Anunțuri:

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Ion
2. Baciu Zoia
3. Barbu Zoica
4. Belu Că tă lin
5. Belu Vilma
6. Blasek Aurelia
7. Câ ndea Cornel
8. Chiș că Georgeta
9. Cibu Maxim
10. Coteanu Anton
11. Ene Lucreția
12. Geamanu Mioara
13. Ignat Maria
14. Ion Rozalia
15. Ionescu Eugenia
16. Ivaș cu Maria
17. Lă ză rescu Ș tefan
18. Micu Gherghina
19. Mihai Constantin
20. Mihă ilescu Marta
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

Eu sunt Uș a. Dacă
intră cineva prin Mine,
va fi mâ ntuit; va intra
ș i va ieș i ș i va gă si
pă ș une.

▀
CATEHEZĂ. Contiună studiul de
cateheză ın
̂ ceput cu ceva timp ın
̂ urmă ,
studiu la care sunt aș teptați toți cei care
doresc ș i sunt hotă râ ți să -L urmeze pe
Domnul Isus Hristos ș i să -ș i mâ ntuiască
sufletul. La acest studiu insistă m pe
cunoaș terea principalelor doctrine biblice, pe adevă rurile Scripturii
privind mâ ntuirea sufletului ș i ın
̂ cercă m să ră spundem la 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
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, ı̂n fiecare duminică după amiază , să ı̂nvă ț ăm
ı̂mpreună 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.

Ieșirea de urgență
Exod 12
Toate clă dirile publice trebuie să aibă un plan de evacuare ın
̂ caz de
urgență. In acest scop sunt instalate ın
̂ dreptul uș ilor indicatoare ca acesta:

▀
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!
▀
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 cap.
21-27; Psalmi 38-45, conform programului de citire DIALOGOS.
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▀
BĂRBAȚI. Invită m TOȚ I bă rbaț i i botezaț i să ı̂ n vă ț ă m
ım
̂ preună din Cuvâ nt cum să fim ucenici ș i cum să facem ucenici. In
fiecare miercuri de la 19.40, la capelă.

Ioan 10:9

18.00 –20.00
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Acest plan al ieș irii de urgență poate salva vieți, dacă este urmat cu
strictețe. In caz de pericol toți vor să iasă , să fugă , să -ș i scape viața, ın
̂ să doar
unii vor reuș i.
Cartea Exod din Biblie este cartea Ieșirii; o ieș ire miraculoasă de
urgență dintr-o situație periculoasă fă ră ieș ire. Faraon nu ar fi vrut nici ın
̂
ruptul capului să ıî lase pe evrei să iasă din Egipt. Dumnezeu ın
̂ să l-a adus ın
̂
situația ın
̂ care să spună : „Sculați-vă , ieșiți din mijlocul poporului meu...”
(Exod 12:31).
Viața noastră este ın
̂ pericol de a se pierde veș nic. Dumnezeu a stabilit
o Ieș ire de urgență ın
̂ siguranță. Ca să te salvezi trebuie să realizezi pericolul
ın
̂ care te afli, să ıț̂i dai seama că eș ti ın
̂ tr-o situație fă ră ieș ire ș i să alergi
imediat spre ieș irea de urgență. Pă catul ne-a ın
̂ robit ș i ne-a adus pedeapsa
focului veș nic. Dumnezeu a ı̂ngă duit ca toț i oamenii să fie ı̂nchiș i ı̂n
neascultare, „ca să aibă milă de toți” (Romani 11:32, 33).
Inainte de a aduce incendiul global, că ci „pă mâ ntul cu tot ce este pe el
va arde” (2 Petru 3:10), Dumnezeu spune: Ieș iți, „mâ ntuiți-vă din mijlocul
acestui neam tică los”! (Fapte 2:40). Există o singură ieș ire de de siguranță:
HRISTOS! Isus a zis: „Eu sunt UȘ A. Dacă intră cineva prin Mine va fi mâ ntuit;
va intra ș i va IEȘ I, ș i va gă si pă ș une.” (Ioan 10:9)
Pastor, Daniel Mercioniu

P I C ĂT U R I P E N T RU S U F L E T

POEZIE

Pentru că n-au iubit sfaturile mele ș i au
nesocotit toate mustră rile mele, de aceea se vor hră ni
cu rodul umbletelor lor ș i se vor să tura cu sfaturile
lor. Dar cel ce m-ascultă va locui fă ră grijă , va tră i
liniș tit ș i fă ră să se teamă de vreun ră u. Proverbe
1:30,31,33

Aștepți să vină Domnul…

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
Eveniment de Crăciun la penitenciarul de
femei din Târgșor
De mai bine de două luni o echipa din Biserica
„Harul” s-a implicat ın
̂ penitenciarul de femei din
Tâ rgș or pentru pregă tirea unei scenete de Cră ciun.
Dumnezeu a binecuvâ ntat pâ nă acum lucrarea.
Personalul ne-au susținut cu multă bună voință, iar
deț i nutele au participat cu mult entuziasm la
repetiții, ba chiar au fost dornice să repete ș i singure,
ı̂n lipsa noastră . Dumnezeu a creat o atmosferă
frumoasă ș i ocazii de a discuta cu fetele de acolo
despre problemele lor ș i despre soluț i a lui
Dumnezeu pentru mâ ntuirea ș i schimbarea vieții.
Vrem să vă cerem sprijinul ı̂n rugă ciune pentru
spectacolele care vor avea loc miercuri, 12
decembrie, la Penitenciarul Tâ rgș or, ı̂n prezenț a
copiilor deținutelor, a altor deținute ș i a personalului
ș i vineri, 14 decembrie, la un centru de copii din
Filipeș ti. Mai multe persoane din Biserica „Harul” au
donat bani ș i s-au implicat ın
̂ pregă tirea cutiilor cu
cadouri pentru cei 15 copii care ıș̂i vor vizita mamele
la penitenciar.
Rugați-vă ca toți cei care vor asculta sceneta să
înțeleagă mesajul Crăciunului și să fie copleșiți de
dragostea lui Dumnezeu.

ÎNDEMNURI DIN SCRIPTURĂ
Vă ın
̂ demn dar, fraților, pentru ın
̂ durarea lui
Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă
vie, sfâ ntă , plă cută lui Dumnezeu; aceasta va fi din
partea voastră o slujbă duhovnicească . Să nu vă
potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți
prin ın
̂ noirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine
voia lui Dumnezeu: cea bună , plă cută ș i desă vâ rș ită .
Romani 12:1-2

Traian Dorz
Aştepţi să vină Domnul şi tot deşert vorbeşti,
Aştepţi să vină noaptea şi tot pierdut tră ieşti.
Să vină ın
̂ vierea şi tot nepregă tit,
Să vină judecata şi tot nepocă it.
Să vină veşnicia cu focul inamic,
Iar plâ ns şi pocă inţă , nimic, nimic, nimic.
Ce-aştepţi tu de la Domnul sau de la moartea Sa?
Ce-aştepţi de la-nviere sau judecata grea?
Ce-aştepţi ın
̂ veşnicie? Ce crezi c-ai să primeşti?
Câ nd toate bat la uș ă, tu nici nu te gâ ndeşti.
O, viaţa ta se pierde zadarnic pic cu pic,
Iar plâ ns şi pocă inţă , nimic, nimic, nimic.
Ascultă ın
̂ ştiinţarea, ascult-o mă car azi,
'Nainte de-a ajunge ın
̂ veşnicul necaz.
Intoarce-te la Domnul câ t este timp şi har,
De mâ ine poate totul pe veci va fi-n zadar.
O, iată secerişul, tu n-ai dat nici un spic,
Şi n-ai ın
̂ veşnicie, nimic, nimic, nimic.

B I S E R I C A P E RS EC U TATĂ
Tadjikistan – locul 22 în Topul Mondial al

doresc să stâ rnească vreun conflict cu Rusia, cei care
aparţin de Biserica Ortodoxă nu au probleme privind
credinţa lor ın
̂ viaţa de zi cu zi.
Ca şi ı̂n majoritatea celorlalte ţă ri islamice,
creştinii care s-au convertit de la islamism ın
̂ fruntă
greul persecuţiei
D E Z B AT Ecare
R E Avine
D E din
D Upartea
M I N I Cfamiliei,
Ă
prietenilor şi a comunită ţilor locale. De multe ori
aceşti creştini trebuie să facă faţă unei presiuni
insuportabile de a renunţa la noua credință şi a se
ın
̂ toarce la islam, iar acest lucru ın
̂ seamnă de multe ori
că ei vor trebui să ın
̂ dure violențe fizice şi domiciliu
forţat. Acest tip de persecuţie se completează cu
persecuţia din partea autorită ţilor. Baptiştii,
evanghelicii şi penticostalii au de ı̂ n durat razii,
ameninţă ri şi amenzi ca mă suri de intimidare din
partea autorită ţilor.
Rugaţi-vă pentru Tadjikistan
Rugaţi-vă pentru creştinii care se află sub
supravegherea autorităţilor şi care sunt bătuţi şi
ameninţaţi în încercarea de a-i face să renunţe la
credinţă. Rugaţi-vă pentru ei să rămână puternici în
credinţă în fața persecuţiei.
Pentru regimul din Tadjikistan orice grup care
deviază de la normele acceptate, aşa cum sunt creştinii,
sunt indezirabili si trebuie eliminați. Rugaţi-vă ca
presiunea la care sunt supuşi creştinii să scadă şi ca ţara
să devină mai deschisă la credinţa creştină.
Creştinii sunt văzuţi ca extremişti pentru că îşi
practică credinţa în afară structurilor autorizate de
stat. Rugaţi-vă ca această mentalitate să se schimbe.

Persecuției

Malaysia – locul 23 în Topul Mondial al
Persecuției

In Tadjikistan nu sunt permise nici un fel de
activită ţi religioase, altele decâ t cele care sunt
autorizate şi monitorizate de că tre stat. Autorită ţile
guvernamentale reprezintă principalul persecutor şi,
ı̂ n cepâ nd cu anul 2015, au intensificat nivelul
represiunii. Deoarece protestanţii şi evanghelicii
sunt suspectaţi că sunt spioni care urmă resc
ră sturnarea ordinii politice din ţară , guvernul le
monitorizează strict orice activitate cu scopul de a
controla şi ın
̂ cele din urmă de a elimina complet
prezenţa lor din ţară .
Incă din luna august 2011, a intrat ın
̂ vigoare o
lege ce interzice orice activitate religioasă a
persoanelor mai tinere de 18 ani.
Creştinii din Tadjikistan ı̂ndură mai multe
forme de persecuţie, acest lucru depinzâ nd de
trecutul şi de apartanenț a acestora. Deoarece
Biserica Ortodoxă Rusă nu se implică ın
̂ activită ţi de
evanghelizare ı̂n Tadjikistan, iar autorită ţile nu

Constituţia Malayesiei interzice convertirea
cetă ţenilor acestei ţă ri şi ră spâ ndirea orică rei alte
religii ın
̂ afară de islam. Partidele de pe ın
̂ treg spectrul
politic al ţă rii susţin şi protejează islamul iar
autorită ţile depun toate eforturile pentru a menţine şi
extinde influența acestei religii asupra societă ţii ın
̂
dauna religiilor minoritare non-musulmane, cum ar fi
creştinismul.
Organizaţiile neguvernamentale promovează ın
̂
mod constant obiectivul de a fi „campionii islamului”
şi sunt beneficiarele unor numeroase ajutoare
financiare de la guvern, iar prin activitatea lor ın
̂ treţin
un spirit de conflict şi discriminare religioasă .
Pentru creştinii ce s-au convertit de la islam ce
mai mari persecutori sunt familia imediată şi cea
extinsă .
Creştinii convertiţi de la islam ın
̂ fruntă cea mai
grea persecuţie, pentru că fiecare etnic malaysian este
considerat automat musulman. Convertiţii sunt
consideraţi infractori şi tră dă tori, atâ t de că tre familie

câ t şi de societate. In timp ce autorită ţile şi ONG-urile
monitorizează activită ţile catolicilor şi ale
metodiştilor , persecuţia se concentrează pe
g r u p ă r i l e eva n g h e l i c e c a re s u n t a c t ive ı̂ n
evanghelism. Preș edintele PAS, unul dintre partidele
politice, Hadi Awang, ıî calomniază ın
̂ mod deschis pe
creştini şi pretinde că aceştia oferă bani pentru a
obţine conversii. Acest partid a introdus o iniţiativă
legislativă ce vizează implementarea legii penale
islamice, ı̂n nord-estul statului Kelantan. Această
lege a atras multă ură ım
̂ potriva creştinilor.
Atunci câ nd se afla că un musulman s-a
convertit la creştinism, acesta va fi raportat că tre
autorită ţi şi/sau izgonit din comunitate. Convertirea
atrage pierderea dreptului de moştenire, iar dacă
este că să torit şi soţul sau soţia este musulman, cel
convertit poate pierde şi custodia copiilor.
Autorită ţile impun ca toţi copiii de gră diniţă şi
şcoală primară să primească educaţie islamică . După
şcoala primară , studenţii musulmani (inclusiv
creştinii care s-au convertit de la islam) trebuie să
frecventeze ore de ı̂nvă ţă tură islamică . La nivel
universitar există un curs obligatoriu intitulat
„Islamul şi civilizaţia orientală ” care, ın
̂ fapt, nu este
altceva decâ t un instrument folosit de autorită ţi
pentru a-i ın
̂ doctrina mai departe pe studenţi.
Rugaţi-vă pentru Malaysia
Rugaţi-vă pentru protecţia adunărilor secrete
formate din foşti musulmani care au venit la credinţa
în Hristos. Rugaţi-vă ca aceştia să petreacă un timp de
părtăşie de fiecare dată când se întâlnesc, şi să fie
încurajaţi şi uniţi în faţă dificultăţilor.
Rugaţi-vă pentru putere şi curaj pentru toţi
creştinii, dar în special pentru noii convertiţi, care se
pot confrunta cu perspectiva de a fi daţi afară din casă,
izolaţi de familie şi comunitate şi trimişi la tabere de
re-educare islamică.
Malaysia a trecut recent printr-o perioadă
caracterizată de instabilitate politică, socială şi
religioasă. Conform constituţiei, etnicii malaysieni
sunt musulmani. Din această cauză ei nu au
posibilitatea legală de a părăsi islamul , iar cei care
sunt practicanţii altor religii le este interzis să facă
prozeliţi dintre musulmani. Rugaţi-vă pentru
schimbare în Malaysia.
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!

