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

“Nu te teme, căci Eu sunt cu
tine; nu te uita cu îngrijorare,
căci Eu sunt Dumnezeul tău;
Eu te întăresc, tot Eu îţi vin în
ajutor. Eu te sprijin cu
dreapta Mea biruitoare.”
Isaia 41:10

▀
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
d e l a G o l g o t a . O d ez b a te re i s to r i c ă ,
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. INVITAȚ I SPECIALI: Pastor, Vasile Bel, autor al
că rții Baptiștii și Marea Unire din 1918; Dr. Marius Silveșan, doctor ın
̂ istorie;
Pastor, Costel Ghioancă.
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Sunt singur!
▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori ș i hotă râ ți 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 ).

1 Regi 19:9-18

Minciuna care te poate afecta: Sunt singur!

▀
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.
▀
BINECUVÂNTARE. Familia Gacea Andrei ș i Maria ıș̂i aduce azi cu bucurie
cel de-al doilea copil, Ș tefan, ca să ne rugă m pentru binecuvâ ntarea lui. Andrei ș i
Maria, ım
̂ preună cu bă iețelul mai mare, Theo, sunt membri transferați de curâ nd
ın
̂ Biserica Harul. Astă zi, Cuvâ ntul Domnului va fi predicat de bunicul lui Ș tefan,
fratele Aurel Gacea, pă stor al Bisericii Baptiste din Tulcea. Dumnezeu să
binecuvâ nteze toată familia!

Adevărul care te eliberează de minciună

▀
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. Fiecare avem luptele noastre personale. Impreună suntem
ın
̂ regimentați ın
̂ armata lui Hristos, Biserica, ș i luptă m cot la cot ın
̂ bă tă liile
spirituale. Marți, ducem o altfel de luptă . Urmă reș te informațiile de pe grupul de
WhatsApp sau ın
̂ treabă un prieten!
▀
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!

Decizia îți aparține

▀
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 Exod de la cap. 7-13;
Psalmi de la cap. 20-30, conform programului de citire DIALOGOS.

Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, București, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
18.00 –19.30

Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
Contul Bisericii „Harul“ este: RO 09 RNCB 0089003698380001
B.C.R. Agenþia Theodor Pallady
Cod Fiscal - 12117218

Pastor, Aurel Gacea

P I C ĂT U R I P E N T RU S U F L E T
Promisiuni din Cuvânt
"Eu voi merge ı̂ n aintea ta, voi netezi
drumurile muntoase, voi sfă râ ma uşile de aramă şi
voi rupe ză voarele de fer. Iţi voi da visterii ascunse,
bogă ţii ın
̂ gropate, ca să ştii că Eu sunt Domnul care te
chem pe nume." ISAIA 45:2-3.

D I N I STO R I A B I S E R I C I I
Un om de neuitat - Matthew Henry
Matthew Henry a fost al doilea fiu dat de
Domnul lui Katherine ș i Philip Henry. S-a nă scut pe
18 octombrie 1662 ın
̂ Broad Oak, la o fermă situată ın
̂
provincia Flintshire, oraș ul Iscoid, regiunea Salop.
Fiind nă scut prematur, pă rinții se temeau că va muri
la naș tere sau curâ nd după aceea. Aș a că a fost
botezat la naș tere, ı̂ n tr-o zi de Sabat. Această
problemă a fost o povară ın
̂ plus pentru tată l să u, care
era un bun slujitor al Domnului. Mama provenea
dintr-o familie respectabilă . Din moș tenirea ei
modestă , soțul ei putea predica enoriaș ilor să i fă ră a
cere vreo plată .
Deș i plă pâ nd din punct de vedere fizic,
intelectual ș i spiritual, Matthew era talentat. Precoce
fiind, putea citi cu voce tare un capitol din Biblie de la
vâ rsta de 3 ani. William Turner a fost profesorul să u
ș i l-a ın
̂ vă țat gramatica ș i latina. Serios din fire, era cu
mult mai matur decâ t vâ rsta pe care o avea. Avea 9
ani câ nd i-a scris tată lui să u urmă toarea scrioare: „In
fiecare zi de câ nd ai plecat, mi-am fă cut lecțiile,
câ teva versete ın
̂ latină ș i două versete din Noul
Testament ın
̂ greacă . Sper că le-am fă cut bine ș i voi
continua pâ nă câ nd te ın
̂ torci”. Scrisoarea se ın
̂ cheie
cu niș te cuvinte ce reflectă o ın
̂ țelegere spirituală
profundă . „Providența ne arată că pă catul e cel mai
mare ră u, că ci a adus boala. Hristos este cel mai mare
bine; să -L iubim aș adar. Pă catul este cel mai mare
ră u, de aceea să -l urâ m cu o ură desă vâ rș ită ”.
El s-a nă scut ın
̂ tr-o vreme câ nd copiii mureau
la o vâ rstă fragedă . Fratele să u, John, nu a
supraviețuit ș i a murit câ nd era copil. Câ nd avea 10
ani, a suferit de o febră persistentă . Pă rea că va muri
din nou. Din nou, Domnul S-a ın
̂ durat de el ș i i-a
cruțat viața.
Câ nd a ım
̂ plinit 13 ani, Matthew Henry a scris
un fel de catalog al ın
̂ dură rilor primite, detaliind
progresul regeneră rii sufletului să u.
„Cred că acum 3 ani am fost convins de o
predică a tatălui meu din Psalmul 51:17 „Jertfele
plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și
mâhnită”. Cred că asta m-a înmuiat. Apoi, am început
să-L caut.”
Sensibilitatea sa spirituală a fot sporită de

tată l să u. In fiecare sâ mbă tă se pregă teau pentru
duminică citind din Biblie ș i rugâ ndu-se. Mai tâ rziu,
surorile lui ı̂și amintesc cum fratele lor le certa
referitor la acest lucru.
S-a că să torit cu Katharine Hardware, care a
murit după 2 ani de varicelă . Copilul care s-a nă scut a
supraviețuit. Pentru că fiica a avea nevoie de mamă ,
Matthew s-a recă să torit. Mary i-a dat o nouă fiică ,
Elisabeth, care s-a ım
̂ bolnă vit ș i nu a supraviețuit.
La 51 de ani, sufletul să u era puternic, dar
trupul era obosit. Pe 22 iunie 1714, la ora 8
dimineața, Matthew Henry a plecat la Domnul.

ÎNDEMNURI DIN SCRIPTURĂ
Vă ı̂ndemn dar, ı̂nainte de toate, să faceț i
rugă ciuni, cereri, mijlociri, mulț umiri pentru toț i
oamenii, pentru ım
̂ pă rați ș i pentru toți cei ce sunt
ın
̂ ă lțați ın
̂ dregă torii, ca să putem duce astfel o viață
Z BtAT
E Rtoată
E A evlavia
D E D Uș iM
N I C cinstea.
Ă
paș nicăDș iEliniș
ită , cu
cuItoată
1 Timotei 2:1-2

B I S E R I C A P E RS EC U TATĂ
Egipt – Locul 17 în Topul Mondial al
Persecuției
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STUDIU SURORI
Domnul Isus, prin moartea ș i ın
̂ vierea Sa, a
fă cut posibil ca Noul Legă mâ nt să fie instituit.
Domnul Isus Hristos este Mijlocitorul ș i are
slujba de Mare Preot ın
̂ Noul Legă mâ nt.
„ Dar, acum, Hristos a că pă tat o slujbă cu atâ t
mai ın
̂ altă cu câ t legă mâ ntul al că rui mijlocitor este
El, e mai bun, că ci este aşezat pe fă gă duinţe mai bune”
Evrei 8:6.
Care sunt alte legă minte pe care Dumnezeu
le-a fă cut cu omul, de ce este mai bun Noul Legă mâ nt
față de oricare alt legă mâ nt fă cut anterior ș i care
sunt „ fă gă duințele mai bune” promise?
Vino să descoperim ım
̂ preună !

G RU P U R I D E RU G ĂC I U N E Î N C AS E
Vedem cu toţi că tră im ın
̂ tr-un veac setos după
pă cat. Pă catul este cosmetizat, popularizat, azvâ rlit
ın
̂ urechile oamenilor prin radio,aruncat ın
̂ ochi prin
TV, reviste etc. Această generaţie de azi are nevoie de
rugă ciuni de mijlocire la tronul de har a Lui
Dumnezeu.
Un om ın
̂ ţelept a spus: „Poporul care nu se
roagă se ră tă ceşte". Credincioşii care au sufletele
activate de Duhul Sfâ nt, se adună ım
̂ preună ın
̂ case
pentru rugă ciuni, mijlocind pentru semeni; aș a cum
suntem ın
̂ demnaţi de versetele din Epistola lui Iuda
20, 21, 23: „Dar voi, prea iubiţilor, zidiţi-vă sufleteşte
pe credinţa voastră prea sfâ ntă , rugaţi-vă prin Duhul
Sfâ nt, ţineţi-vă ı̂ n dragostea Lui Dumnezeu, şi
aşteptaţi ın
̂ durarea Domnului ... că utaţi să mâ ntuiţi
pe unii, smulgâ ndu-i din foc".
Ei au ın
̂ ţeles că trebuie să salveze sufletele
oamenilor şi se roagă ca şi Elisei: „Doamne
deschide-le ochii ca să vadă ..." ce spune Isaia: „Că
mâ na Domnului nu este prea scurtă ca să
mâ ntuiască ... ci nelegiuirile pun un zid şi pă catele vă
ascund faţa Domnului” (Isaia59:1-2). Se roagă ca
Domnul să -i conştientizeze pe fiecare ın
̂ cepâ nd cu cei
din casele lor, cu vecinii şi prietenii lor pâ nă la cei de
pe stradă .

Intr-o țară unde 90% din populaţie este de religie
musulmană , creştinii din Egipt au fost trataţi ca cetă ţeni de
mâ na a doua ı̂ncă de la sosirea islamului pe aceste
meleaguri.
Apariţia grupă rilor radicale islamiste a intensificat
persecuţia ım
̂ potriva creştinilor, afectâ nd pe credincioşii
din sate, oraşe, ın
̂ locuri publice şi la locurile de muncă .
Indepă rtarea fostului preşedinte egiptean
Mohammed Morsi ın
̂ 2013 a fă cut ca grupă rile extremiste
să devină şi mai violenţe ım
̂ potriva creştinilor, pe care ei ıî
acuză că au contribuit la ın
̂ lă turarea preşedintelui.
Gruparea teroristă ISIS, ın
̂ mod special, a organizat
mai multe atentate violente ın
̂ zone diferite ale ţă rii. O
contribuţie importantă la creşterea nivelui de persecuţie o
are şi importanț a scă zută pe care egiptenii o acordă
libertă ţii religioase şi altor drepturi ale omului.
Cei care provin din familii musulmane şi se
convertesc la creştinism, ın
̂ fruntă o presiune ridicată din
partea celorlați membri ai familiei de a se ın
̂ toarce la islam.
Existenţa unei legislaţii stricte şi ı̂nguste face
dificilă pentru creştini obținerea de locuri pentru a se
aduna sau a construi locaşuri de ın
̂ chinare, iar ostilitatea şi
violenţa la adresa celor care reuşesc totuşi să se ın
̂ tâ lnească
ın
̂ comun creează pentru aceştia un mediu tensionat şi
restrictiv.
In ultimii 5 ani mai mult de 1.600 de creştini dn
satul Kom El-Loufy le este refuzat dreptul de a se ın
̂ tâ lni ın
̂
clă direa bisericii din satul lor datorită ostilită ţii
musulmanilor din localitate şi a refuzului autorită ţilor de a
le elibera autorizaţia pentru funcţionare.
In Duminica Floriilor 2017 , doi atacatori sinucigaşi
au detonat bombe, ucigâ nd 45 de enoriaşi şi ră nind alţi 100
ın
̂ oraşele Tanta şi Alexandria. Gruparea ISIS a revendicat
ambele atacuri.
Pe 26 mai 2017 , 28 de creştini copţi care că lă toreau
cu un autobuz spre o mă nă stire au fost opriţi ın
̂ drumul lor
şi ucişi prin ı̂ m puşcare, după ce au refuzat să se
convertească la islam.
Rugaţi-vă pentru Egipt
Rugaţi-vă pentru creştinii convertiţi de la islam şi
care au fost daţi afară de către familiile lor din casele unde
locuiau. Rugaţi-vă că Domnul să le scoată în cale adăpost şi
să le dea mângâiere.

Rugaţi-vă pentru clericii islamici, ca aceştia să-L
cunoască pe Hristos, pentru ca să fie folosiţi pentru
scopurile Lui.
Rugaţi-vă pentru creştinii cărora le sunt refuzate
drepturi elementare în sfera socială, politică sau juridică,
ca aceştia să se încreadă în puterea şi înţelepciunea lui
Dumnezeu.

Vietnam – Locul 18 în Topul Mondial al
Persecuției
Principalii responsabili de persecuţia creştinilor
din Vietnam sunt autorită ţile guvernamentale şi cele
locale, la care se adă ugă cultura tribală . Vietnam este una
dintre cele cinci ţă ri din lume care ın
̂ că mai este condusă
de un partid comunist.
S u n t a d o p t a te l e g i c a re d e z ava n t a j e a z ă
minoritatea creştină , iar aplicarea acestora aduce
persecuţie pentru creştini din partea autorită ţilor locale.
Cea mai mare confesiune creştină din Vietnam este cea
romano-catolică , care este considerată ca fiind suspectă
pentru că ar avea legă turi cu puterile stră ine.
Liderii grupurilor etnice consideră creştinii nişte
tră dă tori ai culturii şi identită ţii lor tribale, şi membrii
multor comunită ţi rurale se unesc cu ei ın
̂ persecuţia
ım
̂ potriva creştinilor.
Montaniarzii (oamenii de la munte) reprezintă un
grup etnic ce conţine o minoritate importantă de creştini
protestanţi, sunt consideraţi ın
̂ tr-un mod mai deosebit ca
fiind suspicioşi de că tre autorită ţi.
Convertiţii la creştinism de la religiile tribale
precum şi creştinii protestanţi din centrul şi nordul
Vietnamului experimentează cea mai mare persecuţie.
Aceşti credincioşi trebuie să ın
̂ frunte hă rţuire, excludere,
discriminare, confiscarea proprietă ţilor şi chiar violenţă
fizică din cauza credinţei lor. Mulţi ın
̂ cearcă să se refugieze
ın
̂ ţă rile ın
̂ vecinate, că utâ nd scă pare, ın
̂ să de multe ori
sunt trimişi ın
̂ apoi ın
̂ Vietnam.
Tot ın
̂ 2017, mai mulţi activişti catolici, bloggeri şi
pastori protestanţi au fost trimis la ın
̂ chisoare, au existat
şi expulză ri, un profesor catolic a fost expulzat ın
̂ Franţa şi
un pastor protestant ın
̂ SUA.
Rugaţi-vă pentru Vietnam
Rugaţi-vă pentru membrii familiilor care pun
presiune pe rudele care se convertesc, ca aceştia să se
întoarcă înapoi la credinţele şi ritualurile tradiţionale.
Rugaţi-vă ca aceştia să vină la Hristos prin mărturia
rudelor creştine.
Pe măsură ce comunitatea creştină creşte,
guvernul depune eforturi pentru monitorizarea acestora şi
ia măsuri pentru a-i limita creşterea. Rugaţi-vă pentru o
relaxare a acestor restricţii şi pentru mai multă libertate
pentru creştini.
Stiricrestine.ro

