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. Omota Nicu
19. Oprea Aurica
20. Pır̂vu Florian
21. Radu Aniș oara
22. Ră dulescu Venera
23. Sas Florian
24. Să că cean Elena
25. Să că cean Gheorghe
26. Scâ ntei Marieta
27. Scâ ntei Gheorghi
28. Slujitoru Angela
29. Stan Constantin
30. Stroe Silvia
31. Strugariu Dan
32. Uniș or Cornelia
33. Vandici Aurora
34. 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

„Dacă voiește cineva să
vină după Mine, să se
lepede de sine, să-și ia
crucea în fiecare zi și să Mă
urmeze.”
Luca 9:23

▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori
ș i hotă râ ți 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 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. 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.
▀
MAREA UNIRE. O sută de ani de la Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia.
Două mii de ani de la Marea Unire a omului cu Dumnezeu de la Golgota. O
dezbatere istorică, sociologică și teologică pe această temă de actualitate:
Marea Unire. Roagă -te ș i invită prieteni, vecini, cunoscuț i , sâmbătă, 1
Decembrie, de la ora 17.00.
▀
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.
▀
BĂRBAȚI. Invită m TOȚ I bă rbații botezați să ı̂nvă țăm ı̂mpreună din
Cuvâ nt cum să fim ucenici ș i cum să facem ucenici. In fiecare miercuri de la
19.40, la capelă.
▀
EUTIH. Ce ın
̂ seamnă pentru tine Yahve Tsebaoth sau Domnul Savaot? Ce
implică dimensiunea corporatistă a ră zboiului spiritual? Cine sunt camarazii tă i
de arme? Dar inamicul? Cine este Comandantul oș tirilor? Marți, de la 18.30,
ră spundem la aceste ın
̂ trebă ri ım
̂ preună ș i la multe altele. Te aș teptă m.
▀
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!
▀
DECES. După mulți ani de suferință, a trecut la Domnul sora Mitu Emilia
ın
̂ vâ rstă de 75 de ani. Dumnezeu să mâ ngâ ie familia ın
̂ doliată . Slujba de priveghi
va avea loc mâ ine seară de la ora 18.00, iar slujba de ın
̂ mormâ ntare, marți de la ora
12.00.
▀
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.
▀
CITIREA BIBLIEI. Să ptă mâ na viitoare se va citi din Geneza cap. 50; Exod
de la cap. 1-6; Psalmi de la cap. 10-19, conform programului de citire
DIALOGOS.
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Prețul uceniciei
Luca 9:18-27
Peste 20.000 de oameni hră niți, 12 coș uri de firmituri adunate ș i
Domnul Isus devenea din ce ın
̂ ce mai cunoscut. In timp ce multe
zvonuri umblau prin popor, o ın
̂ trebare se ridică deasupra tuturor:
„Cine este Isus?”
Mulți oameni au multe pă reri despre Domnul Isus, dar nu toate
sunt neapă rat corecte. Modul ın
̂ care ıl̂ vezi pe Isus ıț̂i va afecta ın
̂ treaga
viață iar atunci câ nd El ı̂ți spune „Urmează -Mă ”, nu poți ră mâ ne
indiferent, oricine ai fi. Pentru a-L urma, este un preț de plă tit. Eș ti gata
să -l plă teș ti?
I. Cine este Isus Cristos și ce face El?
- Mă rturia oamenilor (v. 19)
- Mă rturia unui adevă rat ucenic (v. 20)
- Programul Lui (v. 22)
II. Ce trebuie să fac pentru a-L urma?
- Să renunț la planurile mele (v. 23)
- Să ın
̂ cetez să mă mai salvez singur (v. 24)
- Să -mi predau viața ın
̂ mâ na Lui (v. 25)
III. Ce se întâmplă dacă nu-L urmez?
- Nu mă va recunoaș te la ın
̂ toarcerea Sa (v. 26)
Teologul ș i autorul C. S. Lewis spunea: „Creș tinismul, dacă este
fals, este de mică importanță, iar dacă este adevă rat, de o infinită
importanță. Dar nu poate fi de o importanță moderată ”. A fi creș tin
ın
̂ seamnă a-L urma pe Cristos. Câ nd ș tii cine este ș i ce face El, ce trebuie
să faci ca să -L urmezi ș i ce se ın
̂ tâ mplă dacă n-o faci, ın
̂ trebarea este:
„Eș ti tu dispus să plă teș ti prețul pentru a fi ucenicul Să u?”
Luca George, student anul III

P I C ĂT U R I P E N T RU S U F L E T
Promisiuni din Cuvânt
,Că ci Domnul iubeș te dreptatea, ș i nu
pă ră seș te pe credincioș ii Lui. Totdeauna ei sunt sub
paza Lui dar să mâ nț a celor ră i este nimicită .
Psalmul 37: 28.

D I N I STO R I A B I S E R I C I I
Din viața lui John Owen
Owen s-a nă scut ın
̂ Anglia, 1616, ın
̂ acelaș i an
ı̂n care William Shakespeare a murit ș i cu 4 ani
ın
̂ ainte ca pelerinii să pornească spre Noua Anglie.
La vâ rsta de 10 ani a fost trimis la ș coala generală
condusă de Edward Sylvester ın
̂ Oxford, unde s-a
pregă tit pentru universitate. A intrat la colegiul din
Oxford la vâ rsta de 12 ani, luâ ndu-ș i bacalaureatul
(diploma ın
̂ Arte) la 16 ani ș i masteratul la 19 ani.
Putem pă trunde ın
̂ viața sa doar prin ce află m de la
Peter Toon: zelul lui Owen pentru cunoaș tere era aș a
de mare ”ın
̂ câ t nu-ș i ın
̂ gă duia decâ t 4 ore de somn.
Să nă tatea sa a fost afectată ș i mai tâ rziu, câ nd era
bolnav deseori, a regretat că nu s-a odihnit mai mult
ın
̂ tinerețea sa”.
Convertirea lui Owen se aseamă nă mult cu
aceea a lui Spurgeon. Owen cunoș tea mult, dar nu
avea siguranța propriei mâ ntuiri. Câ nd Owen avea 26
ani, s-a dus cu vă rul să u să -l asculte pe renumitul
prezbiterian, Edmund Calamy, la Aldermanbury,
Bierica Sfâ nta Maria. Se pare că acesta nu a mai putut
predica, astfel ın
̂ câ t un predicator de țară i-a luat
locul. Vă rul lui Owen a vrut să plece. Dar ceva l-a ținut
pe Owen pe locul lui. Predicatorul a ales să citească
textul din Matei 8:26: ”De ce vă e teamă , puț in
credincioș ilor?”. In acel moment, Domnul i-a vorbit.
S-a simțit eliberat de ın
̂ doieli ș i adoptat ın
̂ familia lui
Dumnezeu.
Un alt eveniment crucial din viața sa a fost
că să toria sa cu Mary Rooke, care i-a dat 11 copii. Toți
ın
̂ afară de fiica sa au murit ın
̂ copilă rie, iar fiica sa a
murit ın
̂ tinerețe. A fost că să torit cu ea timp de 31 ani,
pâ nă câ nd ea a murit.
Owen a ajuns ın
̂ atenția lui Oliver Cromwell,
lord protector ın
̂ absența regelui ș i se spune că acesta
ar fi zis lui Owen: ”Domnule, cred că trebuie să vă
cunosc”, la care Owen a replicat:”Aceasta ar fi mai
mult spre avantajul meu, decâ t al dumneavoastră ”.
Cunoscâ ndu-l pe Oliver Cromwell, Owen a fost
aruncat ın
̂ ră zboiul civil. Cromwell l-a fă cut capelan ș i
l-a tâ râ t după el prin Scoția ș i Irlanda ca să predice
trupelor sale. A ajuns chiar ș i vicecancelar. S-a
implicat timp de 9 ani pâ nă ın
̂ 1660, ș i odată cu
ın
̂ toarcerea regelui Carol II-lea, lucrurile au luat o
ı̂ntorsă tură proastă pentru puritani. De atunci, a
devenit fugar.

Un alt eveniment important este relația sa cu
John Bunyan, pe care a ı̂ncercat să -l scoată din
ın
̂ chisoare, dar nu a reuș it. Se spune că regele Carol IIlea l-ar fi ın
̂ trebat pe Owen de ce se duce să asculte un
că ldă rar needucat precum John Bunyan. La care
Owen a ră puns: ”Majetate, dacă aș avea abilită țile
acestui că ldă rar de a predica, aș renunța la toate
cunoș tințele pe care le-am dobâ ndit”. Dacă Owen ar fi
reuș it să -l ajute să iasă din ın
̂ chisoare, nu am mai fi
avut acum Că lă toria Creș tinului. Cum spune William
Cowper ın
̂ câ ntarea sa: ”Nu judeca după simțiri, ci
ın
̂ crede-te ın
̂ Harul Să u; ın
̂ spatele unei providențe
crunte, se ascunde zâ mbetul Să u.”www.desiringgod.org

STUDIU SURORI
De ce a murit ș i a ın
̂ viat Isus?
- Pentru ca să ım
̂ plinească voia Tată lui ș i noi
să primim puterea de a tră i vieți plă cute Lui „ca să
slujim de laudă slavei Lui”
- Ca să fii mâ ntuit, să nu pieri ci să ai viață
veș nică . Vino la Isus! La cruce El a nimicit pe cel ce are
puterea morții (pe diavol) ș i vrea să te izbă vească de
frica morții. Hristos a ın
̂ viat! Ș i tu vei ın
̂ via!
- Pentru ca să fii eliberat din legă turile
pă catului, ca toți cei ce oftează ș i suspină din pricina
robiei, să fie eliberați prin sâ ngele Lui, de lucrurile ș i
stă rile care i-au ın
̂ robit.Vino la Isus! Sâ ngele Lui te
eliberează !
Eș ti trudit ș i ım
̂ povă rat? Vino la El să capeți
odihna !
- Pentru ca să fii iertat, pă catul tă u, vina ta, să
nu mai fie puse ı̂n socoteala ta ci să fi socotit
neprihă nit. Vino la Isus! El vrea să ı̂ ț i dea
neprihă nirea Lui.
- Ca să fii ım
̂ pă cat cu Tată l, să ai pace cu
Dumnezeu. Vino la Isus! La cruce, din vră jmaș ul Lui,
devi prietenul Lui!
- Ca să capeț i ı̂nfierea, să fii „nă scut din
Dumnezeu”, să primeș ti Duhul Sfâ nt, să poți să -I spui
„Tată ”. Vino la Isus! Prin sâ ngele Lui devii copilul lui
Dumnezeu!
- Ca să fii sfâ nt ș i fă ră prihană ın
̂ aintea Lui, ș i să
fii sfințit ın
̂ continuare! Duhul Sfâ nt ıț̂i dă puterea să
nu mai ın
̂ plineș ti poftele firii pă mâ nteș ti ci să tră ieș ti
după ın
̂ demnurile Lui! Prin sâ ngele Lui ai putere să
biruieș ti pă catul!
- Ca să ducă pe mulți fii la slavă ! Vino la Isus! El
te va schimba după Chipul ș i asemă narea Lui!
- Ca să te facă moș tenitorul Lui ș i ın
̂ tr-o zi să
tră ieș ti ın
̂ prezența Lui.
Vei petrece veș nicia cu Cel ce te-a iubit aș a de
mult!
Prin credința ın
̂ Isus treci de la moarte la viață
– o viață din belș ug, o viață tră ită cu scop. Este
asceasta o veste bună ? Spune-o ș i altora!

R ĂS P U N S U R I L A RU GĂC I U N I
Cel ce pă ș eș te ın
̂ ascultare pas cu pas tră ieș te
biruința. Iureș ul nebun din zilele noastre este lucrarea
celui ră u, de aceea strigă Domnul opriți-vă ș i să ș tiți că
,, EU sunt
i ,,M
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Diavolul vrea să ne risipească gâ ndurile,
puterea , să umblă m de colo colo fă ră ț intă , din
eveniment ın
̂ eveniment, ca să nu prindem ră dă cină ș i
fă ră ră dă cină suntem purtați după cum bate vâ ntul.
De aceea este nevoie să aducem ın
̂ fiecare zi
cererile noastre la cunoș tinț a Lui Dumnezeu cel
Veș nic ș i Atotputernic pentru a ne că lă uzi, a ne ocroti
ș i a ne da putere să depă ș im greută țile vieții.
Ne rugă m ı̂n fiecare zi, la unele rugă ciuni
Dumnezeu ră spunde imediat, la altele ră spunsurile
ın
̂ tâ rzie tocmai ca să ne testeze credința.
Ce bucuroș i suntem câ nd putem vedea
izbă virea! ș i parcă tot trupul saltă de bucurie! Nu-i
aș a?
Elena Boga , trebuia să suporte o operație
urgentă ce-i punea viața ın
̂ pericol.
Cei credincioș i din familie s-au rugat Domnului
care plin de ın
̂ durare ș i bună tate a adus vindecarea
mai repede.
Da, Dumnezeu ıț̂i face parte de biruință chiar
dacă nu meriți, pentru că EL nu este un pat de spital, EL
este Iubire , vindecare pentru orice suflet ım
̂ povă rat.
Vă ın
̂ demnă m să vă rugați neın
̂ cetat!

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
Continuă m ceea ce am inceput la Puieni cu
copiii.
Rugați-vă pentru pregă tirea serbă rii Naș terii
Domnului Isus Hristos cu copiii de acolo ș i prin
această serbare să putem să ajungem la pă rinții lor ș i
să -i invită m la Biserică !
De asemenea copiii să fie serioș i ın
̂ pregă tirea
colindelor ș i a ș cenetei despre naș terea Domnului.
Fie ca Domnul să lucreze la inima copiilor dar ș i
a pă rinților.

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!

B I S E R I C A P E RS EC U TATĂ
Uzbekistan – Locul 16 în Topul Mondial al
Persecuției
In Uzbekistan, persecuţia ım
̂ potriva creştinilor
vine din două mari direcţii: autorită ţi şi cultura
islamică a ţă rii. Fostul preşedinte al Uzbeskistanului,
Islam Karimov, care a decedat ın
̂ 2016, a lă sat locul lui
Shavkat Mirziyaev, iar privirile multora s-au ın
̂ dreptat
spre acest nou preşedinte sperâ nd că acesta va aduce o
schimbare ın
̂ modul ın
̂ care sunt trataţi creştinii. Din
pă cate aşteptă rile multora au fost ı̂ n şelate, iar
autorită ţile continuă să persecute creştinii şi alte
minorită ţi religioase prin intemerdiul poliţiei locale şi
al poliţiei secrete. Creştinii convertiţi de la islam ın
̂ dură
cea mai multă persecuţie din partea propriilor familii, a
prietenilor şi a membrilor comunită ţii. Aceştia vor face
presiuni că cel care a renunţat la islam să se ın
̂ toarcă
ın
̂ apoi la această religia.
Toţi creştinii din Uzbekistan suferă o formă mai
mult sau mai puţin intensă de persecuţie. Biserica
Ortodoxă Rusă suferă cea mai puţin persecuţie, ea fiind
şi cea care se angajează ın
̂ activită ţi misionare cel mai
puţin. Creştinii convetititi de la islam precum şi
credincioşii din alte comunită ţi au de ın
̂ fruntat razii ale
poliţiei, ameninţă ri, arestă ri, sunt supuşi la
interogatorii, sunt amendaţi şi le sunt confiscate
materialele religioase. In casele creştinilor sunt puse
microfoane, telefoanele sunt ascultate, iar ın
̂ grupă rile
creştine se infiltrează diverse persoane cu scopul de a
spiona activitatea acestora. Convertititi sunt uneori
persecutaţi ın
̂ mod violent de că tre familiile lor, sau de
că tre membrii ai comunită ţii pentru faptul că şi-au
pă ră sit credinţa islamică .
In martie 2017, autorită ţile au ın
̂ treprins o razie
ın
̂ tr-un apartament ın
̂ Tashkent, unde mai multe femei
de credinţă evanghelică se rugau ı̂ m preună .
Autorită ţile au confiscat că rţi, un computer şi o cameră
video. O lună mai tâ rziu, un tribunal a amendat liderul
grupului cu o sumă de cinci ori mai mare decâ t nivelul
salariului minim pentru că „s-a angajat ın
̂ activită ţi
religioase neautorizate.”
Rugaţi-vă pentru Uzbekistan
Rugaţi-vă pentru o schimbare în inimile liderilor
politici din Uzbekistan, pentru că aceştia să accepte
creştinismul în ţară.
Rugaţi-vă pentru credincioşii baptişti,
evanghelici şi penticostali care sunt ameninţaţi,
amendaţi şi arestaţi.
Rugaţi-vă pentru creştinii nou convertiţi de la
islam, care sunt supuşi la persecuții din partea propriile
familii musulmane pentru a renunţa la credinţa creştină.
Rugaţi-vă şi pentru femeile creştine care sunt obligate să
se căsătorească cu bărbaţi musulmani împotriva voinţei
lor, că ele să aibă încredere că Dumnezeu le va ocroti şi le
va întări în credinţă pentru a rezista la această
încercare.
Stiricrestine.ro

