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

Domnul Dumnezeul meu,
îmi luminează întunericul
meu.
Psalmi 18:28

▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori
ș i hotă râ ț i să -L urmeze pe Domnul Isus
Hristos, că a ı̂nceput 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 tinț ă că ı̂n
perioada urmă toare, ı̂n 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.
▀
CINA DOMNULUI. In această dimineață vom celebra moartea pe cruce
a Mâ ntuitorului, amintindu-ne de trupul Să u frâ nt pe cruce ș i de sâ ngele Lui
vă rsat pentru iertarea pă catelor noastre. Se pot ım
̂ pă rtă ș i cu pâ inea ș i vinul
(simboluri ale trupului ș i sâ ngelui Domnului), 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 Dumnezeu ș i cu semenii.
▀
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 ım
̂ preună cu armura lui Dumnezeu, ca să faci față ră zboiului
spiritual. Marți, de la 18.30, ın
̂ capelă !
▀
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!
▀
COMITET. Frații din comitetul bisericii sunt invitați mâ ine seară de la
ora 18.00 pentru ș edința lunară , pentru rugă ciune, sfă tuire ș i luarea unor
decizii pentru perioada care urmează .
▀
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 cartea Geneza de
la cap. 36-42, ș i din Evanghelia după Marcu de la cap. 8-14, conform
programului de citire DIALOGOS.
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Adevăruri scoase la lumină de întuneric
Matei 27:45-66
Multe semne ș i simboluri au ın
̂ soțit crucificarea ș i moartea
Mâ ntuitorului. Crucea, cutremurul, cuvintele spuse pe cruce,
ın
̂ tunericul sunt doar câ teva dintre acestea. Deș i ın
̂ general ın
̂ tunericul
este asociat cu ignoranța ș i obscurantismul, cele trei ceasuri de beznă ın
̂
plină zi aduc mai multă lumină decâ t soarele ın
̂ toată stră lucirea lui.
Strigătul disperării primește răspuns (Matei 27:45-50)
Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit? La acest
strigă t ră spund oamenii, Scriptura, dar ș i Isus.
Crucea sfâșie perdeaua și inima (Matei 27:51-54)
Moartea lui Hristos a sfâ ș iat catapeteasma care restricționa
accesul omului ın
̂ prezența lui Dumnezeu din Sfâ nta Sfintelor; dar ș i
inima Mariei de la piciorul crucii ș i a Tată lui din cer.
Femeile merg până la capăt (Matei 27:55-56, 61)
Unii ucenici se ascund ın
̂ ın
̂ tuneric, dar ın
̂ tunericul acesta le pune
ın
̂ lumină pe femeile slujitoare, care Il urmează pe Isus pâ nă la capă t.
Ucenicul ascuns învinge frica (Matei 27:57-60)
Dintre ucenicii ascunș i, unii ın
̂ ving teama ș i ies la lumină . Ei au
resurse nebă nuite care pot fi puse ın
̂ slujba lui Hristos.
Ucenicii sunt uneori supraestimați (Matei 27:62-66)
Uneori duș manii ıî consideră pe creș tini mai viteji decâ t sunt.
Doar ın
̂ vierea lui Hristos ș i umplerea cu Duhul Sfâ nt pot ajuta Biserica
să ıș̂i ım
̂ plinească misiunea de care se teme duș manul.
Nu te teme de ın
̂ tuneric. Uneori el luminează mai tare decâ t
soarele. Ceea ce ıț̂i poate descoperi Dumnezeu ın
̂ mijlocul ın
̂ tunericului
e la fel de important ca descoperirile pe care le face lumina. Roagă -te ș i
speră ım
̂ preună cu David: Domnul Dumnezeul meu, îmi luminează
întunericul meu (Psalmi 18:28).
Pastor, Daniel Mercioniu

STUDIU SURORI

POEZIE

In să ptă mâ na a patra din studiul „Descoperă
de ce a murit ș i a ın
̂ viat Isus” privim la evenimentele
descrise ın
̂ Marcu 15:1-22. La să rbă toarea Paș telor, la
praznicul Azimilor:

MÂINILE TALE

- Marele nostru Preot a fost acuzat pe nedrept,
abuzat verbal ș i bă tut, judecat ilegal de că tre preoții
cei mai de seamă

de Costache Ioanid

„Mâ inile Tale, dulce Isuse,
mâ inile care din lut ne-au creat,
ın
̂ tinse pe lemn se lă sară stră punse,
o, mâ inile Tale ce totul au dat!

- Invă ț ătorul din Galileea, care a vindecat
bolnavii, a dat vedere orbilor ș i i-a eliberat pe cei
apă sați, a fost bă tut, legat la ochi, batjocorit ș i legat de
oameni care voiau moartea Lui

Gleznele Tale, glezne trudite,
pline de colb, ș i de spini, ș i de dor,
pe lemnul ruș inii au fost țintuite,
ca dreaptă ră splată a dragostei lor...

- Impă ratul ım
̂ pă raților a fost ım
̂ bră cat cu o
haină de purpură , a fost ı̂ n josit, dispreț u it ș i
batjocorit

Fruntea senină ca ză rile-albastre,
plină de milă adâ nc s-a plecat,
primind diadema batjocurii noastre
drept cel mai de seamă triumf de-mpă rat.

- Fiul care ne-a fost dat de Dumnezeu ca să ia
domnia vieții noastre pe umă rul Lui, a fost interogat,
dat să fie ră stignit de că tre Pilat
- Mielul lui Dumnezeu, care a venit să ridice
pă catul lumii ș i să aducă iertarea pă catelor, a fost
respins, ca să fie eliberat Barnaba , un criminal.
După aceste tratamente barbare, avea să
urmeze moartea. Bă tut ș i ın
̂ sâ ngerat, Isus a fost pus
să Iș i ducă crucea la Golgota, unde va fi pus pe cruce
ș i ră stignit.
”Ce dragoste de Dumnezeu, să moară un Rege ın
̂
locul meu! Ce dragoste! Uimit privesc....cu tot ce am

Buzele Tale, pe care stă tură
vorbele sfinte din cer coborâ nd,
gustară paharul de fiere ș i ură
ș i râ uri de sâ nge lă sară iertâ nd.
Inima sfâ ntă , floarea ascunsă ,
cerul ın
̂ treg pă ră sindu-l, veni,
de-o suliță rece să fie stră punsă ,
adâ nc vinovată c-atâ t ne iubi.
Dragostea care din Tată l purcede,
plâ nge ș i astă zi cu-acelaș i suspin.
Dar oricare suflet aude ș i crede,
ın
̂ dragostea sfâ ntă se-alină deplin!”

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

B I S E R I C A P E RS EC U TATĂ

Noi Il lă udă m pe Dumnezeu pentru că avem
pâ ine, apă , aer, dar trebuie să ın
̂ țelegem direcția vieții
noastre dată de Domnul ISUS prin Biblie. In Ioan 4:27
avem descrisă scena ın
̂ care ucenicii ın
̂ torcâ ndu-se la
Domnul Isus cu mâ ncare, Il gă sesc stâ nd de vorbă cu
o femeie despre darul lui Dumnezeu. Ei Il ın
̂ demnau
să mă nâ nce, „Dar El le-a zis: Eu am de mâ ncat o
mâ ncare, pe care voi n-o cunoaș teți… Iată Eu vă spun
"Ridicaț i-vă ochii, ș i priviț i holdele gata pentru
seceriș ”. Deci direcția dată de Domnul Isus este:
Ridică -te, scoală -te ș i du-te. Echipa care a fost
să ptă mâ na trecută la Puieni, a urmat porunca ș i s-au
dus. Dacă prima ın
̂ tâ lnire a fost una timidă , acum vă
putem spune că Domnul ne-a bucurat cu 20 de copii
ș i nu numai atâ t au dorit să ră mâ nă ș i ın
̂ adunarea
celor mari. Deci rugaț i-vă in continuare pentru
desțelenirea terenului arid.

Nigeria – locul 14 în Topul Mondial al
Persecuției
Cea mai mare amenințare pentru creș tinii din
Nigeria o reprezintă ın
̂ vă țăturile activismului islamic
radical. Islamul reprezintă religia dominantă ı̂n
nordul ț ării, ı̂n timp ce ı̂n partea de sud religia
creș tină este predominantă . Există , de asemenea,
conflicte ın
̂ curs de desfă ș urare ın
̂ tre diferite grupă ri
etnice, fenomen care contribuie la persecuț i a
creș tinilor care, de cele mai multe ori, sunt prinș i la
mijloc.
Grupă ri radicale precum Boko Haram ș i
Pă storii Fulani sunt responsabile pentru persecuția
intensă a creș tinilor din partea de nord ș i ın
̂ centura
de mijloc a țării. Nigeria este afectată ș i de existența
unor grupă ri criminale implicate ın
̂ traficul de carne
vie ș i cel de droguri, iar la nivelul autorită ț ilor
centrale ș i locale domină o stare generalizată de

corupție, fapt ce contribuie la nesiguranța crescută ın
̂
care se află creș tinii.
In partea de sud a Nigeriei creș tinii se bucură
de libertatea de a-ș i practica credinț a. In nordul
Nigeriei, creș tinii sunt tratați ca ș i cetă țeni de mâ na a
doua, D
sunt
i șEi Dexcluș
E Z Bdiscriminaț
AT E R E A D
U M I iN din
I C Ăviaț a
comunită ț ii. Crimele, violenț ele fizice ș i jefuirea
creș tinilor sunt la ordinea zilei. Creș tinii convertiți de
la islam ı̂nfruntă o persecuț ie cruntă din partea
propriilor familii, sunt respinș i, amenințați ș i presați
să se ı̂ n toarcă la islam. Corupț i a de la nivelul
autorită ților le face pe acestea incapabile să ofere
protecție creș tinilor ım
̂ potriva violențelor la care sunt
supuș i.
Rugați-vă pentru Nigeria
Rugați-vă împreună cu creștinii nigerieni
pentru protecția acestora, în special pentru femeile
creștine care pot fi răpite și forțate să se căsătorească cu
bărbați musulmani.
Rugați-vă pentru mângâierea miilor de creștini
nigerieni care au fost nevoiți să se refugieze din zonele
periculoase, rugați-vă ca Dumnezeu să dea înțelepciune
lucrătorilor din organizațiile creștine precum Open
Doors, care sunt prezente la fața locului și care oferă
ajutor material și consiliere celor aflați în nevoie.
În partea de nord a Nigeriei, unde islamul este
dominant, comunitățile creștine sunt de multe ori
neglijate, lăsate fără apă potabilă și asistență medicală.
Rugați-vă ca Dumnezeu să poarte de grijă pentru
nevoile acestor oameni.

Siria – locul 15 în Topul Mondial al
Persecuției
In Siria creș tinii sunt persecutaț i de că tre
grupă rile islamice radicale, de că tre membrii
propriilor familii, de autorită ți ș i de liderii islamici. In
iunie 2014, gruparea teroristă Stat Islamic (ISIS) a
declarat partea de nord a Siriei ca fă câ nd parte
dintr-un aș a-zis califat islamic ș i a ı̂ n ceput
implementarea unei forme foarte stricte a legii Sharia.
In acelaș i an creș tinii au fost forțați să semneze
un contract religios numit „dhimmi”, prin care au fost
nevoiț i să renunțe la drepturile ș i libertă ț ile lor
religioase. Societatea siriană s-a radicalizat repede, ın
̂
special ın
̂ zonele controlate de ISIS sau de alte grupă ri
islamice extremiste.
Autorită țile guvernamentale sunt cunoscute
pentru modul abuziv ı̂ n care restricț i onează
activitatea bisericilor evanghelice, iar pentru noii
convertiți propria familie reprezintă o sursă continuă

de persecuț ie ı̂ntru-câ t vor face presiuni pentru
ın
̂ toarcerea la islam.
Toți creș tinii din Siria suferă persecuție ın
̂ tr-o
formă sau alta.
Bisericile istorice au fost demolate sau
transformate ın
̂ centre islamice, iar liderii lor au fost
atacați sau ră piți din cauză că erau cunoscuți la nivel
public.
Bisericile evanghelice (ın
̂ care se includ ș i
baptiș tii ș i penticostalii) reprezintă ținte sigure din
cauza faptului că sunt divizate. Presiunea este foarte
ridicată , ın
̂ special ın
̂ zonele controlate de grupă rile
islamice radicale unde creș tinilor le este interzis
să -ș i practice credința. Cineva care, de exemplu, este
auzit câ ntâ nd o câ ntare creș tină poate avea mari
greută ți. Creș tinii din aceste zone sunt forțați să
adere la stilul de vestimentație islamic, să plă tească
taxe de protecție ș i să adopte regimul alimentar
islamic, inclusiv le este interzis consumul orică ror
bă uturi alcoolice.
Rugați-vă pentru Siria
Rugați-vă pentru negocieri de pace în Siria.
Războiul care se duce acolo este unul complex, în care
civilii suferă imens. Până în prezent, negocierile nu au
avut un rezultat concret. Rugați-vă ca Dumnezeu să
facă ca lucrurile să ia o întorsătură spre bine.
Din cauza războiului ce se desfășoară
neîntrerupt de mulți ani, necesitățile de bază au ajuns
să fie greu de satisfăcut. Rugați-vă ca Dumnezeu să
facă ca proviziile atât de necesare de apă, hrană și
medicamente să ajungă la copiii Lui. Rugați-vă ca toți
creștinii din Siria să fie încurajați și întăriți în credință.
Rugați-vă pentru autorități și pentru guvernul
din Siria, ca aceștia să ia decizii bune pentru poporul
din Siria și pentru viitorul țării.
Stiricrestine.ro

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!

