate
religioasă ı̂ n Maldive cu excepţia lucră torilor
migranţi creştini, că rora le este permisă practicarea
credinţei numai ın
̂ tr-un cadru izolat, ın
̂ spatele uşilor
ın
̂ chise, fiind atent monitorizaţi de că tre autorită ţi.
Guvernul din Maldive este angajat ın
̂ tr-o luptă
politică cu forţele opoziţiei, prin urmare orice
posibilă ameninţare (inclusiv creştinismul) este
stopată ın
̂ tr-un mod rapid şi brutal. Clericii islamici
radicali exercită o influenţă considerabilă asupra
vieţii social-religioase, fă câ nd aproape imposibil
pentru creştini, ı̂ n special noi convertiţi, să -şi
practice credinţa fă ră a fi pedepsiţi sau monitorizaţi
intens de că tre autorită ţi.
Rugaţi-vă pentru Maldive
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să că lă uzească
creştinii care se ascund să aibă pă rtă şie ım
̂ preună .
Rugaţi-vă ca ei să capete acces la o Biblie, care este
considerată marfă de contrabandă conform legii din
ţară .
Să fii cetă ţean ı̂n Maldive ı̂nseamnă să fii
musulman. Rugaţi-vă ca Dumnezeu să vorbească
prin vise şi vedenii musulmanilor din Maldive şi
aceș tia să fie că lă uziţi că tre un creştin care va avea
curaj să ım
̂ pă rtă şească Evanghelia cu ei.
Rugaţi-vă pentru zidirea şi creşterea
spirituală a creştinilor din Maldive, lucru care este
greu de realizat din cauză că aceştia nu se pot aduna
ı̂ n tr-un loc. Rugaţi-vă ca Duhul Sfâ nt să dea
ın
̂ ţelepciune şi credincioşii să gă sească soluţii pentru
a creşte ın
̂ credinţă şi mersul lor cu Domnul.
Stiricrestine.ro

