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Imperative	de	război
Efeseni	6:10-20

	

Dumnezeu	ne-a	creat	pentru	a	reflecta	imaginea	Sa	și	pentru	a	ne	

bucura	de	creația	Sa.	Așa	a	fost	la	ın̂ceput.	Dar	ceva	s-a	ın̂tâmplat.	Atunci	

când	diavolul	a	venit	pe	pământ,	a	adus	păcatul	și	consecințele	sale,	iar	

lumea	noastră	a	fost	năruită.

Dumnezeu	ne	cheamă	la	război	ım̂potriva	celui	rău,	dar	El	nu	ne	

trimite	fără	arme	și	antrenament,	ci	ne	dă	o	armură.	O	armură	ın̂tărită	

de	El	I�nsuși,	prin	Isus	Christos,	o	armură	care	să	ne	ajute	să	ținem	piept	

celui	rău	și	chiar	să	ıl̂	ın̂vingem.	Dar	pentru	a	duce	această	luptă	trebuie	

să	avem	ın̂	minte	câteva	lucruri:

I.			Cunoaște-ți	dușmanul

-	Un	dușman	șiret

-	Un	dușman	invizibil

II.		Cunoaște-ți	armura

-	Armura	este	de	la	Dumnezeu

-	Armura	este	ın̂tărită	de	Dumnezeu

III.		Poartă-ți	armura

-	Ca	să	te	poți	ım̂potrivi

-	Ca	să	poți	rămâne	ın̂	picioare

Biblia	 vorbește	 despre	 un	moment	 când	 ın̂treaga	 creație	 va	 fi	

restaurată	și	glorificată.	Atunci	suferința,	lacrima,	păcatul	nu	vor	mai	fi.	

Un	moment	ın̂	care	pacea	și	liniștea	vor	domni,	iar	noi	ne	vom	bucura	

pentru	eternitate	de	Dumnezeu	și	ne	vom	desfăta	ın̂	prezența	Sa.	Dar	

până	atunci	avem	o	luptă	de	dus.	Ești	tu	conștient	de	acest	lucru?	I�ți	

cunoști	tu	dușmanul	și	tacticile	sale?	I�ți	cunoști	tu	armele	cu	care	lupți?	

Cunoști	tu	cine	este	Cel	ce	te	ın̂tărește	ın̂	luptă?

I�nsă	dacă	tu	nu	ești	unul	dintre	cei	răscumpărați	 și	mântuiți	de	

Dumnezeu,	să	știi	că	ești	un	dușman	al	lui	Dumnezeu.	Duci	o	luptă	pe	

care	nu	ai	cum	să	o	câștigi	și	al	cărei	sfârșit	este	pierzarea!	Cercetează-te	

astăzi	 și	 vezi	 pe	 ce	 front	 lupți.	 Dacă	 ești	 ı̂mpotriva	 Domnului,					

grăbește-te	de	cere	ın̂durare	de	la	El.	Dacă	ești	cu	El,	ia-ți	armele	și	luptă,	

creștine!

									 	 	 	 	 											Luca	George,	student	anul	III

	▀	 JUBILEU	 –	 20.	 Evenimentul	 de	
duminica	trecută	-	sărbătorirea	a	20	de	ani	
de	la	ın̂ființarea	bisericii	HARUL,	ne-a	oferit	
tuturor	 bucuria	 de	 a	 ne	 reaminti	 de	
provocările	 și	 binecuvântarile	 pe	 care	 le-
am	 experimentat	 ın̂	 aceasă	 perioadă,	 dar	
mai	ales	sa	vedem	măreția	și	puterea	lui	Dumnezeu,	care	face	ca	totul	să	
prindă	viață	când	ne	supunem	voii	Lui.
	 Vrem	să	mulțumim	tuturor	celor	care	s-au	implicat	trup	și	suflet	ca	
această	sărbătoare	să	 fie	una	 ın̂ălțătoare	 și	care	ne-a	umplut	 inimile	de	
bucurie.	Dumnezeu	să	răsplătească	jertfa	tuturor	celor	care	sunt	gata	să	
facă	ceva	frumos	pentru	Domnul.

▀	 CATEHEZĂ.	Reamintim	celor	hotărâți	să-L	urmeze	pe	Domnul	Isus	
Hristos,	că	a	ın̂ceput	un	nou	studiu	de	cateheză,	de	inițiere	ın̂	cunoașterea	
principalelor	 doctrine	 biblice.	 Sunt	 așteptați	 toți	 cei	 care	 doresc	 să	
cunoască	 adevărurile	 Scripturii	 privind	mântuirea	 sufletului	 și	 care	 au	
ı̂ntrebări	 legate,	 ı̂n	 special	 de	 mântuire.	 I�ntâlnirile	 au	 loc	 ı̂n	 fiecare	
duminică	dimineața	de	la	ora	9.00,	ın̂	corpul	din	față,	la	etaj	(bibliotecă).

▀ DEZBATERI	 DESPRE	 UCENICIE.	Vă	 aducem	 la	 cunoștință	 că	 ın̂	
perioada	 următoare,	 ın̂	 slujbele	 de	 duminică	 seara,	 vor	 fi	 prezentări	 și	
dezbateri	despre	ucenicie.	Vom	căuta	să	ın̂țelegem	mai	bine	ce	ın̂seamnă	a	
fi	ucenic	al	lui	Hristos,	cum	putem	deveni	ucenici	ai	lui	Isus,	cum	putem	face	
ucenici	ın̂	biserică	 și	ın̂	afara	ei.	Vă	așteptăm	așadar,	ın̂	fiecare	duminică	
după	amiază,	să	ın̂vățăm	ım̂preună	UCENICIA	ÎN	ȘCOALA	LUI	ISUS.

▀      ÎNTÂLNIRE	 SURORI.	 Surorile	 sunt	 invitate	 pentru	 un	 timp	 de	
părtășie	ın̂	rugăciune	și	studiu	biblic,	vineri,	de	la	ora	18.00.

▀	 EUTIH.	Lumea	nu	este	un	imens	parc	de	distracție,	cum	le-ar	plăcea	
unora	să	creadă;	ci	mai	degrabă	un	imens	câmp	de	luptă.	Chiar	tu	ești	ın̂	
Linia	ın̂tâi.	Bătălia	se	dă	și	pentru	sufletul	tău	și	ın̂	sufletul	tău.	Vino,	să	ne	
instruim	și	să	ne	echipăm	ım̂preună	cu	armura	lui	Dumnezeu,	ca	să	faci	față	
războiului	spiritual.	Marți,	de	la	18.30,	ın̂	capelă!

▀ ADOLESCENȚI.	Vino	la	ın̂tâlnirile	adolescenților	în	fiecare	vineri,	
de	 la	 ora	18:30!	 Citim	 ım̂preună	Biblia,	 descoperind	viața	 lui	 Iosif	 și	
ın̂vățând	de	la	el	cum	să	o	trăim	pe	a	noastră.	I�n	plus,	ne	jucăm,	cântăm	și	
mâncăm	diverse	chestii	(comestibile).	Te	așteptăm	și	pe	tine!

▀ NOU-NĂSCUT.	Anunțăm	cu	bucurie	că	Dumnezeu	a	binecuvântat	
fam.	 Chirilă	 Carol	 și	 Cristina	 cu	 al	 doilea	 copil,	 un	 băiat	 cu	 numele	
Emanuel-Carol.	Dumnezeu	să	binecuvânteze	ın̂treaga	familie	cu	sănătate	
și	ın̂credere	ın̂	El	și	ın̂	purtarea	Lui	de	grijă.

▀		 GRUPURI	 DE	 RUGĂCIUNE.	 Vă	 reamintim	 că	 există	 un	 timp	 de	
rugăciune	în	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	9.00-9.50,	pentru	
frații,	 surorile	 și	 tinerii	 care	 doresc	 să	 mijlocească	 pentru	 lucrarea	
Domnului	din	biserica	noastră.	I�ntâlnirile	au	loc	ın̂	corpul	din	față,	la	etaj.

▀	 CITIREA	BIBLIEI.	Săptămâna	viitoare	se	vor	citi	din	cărțile	Geneza	
și	Matei	de	la	cap.	22-28,	conform	programului	de	citire	DIALOGOS.

Căci	noi	n-avem	de	luptat	

ım̂potriva	cărnii*	şi	sângelui,	ci	

ım̂potriva	căpeteniilor**,	

ım̂potriva	domniilor,	ım̂potriva	

stăpânitorilor†	ın̂ tunericului	

acestui	veac,	ım̂potriva	

duhurilor	răutăţii	care	sunt	ın̂	

locurile	cereşti.

Efeseni	6:12
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VERSETUL	DE	AUR	AL	
SĂPTĂMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 



	 I�n	cadrul	evenimentului	jubileu	cu	bucurie	am	
sărbătorit	cei	20	de	ani	de	existență	ın̂tr-o	atmosferă	
plăcută	plină	de	amintiri.
	 Din	motive	serioase	de	sănătate	unii	membri	
nu	 au	 putut	 participa	 și	 la	 inițiativa	 celor	 din	
organizare	s-au	făcut	pachete	și	s-au	dus	la	domiciliul	
celor	 care	 nu	 au	 putut	 participa	 cu	 noi	 la	 bucuria	
aceasta,	 și	 astfel	 am	 fost	 uniți	 toți	 ın̂	 dragostea	 lui	
Hristos.

									 J U B I L EU	 -	 2 0	 A N I
																		 1 9 9 8 - 2 0 1 8

DE ZBAT EREA	 D E	 DUM IN I CĂ

							STUDIU	SURORI

I�n	săptămâna	a	doua	din	studiul	„Descoperă	de	

ce	 a	 murit	 și	 a	 ın̂viat	 Isus”	 privim	 la	 evenimentele	

descrise	 ın̂	 Marcu	 14:26-42.	 I�n	 Grădina	 Ghețimani,	

Tatăl	 și	 Fiul	 ne-au	 lăsat	 un	 exemplu	 de	 dragoste	 și	

ascultare.

Dacă	Tatăl	a	găsit	cu	cale	să	I�și	„zdrobească	Fiul	

prin	 suferință”-	 pentru	 mântuirea	 noastră-	 cât	 de	

uimitoare	 este	 dragostea	 Lui	 pentru	 tine	 și	 pentru	

mine?

Dacă	 Isus	 ne-a	 iubit	 atât	 de	 mult	 ı̂ncât	 a	

ascultat	 de	 Tatăl	 Său	 chiar	 până	 la	 moarte,	 cât	 de	

ascultători	 trebuie	 să	 fim	 noi	 de	 Domnul	 și	

Mântuitorul	nostru	Isus	Hristos?

Până	 unde	 merge	 ascultarea	 ta?	 Uimești	 pe	

cineva	cu	dragostea	ta?

DIN	 ISTORIA	BISERICII

Viața	lui	Jonathan	Edwards

Jonathan	Edwards	 s-a	 născut	 pe	 5	 octombrie	
1703	ın̂	East	Windsor.	Aceasta	s-a	ın̂tâmplat	la	9	ani	
după	ce	Timothy	Edwards,	de	34	de	ani,	și	soția	sa,	
Esther	Stoddard,	de	31,	se	stabiliseră	aici.	Patru	fete	
se	născuseră	deja	și	urmau	ın̂că	șase.	Jonathan	a	fost	
singurul	 lor	 fiu.	 I�n	acea	vreme,	viața	era	 liniștită	 și	
creștea	 constant	 ı̂n	 ciuda	 pericolelor	 din	 partea	
indienilor.	 Când	 Jonathan	 Edwards	 avea	 4	 luni,	
Eunice	Williams,	sora	vitregă	a	lui	Esther	Edwards	a	
fost	ucisă.	Doi	dintre	copii	au	fost	omorâți,	iar	soțul	și	
alți	patru	 copii	 au	 fost	 luați	prizonieri.	Erau	puțini	
indieni	 ın̂	 Connecticut	 și	 erau	 destul	 de	 prietenoși	
unii	dintre	ei,	dar	existau	totuși	motive	de	teamă.

Tatăl	 lui	 Jonathan	 Edwards	 era	 fermier	 și	 ıș̂i	
dedica	timpul	atât	studiului,	cât	și	gospodăriei.	Când	
nu	predica,	muncea	 laolaltă	cu	ceilalți	săteni.	Fiind	
născut	 la	 oraș	 și	 neobișnuit	 cu	 treburile	 casnice,	
prefera	uneori	să	lase	aceste	treburi	ın̂	seama	soției	
sale.	Spre	deosebire	de	tatăl	său,	Jonathan	Edwards,	
născut	 la	 sat	 și	 obișnuit	 cu	munca	 câmpului	 făcea	
aceste	 lucruri	 mult	 mai	 natural	 decât	 tatăl	 său.	
Accepta	lucrul	la	câmp	ca	parte	necesară	a	vieții,	fără	
vreun	 protest	 sau	 scuză.	 Aici	 a	 crescut	 Jonathan	
Edwards	ın̂	primii	13	ani	ai	vieții	sale.	Nu	e	de	mirare	
că	natura	 și	 frumusețea	sa	i-au	marcat	viața.	Nu	se	
putea	să	nu	fi	fost	impresionat	de	pajiștile,	pădurile	
fără	sfârșit,	de	râu,	de	o	lume	a	cărei	frumusețe	nu	era	
creată	 de	 mâna	 omului.	 Călătoria	 la	 Windsor	 ı̂n	
canoea	 făcută	 de	 ei	 putea	 fi	 un	 eveniment	 din	
copilăria	sa.

Undeva	 lângă	 un	 râu,	 Jonathan	 Edwards	 a	
construit	 o	 colibă	 unde	 se	 aduna	 cu	 tovarășii	 săi	
pentru	a	medita	și	a	se	ruga.	Aici	este	locul	unde	a	stat	
și	a	contemplat	frumusețea	păianjenului	care	zboară	
și	 a	pânzei	 sale	 strălucitoare.	Când	a	 scris	un	eseu	
despre	păienjeni,	s-a	putut	observa	că	el	nu	vorbea	
despre	 ei	 ca	 cineva	 care	 doar	 i-a	 prins	 cu	 coada	

ochiului,	ci	ca	cineva	care	i-a	studiat	cu	multă	atenție	
și	pe	care	ıî	cunoștea	ın̂	mod	personal.

I�n	 ce	 privește	 speculațiile	 sale	 cu	 privire	 la	

univers,	nu	a	fost	corupt	de	legendele	vremii	sale	cu	

privire	la	apariția	curcubeului.	Deși	știa	că	acesta	este	

semnul	 legământului	 dintre	 Dumnezeu	 și	 Noe,	

aceasta	nu	l-a	oprit	să	creeze	propriul	curcubeu.	Una	

din	 modalități	 era	 să	 țină	 apă	 ın̂	 gură	 și,	 stând	 ın̂	

dreptul	 soarelui,	 să	 arunce	 apa,	 creând	 astfel	 un	

curcubeu	 perfect.	 La	 12	 ani	 a	 făcut	 o	 speculație	

fericită	cum	că	pânza	de	păianjen	ar	conține	un	lichid.

Jonathan	Edwards	nu	era	ın̂să	un	visător,	ci	un	
gânditor	și	ın̂cerca	să	explice	fenomenele	pe	care	le	
vedea,	ım̂pins	de	curiozitatea	sa	copilărească.	Dar	a	
crescut	și	a	lăsat	ın̂	urmă	cercetările	sale	cu	privire	la	
păienjeni	și	alte	mistere,	fiind	tot	timpul	propulsat	ın̂	
a	rezolva	mistere	și	mai	de	nepătruns.	Dacă	ar	fi	fost	
fiul	 lui	 Josiah	Franklin,	 și-ar	 fi	dus	observațiile	mai	
departe,	dar	fiind	fiu	de	pastor,	nu	a	crescut	pe	câmp	
nesupravegheat,	observând	păienjeni.	A	fost	educat	
acasă,	 de	 către	 mama	 și	 tatăl	 său,	 ı̂mpreună	 cu	
surorile	sale.	La	vârsta	de	13	ani	urma	să	părăsească	
casa	părintească	și	să	urmeze	cursurile	colegiului	din	
Yale.

GRUPURI	DE	RUGĂCIUNE

GRUPUL	DE	RUGĂCIUNE	AL	SURORILOR
Invitație	la	rugăciune

	 Grupul	de	rugăciune	al	surorilor	a	luat	ființă	
ı̂n	 urmă	 cu	 peste	 12	 ani	 și	 a	 funcționat	 fără	
ın̂trerupere	ın̂	toți	acești	ani,	grație	unor	surori	care	
au	dovedit	credincioșie	ın̂	această	importantă	lucrare	
a	bisericii.
	 Credem	că	multe	din	biruințele	Domnului	din	
biserica	noastră	se	datorează	și	mâinilor	ridicate	ale	
surorilor	și	ale	fraților,	care	vin	ın̂	fiecare	duminică	
dimineața	 și	 mijlocesc	 ı̂naintea	 lui	 Dumnezeu	 ı̂n	
rugăciune.
	 Rugăciunea,	pe	 lângă	privilegiul	de	 a	 sta	de	
vorbă	cu	Dumnezeu,	Tatăl	nostru,	este	și	o	slujire	pe	
care	sunt	chemați	să	o	ın̂deplinească	cei	credincioși,	
indiferent	de	vârstă.	
	 Ne	amintim	că	văduva	Ana,	la	o	vârstă	foarte	
ın̂aintată	 era	 nelipsită	 de	 la	 Templu	 și	 I�l	 slujea	 pe	
Dumnezeu	cu	post	și	rugăciune.
	 Invităm	 surori	din	biserica	noastră,	 care	nu	
sunt	implicate	ın̂	alte	slujiri,	să	ni	se	alăture	ın̂	această	
importantă	 slujire	 pentru	 susținerea	 lucrării	 lui	
Dumnezeu.	
	 I�ntâlnirile	 au	 loc	 ı̂n	 fiecare	 duminică	
dimineața	de	la	ora	9.00,	ın̂	corpul	din	față,	la	etaj.	Vă	
așteptăm!	
	 	 	 	 								Eleonora	Ologeanu

MISIUNEA	 ÎN	PENITENCIARE

	 Evrei12:13:	„Croiţi	cărări	drepte	cu	picioarele	
voastre,	pentru	ca	cel	ce	şchiopătează	să	nu	se	abată	
din	cale,	ci	mai	degrabă	să	fie	vindecat.”

	 Motivați	 de	 acest	 verset	 și	 ı̂ncurajați	 de	
dragostea	Domnului	Isus	Hristos	pentru	toți	oamenii,	
fără	părtinire,	vă	invitam	să	mergeți	alături	de	noi	ın̂	
penitenciare.	 Cei	 ı̂nchiși	 au	 nevoie	 de	 vindecare	
trupească	și	sufletească,	dar	și	de	modele	practice	de	
oameni	credincioși,	părinți	și	soți.

I�n	fiecare	săptămână:
· 	Marți,	de	la	ora	15.00,	la	Penitenciarul	Jilava

· Miercuri,	 de	 la	 ora	 09.00,	 la	 Penitenciarul	
Rahova

· Joi,	 de	 la	 ora	 09.00	 și	 de	 la	 ora	 15.00,	 la	
Penitenciarul	Jilava	și	la	Penitenciarul	Spital	

· I� n 	 a p rox ima t i v 	 d o u ă 	 s ă p t ăm â n i 	 l a	
Penitenciarul	Giurgiu

LUCRAREA	DE	EVANGHELIZARE
	 Apoi	 le-a	 zis:	 „Duceţi-vă	 ı̂n	 toată	 lumea	 şi	
propovăduiţi	 Evanghelia	 la	 orice	 făptură…”	 Marcu	
16:15

	 „Tu	dar,	copilul	meu,	ın̂tăreşte-te	ın̂	harul	care	
este	ın̂	Hristos	Isus.	Şi	ce	ai	auzit	de	la	mine,	ın̂	faţa	
multor	 martori,	 ı̂ncredinţează	 la	 oameni	 de	
ın̂credere,	cari	să	fie	ın̂	stare	să	ın̂veţe	şi	pe	alţii.”	2	
Timotei	cap.	2:1-2

	 Dacă	vrei	să	fii	un	adevărat	ucenic,	nu	păstra	
doar	pentru	tine	ceea	ce	ai	primit	de	la	Domnul.	I�ți	
oferim	ocazia	ca	ın̂tr-un	cadru	organizat	ım̂preună	cu	
alți	credincioși	să-ți	ım̂părtășești	credința	altora,	dar	
și	 să	 ın̂veți	 cum	 să	 faci	 lucrul	 acesta	 ın̂tr-un	 mod	
constructiv,	 spre	 Slava	 lui	 Dumnezeu.	 Sâmbăta,	 o	
dată	la	două	săptămâni,	de	la	ora	10.00,	în	capelă.
	
	 Daniel	Stoican	-	Tel.	0724132970

RUGĂCIUNE	
Rugăciune	în	case
	 Cu	 toții	 știm	 că	 a	 sunat	 clopoțelul	 pentru	
ın̂ceperea	anului	școlar,	dar	nu	l-au	auzit	doar	elevii	
ci	 și	 copiii	 lui	 Dumnezeu	 care	 stau	 pe	 genunchi	 și	
mijlocesc.
	 Vă	anunțăm	că	s-au	deschis	ușile	caselor	unde	
se	adună	credincioșii	pentru	rugăciune.

-	 se	ın̂alță	rugăciuni	pentru	țara	noastră
-	 se	ın̂alță	rugăciuni	pentru	cei	nemântuiți
-	 se	ın̂alță	rugăciuni	pentru	puterea	de	a	lumina	

ın̂	jurul	nostru
-	 se	ın̂alță	rugăciuni	pentru	cei	bolnavi

ÎNTÂLNIRI	TINERET
	 Marțea	 aceasta	 Eutih	 a	 avut	 ocazia	 să	
participe	la	o	conferință	ım̂preună	cu	OSCEB.	Ne-am	
ı̂ntălnit	 cu	 Don	 Curri,	 un	 om	 al	 lui	 Dumnezeu,	
coordonator	 al	 organizației	 Heart	 Cry,	 care	 ne-a	
ın̂curajat	să	spunem	oamenilor	Evanghelia!
	 Tema	 s-a	 centrat	 pe	 o	 ı̂ntrebare:	 Cum	 să	
construim	relații	evanghelistice	cu	prietenii	și	colegii	
noștri?
	 Câteodata	pare	greu	să	le	vorbești	oamenilor	
despre	ce	a	facut	Hristos	ın̂	viața	ta,	dar	noi	creștinii	
suntem	 chemați	 la	 aceasta.	 Cu	 cât	 suntem	 mai	
pasionați	 de	 Cuvantul	 lui	 Dumnezeu	 cu	 atât	 vom	
ın̂țelege	mai	mult	ce	este	cu	adevarat	Evanghelia.
	 Isus	 Hristos	 a	 luat	 asupra	 Lui	 mânia	 lui	
Dumnezeu	ın̂	locul	nostru,a	murit	și	a	ın̂viat	pentru	
noi	ca	să	fim	salvați!
	 Tinerii	noștri	au	socializat,	au	cântat,	plecând	
acasă	ferm	convinși	că	un	așa	har	trebuie	ım̂părtășit	
până	la	marginile	lumii!

	
( ).	 Vă	 reamintim	 ca	 pe	 site-ul	 bisericii	www.bbht.ro
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!

RESURSE	PE	SITE-UL	BISERICII
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