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Anunțuri:

De	ce	tăcem?
(Matei	28:19-20)

	 Trăim	ın̂tr-o	perioadă	ın̂	care	oamenii	nu	mai	sunt	pasionați	
de	evanghelizare.	Predicarea	Evangheliei	a	fost	lăsată	ın̂	baza	unui	
mic	număr	de	oameni.	De	obicei	așteptăm	ca	Evanghelia	lui	Cristos	
să	o	predice	mai	mult	pastorii,	mai	mult	oamenii	care	au	o	anumită	
pregătire	 teologică,	 dar	 Cristos	 poruncește	 tuturor	 ucenicilor	 să	
meargă	și	să	predice	Evanghelia.	
	 I�n	zilele	noastre	sunt	tot	mai	puțini	aceia	care	sunt	pasionați	
de	câștigarea	sufletelor	pentru	cer.	O	mare	mulțime	de	oameni	se	
ın̂dreaptă	spre	iad	unde	vor	fi	chinuiți	o	veșnicie,	dar	oare	cât	de	
mult	ne	doare	pentru	aceasta?
	 ,,Oamenii	 mor	 în	 întuneric	 findcă	 biserica	 doarme	 în	
lumină.”(Leonard	Ravenhill)	

Am	ın̂ceput	să	 tăcem.	Vorbim	despre	tot	 felul	de	 lucruri	cu	
prietenii	noștri,	dar	ne	este	atât	de	greu	să	vorbim	despre	Cristos.	

De	ce	tăcem?
1.	Din	cauza	rușinii	
2.	Din	cauza	lipsei	de	pregătire	
3.	Din	cauza	lipsei	nașterii	din	nou
4.	Din	cauza	comodității

Cum	să	vorbim?
1.	Identificând	ocaziile	zilnice	(Matei	4:18-19)
2.	I�ncepand	de	la	lucrurile	obișnuite	ale	vieții	(Ioan	4:7)
3.	Plângând	(Psalmul	126:5-6)

	 I�ntr-o	zi	ne	vom	ın̂fățișa	ın̂aintea	lui	Dumnezeu	la	judecată.	
Orice	lucru	care	l-ai	strâns	pe	acest	pământ	nu	ıț̂i	va	folosi	la	nimic,	
pentru	că	nu	vei	putea	să	iei	nimic	cu	tine.	

Dar	știu	că	ceaa	ce	vei	putea	lua	cu	tine	sunt	sufletele	pe	care	
le-ai	 câștigat	 pentru	Cristos.	Dacă	 astăzi	 ar	 veni	 Cristos	 pe	norii	
cerului,	câte	suflete	ai	lua	cu	tine?
	 Spurgeon	 spunea:	 „Un	 om	mântuit	 nu	 va	 vrea	 niciodată	 să	
meargă	singur	în	cer”
	 	 	 	 	 											student	Nalbaru	Ciprian

	▀	 CREDEM	ȘI	MĂRTURISIM.	Vine	sfârșitul	lumii?	Ce	ın̂seamnă	asta	
pentru	un	creștin?	Care	sunt	semnele	vremurilor	din	urmă?	Ce	ar	trebui	să	
știe	 și	 să	 facă	 creștinul	 ın̂	 așteptarea	 venirii	 Domnului?	Azi,	 de	 la	 ora	
18.00,	ın̂vățăm	ım̂preună	ce	spune	Biblia	despre	lucrurile	din	urmă.		

▀	 CATEHEZĂ.	 I�n	această	dimineață	s-a	 ın̂cheiat	cursul	de	cateheză	
ın̂ceput	ın̂	urmă	cu	mai	bine	de	trei	luni.	Dumnezeu	să-i	binecuvânteze	pe	
cei	care	au	participat	la	acest	curs	și	care	au	dovedit	interes	și	perseverență	
la	 ın̂tâlnirile	care	au	avut	 loc	 ın̂	această	perioadă.	Prin	harul	Domnului,	
duminica	viitoare,	ın̂	cadrul	slujbei	de	dimineață	vom	avea	un	botez	nou-
testamentar,	 ın̂	 cadrul	 căruia	mai	multe	 suflete	 I�l	 vor	mărturisi	 ın̂	 apa	
botezului	pe	Isus	Hristos,	ca	Domn	și	Mântuitor	personal.	
	 Următorul	curs	de	cateheză	va	ın̂cepe	ın̂	toamna	acestui	an,	data	
exactă	o	vom	anunța	la	momentul	potrivit.

▀          COMITET.	Frații	din	comitetul	bisericii	sunt	invitați	mâine	seară	de	
la	ora	18.00	la	o	ın̂tâlnire	specială	cu	cei	care	au	luat	hotărârea	de	a-L	urma	
pe	Domnul	Isus,	pentru	a	asculta	mărturia	ın̂toarcerii	lor	la	Dumnezeu	și	
doresc	să-L	mărturisească	pe	Isus	Hristos	și	ın̂	apa	botezului.

▀	 EUTIH	Cum	 ți-ai	 dori	 să	 fie	 relațiile	 cu	 credincioșii	 din	 Biserica	
Harul?	Dar	cu	cei	din	alte	 comunități	 creștine?	Ce	 faci	 când	relațiile	nu	
merg?	Cum	se	repară	relațiile	ın̂tre	credincioși?	Vino,	să	ın̂vățăm	ım̂preună	
marți,	de	la	18.30!

▀ ADOLESCENȚI.	Adolescenții	sunt	așteptați	vineri,	de	la	18.30,	la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.

▀		 GRUPURI	 DE	 RUGĂCIUNE.	 Vã	 reamintim	 cã	 existã	 un	 timp	 de	
rugãciune	în	fiecare	duminicã	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	
frații,	 surorile	 și	 tinerii	 care	 doresc	 sã	 mijloceascã	 pentru	 lucrarea	
Domnului	din	biserica	noastrã.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	fațã,	la	etaj.

▀	 CITIREA	BIBLIEI.	Continuăm	citirea	Noului	Testament	ın̂	ordine	
cronologică.	După	primele	șase	luni	ın̂	care	am	citit	cele	patru	evanghelii	
simultan,	urmărind	lucrarea	Mântuitorului	ın̂ 	ordine	cronologică,	citim	ın̂ 	
prezent	 Faptele	 Apostolilor	 și	 epistolele.	 Pentru	 citirea	 Bibliei	 prin	
proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos.

Isus	le-a	zis:	„Duceți-vă	în	toată	
lumea,	și	propovăduiți	

Evanghelia	la	orice	făptură.	
Cine	va	crede	și	se	va	boteza,	va	
fi	mântuit;	dar	cine	nu	va	crede,	

va	fi	osândit.”
	(Marcu	16:15-16)

 Rugăciune	specială	pentru

PREGĂTIRE	în	vederea	SFÂRȘITULUI

s Mulțumim	 pentru	 credincioșii	 care	 ı̂și	
sfârșesc	cu	bine	călătoria.
s Mulțumim	 pentru	membrii	 din	 Biserica	
„Harul”,	 care	 sunt	 aproape	 de	 cei	 care	
experimentează	despărțirea	de	cei	dragi.
s Mulțumim	pentru	promisiunea	revenirii	
Domnului	ca	să	pună	capăt	istoriei	și	să	ın̂noiască	toate	lucrurile.
s Ne	rugăm	pentru	veghere	și	slujire	ın̂	așteptarea	venirii	Mântuitorului.
s Mijlocim	pentru	copiii	care	sfârșesc	ın̂că	un	an	de	școală	să	aibă	o	vacanță	
frumoasă	și	ın̂	tabără	să	ıl̂	cunoască	mai	bine	pe	Dumnezeu.
s Mijlocim	pentru	studenții	care	și-au	sfârșit	facultatea	să	găsească	un	loc	
de	muncă	adecvat.	
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profetică	care	ne	duce	departe	de	Cel	slăvit	care	şade	
pe	tron,	putem	fi	siguri	că	vom	ajunge	la	o	erezie	de	un	
fel	sau	altul.	În	Apocalipsa,	toate	conduc	la	Hristos	şi	
toate	vin	de	la	Hristos.	El	este	centrul,	El	este	miezul	
tuturor	lucrurilor.	El	este	Cel	despre	care	cântă	sfinţii	
bătrâni,	 fiarele,	 îngerii,	 serafimii	 şi	 heruvimii.	 Când	
accentul	nu	cade	pe	El,	apare	erezia.

Nota	dominantă	a	tuturor	profeţiilor	este	cea	
din	primul	capitol	din	Faptele	Apostolilor:	„Acest	Isus,	
care	S-a	înălţat	 la	cer	din	mijlocul	vostru,	va	veni	 în	
acelaşi	fel	cum	L-aţi	văzut	mergând	la	cer“.	Dacă	nu	
credeţi	nimic	altceva	şi	dacă	învăţătorii	 în	domeniul	
profeţiei	v-au	zăpăcit	cu	diagramele	lor,	puteţi	crede	
cel	puţin	asta:	„Iată,	El	vine“.	Acesta	este	începutul	şi	
sfârşitul	oricărei	profeţii,	ne	asigură	Tozer.

I�ntrebarea	 pe	 care	 trebuie	 să	 ne-o	 punem	
este:	cine	va	putea	sta	atunci	ın̂	picioare?	Cel	care	şi-a	
pus	încrederea	în	Hristos,	cel	care	s-a	lepădat	de	lume,	
cel	 care	 a	 biruit.	 Ce	 a	 biruit?	 A	 biruit	 ispita	 de	 a	
renunţa.	Diavolul	vine	şi	spune:	„Dar	îl	slujeşti	deja	de	
10	 ani	 pe	 Dumnezeu	 şi	 n-ai	 avut	 decât	 necazuri“.	
Suntem	tentaţi	să	ascultăm	cuvintele	linguşitoare	ale	
diavolului	şi	să	decidem	ce	e	de	făcut.	Încetăm	să	mai	
mergem	 la	 întrunirea	de	 rugăciune	 şi	nu	 trece	mult	
până	nu	ne	mai	rugăm	deloc,	observă	Tozer.	Cred	că	ar	
trebui	să	ne	petrecem	timpul	în	rugăciune,	aşteptând	
înaintea	lui	Dumnezeu,	căutându-L,	adaugă	el.	

Vreau	să	fiu	un	creştin	mai	serios	decât	am	fost	
vreodată.	În	ce	mă	priveşte,	vreau	să	fiu	mai	detaşat	de	
lumea	aceasta	decât	am	fost	vreodată.	Vreau	să	fiu	mai	
pregătit	pentru	cer	decât	oricând	până	acum.	Vreau	să	
cunosc	glasul	duşmanului,	 indiferent	dacă	vine	de	la	
religie,	 politică	 sau	 filozofie.	Vreau	 să	 ştiu	 când	aud	
glasul	 mieros	 al	 Anticristului,	 pregătindu-mă	
psihologic	pentru	o	preluare.	Vreau	să-l	cunosc,	şi	mai	
bine	 îmi	 păstrez	 poziţia	 având	 toată	 lumea	 drept	
duşman	 decât	 să	 merg	 alături	 de	 mulţime	 spre	
distrugere,	se	roagă	Tozer.

Mai	 multe	 despre	 această	 carte	 aflați	 din	
e m i s i u n e a 	 C A R T E A 	 E 	 O 	 V I A Ț Ă 	 p e	
carteaeoviață.com,	în	pagina	Emisiuni,	sezonul	8,	
episodul	10.

India	–	locul	11	in	topul	mondial	al	
persecuției	pentru	anul	2018

Nivelul	persecuţiei	ın̂	India	variază	de	la	o	regiune	la	
alta	şi	provine	ın̂	principal	din	partea	grupărilor	radicale	
hinduse,	 cum	 at	 fi	 Partidul	 Bharatiya	 Janata,	 Rashtriya	
Swayamsevak	Sangh,	Shiv	Sena	şi	altele.	Radicalii	hinduşii	
domină	şi	clasa	politică	din	capitala	New	Delhi.	I�n	zonele	
musulmane,	 creştinii	 suferă	 persecuţie	 din	 partea	
comunității	majoritar	musulmane.	I�n	statele	mai	sărace	
ale	ţării	(Bihar,	Jharkand	şi	Chhattisgarh)	persecuţia	vine	
din	 partea	 unei	 grupări	 maoiste	 denumită	 mişcarea	
Naxalită.

Hinduşii	 radicali	 ıî	 consideră	 pe	 creştini	 că	 fiind	
nişte	 intruşi	 care	 trebuie	 persecutaţi.	 Aceşti	 radicali	
intenţionează	 să	 cureţe	 tara	 de	 islam	 şi	 creştinism	 şi	
apelează	la	forţă	pentru	a-şi	realiza	scopurile.	Convertiţii	
la	 creştinism	 	 suferă	 cea	 mai	 intensă	 persecuţie,	 fiind	
presaţi	ın̂	mod	constant	să	se	ın̂toarcă	la	hinduism.	Sunt	
organizate	campanii	denumite	Ghar	Waspi	(I�ntoarcerea	
Acasă)	ın̂	care	creştinii	sunt	forţaţi	să	ış̂i	abandoneze	noua	
credinţă.	Convertiţii	sunt	ın̂	multe	cazuri	abuzaţi	fizic	sau	
chiar	 ucişi	 atunci	 când	 refuză	 să	 renunţe	 la	 Hristos.	
Autorităţile	 continuă	 să	 ignore	 cazurile	 ı̂n	 care	
minorităţile	religioase	sunt	persecutate,	lucru	care	poate	
semnala	 că	 persecuţia	 se	 va	 intensifica	 ı̂n	 anii	 care	
urmează.

I�n	noiembrie	2016,	un	pastor	și	familia	acestuia	au	
organizat	 o	 proiecție	 a	 filmului	 „Isus”	 in	 satul	 ın̂	 care	
locuiau.	 Dupa	 ce	 evenimentul	 s-a	 ı̂ncheiat,	 când	 s-au	
ın̂tors	acasă	ei	și-au	găsit	locuința	arsă.

I�n	martie	 2017,	 o	 organizaţie	 de	 caritate	 creştină	
Compassion	 Internaţional	 şi-a	 ı̂ncheiat	 activitatea	 din	
India	 din	 cauza	 restricţiilor	 impuse	de	 autorităţi.	De	 la	
venirea	 la	 putere	 a	 grupării	 hinduse	 radicale	 Partidul	
Bharatiya	Janata,	hinduşii	au	ın̂ceput	ın̂	mod	sistematic	să	
acuze	 organizaţiile	 de	 caritate	 creştină	 că	 desfăşoară	
activităţi	de	convertire	a	hinduşilor.

I�n	mai	2017,	şase	pastori	au	fost	arestaţi	ın̂	timp	ce	
se	aflau	la	o	adunare	de	rugăciune	ın̂	casa	unui	credincios	
din	satul	Salempur,	statul	Uttar	Pradesh.	Pastorii	au	fost	
acuzaţi	 de	 tulburarea	 liniştii,	 crearea	 unui	 climat	 ostil		
ın̂tre	religii	şi	incitarea	la	revolte.

Kusum	este	o	mamă	creştină	dintr-un	sat	din	India	
ce	a	rămas	văduvă,	iar	acum	a	suferit	din	nou	o	pierdere,			
i-a	murit	unul	din	cei	doi	copii.	Kusum	l-a	acceptat	pe	Isus	
la	 vârsta	 de	 11	 de	 ani	 şi	 de	 atunci	 a	 suferit	 continuu	
persecuţie	din	partea	comunităţii	locale	care	o	acuză	că	
practică	o	„credinţă	toxică”.

Sătenii	 i-au	 reproşat:	 „Tu	 ai	 adus	 acest	 blestem	
asupra	familiei!	Din	cauza	credinţei	tale,	soţul	şi	fiul	tău	au	
murit.”

Kusum	este	una	din	cele	40	de	milioane	de	văduve	

(10%	din	toate	femeile)	din	India.	Acum	ea	are	28	de	
ani.	Ea	face	parte	din	cei	64	de	milioane	de	creştini	
dintr-o	ţară	cu	1,3	miliarde	de	oameni.	I�n	scurta	ei	
viaţă	ea	a	avut	de	ın̂durat	mai	multă	persecuţie	decât	
vor	 avea	 de	 ı̂nfruntat	 mulţi	 creştini	 ı̂ntr-o	 viaţă	
ın̂treagă.

Sătenii	nu	 i-au	permis	 să	 ış̂i	 ın̂groape	 copilul	
decât	departe	la	marginea	satului.	Ea	a	fost	singură,	
nu	i	s-a	permis	la	nimeni	să	o	ajute.

La	scurt	timp	după	ce	şi-a	ın̂mormântat	băiatul,	
socrul	ei	a	apărut	la	uşa	casei	strigând	acuzaţii.

„Este	vina	ta	că	fiul	meu	a	murit,”	ţipă	el	ın̂	timp	
ce	flutura	amenințător	un	topor	pe	deasupra	capului.	
„Este	vine	ta	că	nepotul	meu	a	murit.	Tu	l-ai	ucis	cu	
credinţa	ta	toxică.	Ieşi	afară	să	te	tai	ın̂	bucăţi.”

Kusum	nu	a	avea	unde	să	fugă.	Cu	inima	cât	un	
purice	s-a	ghemuit	ın̂tr-un	colţ	al	casei	rugându-se	ın̂	
tăcere.

„Eram	sigură	doar	de	un	singur	lucru:	nu-l	voi	
trăda	pe	Isus.	I�n	ciuda	tuturor	tragediilor	prin	care	
am	trecut,	El	nu	m-a	dezamăgit.”

Kusum	nu	ştie	ce	i-a	trecut	prin	minte	socrului	
ei	ın̂	acea	noapte.	Să	fi	fost	doar	furie?	A	fost	tristeţe	şi	
neputinţă?	I�n	cele	din	urmă	el	s-a	ın̂depărtat.

Din	nefericire	comunitatea	din	satul	lui	Kusum	
este	ın̂	continuare	ostilă	creştinismului.

Rugaţi-vă	pentru	India

Rugaţi-vă	pentru	India	şi	pentru	văduve	precum	
Kusum	 şi	 familia	 ei.	 Rugaţi-vă	 ca	 Dumnezeu	 să	 o	
întărească	şi	să	o	protejeze	în	încercările	pe	care	le	are	
de	înfruntat.	Rugaţi-vă	ca	Dumnezeu	să	se	îngrijească	
de	 nevoile	 ei	 materiale	 şi	 să	 aducă	 vindecare	 şi	
mângâiere.	Rugăciunea	lui	Kusum	este	ca	singurul	ei	
fiu	 care	 i-a	 rămas	 să	 crească	 şi	 să-l	 slujească	 pe	
Hristos.

Rugaţi-vă	pentru	convertiţii	la	creştinism	dintre	
hinduşi.	Aceştia	au	de	înfruntat	o	presiune	enormă	de	a	
se	întoarce	la	hinduism.	Rugaţi-vă	ca	Dumnezeu	să-i	
întărească	în	decizia	de	a-L	urma.

	 Rugaţi-vă	pentru	călăuzire	şi	protecţie	pentru	
creştinii	 din	 India	 care	 desfăşoară	 activităţi	 de	
evanghelizare.	 Există	 legi	 anti-conversie	 pe	 baza	
cărora	aceşti	credincioşi	pot	 fi	arestaţi	şi	acuzaţi	că	
încearcă	să	facă	prozeliţi	din	rândul	populaţiei	hindu.	
Rugaţi-vă	ca	Dumnezeu	să-i	binecuvânteze	cu	har	şi	
înţelepciune	în	eforturile	lor.

Nu	 în	 ultimul	 rând,	 rugaţi-vă	 şi	 pentru	 fetele	
creştine	care	sunt	închise	în	casă	de	către	familiile	lor	
din	cauza	credinţei	creştine.	Rugaţi-l	pe	Dumnezeu	să	
le	 întărească	 în	 hotărârea	 lor	 de	 a-L	 urma	 pe	 El	 şi	
rugaţi-vă	 şi	 pentru	 familiile	 lor	 să	 îl	 cunoască	 pe	
Dumnezeu.

CARTEA	E	O	VIAȚĂ
Pregătire	pentru	revenirea	lui	Isus	
																																																											de	A.W.	Tozer

		 Cartea	Pregătire	pentru	revenirea	 lui	 Isus	de	
A.W.	Tozer	prezintă	câteva	adevăruri	clare	revelate	ın̂	
cartea	 Apocalipsa.	 Autorul	 arată	 că	 este	 mai	
important	 să	 fim	 pregătiţi	 pentru	 revenirea	
Mântuitorului,	care	este	sigură,	decât	să	ştim	cum	să	
interpretăm	 toate	 simbolurile	 prezente	 ın̂	 această	
carte.	De	asemenea,	el	ne	atrage	atenţia	că,	ın̂	calitate	
de	 creştini	 care	 cred	 Biblia,	 este	 imperativ	 să	
rămânem	foarte	atenţi	la	vremurile	ın̂	care	trăim.

Cu	 toate	 că	 mulţi	 abordează	 profeţia	 şi,	 în	
special,	cartea	Apocalipsa	cu	foarte	multă	curiozitate,	
aceasta	 nu	 este	 defel	 o	 temă	 pentru	 cel	 curios.	
Nădejdea	 Binecuvântată	 este	 o	 atracţie	 puternică	
pentru	credincioşi	ca	să	caute	să	devină	sfinţi,	să	fie	
desăvârşiţi	 aşa	 cum	El	 este	 desăvârşit	 şi	 să	 vegheze	
aşteptând	întoarcerea	lui	Isus,	consideră	el.	Când	Se	
va	 ın̂toarce	 nu	 este	 aşa	 de	 important	 ca	 a	 fi	 gata	
pentru	El	când	o	va	face.

I�ntrebarea	crucială	este:	când	Se	va	ın̂toarce	
Isus,	ne	va	găsi	El	aşteptându-L?	Trebuie	să	trăim	ca	şi	
cum	Hristos	S-ar	întoarce	azi,	dar	să	lucrăm	ca	şi	cum	
nu	va	veni	decât	peste	1000	de	ani.	Trebuie	să	fim	gata	
pentru	El	astăzi,	dar	 să	plănuim,	 să	 lucrăm	şi	 să	ne	
rugăm	ca	şi	cum	ar	mai	fi	ani	buni	până	la	întoarcerea	
Lui,	ne	ın̂deamnă	Tozer.

Umblăm	 pe	 acest	 pământ	 cu	mare	 putere	 şi	
autoritate	deoarece	trăim	în	Nădejdea	Binecuvântată	
a	 revenirii	 lui	 Isus,	 continuă	 Tozer.	 Autoritatea	
noastră	nu	este	în	această	lume,	ci	este	înrădăcinată	în	
cer	 şi	 în	 Cel	 aşezat	 la	 dreapta	 lu	 Dumnezeu	 Tatăl.	
Creştinismul	 nu	 înseamnă	 doar	 să	 ne	 trăim	 viaţa	
asudând	zi	de	zi,	ci	să	umblăm		în	autoritatea	cerului	şi	
să	privim	la	Isus,	căpetenia	şi	desăvârşirea	credinţei	
noastre.	Isus	Hristos	e	pe	cale	să	Se	întoarcă	şi	viaţa	
noastră	 trăită	 aici	 este	 în	 conformitate	 cu	 această	
aşteptare	măreaţă	şi	puternică.

Locul	 în	 care	 se	 pregăteşte	 Biserica	 este	 un	
câmp	de	luptă.	Este	un	loc	unde	există	păcat	şi	durere.	
Mireasa	 trebuie	 să	 se	 pregătească	 în	 mijlocul	
războiului	 şi	 al	 lucrărilor	 ei;	 dar	 trebuie	 să	 se	
pregătească.	 De	 aceea	 nu	 aţi	 fost	 transfeaţi	 în	 cer	
imediat	după	ce	aţi	fost	născuţi	din	nou.	Când	aţi	fost	
mântuiţi,	aţi	primit	o	nouă	natură,	iar	locul	ei	este	cu	
Dumnezeu;	dar	nu	aţi	fost	luaţi	la	Dumnezeu	pentru	că	
nu	eraţi	gata.	El	vă	face	gata	acum.	Sunteţi	pregătiţi	ca	
o	Mireasă,	ca	un	popor	curăţat.	Nu	lăsaţi	pe	nimeni	să	
vă	convingă	că	nu	e	aşa,	continuă	el.

Este	 interesant	 că	 de	 la	 bun	 început	 cartea	
Apocalipsa	porneşte	cu	Hristos,	remarcă	Tozer.	Însăşi	
tema	cărţii	este	Descoperirea	lui	Isus	Hristos.	El	este	în	
centrul	 tuturor	 profeţiilor.	 Dacă	 urmărim	 o	 pistă	

	 R E SURSE 	 PE 	 S I TE -UL 	 B I SER IC I I 	
( ).	Vã	reamintim	ca	pe	site-ul	bisericii	www.bbht.ro
noastre	 gãsiți	 resurse	 spirituale	 pe	 care	 le	 puteți	
accesa	 de	 acasã.	 Din	 secțiunea	 RESURSE	 puteți	
asculta	 și/sau	 descãrca	 predicile	 din	 bisericã	 în	
format	audio	și	mãrturii	ale	membrilor	bisericii;	de	
asemenea,	 veți	 putea	 accesa	 și/sau	 descãrca	 în	
format	 electronic:	 Buletinul	 bisericii,	 Pliantul	
Dialogos	 și	 Ghidul	 de	 studiu	 pentru	 grupurile	 de	
ucenicie.	Mulțumim	 tuturor	 celor	 care	 editeazã	 și	
încarcã	pe	site	aceste	resurse!
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