Anunțuri:

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Ion
2. Baciu Zoia
3. Barbu Zoica
4. Blasek Aurelia
5. Chiș că Georgeta
6. Cibu Maxim
7. Coteanu Anton
8. Ene Lucreția
9. Geamanu Mioara
10. Ignat Maria
11. Ion Rozalia
12. Ionescu Eugenia
13. Ivaș cu Maria
14. Lă ză rescu Ș tefan
15. Micu Gherghina
16. Mihai Constantin
17. Mihă ilescu Marta
18. Mitu Emilia
19. Omota Nicu
20. Oprea Aurica
21. Pır̂vu Florian
22. Radu Aniș oara
23. Ră dulescu Venera
24. Sas Florian
25. Să că cean Elena
26. Să că cean Gheorghe
27. Scâ ntei Marieta
28. Scâ ntei Gheorghi
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Strugariu Dan
33. Uniș or Cornelia
34. Vandici Aurora
35. 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

Dar lucrurile, care pentru
mine erau câștiguri, le-am
soscotit ca o pierdere, din
pricina lui Hristos. ...
Pentru El am pierdut toate
și le socotesc ca un gunoi,
ca să câștig pe Hristos.
Filipeni 3:7-8

▀
CATEHEZĂ. Reamintim celor doritori ș i
hotă râ ți să -L urmeze pe Domnul Isus Hristos, că a
ın
̂ ceput un nou studiu de cateheză, de cunoaș tere a
principalelor doctrine biblice. Sunt aș teptați toți cei
care doresc să cunoască adevă rurile Scripturii
privind mâ ntuirea sufletului ș i care au ı̂ntrebă 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 tinț ă că ı̂n perioada
urmă toare, ın
̂ 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, ın
̂
fiecare duminică după amiază , să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună 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.
▀
EVANGHELIZARE PERSONALĂ. "Cerul este un dar, el nu este câ ș tigat sau meritat
de noi". Vino ală turi de echipa de Evanghelizare Personală , sâmbătă 17.11.2018 de la
ora 10 ın
̂ Capelă , să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună cum să ne ım
̂ pă rtă ș im credința altora ș i să
descoperim ım
̂ preună ce legatură este ın
̂ tre "CER/RAI" ș i cheile unei maș ini BMW ultima
serie. Te aș teptă m!
▀
MAREA UNIRE. O sută de ani de la Marea Unire din 1918 de la Alba Iulia. Două mii
de ani de la Marea Unire a omului cu Dumnezeu de la Golgota. O dezbatere istorică,
sociologică și teologică pe această temă de actualitate: Marea Unire. Roagă -te ș i invită
prieteni, vecini, cunoscuți, sâmbătă, 1 Decembrie, de la ora 17.00.
▀
MĂMICI. Mă mici dragi, vă vine să credeți că Biblia vorbeș te cu secole ın
̂ urmă
despre probleme foarte actuale ș i azi? Imigrație, refugiați, soacre ș i nurori, moș teniri,
poveș ti de dragoste... Toate ın
̂ tr-o singură carte: Rut. Despre ea vrem să vorbim vinerea
viitoare ș i pâ nă atunci vă rugă m să citiți cele patru capitole ale că rții. Vă invită m la
ın
̂ tâ lnirea de pe 16 noiembrie, de la ora 19.00. Invitată specială: stră -stră -stră bunica
Domnului Isus.
▀
ÎNTÂLNIRE SURORI. Surorile sunt invitate pentru un timp de pă rtă ș ie ı̂n
rugă ciune ș i studiu biblic, vineri, de la ora 18.00.
▀
BĂRBAȚI. Invită m TOȚ I bă rbații botezați să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună din Cuvâ nt cum să
fim ucenici ș i cum să facem ucenici. In fiecare miercuri de la 19.40, la capelă.
▀
EUTIH. Ce ın
̂ seamnă pentru tine Yahve Tsebaoth sau Domnul Savaot? Ce implică
dimensiunea corporatistă a ră zboiului spiritual? Cine sunt camarazii tă i de arme? Dar
inamicul? Cine este Comandantul oș tirilor? Marți, de la 18.30, ră spundem la aceste
ın
̂ trebă ri ım
̂ preună ș i la multe altele. Te aș teptă m.
▀
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!
▀
DECES. După o lungă suferință, a trecut la Domnul sora Nica Ștefia, ın
̂ vâ rstă de
93 de ani. Dumnezeu să mâ ngâ ie familia ın
̂ doliată .
▀
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 cartea Geneza de la cap.
43-49; Marcu cap. 15-16; Psalmi de la cap. 1-9, conform programului de citire
DIALOGOS.
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Ce te impiedică să-L urmezi pe Isus?
Marcu 10:17-27
Există o ın
̂ trebare care persistă mereu ın
̂ mintea celor care-L iubesc cu
adevă rat pe Dumnezeu, a celor care-L mă rturisesc cu perseverență pe Isus
Hristos semenilor, ș i anume: de ce se ı̂ntorc aș a de puțini oameni la
Dumnezeu? De ce aș a de puțini oameni se decid să -L urmeze pe Isus Hristos?
De ce sunt atâ t de puțini cei care vor să devină ucenici ai lui Hristos, deș i
Dumnezeu le promite, nu doar o viață binecuvâ ntată ș i ım
̂ plinită aici pe
pă mâ nt, ci mult mai mult, viața veș nică .
La aceste ın
̂ trebă ri am putea da multe ră spunsuri, pentru că sunt
multe cauze pentru care oamenii refuză să -L urmeze pe Isus. Unele dintre ele
le avem chiar ın
̂ textul de față.
Dacă ne uită m cu atenție la episodul ın
̂ tâ lnirii tâ nă rului bogat cu
Domnul Isus, putem vedea:
I.Nevoia adâncă pentru dobândirea vieții veșnice
Tâ nă rul bogat:
-era interesat de viața veș nică
-a venit la Cel care i-o putea oferi
-nu s-a ruș inat de oameni
II.Obstacole în calea dobândirii vieții veșnice
-o falsă neprihă nire
-nerecunoaș terea pă catului
-credința ın
̂ mâ ntuirea prin faptele bune
-posesiunile materiale
III.Condiții pentru dobândirea vieții veșnice
-pocă ință
-ascultare
-renunțare
-jertfă
Dorințele omului privind salvarea sufletului ș i moș tenirea vieții
veș nice, sunt câ t se poate de bune, dar dacă ră mâ n doar la stadiul de dorințe
neım
̂ plinite, neduse pâ nă la capă t, nimeni nu va ajunge la Dumnezeu.
O falsă religiozitate, o pretinsă neprihă nire, respingerea soluției oferită de
Dumnezeu pentru mâ ntuire ș i iubirea lucrurilor materiale mai mult decâ t pe
Dumnezeu, sunt obstacole ın
̂ calea urmă rii lui Isus.
Continuarea în pagina 2

Biblia spune foarte clar că nu există o altă cale
de a-L urma pe Isus ș i a dobâ ndi viața veș nică , decâ t
calea pocă inței, calea ascultă rii de poruncile Lui,
calea renunțării la lucrurile care te ım
̂ piedică să -L
urmezi pe Isus, ș i disponibilitea de a-L urma fiind
gata de orice sacrificiu pentru El.
Dumnezeu să ne ajute pe toți să mergem pe
calea oferită de El, ș i nu pe că ile noastre, pentru că
Mâ ntuitorul a spus: Eu sunt calea, adevărul și viața.
Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine. (Ioan 14:6)
Fie ca toți să mergem pe această cale bună ,
dreaptă , sigură ș i singura care duce ın
̂ Impă ră ția lui
Dumnezeu.
Pastor, Nicolae Ologeanu

P I C ĂT U R I P E N T RU S U F L E T
Promisiuni din Cuvânt
„Pot să se mute munț ii, pot să se clatine
dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine,
ș i legă mâ ntul Meu de pace, nu se va clă tina, zice
Domnul, care are milă de tine". ISAIA 54:10

STUDIU SURORI
In să ptă mâ na a cincea din studiul „Descoperă
de ce a murit ș i a ın
̂ viat Isus” privim la evenimentele
descrise ın
̂ Marcu 15:22-39. Crucea Domnului Isus!
După 33 de ani, Domnul Isus I-a putut spune Tată lui:
„Eu Te-am proslă vit pe pă mâ nt, am sfâ rș it lucrarea pe
care Mi-ai dat-o s-o fac”. Domnul Isus a strigat pe
cruce „S-a ispră vit!” Iată schimbul fă cut la cruce, după
cum observa un autor creș tin:
- Isus a fost pedepsit, pentru ca noi să putem fi
iertați.
- Isus a fost ră nit, pentru ca noi să putem fi
vindecați.
- Isus a fost fă cut pă cat cu pă că toș enia noastră
pentru ca noi să fim fă cuț i neprihă niț i cu
neprihă nirea Lui.
- Isus a murit de moartea noastră , pentru ca
noi să putem primi viața Lui.
- Isus a ın
̂ durat să ră cia noastră , pentru ca noi
să putem ım
̂ pă rtă ș i belș ugul Lui.
- Isus a purtat ruș inea noastră , pentru ca noi
să putem ım
̂ pă rtă ș i slava Lui.
- Isus a ın
̂ durat respingerea noastră , pentru ca
noi să putem avea acceptarea Lui ș i a Tată lui.
- Isus a fost fă cut blestem, pentru ca noi să
putem primi ș i intra ın
̂ binecuvâ ntarea promisă .

D I N I STO R I A B I S E R I C I I

Î N TÂ L N I R I P E N T RU M Ă M I C I

R ĂS P U N S U R I L A RU GĂC I U N I

Din viața lui John Flavel

Intâ lnirile mă micilor din Biserica „Harul”
continuă ș i anul acesta, prin harul Domnului, vinerea
seara de la ora 19:00, la interval de trei să ptă mâ ni.

D e d i c ă - te r u gă c i u n i i n e c u r m a te , i a r
Dumnezeu te va scoate la loc larg ș i cele mai grozave
momente din viața ta vor veni ın
̂ totdeauna doar prin
rugă ciune. Să ș tii că indiferent de situația prin care
treci ș i chiar câ nd nu mai vezi nici o ieș ire, Dumnezeu
poate schimba lucrurile. Să ın
̂ vă țăm de la Ilie. Ce
spune Biblia despre el? Iacov 5:17 „Era un om supus
aceloraș i slă biciuni ca ș i noi, ș i s-a rugat cu
stă ruință”... Doar stă ruința a adus vestea „iată că se
ridică un mic nor.....ca o palmă de om”, iar apoi spune
Cuvâ ntul că „a venit o ploaie mare” (1 Impă rați
18:44-45)
Am fost rugate (un grup de surori) să mijlocim
pentru un bă iețel de nici un an, pe nume Eliezer, ce
trebuia să fie operat la inimă . Am hotă râ t să ne rugă m
ca ș i Ilie ș i să aș teptă m ră spunsul Domnului, care a
fă gă duit că ră spunde rugă ciunilor. Ieremia 29:12b
„Mă veți ruga ș i vă voi asculta”. Ră spunsul a venit
pentru că avem un Dumnezeu mare, bogat ı̂ n
bună tate. Operația a reuș it, iar acum ceva timp ın
̂
urmă , unele dintre surorile care s-au rugat, l-au putut
vedea ș i cu ochii lor ın
̂ biserică câ nd pă rinții l-au adus
la control. Bucuria a fost mare. Dumnezeu a ascultat
rugă ciunile, dar a mai fă cut ceva: ne-a mă rit nouă
ın
̂ crederea ș i credința.
Rugați-vă neincetat!

John Flavel (sau Flavell) s-a nă scut ın
̂ 1628 ın
̂
Bromsgrove, Worcestershire. A fost fiul lui Richard
Flavel, un predicator care a murit de ciumă ın
̂ 1665, ın
̂
vreme ce se afla ın
̂ ın
̂ chisoare pentru vina de a fi
nonconformist. John Flavel a fost educat de tată l să u
ın
̂ ce priveș te religia ș i a studiat la Oxford.
S-a că să torit cu Joan Randall, o femeie
evlavioasă , care a murit ın
̂ timp ce dă dea naș tere
primului lor copil ın
̂ 1655. Copilul moare ș i el. După
un an de doliu, se recă să toreș te cu Elisabeth Stapell,
fiind binecuvâ ntat cu o soție temă toare de Dumnezeu
ș i cu copii.
In 1656, Flavel a acceptat chemarea de a fi
predicator ın
̂ portul Dartsmouth. Deș i avea un venit
mai mic, totuș i lucrarea sa prospera. Unul dintre
enoriaș i a scris despre el : ”Pot spune multe despre
excelența sa ın
̂ predicare, expunerile sale simple din
Scriptură , metoda lui de a vorbi, deducțiile sale
logice ș i reale, argumentele sale convingă toare,
demonstrațiile sale clare ș i puternice, aplicațiile sale
pă trunză toare, ș i sprijinul să u față de cei care erau
tulburați ın
̂ conș tiința lor. Pe scurt, cineva trebuie să
fie prea nă tâ ng sau să aibă o inimă de piatră , sau
ambele, ca să nu fie afectat de cuvintele sale”
(Erasmus Middleton, Biografia evanghelică, 4 :50-51).
A fo s t ex p u l z a t d e l a a mvo n p e n t r u
nonconformismul să u ș i deseori se ın
̂ tâ lnea ın
̂ pă duri
cu congregația sa ș i le predica. Odată , s-a deghizat ın
̂
femeie că lare pentru a ajunge la o ın
̂ tâ lnire unde a
predicat ș i a botezat. Altă dată , urmă rit de autorită ți,
s-a aruncat că lare ın
̂ mare ș i a scă pat ca să nu fie
arestat ın
̂ otâ nd pe lâ ngă stâ nci pentru a ajunge ın
̂
Slapton Sands. Alteori, le-a predicat de pe o insulă ın
̂
Salstone Rock, pâ nă câ nd fluxul i-a gonit spre bă rci.
In 1685, dreptul de a predica i-a fost
restricționat, avâ nd permisiunea să predice doar ın
̂
casa sa. In vreme ce vizita Exeter pe 6 iunie 1691,
Flavel a suferit un atac de cord ș i a murit la vâ rsta de
63 de ani. Ultimele sale cuvinte au fost: „Ș tiu că totul
va fi bine”. Flavel era smerit, evlavios ș i ı̂nvă țat.
Petrecea multe ore ın
̂ studiu ș i ın
̂ rugă ciune. Unul din
copiii să i spunea despre el: „Se ruga mult ș i rareori
folosea de două ori aceleaș i expresii”.
Puterea lui Flavel de predicare venea din
experiența sa spirituală profundă . Predica ce simțea
ș i ce experimentase din Cuvâ nt.
Intr-o zi, ın
̂ timp ce medita asupra cerului,
Flavel s-a simțit copleș it de o bucurie cerească . Se afla
la marginea unui izvor. Câ nd s-a ın
̂ tors la han, hangiul
l-a ın
̂ trebat: „Domnule, sunteți bine? Ară tați ca un
mort!”. La care Flavel i-a replicat: „Prietene, niciodată
nu m-am simțit mai bine ca acum”.
www.timmybrister.com
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Dumnezeu, să ın
̂ vă țăm ım
̂ preună din Cuvâ nt cum să
fim femei credincioase, ajutoare potrivite pentru soţii
noştri şi mame devotate copiilor noştri. Ne bucură m,
de asemenea, să ne rugă m ım
̂ preună pentru noi ș i
familiile noastre, pentru femeile care au nevoie de
Dumnezeu ș i pentru cele care Il slujesc pe El ș i nu ın
̂
ultimul râ nd, ne dorim să slujim unele altora ș i ın
̂ mod
practic.
Anul acesta punem reflectorul pe femeile
Bibliei şi că ută m să ın
̂ vă țăm cum a lucrat Dumnezeu ın
̂
generația lor ș i care este mesajul pentru noi, femeile ș i
mamele din secolul 21. Am ın
̂ ceput cu Eva şi lupta cu
ispitele, am continuat cu Rebeca şi dorinţa de a fi ın
̂
controlul vieții de familie, iar la urmă toarea ın
̂ tâ lnire
le vom ın
̂ soți pe Rut ș i Naomi, ın
̂ că lă toria lor de la
suferință la ră scumpă rare. Descoperim ın
̂ acest fel
calită ţi pe care dorim să ni le ı̂nsuşim şi tragem
semnalul de alarmă cu privire la greşeli pe care am
vrea să le evită m. De fiecare dată descoperim că Biblia
ră spunde ın
̂ trebă rilor ș i fră mâ ntă rilor noastre ș i ne
oferă un standard pentru decizii să nă toase ın
̂ viața de
familie.
Eș ti binevenită dacă vrei să descoperi
adevă ruri biblice şi sfaturi practice care se desprind
din potretele femeilor din Biblie ș i dacă doreș ti să
cunoș ti alte mă mici din Biserica „Harul”.

G RU P U R I D E RU G ĂC I U N E Î N C AS E
In buletinul informativ anterior, am anunțat că
s-au deschis uș ile caselor pentru rugă ciune.
Credincioș ii se adună ım
̂ preună pentru că vor să -L
cunoască cu adevă rat pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac
ș i Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic care aude
strigă tele copiilor Să i. „Iată spre cine Imi voi ın
̂ drepta
privirile spre cel ce suferă ș i are duhul mâ hnit, spre cel
ce se teme de Cuvâ ntul Meu” (Isaia 66:2b).
Se ın
̂ alță rugă ciuni fierbinți pentru familii care
sunt puternic atacate, pentru unitatea din familii,
pentru refacerea relațiilor ın
̂ tre membrii familiilor ș i
copii, pentru să nă tate spirituală . Domnul ne asigură
prin Cuvâ ntul Lui: „Tot ce veți cere cu credință, prin
rugă ciuni, veți primi (Matei 21:22).

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
MISIUNE PUIENI
Cu candelele aprise pentru a lumina ș i pentru
a fi ș i vă zuț i , echipa care merge duminică de
duminică la Puieni li-L arată copiilor pe Hristos
descris ın
̂ Biblie. Prin lecții biblice cu ilustrații copiii
au ın
̂ țeles mai bine ce spune Biblia despre Noe ș i
potop, despre Zacheu ș i dorința lui de a-L vedea pe
Isus. Intâ lnirile continuă , dar vă rugă m să susțineți
această lucrare ın
̂ rugă ciune că se vede clar cum cel
ră u ră cneș te ș i caută pe cine să ın
̂ ghită . Acolo se dă o
luptă pentru că se credea că este ceva trecă tor, dar
acum câ nd s-a vă zut că se reface biserica, au ın
̂ ceput
luptele.
Rugaț i-vă pentru ca evanghelia să prindă
ră dă cini ın
̂ pă mâ nt bun. Amin!

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!

