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
Prin credință Noe, câ nd a fost
ın
̂ ș tiințat de Dumnezeu despre
lucruri care ın
̂ că nu se vedeau ș i,
plin de o teamă sfâ ntă , a fă cut un
chivot ca să -ș i scape casa; prin ea

▀
JUBILEU – 20. Prin harul Domnului,
duminica viitoare, 14 octombrie, vom
să rbă tori ı̂mplinirea a 20 de ani de la
ı̂ n ființ a rea Bisericii HARUL. Dorim să
marcă m acest eveniment cu bucurie ș i
mulțumire ın
̂ aintea lui Dumnezeu, pentru
harul care ne-a ın
̂ soțit ın
̂ toată această perioadă . Detalii referitoare la acest
Jubileu aflați ın
̂ rubrica din interiorul buletinului.

▀
CATEHEZĂ. In această dimineaț ă a ı̂nceput un nou curs de
cateheză, de inițiere ın
̂ cunoaș terea 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 ).
▀
BULETINUL BISERICII. Incepâ nd cu această duminică , am reluat
tipă rirea buletinului informativ al bisericii noastre. Ii aș teptă m, ı̂n
buletinele viitoare, pe toți cei care sunt implicați ın
̂ diferite slujiri ale
bisericii cu materiale scrise, cu informații referitoare la domeniile de
slujire ın
̂ care sunt implicați, pentru cunoaș terea acestora de că tre biserică
ș i pentru susținerea lor ın
̂ rugă ciune.
▀
ȘCOALA DUMINICALĂ. Aș a cum s-a anunțat deja, anul acesta
ș coala duminicală a copiilor se va desfă ș ura diferit de anii de pâ nă acum.
Astfel, ın
̂ prima parte a slujbei de dimineață toți copiii, ım
̂ preună cu
ın
̂ vă țătorii, vor fi prezenți ın
̂ sala mare, iar de la ora 10.50 se vor deplasa ın
̂
să lile de clasă .
▀
CINA DOMNULUI. In această dimineaț ă vom celebra jertfa
Mâ ntuitorului prin care am că pă tat iertarea de pă cate ș i mâ ntuirea
sufletelor noastre. Se pot ım
̂ pă rtă ș i cu pâ inea ș i vinul (simboluri ale
trupului ș i sâ ngelui Domnului) toți cei care L-au mă rturisit pe Isus Hristos
ca Domn ș i Mâ ntuitor personal ın
̂ apa botezului, ș i sunt ın
̂ tr-o relație bună
cu Domnul ș i cu semenii.
▀
GRUPURI DE RUGĂCIUNE. Vã reamintim cã 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 mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastră . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din față, la etaj.
▀
CITIREA BIBLIEI. Aș a cum ați observat ın
̂ pliantul DIALOGOS, vom
citi ın
̂ urmă torii doi ani Biblia, simultan din V.T si N.T. S-au parcurs deja
primele 7 capitole din Geneza ș i din Ev. după Matei. Pentru să ptă mâ na
viitoare se vor citi urmă toarele 7 capitole (8-14) din cele două că rți.
▀
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 !

el a osâ ndit lumea ș i a ajuns
moș tenitor al neprihă nirii care se
capă tă prin credință.
Evrei 11:7

▀
COMITET. Frații din comitetul bisericii sunt aș teptați mâ ine de la
18.00 la ș edința lunară , pentru rugă ciune, discuții ș i luarea unor decizii
pentru noul an spiritual.
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Vine potopul!
Evrei 11:7; Geneza 6-9
Bilanțul victimelor cutremurului urmat de tsunami, de să ptă mâ na trecută
din Indonezia, a crescut la peste 1400 de persoane. Oare câ ți oameni ar fi putut fi
salvați dacă acest cutremur de 7,5 grade pe scara Richter ar fi putut fi prevestit? Dacă
li s-ar fi oferit o cale de salvare, câ ți indonezieni ar fi crezut ș i ș i-ar fi pus familia la
adă post? Mi-e teamă că mulți ar fi fost sceptici ș i nepă să tori, iar numă rul victimelor
ar fi fost poate la fel de mare. Potopul din generația lui Noe stă mă rturie că un astfel
de scenariu ar fi fost nu doar posibil, ci ș i probabil.
Dumnezeu ıl̂ anunță pe Noe că vine potopul. Un potop de ape peste un potop
de nelegiuire. Dar ın
̂ ainte ca să ın
̂ ece ın
̂ tr-un potop de ape potopul de nelegiuiri ale
generației lui Noe, Dumnezeu a oferit un potop de har. Noe este numit de apostolul
Petru „propovă duitor al neprihă nirii”. Noe a avertizat lumea din vremea lui că vine
potopul… că există o cale de salvare… dar câ ți l-au crezut? Câ ți ș i-au pus familia la
adă post? Doar Noe ș i fiii lui! Ș i astă zi avem un avertisment: Vine potopul! Cine crede?
Cine se pregă teș te? Cine se pune la adă post? Biblia ne anunță ș i ne avertizează cu
privire la trei tipuri de potop care vor veni ın
̂ vremurile din urmă .
Un potop de desfrâu și batjocuri (1 Petru 4:4; 2 Petru 3:3)
Biblia ne avertizează că ın
̂ zilele din urmă pă catul se va ın
̂ mulți, nelegiuirea
oamenilor va atinge cote inimaginabile, iar desfrâ ul ș i imoralitatea se vor revă rsa ca
un potop. Cum te pregă teș ti ș i ce faci pentru familia ta, ca să supraviețuiască spiritual
ș i moral ın
̂ tr-o lume potopită de imoralitate? Noe este un exemplu bun.
Un potop al mâniei lui Dumnezeu (Geneza 6-7; Romani 1:19; 2 Petru 3:7, 10; Apoc.
6:12-17)
Biblia ne avertizează că ın
̂ zilele din urmă mâ nia lui Dumnezeu se va revă rsa
peste toți cei care ın
̂ ă buș ă adevă rul lui Dumnezeu ın
̂ minciună . Ziua judecă ții va veni
ca un potop peste lumea nelegiuită . Eș ti la adă post de mâ nia lui Dumnezeu?
Un potop de răbdare și har (Geneza 6, 8, 9; Ioan 1:16-17; 2 Petru 3:9)
Biblia ne avertizează că ın
̂ zilele din urmă , ca ș i ın
̂ vremea lui Noe, ră bdarea
lui Dumnezeu este ın
̂ aș teptare… El manifestă o ın
̂ delungă ră bdare ın
̂ ainte de a
trimite potopul judecă ții. Vremea din urmă este o vreme a descoperirii harului cum
n-a mai fost niciodată … Prin Hristos, cel plin de har ș i de adevă r, beneficiem de har
după har, adică potop de har. Ai beneficiat de harul lui Hristos? Sau ın
̂ că pui ră bdarea
lui Dumnezeu la ın
̂ cercare?
Pregă teș te-te ca să supraviețuieș ti unui potop de desfrâ u care va veni.
Primeș te potopul de har pe care Dumnezeu ın
̂ că ıl̂ revarsă peste lume. Dumnezeu te
ın
̂ ș tiințează ca ș i pe Noe despre lucruri care ın
̂ că nu se vă d. Iți trebuie credință ș i
teamă sfâ ntă ca să ıț̂i pui familia la adă post de potopul mâ niei lui Dumnezeu care va
veni peste fiii neascultă rii. Arca mâ ntuirii are astă zi o formă de cruce. Doar lucrarea
lui Hristos de la cruce te poate salva, pe tine ș i familia ta! Intră … Nu mai amâ na!
Pastor, Daniel Mercioniu

JUBILEU - 20 ANI
1998-2018
Biserica Creștină Baptistă HARUL a luat
ființ ă, prin harul lui Dumnezeu ș i prin lucrarea
Duhului Sfâ nt, ın
̂ data de 10 octombrie 1998. Au
trecut 20 de ani de atunci ș i putem să mă rturisim cu
mulțumire ın
̂ sufletele noastre că , ın
̂ toți aceș ti ani,
ne-am bucurat de mari binecuvâ ntă ri din partea
Domnului, binecuvâ ntă ri care ne-au ară tat câ t de
mă reț este Dumnezeul nostru ın
̂ care ne-am pus
ın
̂ crederea.
De aceea, dorim să facem un popas la acest
moment aniversar ș i să ne exprimă m mulțumirile ș i
recunoș tinț a noastră că tre Dumnezeu, care ne-a
ı̂nsoț it cu puterea ș i harul Să u ı̂n toată această
perioadă .
Cum se va desfășura programul acestei zile?
În cadrul slujbei de dimineață:
- se va aduce laudă lui Dumnezeu prin
cântări cu participarea grupurilor de ın
̂ chinare, a
celor care slujesc ın
̂ prezent, dar ș i cu participarea
celor care au fă cut această slujire ın
̂ trecut.
- vor fi momente de rugăciune ș i mulțumire
pentru tot harul de care Dumnezeu ne-a fă cut parte ın
̂
aceș ti ani.
- vom asculta mai multe mărturii ale unor
frați și surori care au fost martori a modului ın
̂ care
Dumnezeu a lucrat ın
̂ viața lor ș i ın
̂ viața bisericii.
- se va prezenta un scurt istoric al Bisericii
HARUL, drumul parcurs de biserica noastră de la
ı̂ n ceput ș i pâ nă ı̂ n prezent, dar ș i câ teva date
statistice care arată evoluția spirituală a bisericii
noastre.
- vom avea un invitat special, care va
transmite un mesaj din partea lui Dumnezeu
pentru biserică, un mesaj ın
̂ curajator si motivator
pentru anii care vin.
Slujba de dimineață se va ın
̂ cheia cu o masă
comună, la care sunt invitați să participe toți cei care
au fost prezenți la această să rbă toare.
În cadrul slujbei de după amiază:
- vom participa la o agapă, ın
̂ cadrul că reia Ii
vom mulț u mi lui Dumnezeu pentru roadele
pă mâ ntului din acest an, dar ș i pentru roadele
spirituale.
- vom asculta alte mărturii referitoare la
momente speciale pe care frați ș i surori le-au tră it ın
̂
perioada celor 20 de ani de existență a bisericii
noastre.
- se vor prezenta direcțiile de slujire ale
bisericii noastre pentru noul an spiritual. In acest
cadru sunt bine venite ș i sugestii de ım
̂ bună tă țire a
slujirilor din biserica noastră .
Dumnezeu să binecuvâ nteze această zi
aniversară a bisericii noastre ș i ea să ın
̂ semne pentru
fiecare din noi, un nou impuls spre o slujire fă cută cu
mai multă dedicare, care să producă mai multă roadă

ReSTART OCTOMBRIE 2018
Întâlniri adolescenți
Reın
̂ cep ın
̂ tâ lnirile formale ale adolescenților.
Un nou ı̂nceput ı̂ndrumați de cuvintele Sfâ ntului
apostol Pavel din prima epistolă că tre Timotei:
“Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă
pentru credincioşi: ın
̂ vorbire, ın
̂ purtare, ın
̂ dragoste,
ın
̂ credinţă , ın
̂ cură ţie.”
Sunt invitați toți liceenii să vină cu prietenii
lor să ın
̂ vă țăm cum să fim ceea ce vrea Dumnezeu ın
̂
Biserică , la ș coală , ın
̂ societate. O să mergem pas cu
pas cu Iosif, din Canaan ın
̂ Egipt ș i de la ın
̂ chisoare la
palat.
Ii mulțumim lui Dumnezeu că avem libertatea
să ın
̂ vă țăm din Sfâ nta Scriptură ș i ne rugă m să -i
cerceteze cu Duhul Sfâ nt pe tinerii noș trii ș i să -i
ın
̂ drepte spre adevă rata credință mâ ntuitoare.
Școala duminicală
Un nou ın
̂ ceput - o nouă abordare la Ș coala
duminicală . Ne-am organizat ın
̂ cinci grupe:
1. Grupa cea mai mică unde vor veni copiii mici
pâ nă la 3 ani ;
2. Grupa Betleem, copiii pâ nă la grupa
pregă titoare inclusiv ;
3. Grupa Nazaret, copiii din clasele a I-a – a III-a ;
4. Grupa Betania, copiii din clasele a IV-a– a VI-a;
5. Grupa Ierusalim, copiii din clasele a VII-a –
a VIII-a.
Intâ lnirile vor avea loc ın
̂ fiecare duminică ș i
vor ın
̂ cepe la ora 11.00. Pâ na la acea oră , copiii vor sta
ı̂n Biserică ș i se vor ı̂nchina ș i se vor ruga lui
Dumnezeu ım
̂ preună cu pă rinții lor.
Va fi mai gă lă gie, va fi mai agitație, va fi mai
multă viață; Dumnezeu ne vrea ın
̂ Biserica Lui pe toți
ca familie ș i să ne bucură m unii de alții.
Sunt aș teptaț i cu drag toț i copiii ș i vom
parcurge pe ın
̂ țelesul lor, primele file ale Bibliei, ca să
ı̂ n ț e legem cine suntem ș i să Il ı̂ n ț e legem pe
Dumnezeu.
Pă rinț i i sunt rugaț i să colaboreze ș i să
conlucreze cu ın
̂ vă țătorii de ș coală duminicală , ca
ı̂ m preună să ı̂ n drumă m tinerele mlă diț e că tre
Lumina adevă rată .
Campionat de volei
In data de 20 octombrie 2018 va avea loc
campionatul de volei pentru fete ș i bă ieț i
adolescenți: „Volei pe pâ nză ” organizat de Biserica
Sfâ nta Treime ș i Fundația „Inimi deschise”.
Ii aș teptă m pe adolescenț i i noș tri să se
ın
̂ scrie. Cu câ t mai mulți cu atâ t mai multe echipe
participante, cu atâ t mai multe ș anse de câ ș tig. Dar
câ ș tigul cel mai mare va fi că vom fi ım
̂ preună , vom
cunoaș te alți copii, ne vom relaxa.

Ne rugă m ca Dumnezeu să binecuvâ nteze
acest eveniment ș i ne ajute să ne cunoaș tem, să ne
apropiem unii de alții ș i să ın
̂ vă țăm cum să acționă m ș i
să reacționă m ın
̂ anumite situații.

D E Z B AT E R E A D E D U M I N I C Ă
Faceți ucenici…
Aceasta este chemarea Bisericii lui Hristos
(Matei 28:19). Dar ce este un ucenic al lui Isus? Cum
ne verifică m dacă suntem sau nu noi ın
̂ ș ine ucenici?
Cum să uceniciză m ın
̂ Ș coala lui Isus tinerii convertiți
din biserică ? Cum să facem ucenici ın
̂ afara bisericii?
Ce ı̂ n seamnă acest proces de ucenicizare? Ce
ın
̂ seamnă un grup de ucenicie?
La aceste ın
̂ trebă ri ș i la multe altele, care au
legă tură cu UCENICIA IN Ș COALA LUI ISUS, vom că uta
ım
̂ preună ră spuns ın
̂ Scripturi, duminică seara de la
ora 18.00.

D' ALE VERII ADUNATE
Tabăra Moeciu 2018
In această vară copiii ș i adolescenții bisericii
noastre s-au bucurat de o să ptă mâ nă plină de jocuri,
ın
̂ vă țături ș i noi provocă ri!
Tema taberei din acest an a fost: ”Să -ți ın
̂ vingi
uriaș ii din viața ta” ș i cred că fiecare a identificat ın
̂
viața lui un uriaș cu care se luptă !
Am ı̂nvă ț at că deș i pare greu să -ț i dobori
pă catele, fricile, să -ț i ı̂ n frunț i anturajele, cu
Dumnezeu orice este posibil!
Suntem mulțumitori lui Dumnezeu că ne-a
purtat de grijă , ne-a ocrotit ș i ne-a vorbit fiecă ruia pe
ın
̂ țelesul lui. Indemnă m biserica să se roage cu noi
pentru cei care au auzit ın
̂ vă țăturile Domnului ș i ın
̂ că
n-au luat o hotă râ re!

B I S E R I C A P E R S E C U TATĂ
Arabia Saudită – locul 12 în Topul
Mondial al Persecuției pentru anul 2018
Persecuţia ı̂ m potriva creştinilor este o
problemă destul de serioasă ı̂n Arabia Saudită .
Această ţară este construită pe principiile
Wahhabismului, o interpretare pură şi strictă a
doctrinei islamice. Opinia publică din Arabia Saudită
este, ı̂ n general, defavorabilă creştinilor, iar
autorită ţile ın
̂ treţin un sistem ce ım
̂ pleteşte ın
̂ mod
strâ ns viaţa publică cu religia islamică , iar creştinii
sunt trataţi ca şi cetă ţeni de mâ na a doua.
Liderii islamici impun legea islamică asupra
tuturor cetă ţenilor, creâ ndu-le astfel mari probleme
celor care se convertesc la credinţa creştină . Chiar şi
cetă ţenii obişnuiţi pun presiune pe convertiţii la
creştinism, avâ nd ın
̂ vedere că marea majoritate a
populaţiei se opune practică rii orică rei alte religii ın
̂
afară islamului. Apostazia este pedepsită cu moartea
pentru cei care refuză să retracteze. Există un numă r
mic de creştini saudiţi, care este totuşi ın
̂ creştere, şi
pe mă sură ce aceştia devin tot mai ın
̂ dră zneţi ın
̂ a-şi
afirma credinţa, presiunea şi persecuţia pe care
trebuie să o suporte din partea propriilor familii şi a
autorită ţilor este şi ea ın
̂ creştere.
Rugaţi-vă pentru Arabia Saudită
Rugaţi-vă pentru saudiţii care au îmbrăţişat
credinţa în Domnul Isus Hristos să devină puternici şi
maturi în credinţă. Rugaţi-vă că ei să aibă zel şi să facă
şi pe alţii ucenici, până când întreaga ţară îl va slăvi pe
Isus Hristos ca Domn şi Mântuitor.
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să le dea har şi
înţelepciune saudiţilor creştini ca aceştia să poată
împărtăşi Evanghelia cu propria familie.
În Arabia Saudită există marea întăritură a
Wahhabismului, această interpretare strictă a
islamului care interzice practicarea oricărei alte
religii. Convertirea este pedepsită cu moartea.
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să dea jos această întăritură şi
musulmanii saudiţi să aibă libertatea de a-l putea
alege pe Isus Hristos ca Domn al vieţii lor.

Campionat de fotbal
In data de 15 septembrie 2018 a avut loc
campionatul de fotbal “Fotbal pe pâ ine” organizat de
Biserica Sfâ nta Treime ș i Fundația “Inimi deschise”.

Sursa: OpenDoors USA

Bă ieții noș tri au participat cu două echipe. Au
jucat frumos, s-au simțit bine, a fost o atmosferă
plă cută .
Au trecut de grupe ambele echipe, dar lipsa de
experiență ș i oboseala ș i-au spus cuvâ ntul ș i au fost
eliminaț i . Felicită ri pentru joc ș i atitudine! Au
participat 13 adolescenți ș i tineri ın
̂ tre 13 ș i 20 de ani.
Am avut ș i antrenori ș i galerie ș i cameraman. Totul e
bine câ nd se termină cu bine, aș a că totul s-a terminat
la o pizza. Ii mulțumim lui Dumnezeu că nu au fost
accidentă ri ș i a fost un timp de relaxare.

RESURSE PE SITE-UL BISERICII
(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!

