Rugãciune specialã pentru
FAMILIE

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreþia
8. Georgeta Chiºcã
9. Ignat Maria
10. Ion Rozalia
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaºcu Maria
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihãilescu Marta
17. Mitroi Alexandra
18. Mitu Emilia
19. Nica ªtefia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniºoara
23. Rãducanu Georgeta
24. Rãdulescu Venera
25. Rãduþã Constantin
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Vandici Aurora
33. Vasile Alexandru
34. Voinea Simona
Publicãm numele bolnavilor pentru a
asigura o cât mai bunã informare cu privire la
starea membrilor bisericii. Vã rugãm sã-i
vizitaþi pe cei care sunt bolnavi ºi sã ne
informaþi despre orice modificare a stãrii lor.
Pentru a obþine adresele persoanelor bolnave,
vãrugãm sãluaþi legãturacu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

„Tomo”, i-a zis Isus, „pentru
cã M-ai vãzut, ai crezut.
Ferice de cei ce n-au vãzut, ºi
au crezut”.
(Ioan 20:29)

sMulþumim lui Dumnezeu cã El a întemeiat familia.
sMulþumim pentru familiile sãnãtoase din biserica
noastrã.
sMulþumim pentru pãrinþii care sunt preocupaþi ºi
implicaþi în viaþa spiritualã a copiilor lor.
sMijlocim pentru familiile creºtine sã reflecte slava ºi
voia lui Dumnezeu în societate.
sMijlocim pentru familiile încercate de greutãþi ºi suferinþe.
sMijlocim pentru lucrarea cu familiile din biserica noastrã, sã fie eficientã.
sCerem de la Dumnezeu mântuirea copiilor din familiile creºtine.
sCerem de la Dumnezeu vindecarea relaþiilor frânte dintre soþi.
sCerem înþelepciune pentru soþi ºi soþii, fiecare sã-ºi îndeplineascã în familie rolul lãsat lui de
Dumnezeu.
RESURSE PE SITE-UL BISERICII(www.bbht.ro). Vã reamintim ca pe site-ul bisericii
noastre gãsiþi resurse spirituale pe care le puteþi accesa de acasã. Din secþiunea RESURSE
puteþi puteþi asculta ºi/sau descãrca predicile din bisericã în format audio ºi mãrturii
ale membrilor bisericii; de asemenea, veþi putea accesa ºi/sau descãrca în format
electronic: Buletinul bisericii, Pliantul Dialogos ºi Ghidul de studiu pentru grupurile
de ucenicie.Mulþumim tuturor celor care editeazã ºi încarcã pe site aceste resurse!

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
CATEHEZÃ. În aceasã dimineaþã s-a reluat studiul de catehezã, întrerupt în
o
ziua de Paºte. Îi aºteptãm în continuare pe toþi cei care doresc sã cunoascã principalele
doctrine ale Sfintelor Scripturi, sã cunoascã adevãruri privind mântuirea sufletului
sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în
o
fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care
doresc sã mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au
loc în corpul din faþã, la etaj.
CITIREA BIBLIEI. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei
o
prin proiectul Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine
cronologicã. Sãptãmâna aceasta se va citi 10-17.

18.00 –19.30
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Toma - necredinciosul, credincios
Ioan 20-24-31
A devenit un lucru obiºnuit în creºtinism, ca în a doua duminicã de la Învierea
lui Isus sã vorbim despre Toma, pentru cã doar în aceastã zi, acest ucenic l-a vãzut pe
Hristosul înviat. Astfel cã, aceastã zi a rãmas cunoscutã pânã în zilele noastre ca fiind
duminica lui Toma.
Nu ºtim ce l-a împiedicat pe Toma sã nu fie împreunã cu ceilalþi ucenici în
duminica învierii, când Hristosul înviat li s-a arãtat acestora, dar ºtim cã o sãptãmânã
întreagã Toma s-a zbãtut în îndoialã ºi necredinþã. Toate mãrturiile venite din partea
femeilor, Mariei Magdalena, din partea apostolilor, ale celor doi ucenici care mergeau
spre Emaus, n-au fost suficiente ca El sã creadã cã Hristos a înviat. Rãspunsul lui Toma
la toate mãrturiile celorlalþi a fost invariabil acesta: Dacã nu voi vedea în mâinile Lui
semnele cuielor, ºi dacã nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede. (v 25).
Domnul Isus îl iubea pe Toma ºi ºtia cã era sincer în cãutarea adevãrului, cã
dorea sincer sã-L vadã cu ochii lui pe Hristosul înviat. Iar când Mântuitorul li s-a arãtat
a doua oarã apostolilor, lui Toma i-a acordat o atenþie specialã, arãtându-i semnele din
mâinile ºi din coasta Sa, urmate ºi de o mustrare din partea Domnului: ...nu fi
necredincios, ci credincios (v 27b). În faþa evidenþelor, Toma se pleacã înaintea lui
Isus fãcând o puternicã mãrturisire de credinþã: Domnul meu, ºi Dumnezeul meu!
(v 28)
Dupã aceastã mãrturie de credinþã a lui Toma, Mântuitorul face o afirmaþie
care-l viza direct pe Toma dar ºi pe cei ce n-au avut harul pe care l-a avut Toma, sã-L vadã
pe Isus.
Tomo, i-a zis Isus, pentru cã M-ai vãzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au
vãzut ºi au crezut. (v 29)
Prin aceste cuvinte, Mântuitorul aratã ca sunt mai multe categorii de oameni
care au atitudini diferite faþã de Persoana ºi lucrarea Sa:
1.Oameni care vãd ºi cred.
Sunt cei care vor dovezi palpabile, asemenea lui Toma, ºi cred.
2.Oameni care nu vãd ºi cred.
Sunt toþi cei care cred în Isus, fãrã sã-L fi vãzut.
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3.Oameni care vãd ºi nu cred.
Sunt cei care, împotriva oricãror argumente ºi dovezi, rãmân necredincioºi.
4.Oameni care nu vãd ºi nu cred.
Sunt cei ignoranþi, care nu manifestã niciun interes faþã de Isus ºi de lucrarea
Sa.
Continuarea în pagina 2

Existã ºi în zilele noastre aceste categorii de oameni:
existã credincioºi, dar ºi necredincioºi. Existã oameni pe
care cel rãu i-a orbit sã nu vadã nimic din lucrãrile lui
Dumnezeu, sã nu vadã dragostea lui Dumnezeu. Iar alþii deºi
le vãd, rãmân împietriþi ºi respingãtori pânã la sfârºitul
vieþii, ºi mor în necredinþã.
Dar existã ºi oameni (aºa cum suntem ºi noi), care nau avut harul pe care l-a avut Toma ºi ceilalþi ucenici, sã-L
vadã pe Isus înviat, dar cred cu putere mãrturiile acestora, pe
care le avem în Sfânta Scripturã. Mai sunt ºi oameni care vor
dovezi, semne, ca sã creadã în Isus, ºi pentru cei care sunt
sinceri în cãutarea adevãrului, Dumnezeu are cãile Lui de a li
se descoperi ºi acestora.
Întrebarea este: tu din care categorie faci parte? Te
numeri printre cei necredincioºi? Atunci trebuie sã ºtii cã
existã încã har sã poþi crede în Isus ºi sã devii un credincios.
Te numeri printre cei credincioºi? Dã slavã lui Dumnezeu, cã
Isus pentru aceasta a murit ºi a înviat sã te facã un copil al Sãu
ºi moºtenitor al vieþii veºnice.
Pastor, Nicolae Ologeanu

CHIBRITUL ªI LUMÂNAREA
Au existat cândva, într-o încãpere, un chibrit ºi o
lumânare.
Într-o bunã zi, bucãþica de lemn adicã chibritul se
adresã fragilei lumânãri de cearã:
-A sosit momentul sã-mi îndeplinesc sarcina ce-mi
revine ºi sã te aprind, dragã lumânare!

oamenilor strãlucirea ºi cãldura ta. Toatã durerea, tot
sacrificiul ºi toatã puterea ta se schimbã în dãruirea
luminii tale oamenilor, care au atâta nevoie de aceastã
luminã! Tu nu te iroseºti degeaba, ci te dãruieºti celorlalþi,
aducându-le bucurie!
Cei ce vor primi mesajul tãu, vor transmite mai
departe aceastã deosebitã bucurie care va deveni, astfel, o
împlinire a ta care þi-a fost, de fapt, menitã.
Fãrã sã mai stea pe gânduri, lumânarea îºi ridicã
elegant fitilul ºi aproape cã-l implorã pe chibrit sã o
aprindã, fiindcã îºi înþelesese acum menirea pe care o
avea...
Voi sunteþi lumina lumii. O cetate aºezatã pe un
munte nu poate sã rãmânã ascunsã. ªi oamenii
n-aprind lumina s-o punã sub obroc, ci o pun în sfeºnic,
ºi limineazã tuturor celor din casã. Tot aºa sã lumineze
ºi lumina voastrã înaintea oamenilor, ca ei sã vadã
faptele voastre bune ºi sã-L slãveascã pe Tatãl vostru
care este în ceruri. (Matei 5:14-16)

POEZIE
SÃ FII LUMINÃ
Cum poþi sã fii o luminiþã
Sã poþi s-alungi bezna din jur?
Sã arzi ca o fãclie-aprinsã,
Ca un strãjer pe munte pus?

-Vai, dar nu se poate, exclamã lumânarea. Dacã ard,
zilele îmi sunt numãrate ºi nimeni nu va mai putea admira
frumuseþea mea!

Cum poþi sã fii ca o candelã
ªi s-arãþi drumul spre Hristos,
Sã ai culori de acuarelã,
Sã fii curat, neîndoios?

Aparent, neimpresionat de reacþia negativã a acesteia,
chibritul o întrebã:
-Tu vrei sã rãmâi o viaþã întreagã distinsã ºi glacialã,
fãrã sã oferi nimãnui mângâierea ºi strãlucirea cãldurii tale?

Sã nu iei obicei din lume,
Sã nu iei parte la pãcat,
Sã fii atent la orice cursã,
Cãci eºti un fiu de Împãrat!

Dupã o clipã de adâncã cugetare, sculpturala creaþie
efemerã ºuierã înfricoºatã:
-Focul este dureros pentru mine ºi-mi afecteazã
frumuseþea esteticã...

Cãci Domnul Însuºi e Lumina
Ce lumineazã calea ta;
Îþi cere doar sã fii feºtila,
Ce-ºi ia lumina din a Sa.

-Este foarte adevãrat ceea ce spui, reacþionã bucãþica
de lemn, dar în asta constã sensul existenþei noastre: sã
oferim luminã, indiferent de preþul sacrificiului nostru! Dacã
eu nu te aprind pe tine, îmi pierd menirea ... de a declanºa
scânteia ce aprinde focul care dãinuieºte în tine ºi de care
oamenii au atâta nevoie!

Sã mergi pe calea dreaptã-ntruna,
Sã ai privirea þintã sus
ªi sã nu uiþi: ai o chemare
ªi-o moºtenire cu Isus!

Urmã apoi o pauzã meditativã ºi chibritul continuã:
-Nu conteazã cã eu mã sting dupã ce îmi duc sarcina la
bun sfârºit, dar tu eºti o lumânare predestinatã sã oferi

Iar când sfârºi-vei alergarea
ªi numele-þi va fi strigat,
Vei strãluci la sãrbãtoarea
Lui Isus, ce L-ai aºteptat!

BISERICA PERSECUTATÃ
Info-persecuþii - SUA
Rubrica Info-persecutii vine cu informaþii despre un
proces mai puþin obiºnuit care a avut loc în Statele Unite
împotriva a douã femei care au susþinut material grupul terorist
islamic al-Shabaab. Conform publicaþiei online The Christian
Post, cele douã femei, cu rezidenþa în Statele Unite ale Americii,
au fost condamnate pe 31 martie a.c. pentru ajutorul pe care lau oferit teroriºtilor musulmani al-Shabaab care îi au ca þintã ºi
îi ucid pe creºtini în diferite regiuni din Africa. Departamentul
de Justiþie american a dat o declaraþie potrivit cãreia Muna
Osman Jama, în vârstã de 36 de ani, din Reston, Virginia, ºi
Hinda Osman Dhirane, de 46 de ani, din Kent, Washington, au
fost condamnate la 12 ani ºi, respectiv, 11 ani de închisoare.
Jama ºi Dhirane au trimis bani pentru finanþarea
acþiunilor anticreºtine al-Shabaab din Somalia ºi Kenya. De
asemenea, cele douã femei au organizat un grup de finanþare a
teroriºtilor, numit ”Grupul celor 15”. Din acest grup fãceau
parte femei din Somalia, Kenya, Egipt, Olanda, Suedia, Marea
Britanie, Canada si din oraºul american Minneapolis,
Minnesota. ”Grupul celor 15” se întâlneau regulat pentru a
stabili ºi organiza plata lunarã cãtre grupurile teroriºtilor
al-Shabaab din Munþii Golis - nordul Somaliei, ºi din Nairobi.
Aici existau douã ascunzãtori ale extremiºtilor musulmani, una
folositã ca depozit de arme ºi muniþii, iar alta pentru tratarea
celor rãniþi în urma atacurilor.
Înregistrãrile telefonice au dezvãluit cum Jama ºi
Dhirane râdeau în timp ce priveau la desfãºurarea atacului
sângeros din Westgate Mall din capitala kenyanã Nairobi, din 21
septembrie 2013, în care teroriºtii al-Shabaab au ucis 67 de
persoane ºi au rãnit peste 175. De asemenea, cele douã femei
s-au bucurat ºi cînd teroriºtii finanþaþi de ele au atacat cu bombã
Maratonul din Boston, ucigând trei persoane ºi rãnind alte 183,
relevã documentele procurorilor americani.
Prin arestarea ºi condamnarea celor doua
susþinãtoare din America ale teroriºtilor musulmani alShabaab, Dumnezeu a dat un rãspuns rugãciunilor noastre
de a zãdãrnici planurile fãcute de cel rãu împotriva
creºtinilor din Kenya ºi Somalia. În timpul melodiei
instrumentale, sã Îi mulþumim pentru cã a fost opritã cel
puþin o sursã de ajutorare a extremiºtilor musulmani din
Africa. Sã continuãm sã ne rugãm pentru protecþia specialã
a fraþilor noºtri de credinþã de pe Continentul african, pentru
întãrirea lor în credinþã ºi pentru ca guvernele þãrilor lor, aºa
slabe cum sunt, sã reuºeascã sã distrugã grupurile teroriste
islamice care atacã nu doar comunitãþile creºtine, ci chiar
societatea în ansamblul ei aducând moarte ºi suferinþã de
nedescris. Sã ne rugãm ca, mai puternice decât armele ºi
justiþia omeneascã, Evanghelia ºi dragostea creºtinilor
africani sã biruiascã ura ºi îndemnurile satanice din inima
militanþilor musulmani.
Sursa:RVE Bucuresti 94.2 F

Un tânãr creºtin este împuºcat în plinã
stradã în Pakistan
Creºtinii din Pakistan, ce deseori sunt þinta unor
atacuri fãþiºe ale majoritãþii musulmane, de cele mai multe
ori fiind invocatã restrictiva ºi obtuza lege a blasfemiei, sunt
de asemenea obiectul umilinþelor ºi a abuzurilor unei justiþii
pãrtinitoare, ce îi favorizeazã pe musulmani, în defavoarea
minoritãþii creºtine. Un astfel de exemplu recent este un
tânãr creºtin ce a fost împuºcat în plinã stradã, dupã ce acesta
a refuzat sã cureþe o toaletã într-o duminicã, când era ziua lui
liberã.
Noman Munir Masih, un tânãr de 20 de ani din
Sheikhupura, provincia Punjab, era singurul ce susþinea
financiar familia lui, de credinþã penticostalã, dupã ce tatãl
lui a murit în urmã cu doi ani, conform site-ului Morning Star
News. Mama lui mai are trei bãieþi ºi douã fete.
Masih lucra în departamentul de curãþenie al oraºului,
la fel cum fac mulþi creºtini ce sunt obligaþi sã munceascã în
astfel de locuri, ce sunt prost plãtite în Pakistan. Tânãrul s-a
prezentat la locul sãu de muncã în ziua de 20 Martie, la ora 6
dimineaþa, unde dupã ce a fãcut prezenþa, s-a deplasat
împreunã cu un alt tânãr ºi cu unchiul lui, spre Mandiala
Road, o ºosea din zonã unde avea sã munceascã în ziua
respectivã. Chiar înainte sã plece de la muncã, doi bãrbaþi cu
o motocicletã s-au apropiat de ei ºi unul a scos un pistol ºi l-a
împuºcat pe Noman pe loc, împuºcãtura fiind fatalã. Un
suspect a fost arestat.
Kashif Naimet, un avocat al familiei tânãrului, a
declarat la Morning Star News cã un musulman influent local
l-a ameninþat pe Masih dupã ce acesta a refuzat sã-i cureþe
WC-ul într-o zi de duminicã. Conform celor raportate,
musulmanul i-a zis tânãrului cã „îi va tãia picioarele ºi îi va
ciurui corpul cu gloanþe pentru cã i-a sfidat ordinul”.
Unii musulmani în Pakistan cred cã pot sã-i maltrateze
ºi sã le facã rãu creºtinilor deoarece sunt o comunitate
minoritarã, lipsitã de resurse ºi influenþã pentru a-ºi putea
cãuta dreptatea.
„Noman era un mãturãtor simplu ºi nu avea duºmãnii
cu nimeni”, a spus Naimet. „Refuzul sãu de a face curat aºa
cum i-a ordonat acel musulman se pare cã l-a dus la moarte”.
Riaz Masih Bhati, preºedintele sindicatului
mãturãtorilor din Sheikhupura a declarat cã aproximativ
350 de creºtini muncesc în departamentul de curãþenie al
oraºului.
„Departamentul de curãþenie are în componenþã în
cea mai mare parte personal creºtin în timp ce musulmanii
sunt contractaþi în alte departamente. Au avut loc incidente
frecvente prin care muncitorii creºtini erau prejudiciaþi, dar
asasinatul lui Noman, într-un atac riscant în plinã zi, a adus
un val de panicã ºi dezechilibru în întreaga comunitate”, a
spus Bhati.
Stiricrestine.ro

