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Anunțuri:

Ce	te	impiedică	să-L	urmezi	pe	Isus?
Marcu	10:17-27

 

 Există o ın̂trebare care persistă mereu ın̂ mintea celor care-L iubesc cu 

adevărat pe Dumnezeu, a celor care-L mărturisesc cu perseverență pe Isus 

Hristos semenilor, și  anume: de ce se ı̂ntorc așa de puțini oameni la 

Dumnezeu? De ce așa de puțini oameni se decid să-L urmeze pe Isus Hristos? 

De ce sunt atât de puțini cei care vor să devină ucenici ai lui Hristos, deși 

Dumnezeu le promite, nu doar o viață binecuvântată și ım̂plinită aici pe 

pământ, ci mult mai mult, viața veșnică. 

 La aceste ın̂trebări am putea da multe răspunsuri, pentru că sunt 

multe cauze pentru care oamenii refuză să-L urmeze pe Isus. Unele dintre ele 

le avem chiar ın̂ textul de față.

 Dacă ne uităm cu atenție la episodul ın̂tâlnirii tânărului bogat cu 

Domnul Isus, putem vedea:

I.Nevoia	adâncă	pentru	dobândirea	vieții	veșnice

   Tânărul bogat:

     -era interesat de viața veșnică

     -a venit la Cel care i-o putea oferi

     -nu s-a rușinat de oameni

II.Obstacole	în	calea	dobândirii	vieții	veșnice

      -o falsă neprihănire

     -nerecunoașterea păcatului

      -credința ın̂ mântuirea prin faptele bune

     -posesiunile materiale

III.Condiții	pentru	dobândirea	vieții	veșnice

				   -pocăință

      -ascultare

     -renunțare

      -jertfă

       

 Dorințele omului privind salvarea sufletului și moștenirea vieții 

veșnice, sunt cât se poate de bune, dar dacă rămân doar la stadiul de dorințe 

neım̂plinite, neduse până la capăt, nimeni nu va ajunge la Dumnezeu. 

       O falsă religiozitate, o pretinsă neprihănire, respingerea soluției oferită de 

Dumnezeu pentru mântuire și iubirea lucrurilor materiale mai mult decât pe 

Dumnezeu, sunt obstacole ın̂ calea urmării lui Isus. 

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

▀ DEZBATERI	 DESPRE	 UCENICIE.	 Vă aducem la cunoștință că ı̂n 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.	
Frații botezați, care doresc să participe la un timp de instruire și la o mai bună ın̂țelegere a 
ceea ce ın̂seamnă să fii ucenic al lui Hristos și cum poți face ucenici, sunt așteptați miercuri 
seara după terminarea slujbei, la ora 19.45. 

▀      EVANGHELIZARE	PERSONALĂ. "Cerul este un dar, el nu este câștigat sau meritat 
de noi". Vino alături de echipa de Evanghelizare Personală,	sâmbătă	17.11.2018	de	la	
ora	 10	 ın̂ Capelă, să ın̂vățăm ım̂preună cum să ne ım̂părtășim credința altora și să 
descoperim ım̂preună ce legatură este ın̂tre "CER/RAI" și cheile unei mașini BMW ultima 
serie. Te așteptăm!

▀      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 și invită 
prieteni, vecini, cunoscuți, sâmbătă,	1	Decembrie,	de	la	ora	17.00.

▀      MĂMICI. Mămici dragi, vă vine să credeți că Biblia vorbește cu secole ın̂ urmă 
despre probleme foarte actuale și azi? Imigrație, refugiați, soacre și nurori, moșteniri, 
povești de dragoste... Toate ın̂tr-o singură carte: Rut. Despre ea vrem să vorbim vinerea 
viitoare și până atunci vă rugăm să citiți cele patru capitole ale cărții. Vă invităm la 
ın̂tâlnirea de pe 16	noiembrie,	de	la	ora	19.00. Invitată	specială: stră-stră-străbunica 
Domnului Isus.

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

▀      BĂRBAȚI. Invităm TOȚI bărbații botezați să ın̂vățăm ım̂preună din Cuvânt cum să 
fim ucenici și cum să facem ucenici. I�n fiecare miercuri	de	la	19.40,	la	capelă.

▀	 EUTIH.	Ce ın̂seamnă pentru tine Yahve Tsebaoth sau Domnul Savaot? Ce implică 
dimensiunea corporatistă a războiului spiritual? Cine sunt camarazii tăi de arme? Dar 
inamicul? Cine este Comandantul oștirilor? Marți,	 de	 la	 18.30, răspundem la aceste 
ın̂trebări ım̂preună și la multe altele. Te așteptăm.

▀ 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!

▀ DECES. După o lungă suferință, a trecut la Domnul sora	Nica	Ștefia, ın̂ vârstă de 
93 de ani. Dumnezeu să mângâie familia ın̂doliată. 

▀  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 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.

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

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SĂPTĂMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 
Continuarea în pagina 2



DE ZBATEREA	 D E	 DUM IN I CĂ

 I�n săptămâna a cincea din studiul „Descoperă 

de ce a murit și a ın̂viat Isus” privim la evenimentele 

descrise ın̂ Marcu 15:22-39. Crucea Domnului Isus! 

După 33 de ani, Domnul Isus I-a putut spune Tatălui: 

„Eu Te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe 

care Mi-ai dat-o s-o fac”. Domnul Isus a strigat pe 

cruce „S-a isprăvit!” Iată schimbul făcut la cruce, după 

cum observa un autor creștin:

 - Isus a fost , pentru ca noi să putem fi pedepsit

iertați.

 - Isus a fost , pentru ca noi să putem fi rănit

vindecați.

 - Isus a fost făcut cu păcătoșenia noastră păcat 

pentru ca noi  s ă  f im făcuț i   cu neprihăni ț i

neprihănirea Lui.

 - Isus a  de moartea noastră, pentru ca murit

noi să putem primi Lui.viața 

 - Isus a ın̂ durat  noastră, pentru ca noi sărăcia

să putem ım̂părtăși  Lui.belșugul

 - Isus a purtat  noastră, pentru ca noi rușinea

să putem ım̂părtăși Lui.slava 

 - Isus a ın̂durat  noastră, pentru ca respingerea

noi să putem avea  Lui și a Tatălui.acceptarea

 - Isus a fost făcut , pentru ca noi să blestem

putem primi și intra ın̂  promisă.binecuvântarea

 Biblia spune foarte clar că nu există o altă cale 

de a-L urma pe Isus și a dobândi viața veșnică, decât 

calea pocăinței, calea ascultării de poruncile Lui, 

calea renunțării la lucrurile care te ım̂piedică să-L 

urmezi pe Isus, și 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, și nu pe căile noastre, pentru că 

Mântuitorul 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 și singura care duce ın̂ I�mpărăția lui 

Dumnezeu.

							STUDIU	SURORI

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

M I S I UN E		 Î N	 A FARA	 B U CURE ȘT I U LU I

MISIUNE	PUIENI

 Cu candelele aprise pentru a lumina și pentru 
a fi și văzuți, echipa care merge duminică de 
duminică la Puieni li-L arată copiilor pe Hristos 
descris ın̂  Biblie. Prin lecții biblice cu ilustrații copiii 
au ın̂țeles mai bine ce spune Biblia despre Noe și 
potop, despre Zacheu și dorința lui de a-L vedea pe 
Isus. I�ntâlnirile continuă, dar vă rugăm să susțineți 
această lucrare ın̂ rugăciune că se vede clar cum cel 
rău răcnește și caută pe cine să ın̂ghită. Acolo se dă o 
luptă pentru că se credea că este ceva trecător, dar 
acum când s-a văzut că se reface biserica, au ın̂ceput 
luptele. 
 Rugați-vă pentru ca evanghelia să prindă 
rădăcini ın̂ pământ bun. Amin!

DIN	 ISTORIA	BISERICII
Din	viața	lui	John	Flavel

John Flavel (sau Flavell) s-a născut ın̂ 1628 ın̂ 
Bromsgrove, Worcestershire. A fost fiul lui Richard 
Flavel, un predicator care a murit de ciumă ın̂ 1665, ın̂ 
vreme ce se afla ın̂ ın̂chisoare pentru vina de a fi 
nonconformist. John Flavel a fost educat de tatăl său 
ın̂ ce privește religia și a studiat la Oxford.

S-a  căsătorit cu Joan Randall, o femeie 
evlavioasă, care a murit ın̂ timp ce dădea naștere 
primului lor copil ın̂ 1655. Copilul moare și el. După 
un an de doliu, se recăsătorește cu Elisabeth Stapell, 
fiind binecuvântat cu o soție temătoare de Dumnezeu 
și cu copii.

I�n 1656, Flavel a acceptat chemarea de a fi 
predicator ın̂ portul Dartsmouth. Deși avea un venit 
mai mic, totuși lucrarea sa prospera. Unul dintre 
enoriași a scris despre el : ”Pot spune multe despre 
excelența sa ın̂ predicare, expunerile sale simple din 
Scriptură,  metoda lui de a vorbi, deducțiile sale 
logice și reale, argumentele sale convingătoare, 
demonstrațiile sale clare și puternice, aplicațiile sale 
pătrunzătoare, și sprijinul său  față de cei care erau 
tulburați ın̂ conștiința lor. Pe scurt, cineva trebuie să 
fie prea nătâng 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 fost  expulzat  de  la  amvon pentru 
nonconformismul său și deseori se ın̂tâlnea ın̂ păduri 
cu congregația sa și le predica. Odată, s-a deghizat ın̂ 
femeie călare pentru a ajunge la o ın̂tâlnire unde a 
predicat și a botezat. Altădată, urmărit de autorități, 
s-a aruncat călare ın̂ mare și  a scăpat ca să nu fie 
arestat ın̂otând pe lângă stânci pentru a ajunge ın̂ 
Slapton Sands. Alteori, le-a predicat de pe o insulă ın̂ 
Salstone Rock, până când fluxul i-a gonit spre bărci.

I�n 1685, dreptul de a predica i-a fost 
restricționat, având permisiunea să predice doar ın̂ 
casa sa. I�n vreme ce vizita Exeter pe 6 iunie 1691, 
Flavel a suferit un atac de cord și a murit la vârsta de 
63 de ani. Ultimele sale cuvinte au fost: „Știu că totul 
va fi bine”. Flavel era smerit, evlavios și ı̂nvățat.  
Petrecea multe ore ın̂ studiu și ın̂ rugăciune. Unul din 
copiii săi spunea despre el: „Se ruga mult și rareori 
folosea de două ori aceleași expresii”.

Puterea lui Flavel de predicare venea din 
experiența sa spirituală profundă. Predica ce simțea 
și ce experimentase din Cuvânt.

I�ntr-o zi, ın̂ timp ce medita asupra cerului, 
Flavel s-a simțit copleșit de o bucurie cerească. Se afla 
la marginea unui izvor. Când s-a ın̂tors la han, hangiul 
l-a ın̂trebat: „Domnule, sunteți bine? Arătați ca un 
mort!”. La care Flavel i-a replicat: „Prietene, niciodată 
nu m-am simțit mai bine ca acum”.
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ÎNTÂLNIRI	PENTRU	MĂMICI
I�ntâlnirile mămicilor din Biserica „Harul” 

continuă și anul acesta, prin harul Domnului, vinerea 

seara de la ora 19:00, la interval de trei săptămâni.

Scopul nostru este să I�l cunoaștem mai bine pe 

Dumnezeu, să ın̂vățăm ım̂preună din Cuvânt cum să 

fim femei credincioase, ajutoare potrivite pentru soţii 

noştri şi mame devotate copiilor noştri. Ne bucurăm, 

de asemenea, să ne rugăm ım̂preună pentru noi și 

familiile noastre, pentru femeile care au nevoie de 

Dumnezeu și pentru cele care I�l slujesc pe El și nu ın̂ 

ultimul rând, ne dorim să slujim unele altora și ın̂ mod 

practic.

Anul acesta punem reflectorul pe femeile 

Bibliei şi căutăm să ın̂vățăm cum a lucrat Dumnezeu ın̂ 

generația lor și care este mesajul pentru noi, femeile și 

mamele din secolul 21. Am ın̂ceput cu Eva şi lupta cu 

ispitele, am continuat cu Rebeca şi dorinţa de a fi ın̂ 

controlul vieții de familie, iar la următoarea ın̂tâlnire 

le vom ın̂soți pe Rut și Naomi, ın̂ călătoria lor de la 

suferință la răscumpărare. Descoperim ın̂ acest fel 

calităţi pe care dorim să ni le ı̂nsuşim şi tragem 

semnalul de alarmă cu privire la greşeli pe care am 

vrea să le evităm. De fiecare dată descoperim că Biblia 

răspunde ın̂trebărilor și frământărilor noastre și ne 

oferă un standard pentru decizii sănătoase ın̂ viața de 

familie.

Ești binevenită dacă vrei să descoperi 

adevăruri biblice şi sfaturi practice care se desprind 

din potretele femeilor din Biblie și dacă dorești să 

cunoști alte mămici din Biserica „Harul”.

GRUPURI	DE	RUGĂCIUNE	 ÎN	CASE	
 I�n buletinul informativ anterior, am anunțat că  

s-au deschis ușile caselor pentru  rugăciune. 

Credincioșii se adună ım̂preună pentru că vor să-L 

cunoască cu adevărat pe Dumnezeul lui Avraam, Isaac 

și Iacov, ca Dumnezeul cel Atotputernic care aude 

strigătele copiilor Săi. „Iată spre cine I�mi voi ın̂ drepta 

privirile spre cel ce suferă și are duhul mâhnit, spre cel 

ce se teme de Cuvântul Meu” (Isaia 66:2b). 

 Se ın̂alță rugăciuni fierbinți pentru familii care 

sunt puternic atacate, pentru unitatea din familii, 

pentru refacerea relațiilor ın̂tre membrii familiilor și 

copii, pentru sănătate spirituală. Domnul ne asigură 

prin Cuvântul Lui: „Tot ce veți cere cu credință, prin 

rugăciuni, veți primi (Matei 21:22).

RĂSPUNSURI	LA	RUGĂCIUNI
Dedic ă - te  rugăc iuni i  necurmate ,  iar 

Dumnezeu te va scoate la loc larg și cele mai grozave 
momente din viața ta vor veni ın̂totdeauna doar prin 
rugăciune. Să știi că indiferent de situația prin care 
treci și chiar când nu mai vezi nici o ieșire, Dumnezeu 
poate schimba lucrurile. Să ın̂vățăm de la Ilie. Ce 
spune Biblia despre el? Iacov 5:17 „Era un om supus 
acelorași slăbiciuni ca și noi, și  s-a rugat cu 
stăruință”...  Doar stăruința a adus vestea „iată că se 
ridică un mic nor.....ca o palmă de om”, iar apoi spune 
Cuvântul că „a venit o ploaie mare” (1 Impărați  
18:44-45)

Am fost rugate (un grup de surori) să mijlocim 
pentru un băiețel de nici un an, pe nume Eliezer, ce 
trebuia să fie operat la inimă. Am hotărât să ne rugăm 
ca și Ilie și să așteptăm răspunsul Domnului, care a 
făgăduit că răspunde rugăciunilor. Ieremia  29:12b 
„Mă veți ruga și vă voi asculta”. Răspunsul a venit 
pentru că avem un Dumnezeu mare, bogat ı̂n 
bunătate. Operația a reușit, iar acum ceva timp ın̂ 
urmă, unele dintre surorile care s-au rugat, l-au putut 
vedea și cu ochii lor ın̂ biserică când părinții l-au adus 
la control. Bucuria a fost mare. Dumnezeu a ascultat 
rugăciunile, dar a mai făcut ceva: ne-a mărit nouă 
ın̂crederea și credința. 

Rugați-vă neincetat!

PICĂTURI	PENTRU	SUFLET
Promisiuni	din	Cuvânt

„Pot să se mute munții, pot să se clatine 
dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, 
și legământul Meu de pace, nu se va clătina, zice 
Domnul, care are milă de tine".	ISAIA		54:10

RESURSE	PE	SITE-UL	BISERICII	
( ). 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!
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