Pregãtire în rugãciune pentru
FAMILIILE BISERICII

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Chiþoiu Constanþa
7. Cibu Maxim
8. Craºovan Petru
9. Ene Lucreþia
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaºcu Maria
14. Lãzãrescu ªtefan
15. Mercioniu Daniel
16. Micu Gherghina
17. Mihai Constantin
18. Mihãilescu Marta
19. Mitu Emilia
20. Nica ªtefia
21. Omota Nicu
22. Pordea Ioan
23. Radu Aniºoara
24. Rãdulescu Venera
25.Rãduþã Constantin
26. Sas Florian
27. Sãcãcean Elena
28. Sãcãcean Gheorghe
29. Scântei Gheorghi
30. Simion Adrian
31. Slujitoru Angela
32. Stan Constantin
33. Þoldan Lina
34. Uniºor Cornelia
35.Vandici Aurora
36. Vasilescu Jean
37. 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
Isus a mai fãcut înaintea ucenicilor
Sãi multe alte semne, care nu sunt
scrise în cartea aceasta.
Dar lucrurile acestea au fost scrise
pentru ca voi sã credeþi cã Isus este
Hristosul, Fiul lui Dumnezeu; ºi,
crezând, sã aveþi viaþa în Numele Lui.
Ioan 20:30-31

smulþumire pentru toate famiile credincioase
smulþumire pentru soþiile ºi soþii care îºi îndeplinesc
rolul în familie, conform învãþãturii creºtine
smulþumire pentru pãrinþii care îºi cresc copiii în
învãþãtura ºi mustrarea Domnului
smulþumire pentru copilaºii care se nasc în Biserica
„Harul”
srugãciune pentru tinerii care vor sã-ºi întemeieze o familie creºtinã, sã aibã cãlãuzirea
Domnului
srugãciune pentru vãduvi ºi vãduve, sã se încreadã în Dumnezeu dupã plecarea unuia dintre
soþi
srugãciune pentru pãrinþi sã gãseascã cu înþelepciune de sus echilibru între serviciu ºi familie
srugãciune pentru învãþãtorii de ºcoalã duminicalã, sã coopereze cu pãrinþii pentru binele
spiritual al copilului
srugãciune pentru familia Bodnariu, sã-i fie protejaþi ºi înapoiaþi ceilalþi patr u copii
srugãciune pentru protecþia spiritualã a pãrinþilor ºi a copiilor
srugãciune pentru întregirea spiritualã a familiilor
srugãciune pentru familiile care trec în prezent printr-o perioadã de crizã
srugãciune pentru convertirea copiilor membrilor credincioºi
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:
o GRUPURI DE UCENICIE. Prin harul Domnului, întâlnirile grupurilor de ucenicie
se vor relua începând cu data de 15 mai a.c, adicã duminica viitoare. Se continuã
studierea Evangheliei dupã Marcu. Se va studia Lecþia 13 din cap. 9:14-50. Este
ultima lecþie din actualul ghid de studiu.
o NOU CURS DE CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã
dimineaþa de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã). Facem precizarea cã
acest curs de catehizare are ca scop iniþirerea în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale
Scripturii, respectiv cunoaºterea adevãrurilor fundamentale din Sfânta Scripturã
privind mântuirea sufletului ºi experimentarea trãirii unei vieþi creºtine autentice. Vã
aºteptãm!
o COMITET. Fraþii din comitetul bisericii sunt invitaþi mâine searã de la ora 18.00,
pentru ºedinþa lunarã a comitetului.
o GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în
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.
o CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii
trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Saptãmâna aceasta se va
citi Judecãtori 2-8.
Biserica „Harul“: Str. Liviu Rebreanu Nr. 50 - 54,
Sector 3, Bucureºti, Tel/Fax: 021 340.39.75

18.00 –20.00
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Îndoiala credinciosului: sãnãtoasã sau ruºinoasã?
Ioan 20:24-31
Cum înþelegi ºi cum gestionezi îndoiala din viaþa ta? A fi credincios nu
înseamnã a nu avea îndoieli, ci a depãºi îndoiala cu bine, devenind mai credincios cu
fiecare victorie asupra propriilor îndoieli. Credinþa implicã îndoiala, nu o exclude. Mã
îndoiesc tocmai pentru cã sunt credincios. Poate cã cea mai clarã exprimare a
credinciosului umil, care îºi recunoaºte simultan credinþa ºi îndoiala, este rugãciunea
fãcutã cu lacrimi de tatãl copilului vindecat de Mântuitorul când a coborât de pe
Muntele Transfigurãrii: Cred, Doamne! Ajutã necredinþei mele! (Marcu 9:24). Mulþi
oameni mari ai credinþei au avut momente de îndoialã. Avraam a avut momente de
oscilare în credinþã (Geneza 15:1-6). David a avut ºi el momente de deznãdejde ºi de
îndoieli (vezi Psalmii ºi 1 Samuel 27:1). Ilie s-a îndoit ºi s-a ascuns în peºterã (1 Regi 19).
Ioan Botezãtorul se clatinã în credinþa lui fiind aruncat în închisoare (Matei 11:2-6).
Petru s-a îndoit vãzând valurile, dar asta a fost posibil tocmai pentru cã a avut credinþa
sã coboare din barcã ºi sã meargã pe ape (Matei 14:27-31). Ucenicii dupã moartea
Mântuitorului au fost copleºiþi de îndoieli, de aceea vestea învierii i-a luat prin
surprindere ºi nu au putut crede cu uºurinþã, pânã nu au avut dovezi clare. Nu doar
Toma s-a îndoit, ci ºi ceilalþi apostoli pânã sã Îl vadã pe Isus cu ochii lor (Matei 28:17;
Marcu 16:14).
Ce este de fapt îndoiala? Cum o putem preveni ºi cum o putem trata? Ar trebui
sã-mi fie ruºine sã recunosc cã am îndoieli? Poate fi sãnãtoasã îndoiala în vreo situaþie?
Acestea sunt întrebãri la care ar trebui sã ne rãspundem cu onestitate în lumina Bibliei,
pentru a nu intra în rândul credincioºilor care suferã de depresie tocmai din cauza
credinþei lor.
Îndoiala apare atunci când asupra credinþei noastre se exercitã presiune, din
interior sau din exterior, prin suferinþã, evenimente neplãcute care apar pe
neaºteptate, rugãciuni neascultate, aºteptãri neîmplinite etc. Astfel, un tânãr
credincios, care se roagã ºi aºteaptã de mai mulþi ani sã se cãsãtoreascã cu o persoanã
credincioasã, iar acest fapt nu se întâmplã, se poate îndoi de grija lui Dumnezeu faþã de
El, se poate îndoi de el însuºi, de ascultarea rugãciunilor lui etc. La fel se poate îndoi
sub greutatea unei suferinþe fizice sau emoþionale un credincios care nu era pregãtit
pentru suferinþã. Ne putem îndoi de voia lui Dumnezeu când dãm de greu în viaþa de
familie, la serviciu, în slujire etc.
Lui Toma nu i-a fost ruºine sã îºi recunoascã îndoialã sau rezervele faþã de
vestea învierii lui Isus. El era credincios... ar fi vrut sã creadã... dar în acele momente
pur ºi simplu nu putea. Moartea lui Isus apãsa atât de greu asupra sufletului sãu, încât
era îndoit de tot ºi nu se putea ridica uºor. Nu trebuie sã ne fie ruºine sã recunoaºtem cã
avem momente de îndoialã. Momente, nu o stare permanentã!
Cum o putem trata? Pentru a scãpa de îndoialã, nu trebuie decât sã o recunosc
ºi sã dau la o parte povara care mã apasã, care mã face sã mã îndoiesc pânã la pãmânt.
Toma recunoaºte, iar Isus îi dã la o parte povara care îl fãcea sã se îndoiascã, arãtându-i
atât semnele morþii Sale, cât ºi dovada învierii. Eliberat de povarã, Toma exclamã:
Domnul meu ºi Dumnezeul meu! Isus a acþionat foarte specific ºi punctual cu Toma ºi
cu ceilalþi pentru a le vindeca îndoiala. Trateazã fiecare îndoialã în mod specific, nu în
Continuarea în pagina 2

general! Credinciosul nu are îndoieli generale. Acela este
scepticul sau necredinciosul. Credinciosul are îndoieli
punctuale ºi trecãtoare. Acþioneazã prin Cuvânt ºi rugãciune
în zonele specifice! Pune degetul pe ranã! Mãrturiseºte
Domnului ºi unui lider spiritual îndoielile tale. Cautã
Cuvântul lui Dumnezeu specific pentru situaþia aceea.
Cum putem preveni îndoiala sau mãcar intensitatea
ei? Nu existã cale mai bunã de a preveni decât întãrindu-ne
musculatura spiritualã, credinþa, încât sã reziste la îndoialã
cu cât mai mare elasticitate. Credinþa rigidã se va frânge sub
presiune. Credinþa antrenatã se va îndoi sub presiune, dar va
reveni imediat ce presiunea este eliberatã. În perioadele
bune, hrãneºte credinþa prin Cuvântul lui Dumnezeu!
Citeºte, mediteazã, memoreazã, studiazã! Chiar dacã tu nu
vezi, Cuvântul acþioneazã tainic ºi îþi consolideazã credinþa.
Antreneazã-te în rugãciune; singur în camera ta, dar ºi
împreunã cu alþii. Chiar dacã tu nu simþi cã te ajutã,
rugãciunea lucreazã ºi te pregãteºte pentru a face faþã
momentelor de îndoialã. Antreneazã-te în vremurile bune în
pãrtãºie, în legãtura frãþeascã. Cine te va susþine în clipele de
apãsare ºi îndoialã? Toma a avut cel puþin zece fraþi pe care i-a
cãutat ºi care l-au susþinut în momentul îndoielilor. Relaþiile
cultivate în vremea bunã îþi vor fi de mare folos în vreme rea.
Chiar dacã acum poate nu vezi niciun beneficiu al pãrtãºiei în
bisericã, asta te va ajuta în momentele grele. Cautã legãtura
frãþeascã!
Îndoiala nu e ruºinoasã, ci poate fi chiar sãnãtoasã.
Dacã nu am putut s-o prevenim, o putem trata ºi putem
învãþa ceva din ea. Credinþa poate ieºi mai întãritã dintr-o
crizã a îndoielii. Îndoiala ne învaþã sã nu ne punem
încrederea decât în Dumnezeu, nici mãcar în credinþa
noastrã. Îndoiala ne smereºte pe noi ºi Îl înalþã pe
Dumnezeu, care „este mai mare decât inima noastrã”, cu
toate frãmântãrile ºi îndoielile ei. De aceea noi nu cãdem de
obosealã. Ci chiar dacã omul nostru din afarã se trece,
totuºi omul nostru din lãuntru se înoieºte din zi în zi...
Pentru cã noi nu ne uitãm la lucrurile care se vãd, ci la cele
ce nu se vãd, cãci lucrurile care se vãd sunt trecãtoare, pe
când cele ce nu se vãd sunt veºnice. (2 Corinteni 4:16, 18)
Pastor, Daniel Mercioniu
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TOMA ªI LECÞIA CREDINÞEI
Toma este unul dintre cei doisprezece apostoli ai
Domnului Isus. Iniþial, el era un pescar ce se ocupa cu
comerþul ºi care crescuse pe malurile Mãrii Galileii.
Domnul Isus ajunge în cetatea Capernaum ºi-l
cheamã ºi pe Toma sã-L urmeze, iar acesta o va face timp
de trei ani împreunã cu ceilalþi ucenici. Structural, Toma
este însã un pesimist. Unii oameni se bucurã sã vadã un
pahar plin pe jumãtate, însã Toma se întristeazã privind
la jumãtatea goalã. El este un bãrbat curajos, dar uneori
fatalist. Odatã, când Isus ºi ucenicii sãi aud despre

moartea prietenului lor Lazãr, care locuia lângã
Ierusalim- unde se aflau ºi majoritatea oponenþilor
Domnului- Toma spune:”sã mergem acolo ca sã murim
ºi noi odatã cu el”.Aceste cuvinte aproape cã au o
valoare profeticã.
Curând, lumea lui Toma avea sã se
prãbuºeascã. El îºi vede Învãþãtorul arestat în Grãdina
Gheþimani ºi fuge pentru a-ºi salva propria viaþã.
În vinerea mare, Îl priveºte de la distanþã pe
Domnul Isus cum este bãtut în cuie pe o cruce, pe dealul
pe care romanii obiºnuiau sã îi execute pe cei vinovaþi.
În timp ce viaþa Domnului Isus se scurge încet din
trupul Lui, la fel se întâmplã ºi cu speranþa lui Toma.
Sâmbãtã, Toma este încã ºocat, iar duminicã
este atât de dezamãgit cã nici mãcar nu se duce sã-i
întâlneascã pe prietenii lui, la masa de searã.Toma este
nãucit, suferã ºi este plin de amãrãciune.
Luni dimineaþã, prietenii sãi ºi ucenicii
Domnului pleacã sã-l caute ºi îi spun ce s-a petrecut în
absenþa lui dintre ei.”Toma, noi eram în camera de sus,
ne întâlniserãm acolo cu toþii. Închiseserãm uºile ca sã
nu intre cine ºtie cine peste noi. Dintr-o datã, a apãrut
Isus între noi.”Pace, vouã”, ne-a spus El. Apoi ne-a
arãtat mâinile Sale pline de cicatrice. În locul unde au
fost bãtute cuiele sunt încã niºte gãuri. Apoi ªi-a scos
haina ºi ne-a arãtat locul unde L-a strãpuns suliþa
romanã. Toma, Domnul este viu,El a înviat din morþi!
”Eu nu cred!”, se rãsteºte atunci Toma la ei.”Nu
cred nici un cuvinþel. Voi aþi vãzut ceea ce aþi vrut sã
vedeþi. Isus este mort! Eu L-am vãzut murind ºi o parte
din mine a murit atunci, odatã cu El. Este mort ºi cu cât o
sã acceptaþi mai repede acest lucru, cu atât mai bine.
Lãsaþi-o baltã, deci!”
Petru însã nu renunþã. ”Toma, nu înþelegi cã Lam vãzut viu cu ochii mei? Era la fel de adevãrat precum
eºti ºi tu!”
Toma este neîncrezãtor ºi cu o voce durã ºi rece
ca gheaþa spune:”Dacã nu voi vedea cu ochii mei
urmele cuielor ºi nu Îi voi atinge rana din coastã, eu nu
voi crede!”
Toma se mai liniºteºte pe mãsurã ce trec zilele,
iar duminica viitoare, seara, el ia masa împreunã cu
prietenii sãi, în aceeaºi camerã de sus. Deodatã, Isus
apare din nou în mijlocul lor ºi le spune:”Pace
vouã!”Toma este acum alb la faþã. Isus se întoarce cãtre
el ºi îi vorbeºte, calm ºi fãrã nicio urmã de
sarcasm:”Pune-þi mâna aici ca sã simþi cicatricile!”Isus

îi întinde mâinile spre a fi examinate. Toma face un pas
înapoi; nu de fricã, ci de uimire. Isus îºi descheie haina ºi-i
spune:”Întinde-þi mâna ºi aici pentru a observa cicatricea!
ªi nu te mai îndoi, Toma, ci crede cã Eu sunt!”
Acum Toma plânge ºi începe sã suspine zgomotos.
Isus se apropie de el ºi-i pune mâna pe umãr. Toma
îngenunchiazã ºi-I spune:”Domnul meu ºi Dumnezeul
meu!”
Toma, Toma necredinciosul, aºa cum i se spune de
cele mai multe ori, nu persistã în atitudinea sa rece ºi nu
rãmâne un necredincios. Acum când Îl vede pe Isus înviat,
tot ceea ce auzise de la Fiul lui Dumnezeu de-a lungul
anilor când Îl însoþise, prinde viaþã în el în mod real ºi, de
acum încolo, pânã la propria sa moarte, Toma avea sã
devinã un susþinãtor ºi un mãrturisitor devotat al
Domnului sãu.
Istoria bisericii ne spune cã el a predicat în vechiul
Babilon, lângã Tigru ºi Eufrat, acolo unde se aflã Irakul
din zilele noastre. A cãlãtorit în Persia, în Iranul de azi ºi
le-a vestit multor oameni Evanghelia. Apoi a cãlãtorit pe
mare pânã la Malabar, pe coasta de vest a Indiei, în anul 52
d.H. Acolo predicã, pune bazele bisericii din India ºi
numeroºi indieni din castele superioare, ºi nu numai,
ajung sã se creºtineze. Atunci când portughezii ajung în
India în anii 1600, ei gãsesc un grup de creºtini acolo,
biserica Mar Toma, ale cãrei baze fuseserã puse în urmã
cu mai bine de un mileniu ºi jumãtate de apostolul Toma.
În cele din urmã, Toma întreprinde o cãlãtorie
spre coasta de est a Indiei. Pe tot parcursul cãlãtoriei le-a
predicat oamenilor despre Isus Hristos.Toma moare ucis
în apropiere de Mylapore, în jurul anului 72 d. H., în
apropiere de oraºul Madras din zilele noastre. Tradiþia
spune cã a fost aruncat într-o groapã dupã care a fost
strãpuns de suliþa unui brahman.
Astfel, cel care nu s-a sfiit sã-ºi declare necredinþa
în Înviere, a dus în cele din urmã Evanghelia pânã la
capãtul lumii, cunoscute atunci.
Toma le vorbeºte ºi acum celor care au mari
îndoieli, celor care ºi-au vãzut visele ºi speranþele
prãbuºindu-se în abis.
Toma necredinciosul este gata sã spunã istoria
vieþii sale , în care la un moment dat a intervenit Domnul
Isus cel înviat din morþi. El este gata sã relateze despre
temerile ºi despre îndoielile sale.
Sfântul apostol Toma este gata sã povesteascã, cu o
faþã radioasã, încrezãtoare, despre cãlãtoriile sale în
India, despre momentul întâlnirii cu Isus cel viu,
Mântuitorul nostru al tuturor.

Biserica persecutatã
China ridicã tot mai mult tonul împotriva
religiei
Preºedintele Republicii Populare Chineze, Xi
Jinping, ameninþã bisericile neoficiale cu mai mult control ºi
reaminteºte membrilor Partidului Comunist cã trebuie sã se
menþinã „atei”.
Opoziþia faþã de „religiile strãine” a guvernului din
China ia noi dimensiuni oficiale, în urma discursului
pronunþat de preºedintele Xi Jinping în cadrul unei reuniuni
la nivel înalt, privitoare la gestiunea statalã a religiei.
Preºedintele chinez ºi-a exprimat consternarea
pentru creºterea religiilor ºi a avertizat ferm pe membri
Partidului Comunist cã trebuie sã fie „atei marxiºti de
neclintit”. Conform preºedintelui, existã un grav pericol ca
liderii diferitelor confesiuni religioase sã nu urmeze
directivele partidului ºi sã se lase influenþaþi de factori din
afarã.
„Trebuie sã rezistãm la infiltrarea strãinilor ce
încearcã acest lucru prin intermediul mediilor religioase,
precum ºi faþã de orice fel de violare din partea extremiºtilor
ideologici”, a declarat preºedintele Xi.
Oficial în China se spune cã libertatea religioasã în
þarã este protejatã, dar în realitate activitãþile religioase sunt
monitorizate de aproape ºi sunt recunoscute de autoritãþile
comuniste doar acele confesiuni ce se supun unui anumit
control al guvernului.
Creºtinii din China se confruntã cu o persecuþie
sistematicã din partea autoritãþilor statale sau regionale, cei
mai încercaþi fiind cei din provincia Zheijang, unde se aflã
cea mai numeroasã comunitate creºtinã. În aceastã
provincie în ultimul timp autoritãþile regionale duc o
politicã de îndepãrtare a crucilor de pe biserici sau inclusiv
de dãrâmare a unor edificii, numeroºi creºtini, pastori sau
avocaþii acestora, fiind arestaþi pentru opoziþia manifestatã.
Se estimeazã cã aproximativ 1700 de edificii ale bisericilor
au fost fie demolate, fie li s-au îndepãrtat crucile, în aceastã
provincie. În aceastã campanie de demolãri un pastor ºi
soþia acestuia au fost îngropaþi de vii când s-au postat în faþa
unui buldozer ce era folosit pentru demolarea bisericii.
Pastorul a reuºit sã scape cu viaþã, dar soþia lui a murit acolo,
sub dãrâmãturi.
Cardinalul Joseph Ze-kiun din Hong Kong a declarat
recent cã „faþã de aceastã persecuþie, nu putem sã ne
conformãm. Nu putem sã stãm cu braþele încruciºate. Dacã
tãcem atunci suntem complici”.
Ultimul incident în materie de persecuþie în China
are ca obiect arestarea în 26 Aprilie a unui pastor ºi a soþiei
acestuia ce s-a opus demolãrii bisericii în provincia
Wenzhou. Cei doi sunt acuzaþi de „reunirea unei mulþimi
pentru tulburarea ordinii sociale ” ºi „obstrucþionarea
administraþiei publice”.
Haideþi sã ne unim în rugãciune ºi sã ne rugãm
pentru fraþii noºtri care împãrtãºesc aceaºi credinþã ca ºi
a noastrã, dar nu ºi aceaºi libertate. Dumnezeu ne-a oferit
harul ca noi sã ne rugam pentru ei ºi nu ei pentru noi. Sã
ne rugãm pentru creºtinii persecutaþi, pentru misionarii
care duc Evanghelia în aceasta þarã, dar ºi pentru
persecutori pentru ca ei sã-L întâlneascã pe Isus.
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