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

“Veniþi de prânziþi” le-a zis
Isus. ªi nici unul din ucenici
nu cuteza sã-L întrebe: “Cine
eºti?”, cãci ºtiau cã este
Domnul.
(Ioan 21:12)

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:
GRUPURI DE UCENICIE. Vã reamintim cã începând cu duminica viitoare,
o
(7 mai) se vor relua întâlnirile grupurilor de ucenicie. Vã aºteptãm!
CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa ºi se
o
va desfãºura fãrã întrerupere pânã la încheierea lui. Îi aºteptãm 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).
STUDIU BIBLIC SURORI. Începând cu data de 4 mai a.c. se reia ºi studiul
o
biblic al surorilor. Sunt aºteptate surorile care doresc sã petreacã un timp de pãrtãºie
în rugãciune ºi studiu biblic.
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 18-24.
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Lecþii învãþate de ucenici la Marea Tiberiadei
Ioan 21:1-14
Evanghelistul Ioan redã, în ultimul capitol al evangheliei sale, cea de-a treia
întâlnire pe care Mântuitorul a avut-o cu ucenicii Sãi dupã înviere. ªtim cã prima
arãtare a Mântuitorului a avut loc în seara din duminica învierii, când Toma a lipsit. A
doua arãtare a avut loc dupã o sãptãmânã ºi de data aceasta era ºi Toma cu ceilalþi
ucenici.
Dupã aceste douã arãtãri ºi pânã la cea de la Marea Tiberiadei, evangheliºtii nu
mai consemneazã nimic. A existat o pauzã în care ucenicii, se pare, erau descumpãniþi,
dezorientaþi, neºtiind ce sã facã. Mântuitorul le spusese sã meargã în Galileea, ceea ce
au ºi fãcut, dar nu le spusese nimic cu privire la acþiuni concrete ºi imediate.
În aceastã stare de confuzie sufleteascã, Petru, ucenicul gata mereu de orice
acþiune, decide sã meargã la pescuit. Decizia lui, rostitã cu voce tare: „Mã duc sã prind
peºte”, este urmatã de alþi ºase ucenici, care decid ºi ei sã-l urmeze: „Mergem ºi noi cu
tine..”
Ceea ce a urmat, ne oferã câteva lecþii, de care este bine care orice credincios sã
þinã seama, ºi anune:
1. Cã viaþa fãrã Hristos este o viaþã falimentarã.
Dupã o noapte întreagã, niºte pescari atât de iscusiþi în arta pescuitului,
recunosc falimentul: n-au prins nimic în noaptea aceea (v 3).
Aºa se întâmplã cu toþi cei care nu-L au pe Hristos în viaþa lor. Constatã cã dupã
o viaþã de zbatere, de trudã pentru lucrurile acestui pãmânt, nu au nimic în corabia
vieþii lor, cã nu au prins nimic pentru Împãrãþia lui Dumnezeu.
2. Cã prezenþa lui Hristos în viaþa credinciosului aduce multã binecuvântare.
Apropierea lui Hristos de niºte ucenici istoviþi ºi dezamãgiþi, prezenþa Lui în
mijlocul lor, avea sã schimbe falimentul în binecuvântare. A fost suficient ca
Mântuitorul sã spunã: Aruncaþi mreaja în partea dreaptã a corabiei ºi veþi gãsi” ºi
minunea s-a produs: Au aruncat-o ºi n-o mai puteau trage de mulþimea peºtilor. (v 6)
Prezenþa lui Isus în viaþa credinciosului ºi ascultarea de El produce adevãrate
minuni.
3. Cã slujirea lui Hristos este un privilegiu dar ºi o mare responsabilitate.
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Întâlnirea ucenicilor cu Hristosul înviat pe þãrmul Mãrii Galileii a însemnat nu
doar o caldã ºi dulce pãrtãºie ci ºi o provocare la slujire. Mântuitorul i-a fãcut-o, în mod
direct lui Petru: Paºte mieluºeii Mei..., Paºte oiþele Mele..., Paºte oile Mele..., cu o þintã
precisã: de a se ocupa de turma lui Hristos. Însã invitaþia la slujire este valabilã pentru
Continuarea în pagina 2

toþi cei care se numesc ucenici ai lui Hristos. Slujirea Aceluia
care a murit pentru a ne ierta de pãcate, nu este doar un mare
privilegiu, dar ºi o mare responsabilitate.

aduc acasã. Þi-am adus ºi haine, þi-am cumpãrat ºi bilet
pentru cãlãtorie. Toate sunt gata. Pregãteºte-te sã plecãm
acasã!

Aºadar, putem învãþa din aceastã întâlnire a
Mântuitorului cu grupul de ucenici de pe þãrmul Mãrii
Tiberiadei, cã în viaþa pe care o trãim pe pãmântul acesta
vom experimenta fie falimente, fie binecuvântãri. Depinde
de prezenþa sau absenþa Hristosului înviat în viaþa noastrã.
Falimentele vin sigur când credem cã ne descurcãm
ºi singuri, fãrã Hristos, deºi Mântuitorul a spus cã: despãrþiþi
de Mine nu puteþi face nimic. (Ioan 15:5), dupã cum nu vom
fi lipsiþi de binecuvântãri când prezenþa lui Hristos va fi realã
în vieþile noastre.
ªi mai trebuie spus cã, o viaþã împlinitã cu adevãrat,
este cea pusã în slujba lui Hristos. Aºa sã ne ajute Dumnezeu!

-Ah, tata mã primeºte acasã?! Vai, scumpul meu tatã!
Cât de mult te-am supãrat ºi cât de bun ºi iertãtor eºti tu!

Pastor, Nicolae Ologeanu

IERTAREA FIULUI
„Fiul i-a zis: Tatã, am pãcãtuit împotriva
cerului ºi împotriva ta, nu mai sunt vrednic sã mã
chem fiul tãu”. (Luca 15: 21)
Un tatã a primit de la fiul sãu urmãtoarea
scrisoare:”Dragã tatã, sã ºtii cã eu sunt fiul tãu care te-am
pãrãsit în urmã cu douãzeci de ani; acum, eu trãiesc în G.
ºi am ajuns într-o stare nenorocitã. Nu mai am nici bani,
nici sãnãtate. Am pierdut totul ºi simt cã mi se apropie
sfârºitul. Înainte de a muri, îþi scriu aceastã scrisoare,
prin care te rog sã mã ierþi.”
Tatãl a citit scrisoarea, udând-o cu lacrimile sale ºi,
chemându-l pe celãlalt fiu al sãu, i-a zis:
-Iatã ce scrie fratele tãu! Scumpul nostru se
prãpãdeºte, dar noi trebuie sã recurgem la tot ce ne stã în
putinþã ºi sã-l salvãm cu orice preþ!
-Pentru fratele meu, a rãspuns fiul, sunt gata sã merg
pânã la marginile pãmântului ºi sã-l aduc acasã!
ªi luând banii necesari pentru drum, el a plecat în þara
strãinã pentru a-ºi cãuta fratele. Acolo, el a ajuns la adresa
indicatã de fratele sãu ºi a gãsit un om îmbãtrânit, înainte de
vreme, care zãcea întins pe laviþa unei case sãrãcãcioase ºi
întunecoase. Când a bãtut la uºã, a auzit o voce stinsã:
-Intrã, cine eºti?
-Eu sunt fratele tãu. Ah, scumpul meu frate, în ce stare
tristã te afli! Dar încurajeazã-te, cãci îþi aduc o veste bunã:
tata te iartã pentru tot trecutul tãu ºi te cheamã acasã.
La auzul acestei veºti bune, fiul a rãmas foarte uimit,
amintindu-ºi toate nelegiuirile pe care le sãvârºise,
sfidându-l pe tatãl sãu.
-Tata mã iartã? Mã iartã tata? Ah, scumpul meu tatã!
-Da, tata te iartã! ªi nu numai atât, ci m-a trimis sã te

...a fi social (cu semenii) înseamnã a fi iertãtor.
(Robert Frost)
Oamenii slabi nu pot ierta niciodatã. Iertarea este o
trãsãturã a celor puternici.

(Mahatma Gandi)

Cei care iartã sunt aceia care vor fi cel mai mult
Istorioara aceasta ne aduce aminte de dragostea
desãvârºitã a lui Dumnezeu faþã de oameni. Noi suntem
fiul care ºi-a pãrãsit tatãl. Ne-ar plãcea sã cunoaºtem inima
lui Dumnezeu, dragostea Lui faþã de noi?

iertaþi.

(Josian Bailey)

Iertarea este actul prin care admitem cã suntem ca alþi
oameni.

Nu avem decât sã privim la cruce. Acolo, Dumnezeu
a permis ca preiubitul Sãu Fiu sã poarte judecata care ni se
cuvenea nouã. Acolo, la Golgota, s-au pus pilonii iertãrii
noastre definitive. Iertarea Tatãlui ceresc este pentru
oamenii mântuiþi un izvor adânc ºi nesecat de bucurie. Ea
depãºeºte orice iertare, întocmai cum soarele eclipseazã
lumina unei lumânãri. Ea este o mãsurã de compasiune ºi
rãbdare neînþeleasã de noi, care este gata sã ne ierte de
toate pãcatele.
”Vedeþi ce dragoste ne-a arãtat Tatãl, sã ne
numim copii ai lui Dumnezeu...!” (1 Ioan 3: 1)

(ChristinaBaldwin)

...lipsa iertãrii este o alegere rece ºi deliberatã a inimii.
(George MacDonald)
Cine nu iartã distruge puntea pe care trebuie sã
meargã el însuºi.

(Autor necunoscut)

Iertãm atâta timp cât iubim.

(La Rochefoucauld)

POEZIE
IERTARE

B I S E R I C A P E R S E C U T A TÃ
MISIONARI ELIBERAÞI DIN ÎNCHISOARE ÎN
EGIPT
O femeie din S.U.A. ºi soþul ei de naþionalitate
egipteanã, care erau lucrãtori umanitari în Egipt, au fost
eliberaþi din închisoarea unde erau reþinuþi pentru acuzaþii
de abuz ºi trafic de minori, ºi au ajuns în siguranþã în Statele
Unite.
Ziarul Washingto Examiner a relatat faptul cã Aya
Hijazi ºi Mohamed Hassanein era în închisoare în Egipt de 3
ani.
Presedintele Trump ºi-a exercitat influenþa ºi a
obþinut eliberarea cuplului. Hijazi ºi Hassanein au aºteptat
eliberarea din închisoare în timpul administraþiei Obama,
însã negocierile care au avut loc atunci au eºuat.
Un membru al familiei a susþinut faptul cã
preºedintele Trump s-a implicat personal în readucerea în
siguranþã a celor doi pe teritoriul american. Aceºtia au
aterizat la baza aerianã Andrews din statul Maryland.
“Am fost cuprinºi de un val de emoþie în ultimele zile”,
fratele lui Hijazi, Basel, a declarat pentru ziarul Washington
Post. “Suntem recunoscãtori preºedintelui Trump pentru
implicarea sa. Am avut o strânsã colaborare cu administraþia
prezidenþialã în aceastã perioadã criticã pentru familia
noastrã. Ne-am reunit ca ºi familie. Suntem atât de
recunoscãtori.”

CITATE CELEBRE DESPRE IERTARE
În El avem rãscumpãrarea, prin sângele Lui,
iertarea pãcatelor, dupã bogãþiile harului Sãu.
(Efeseni 1: 7)
Sã ºtiþi dar, fraþilor, cã în El vi se vesteºte iertarea
pãcatelor.
(Fapte 13: 38)
Iertarea este mireasma pe care violeta o lasã pe
cãlcâiul care a strivit-o.
(Mark Twain)
Iubeºte adevãrul, dar iartã greºeala.
(F-M Arouet de Voltaire)
Mi-am distrus toþi duºmanii, fãcându-i prietenii
mei prin iertare.
(AbrahamLincoln)
Iertarea este cea mai puternicã dintre puteri:
face bine celui ce o acordã ºi totodatã celui ce o
primeºte.
(Goethe)
A greºi este omeneºte, a ierta este divin.
(Alexander Pope)
Iertarea nu este un act ocazional, ci o atitudine
permanentã.
(Martin Luther King)

Doamne, azi privind la mine, vãd greºealã ºi pãcat

ÎNCHINÂNDU-TE CU BOMBA SUB BANCÃ

ªi mã-ntreb care-i motivul pentru care m-ai iertat?
ªi-atunci ochii-Þi plini de lacrimi I-am vãzut privind în jos
ªi-am vãzut cum stã pe-o cruce Fiul Tãu, Isus Hristos.
ªi vãzând durerea-I mare ºi al meu mare pãcat
Mintea mea cea omeneascã, n-a-nþeles ºi-am întrebat:
- Drag Isus, care-i motivul pentru care-ai acceptat
Ca o mare de pãcate sã Te-apese ne-ncetat
ªi sã fii Tu fãrã vinã chiar de oameni condamnat?
ªi-am vãzut apoi prin lume oameni care Te iubesc
ªi-am vãzut copii ce-þi cântã ºi bãtrâni care zâmbesc
Am vãzut tinerii care stãteau între rãu ºi bine
Cum cu ochii plini de lacrimi Te-alegeau Isus, pe Tine.
ªi-am vãzut familii-n care domnea pace ºi iubire
ªi-am vãzut pe-ntreg pãmântul fericire!
Dragul meu, privind la tine, vãd iertare ºi iubire
Cãci Isus zdrobit pe cruce S-a gândit numai la tine.

Cum o fi închinarea aceea în care ºtii cã în orice
moment poate exploda o bombã aflatã pe pieptul unuia de
lângã tine care þipã la cântãri mai tare decât liderul de
închinare sau chiar sub scaunul tãu?
Cum o fi închinarea aceea în care chiar simþi ºi crezi
versurile cântecului: „ªi dacã trãim pentru Domnul trãim ºi
dacã murim pentru Domnul murim”? Noi nu ºtim ce
înseamnã sã pleci din Bisericã rãnit sau direct spre Cer, fraþii
noºtri din Egipt o ºtiu. De aceea închinarea lor cred cã este
chiar sincerã.
Ei merg la Bisericã pregãtiþi sã se întâlneascã cu
Domnul chiar faþã în faþã, noi în România mergem uneori cã
ne cicãleºte mama, soþul, soþia sau chiar copiii.
Închinarea lor e sacrificiu suprem. Merg la Bisericã
gata sã-ºi dea viaþa. Eu cred cã într-o astfel de Bisericã nu se
roagã pastorul de enoriaºi sã se roage sau sã cânte.
Au murit peste 40 dintre fraþii noºtri egipteni ºi peste
70 au fost rãniþi în duminica Floriilor, ne rugãm pentru ei
deºi cred cã ei ar trebui sã se roage pentru înflãcãrarea
credinþei noastre aici în România. Cred cã duminica viitoare
vor fi mai mulþi la Bisericã, sfidând moartea ºi bombele. Noi
oare câþi vom fi?
Doamne îndurã-te de egipteni ºi ai milã de români!
Stiricrestine.ro

