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Anunțuri:

	Cum	putem	birui	ispitele?
Matei	4:1-11

	 O	problemă	cu	care	se	confruntă	fiecare	om,	zi	de	zi,	și	care	durează	toată	viața,	
este	lupta	cu	ispitele.	Diavolul,	ispititorul,	ın̂cearcă	pe	toate	căile	și	prin	toate	mijloacele	
să-i	atragă	pe	oameni	ın̂	ispită	și	să-i	ducă	la	căderea	ın̂	păcat.	Duce	o	luptă	permanentă	
pentru	a-i	abate	pe	oameni	de	la	ascultarea	de	Dumnezeu	și	de	Cuvântul	Său,	la	călcarea	
poruncilor	divine	și	ım̂potrivirea	față	de	Dumnezeu.
	 Trebuie	să	știm	că	„ispita”	poate	avea	două	ın̂țelesuri,	sau	două	scopuri.	Unul	
este	acela	de	a	ademeni,	de	a	atrage	pe	cineva	ın̂tr-o	cursă	rea,	ca	să	păcătuiască.	 și	
diavolul	 aceasta	 urmărește	 prin	 ispitire.	 Dar	 „ispita”	 are	 și	 sensul	 de	 testare,	 de	
încercare	a	celui	credincios,	pe	care	Dumnezeu	o	ın̂găduie,	cu	scopul	de	a-și	verifica	
ascultarea	 de	Dumnezeu,	 dar	 și	 pentru	 ın̂tărire	 ın̂	 credință	 și	 formare	 și	 pregătire	
pentru	slujire.

	 I�n	pasajul	de	față	ne	este	prezentată	ispitirea	Domnului	Isus,	care	a	avut	loc	
imediat	după	botezul	Mântuitorului.	Venise	ceasul	ca	Domnul	Isus	să	ın̂ceapă	lucrarea	
publică	de	propovăduire	a	Evangheliei,	de	proclamare	a	I�mpărăției	lui	Dumnezeu,	de	
ım̂plinire	 a	 misiunii	 pentru	 care	 venise	 pe	 pământ.	 I�n	 fața	 unei	 misiuni	 atât	 de	
importante,	care	avea	ın̂	vedere	salvarea	lumii	din	păcat	și	din	moarte,	Mântuitorul	a	
avea	nevoie	să	se	retragă	singur	 și	să	stea	 ın̂	prezența	Tatălui	 ın̂	post	 și	 rugăciune,	
pentru	a	ieși	biruitor	asupra	celui	rău	și	pentru	a-și	ın̂deplini	mandatul	ın̂credințat	de	
Tatăl.	I�nsă	diavolul	a	venit	și	el	acolo,	ca			să-L	ispitească.

	 Evangheliștii	Matei	și	Luca	(Marcu	doar	consemnează	ispitirea	Domnului,	dar	
fără	detalii)	prezintă	acest	moment	teribil	de	greu	al	ispitirii	Mântuitorului,	amintind	
trei	 ispite	 (deși	 Luca	 precizează	 că	 Isus	 a	 fost	 ispitit	 în	 toate	 felurile),	 ispite	 care	
reprezintă	trei	domenii	ale	vieții	omului	pe	care	diavolul	le	țintește	ın̂	mod	deosebit,	și	
ın̂	care	ın̂registrează	cele	mai	multe	succese.

1.Ispite	care	privesc	nevoile	fizice	ale	omului,	chiar	unele	dorințe	legitime.
				 Isus	se	afla	la	capătul	celor	patruzeci	de	zile	de	post,	istovit,	slăbit,	flămând	și	
nevoia	cea	mai	mare	ın̂	momentul	acela	era	hrana	pentru	trup.	Diavolul	a	venit	exact	cu	
această	ispită	la	Isus:	 	Dacă	ești	Fiul	lui	Dumnezeu,	poruncește	ca	pietrele	acestea	să	se	
facă	pâini	(v	3).	Domnul	Isus	putea	să	facă	o	minune,	ın̂să	ascultarea	Mântuitorului	față	
de	Tatăl	Său	era	mult	mai	puternică	decât	a	face	o	minune	la	ın̂demnul	diavolului,	chiar	
dacă	era	vorba	de	propria	Sa	nevoie.
			 	Dacă	vrei	să	fii	biruitor	când	vin	astfel	de	ispite,	caută	să	rămâi	ın̂	ascultare	de	
Cuvântul	Domnului	și	nu	de	șoapta	celui	rău.

2.Ispite	care	au	în	vedere	dorința	omului	de	mărire,	de	popularitate.	
				 A	doua	ispită	a	diavolului	avea	ın̂	vedere	ca	Isus	să	primească	lauda	și	gloria	din	
partea	poporului	 printr-un	 act	 spectaculos,	 prin	 care	 să	 dovedească	 faptul	 că	 este	
Mesia	pe	care	ei	I�l	așteaptau.	Dacă	ești	Fiul	lui	Dumnezeu	aruncă-te	jos...	(v6),	diavolul	
asigurâdu-L	cu	Scriptura	(!)	că	Dumnezeu	va	avea	grijă	să	nu	I	se	ın̂tâmple	nimic.	Era	un	
ın̂demn	la	glorie,	dar	fără	cruce,	fără	suferință.	I�nsă	Mântuitorul	știa	că	nu	aceasta	era	
calea	spre	glorie	hotărâtă	de	Dumnezeu,	ci	crucea,	suferința,	moartea.
				 Te	provoacă	cel	rău	să	dorești	să	fii	tot	mai	sus	ın̂	societate,	apreciat	și	lăudat	de	
oameni?	Nu	aceasta	este	calea	pe	care	ne	cheamă	Isus	să	mergem,	ci	calea	crucii	pe	care	
a	mers	El	mai	ın̂tâi.

o  ANIVERSARE.	Se	ım̂plinesc	ın̂	această	lună	(31	octombrie),	500	de	ani	
de	la	reforma	declanșată	de	Martin	Luther,	care,	prin	cele	95	de	teze	afișate	
pe	ușile	catedralei	din	Wittenberg	a	arătat	cât	de	mult	se	depărtase	biserica	
romano-catolică	 de	 Scriptură	 și	 de	 adevărurile	 ei.	 Să-i	 mulțumim	 lui	
Dumnezeu	că	s-au	ridicat	ın̂	istorie	oameni	care,	cu	riscul	vieții,	au	apărat	
adevărurile	 Scripturii	 pentru	 a	 fi	 păstrate	 și	 transmise	 generațiilor	
viitoare.	

o  CATEHEZÃ.	Continuă	noul	 studiu	de	cateheză	pentru	toți	cei	care	
doresc	 să-L	urmeze	pe	Domnul	 Isus,	 să	 cunoască	 adevărurile	Scripturii		
privind	 mântuirea	 sufletului.	 I�ntâlnirile	 au	 loc	 în	 fiecare	 duminică	
dimineața	 de	 la	 ora	 9.00,	 ın̂	 corpul	 din	 față,	 la	 etaj	 (Bibliotecă).	 Vă	
așteptăm!

o  EUTIH.	I�ntâlniri	cu	Isus.	Vii	obosit.	Pleci	transformat.	Marți,	de	la	
18.30.

o ADOLESCENȚI.	Adolescenþii	 sunt	 așteptați	vineri,	 de	 la	 18.30,	 la	
ın̂tâlniri	speciale,	pentru	vârsta	lor.

o  GRUPURI	 DE	 RUGÃCIUNE.	 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.		

o  CITIREA	BIBLIEI.	Anul	 acesta	vom	citi	Noul	Testament	 ın̂	 ordine	
cronologică.	 Primele	 șase	 luni	 vom	 citi	 cele	 patru	 evanghelii	 simultan,	
urmărind	 lucrarea	 Mântuitorului	 ın̂	 ordine	 cronologică.	 Pentru	 citirea	
Bibliei	prin	proiectul	Dialogos	vă	rugăm	să	urmăriți	Pliantul	Dialogos	pe	
care	ıl̂	găsiți	ın̂	holul	bisericii.	

Căutați	mai	ın̂tâi	I�mpărăția	
lui	Dumnezeu	și	

neprihănirea	Lui,	și	toate	
aceste	lucruri	vi	se	vor	da	pe	

deasupra.	
(Matei	6:33)

 Rugãciune	specialã	pentru	
	REFORMĂ	ȘI	RENAȘTERE	SPIRITUALĂ

sMulțumire	 pentru	 exemplele	 biblice	 de	
reforme	religioase	și	renaștere	spirituală
sMulțumire	pentru	Reforma	din	sec.	XVI	și	
trezirile	spirituale	din	sec.	XVIII-XIX
sMulþumire	 Cuvântul	 lui	 Dumnezeu	 care	
genereză	trezire	și	renaștere	spirituală
sCerere	pentru	ın̂țelegerea	vremurilor	pe	care	le	trăim	
sCerere	pentru	trezire	spirituală	ın̂	națiunea	noastră
sCerere	pentru	ın̂viorare	și	rodire	spirituală	ın̂	biserica	noastră
sRugăciune	pentru	pocăința	noastră	și	a	oamenilor	din	cartierul	Titan
sRugăciune	pentru	putere	spirituală,	viziune	clară	și	călăuzire	ın̂	decizii     

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 

Continuarea în pagina 2
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timpul	unei	furtuni	era	să	fie	lovit	de	un	trăznet.	I�nfricoșat	
de	cele	petrecute,	a	făcut	un	legământ,	că	dacă	Dumnezeu	ıî	
va	cruța	viața,	el	ıș̂i	va	dedica	tot	restul	zilelor	ın̂	slujba	lui	
Dumnezeu.	Astfel	el	ia	decizia	de	a	se	călugări,	mai	ales	că	
exista	concepția	că	astfel	căpătai	o	răsplată	mai	mare	 și	
aveai	mântuirea	asigurată	(scăpând	de	purgatoriu).

Martin	 Luther	 intră	 la	 mănăstirea	 augustiniană	
din	Erfurt	la	17	august	1505	la	vârsta	de	21	de	ani,	spre	
marea	nemulțumire	a	tatălui	său	care	s-a	dezis	de	el.	Aici	
Luther	ın̂deplinea	de	bunăvoie	cele	mai	ın̂jositoare	sarcini	
pe	care	i	le	dădeau	ceilalți	călugări,	iar	aceasta	pentru	că	
dorea	din	 tot	 sufletul	 să	 găsească	 pace	 cu	Dumnezeu	 și	
spera	să	o	dobândească	ignorând	dorințele	trupului,	ın̂să	
ori	de	câte	ori	avea	ocazia,	se	ın̂torcea	la	cărțile	sale.

I�ntre	 momente	 de	 rugăciune	 și	 perioade	 de	
posturi	 extreme,	 Martin	 Luther	 descoperă	 Biblia	
mănăstirii	 și	continuă	să	o	studieze.	 Iată	cum	descrie	el	
viața	de	călugăr:	Am	fost	cu	adevărat	un	călugăr	pios	și	am	
respectat	 regulile	 ordinului	meu	 cu	mai	multă	 strictețe	
decât	aș	putea	exprima	ın̂	cuvinte.	Dacă	ar	fi	călugări	care	
și-ar	 putea	 câștiga	 dreptul	 ı̂n	 rai	 prin	 faptele	 lor	
călugărești,	 cu	 siguranță	 eu	 aș	 fi	 fost	 printre	 ei.	 Toți	
călugării	care	mă	cunosc	pot	atesta	lucrul	acesta.	Dacă	aș	
mai	fi	continuat	mult	așa,	aș	fi	ajuns	să	mor	ın̂	starea	mea	
de	negare	de	sine,	prin	vegheri,	rugăciuni,	 lecturi	 și	alte	
munci.

La	2	mai	1507	Martin	Luther	este	hirotonisit	ca	
preot.	I�n	perioada	următoare,	Johann	von	Staupitz,	vicarul	
general	al	Ordinului	Augustinian	din	Germania,	devine	o	
influență	pozitivă	asupra	sa	și	cel	care	ıl̂	va	ajuta	să	capete	
eliberarea	spirituală	de	care	avea	nevoie.	Staupitz	i-a	spus	
lui	Luther:	Cristos	nu	a	venit	să	mântuiască	oameni	buni,	ci	
păcătoși.	 Iubește-L	 pe	 Dumnezeu	 și	 te	 vei	 fi	 pocăit;	 nu	
există	pocăință	adevărată	care	să	nu	ın̂ceapă	cu	iubirea	de	
Dumnezeu;	 și	 nu	 există	 iubire	de	Dumnezeu	 care	 să	 nu	
ducă	la	ın̂țelegerea	acelei	ın̂durări	care	oferă	păcătoșilor	
libertate	de	păcat	prin	sângele	lui	Cristos!

I�ntr-o	 zi	 din	 toamna	 anului	 1515,	 stând	 ı̂n	
cămăruța	 sa	 din	 turnul	 mănăstirii,	 Martin	 Luther	 a	
descoperit	cuvintele	din	Psalmul	22:1:	„Dumnezeul	meu,	
Dumnezeul	 meu,	 pentru	 ce	 m-ai	 părăsit?”	 Atunci,	 ca	 o	
străfulgerare,	 adevărul	 i-a	 invadat	 sufletul,	 făcându-l	 să	
ın̂țeleagă	că	aceste	cuvinte	se	referă	la	Cristos,	care	fusese	
părăsit	 de	 Dumnezeu	 pentru	 că	 devenise	 păcat	 pentru	
poporul	Lui.	

I�n	urma	acestei	revelații,	Martin	Luther	a	ın̂ceput	
să	predice	adevărul	descoperit.

I�n	 continuare	 Jim	Cromarty	descrie	 sistemul	de	
oferire	 a	 penitențelor	 și	 de	 vânzare	 a	 indulgențelor,	 al	
căror	distribuitor	și	promotor	ın̂focat	a	fost	Johann	Tetzel.

Sistemul	 din	 Biserica	 romano-catolică	 cerea	 ca	
membrii	bisericii	să-și	mărturisească	păcatele	unui	preot.	
După	aceasta,	preotul	anunța	că	păcatele	mărturisite	erau	
iertare.	 Păcătosul	 confesat	 primea	 ın̂să	 anumite	 sarcini,	
numite	penitențe,	care	trebuiau	ın̂deplinite.	Prin	acestea,	
credinciosul	 dovedea	 regretul	 real	 pentru	 păcatele	
comise,	dar	era	 și	pedepsit	pentru	că	 ın̂călcase	legea	lui	
Dumnezeu.	Dacă	aceste	penitențe	nu	erau	duse	complet	la	
ı̂ndeplinire	 ı̂nainte	 ca	 păcătosul	 să	 moară,	 sufletul	 lui	
trecea	 prin	 purgatoriu,	 un	 loc	 groaznic	 de	 chin	 unde	
suferea	 pentru	 păcatele	 respective.	 Abia	 după	 ispășirea	
pedepsei	complete	și	după	cur țirea	sufletului	de	ultimele	

ă

rămășițe	de	păcat,	persoana	respectivă	putea	intra	ın̂	rai.	
Indulgențele	aveau	rolul	de	a	anula	aceste	penitențe.

Intensa	 preocupare	 pentru	 daunele	 spirituale	
produse	de	indulgențele	vândute	l-a	determinat	pe	Luther	
să	ın̂tocmească	o	listă	cu	nouăzeci	și	cinci	de	propuneri	sau	
teze	pe	care	intenționa	să	le	aducă	ın̂	discuție	la	o	ın̂trunire	
de	la	universitate.	A	ın̂aintat	o	copie	a	acestor	nouăzeci	și	

I S TOR I A	 R E FORME I

cinci	de	teze	și	arhiepiscopului	spre	analiză.
La	 31	 octombrie	 1517	 ı̂n	 ajunul	 Sărbătorii	 Tuturor	

Sfinților	Martin	Luther	și-a	afișat	cele	95	de	teze	ın̂	limba	latină	pe	
ușa	bisericii	din	Wittenberg,	dar	prea	puțini	au	dat	atenție	gestului	
său.
	 Ce	s-a	ın̂tâmplat	totuși	ca	urmare	a	acestui	gest,	aflați	ın̂	
emisiunea	CARTEA	E	O	VIAȚA� ,	sâmbătă,	21	octombrie,	de	la	ora	
14:20	 la	RVE	București	pe	94,2	FM	sau	pe	rve.ro.	Pentru a fi la 
curent cu difuzările emisiunii intrați și pe carteaeoviață.com.

mereu	un	cuvânt-ancoră	pentru	mine:	„Nu	te	teme,	căci	Eu	
sunt	 cu	 tine;	 nu	 te	 uita	 cu	 ı̂ngrijorare,	 căci	 Eu	 sunt	
Dumnezeul	tău;	Eu	te	ın̂tăresc,	tot	Eu	ıț̂i	vin	ın̂	ajutor.	Eu	te	
sprijin	cu	dreapta	Mea	biruitoare.”	(Isaia	41:10)

I�i	mulțumesc	lui	Dumnezeu	din	toată	inima,	căci	
El	este	Tatăl	meu	și	al	nostru	al	tuturora,	și	că	ne	poartă	de	
grijă	ın̂	orice	lucru,	ın̂	orice	vreme!

Z I UA	MU LȚUM I R I I	

3.Ispite	care	au	in	vedere	abaterea	omului	de	la	I�mpărăția	
lui	Dumnezeu,	spre	lucrurile	acestui	pământ.
				 Cu	a	treia	ispită,	diavolul	a	ın̂cercat	să-I	ofere	Lui	
Isus	lucrurile	care	nu	erau	ale	lui:	ım̂părățiile	lumii.	Biblia	
spune	că	Isus	Hristos	este	Creatorul	tuturor	lucrurilor	din	
cer	și	de	pe	pământ	și	Proprietarul	de	drept	al	lucrurilor	
create	 de	 El.	 Dar	 scopul	 din	 spatele	 acestui	 târg:	Toate	
aceste	lucruri	Ți	le	voi	da	Ție,	dacă	Te	vei	arunca	cu	fața	la	
pământ	 și	 Te	 vei	 închina	 mie	 (v	 9)	 era	 să	 ı̂ndrepte	
ın̂chinarea	spre	el	și	nu	spre	Dumnezeu,	Căruia	trebuie	să	I	
se	ın̂chine	toate	ființele	create	de	El.
				 Există	această	ispită	să	dorim	mai	mult	lucrurile	
create	de	Dumnezeu	decât	pe	Cel	 care	 le-a	 creat.	 Să	ne	
ı̂nchinăm	 mai	 degrabă	 ı̂naintea	 lor,	 decât	 ı̂naintea	
Dumnezeului	nostru	care	ni	le	dă.	

	 Trebuie	 să	 recunoaștem	 că	 ın̂	 această	 viață	 ne	
confruntam	cu	foarte	multe	ispite.	Diavolul	cunoaște	bine	
slăbiciunile	 și	 vulnerabilitățile	 noastre.	 Vedem	 aici	 că	
diavolul	n-a	avut	nimic	de	câștigat	ın̂	confruntarea	cu	Isus	
și	a	trebuit	să	plece	ın̂frânt	și	rușinat	dinaintea	Lui.	I�nsă	
noi	trebuie	să	recunoaștem	că	am	fost	de	multe	ori	ın̂șelați	
și	am	căzut	ın̂	diferite	păcate	și	numai	harul	lui	Dumnezeu	
ne-a	ridicat.
	 Dacă	 dorim	 să	 fim	biruitori	 ın̂	 lupta	 cu	 ispitele,	
trebuie	 să	 folosim	 și	 noi	 armele	 pe	 care	 le-a	 folosit	
Mântuitorul	 ı̂n	 confruntarea	 cu	 ispitele	 diavolului:	
rugăciunea,	postul	și	Scriptura.
	 Dumnezeu	să	ne	ajute	să	le	folosim,	ca	cel	rău	să	nu	
aibă	nimic	de	câștigat	de	la	noi.

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

Cetate	tare	este	Dumnezeul	nostru	–	
povestea	vieții	lui	Martin	Luther	

																																															de	Jim	Cromarty																																																		 	 	 	 	

Jim	Cromarty,	fost	pastor	al	Bisericii	Presbiteriene	a	
Australiei	de	Est,	autorul	cărții	Cetate	tare	este	Dumnezeul	
nostru	–	povestea	vieții	lui	Martin	Luther,	ıș̂i	ın̂cepe	cartea	
prin	a	descrie	contextul	istoric	și	religios	ın̂	care	a	trăit	și	a	
predicat	Martin	Luther.	

Sfântul	I�mpărat	Roman	era	Carol	al	V-lea,	iar	papa	de	
la	Roma	era	Papa	Leon	al	IX-lea.
…puterea	cea	mai	mare	a	Romei	provenea	din	pretenția	sa	la	
a	 fi	 singura	cale	de	mântuire.	 I�nvățătura	era	că	mântuirea	
este	imposibilă	ın̂	afara	Bisericii	romano-catolice.	Se	spunea	
că	 harul	 lui	 Dumnezeu	 se	 revarsă	 doar	 prin	 intermediul	
preoților	și	al	sacramentelor.	Astfel	că	simpla	amenințare	cu	
excomunicarea	 era	 suficientă	 pentru	 a-i	 face	 să	 tremure	
chiar	și	pe	cei	mai	curajoși,	deoarece	excluderea	din	biserică	
ın̂semna	automat	că	destinul	lor	etern	era	iadul	–	cu	excepția	
cazului	 ın̂	 care	 ıș̂i	 plecau	 genunchiul	 ın̂aintea	 autorității	
papale	și	erau	reprimiți	ın̂	biserică	ın̂ainte	de	moarte.

I�n	 continuare,	 Cromarty	 scrie	 despre	 familia	 lui	
Martin	Luther	și	viața	din	casa	părintească.	El	s-a	născut	la	10	
noiembrie	 1483	 la	 isleben,	 un	 sat	 ger an,	 din	 părinți	
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săraci.	Tatăl	prețuia	ın̂să	cultura	și	ın̂ vățătura	și	a	investit	ın̂ 	
educația	lui	Martin.

Luther	 urmează	 școala,	 după	 obiceiul	 vremii,	 ı̂n	
limba	 latină,	 unde	 ın̂văță	 catehismul,	 Cele	 Zece	 Porunci,	
Crezul	Apostolic,	rugăciunea	Tatăl	nostru,	imnuri,	rugăciuni,	
porțiuni	din	Biblie	 ın̂	 latină	 și	 cântă	 ın̂	 corul	de	băieți.	De	
asemenea,	ın̂vață	să	cânte	la	alăută.

La	vârsta	de	17	ani	 se	 ın̂scrie	 la	Universitatea	din	
Erfurt	pentru	a	deveni	avocat,	după	dorința	tatălui	său.	

La	20	de	ani	Martin	Luther	vede	pentru	prima	dată	o	
Biblie	 ın̂	 traducerea	 latinească	 a	 lui	 Ieronim	 ın̂	 biblioteca	
universității,	 descoperind	că	 ea	 cuprindea	mai	mult	decât	
ceea	ce	citea	preotul	duminica.

I�n	1505,	aflându-se	ın̂	drum	spre	casa	părintească,	ın̂	

„El	 este	 tatăl	 orfanilor,	 aprătorul	 văduvelor,	 El,	
Dumnezeu,	care	locuiește	ın̂	Locașul	Lui	cel	Sfânt”.	Psalmul	68:5

Tatăl	meu	natural	a	murit	când	aveam	3	ani	jumate	și	
mama	nu	s-a	recăsătorit.	A	rămas	credincioasă	Domnului	și	a	
avut	grijă	de	frații	mei	și	de	mine	mereu;	și	ın̂că	are.	Am	crescut	
ın̂tr-o	familie	modestă,	dar	cu	frică	de	Dumnezeu.	

Singurul	 tată	 de	 care	 eu	 am	 știut	 vreodata	 este	
Dumnezeu.	Și	da,	Dumnezeu	și-a	ținut	promisiunea	de	Tată	al	
orfanilor	 și	 Apărător	 al	 văduvelor.	 Am	 văzut	 deslușit	 acest	
adevăr	de-a	lungul	vieții	mele.

I�ncă	 din	 copilarie,	 de	 fiecare	dată	 când	mă	 uitam	 cu	
ın̂grijorare,	speriată	de	ce	va	fi	viața	mea,	Dumnezeu	și-a	arătat	
bunătatea	și	puterea.	Pe	la	clasa	a	6-a	ne-am	mutat	la	o	nouă	
școală	ın̂	București	și	nu	știam	mai	nimic.	I�mi	amintesc	că	eram	
acasă	ın̂cercând	să	rezolv	tema	la	matematică	fără	reusită	,	și	
gândeam	ın̂	inima	mea:	„Doamne,	ce	va	fi	de	mine,	nimic	nu	știu	
la	matematică…”	 și	plângeam	ın̂	 inima	mea.	De	 felul	meu	nu	
eram	 deosebit	 de	 isteață,	 dar	 Dumnezeu	 a	 lucrat	 și	 curând	
doamna	 profesoară	 a	 zis	 chiar	 că	 sunt	 foarte	 bună	 la	
matematică.	 Eu	nu	mă	 vedeam	așa,	 știam	 ca	 nu	 eu	 am	avut	
vreun	merit,	ci	doar	Dumnezeu!	

Mai	târziu,	când	a	venit	vremea	să	mă	angajez	(aveam	ın̂	
jur	de	20	de	ani),	Dumnezeu	a	lucrat	să	capăt	trecere	ın̂	fața	
persoanelor	cu	care	am	dat	primul	meu	interviu	de	angajare	și	
m-au	 angajat	 contabil	 de	 gestiune	 primară.	 Nu	 aveam	 nicio	
experiență,	 nici	 sociabilă	 nu	 prea	 eram	 și	 ım̂i	 amintesc	 că	
vorbeam	cu	Domnul	și	ziceam:	„Doamne	Isuse,	ce	voi	face	acum,	
eu	nu	știu	nimic,	dacă	greșesc	ceva,	dacă	nu	mă	descurc,	ce	voi	
face?”	Și	Dumnezeu	ın̂	ın̂durarea	Lui	mi-a	vorbit	prin	Cuvântul	
Său	 și	mi-a	 spus	 clar:	 "I�nțelege	 ce-ți	 spun;	Domnul	 ıț̂i	 va	da	
pricepere	ın̂	toate	lucrurile."	(2	Timotei	2:7).	Și	așa	a	fost,	dar	eu	
nu	am	avut	niciun	merit,	ci	doar	Dumnezeu!	

Mai	târziu,	când	au	venit	marile	ın̂cercări	ale	vieții	și	am	
rămas	singură	cu	băieții	mei,	care	atunci	aveau	ın̂	jur	de	2	ani,	
peste	toate	greutățile,	ın̂	mod	deosebit	un	lucru	mă	ın̂trista	și	
mă	uităm	cu	deznădejde	la	viața	mea	gândindu-mă:	„Doamne,	
ce	pot	eu	să	le	ofer	copiilor	mei?	Eu	nu	am	nimic	să	le	ofer	ın̂	
viața	 asta…".	 Mă	 frământa	 acest	 gând,	 dar	 după	 un	 timp,	
Domnul	 mi-a	 vorbit	 printr-o	 emisiune	 difuzată	 la	 Vocea	
Evangheliei	despre	adevarata	valoare	 și	moștenire	pe	care	o	
lăsăm	copiilor	noștri,	și	anume	credința	ın̂	Dumnezeu!	

Multe	 s-au	 ı̂ntâmplat,	 	 mai	 grele,	 mai	 apăsătoare	
(aceste	trei	mici	experiențe	mi-au	rămas	special	ın̂	inimă),	dar	
de	 fiecare	 dată	 chiar	 și	 când	 simțeam	 că	 sunt	 pierdută	 prin	
valea	plângerii	și	fără	vreo	scăpare	sau	ieșire,	când	credeam	că	
Domnul	 a	 uitat	 de	mine,	 am	 văzut	 că	 El	 a	 rămas	 credincios	
promisiunii	Sale.	El	ne-a		purtat	mereu	de	grijă	chiar	mai	mult	
decât	speram,	 	prin	surorile	și	frații	din	biserica	noastră,	prin	
mămicile	Harului,		prin	Cuvântul	Său,	prin	predici,	prin	cântări,	
prin	ın̂vățăturile	pe	care	le	primesc	copiii	la	școala	duminicală,	
prin	Vocea	Evangheliei,	prin	mama	mea.

Adesea,	la	oboseală,	mă	ın̂treb	ce	va	fi	viața	mea,	dar	
văzând	mereu	scăparea	Domnului	am	ın̂vățat	să	mă	ın̂cred	ın̂	El,	
chiar	și	când	mă	simt	doborâtă	și	pierdută	și	să	păstrez	ın̂	inimă	

FIȚI	GATA	SA� 	RA� SPUNDEȚI…
I�n	cine,	ce	și	de	ce	CREZI?

…sfințiți	în	inimile	voastre	pe	Hristos	ca	Domn.	Fiți	
totdeauna	gata	să	răspundeți	oricui	vă	cere	socoteală…(1	
Petru	3:15)

Argument

Este	nevoie	de	teologie?	De	ce?
Pentru	a	te	ın̂china	drept	adevăratului	Dumnezeu.	

Ioan	4:19-26
Pentru	a	crește	spiritual	și	a	sluji	altora.	Filipeni	

1:9-11
Pentru	a	răspunde	corect	celor	ce	te	chestionează.	

1	Petru	3:15-16
Pentru	 a	 discerne	 adevărul	 de	 răstălmăcirile	

adevărului.	2	Petru	3:15-18
Pentru	 a-ți	 forma	 o	 gândire	 creștină	 ı̂ntr-o	

societate	seculară.	1	Corinteni	10:4-5

Ce	este	teologia?	
Exprimarea	 gândurilor	 pe	 care	 le	 ai	 după	 ce	

meditezi	asupra	lui	Dumnezeu.

Cine	face	teologie?	
Ateul 	 care	 spune: 	 Nu	 exist ă 	 Dumnezeu!	

Credinciosul	care	spune:	Doamne-ajută!

De	câte	feluri	este	teologia?
Teologie	biblică,	sistematică,	patristică,	reformată	

etc.
	 I�n	 fiecare	 duminică	 seară,	 de	 la	 ora	 18.00,	 ne	
evaluăm	și	ne	consolidăm	CREZUL.	I�n	cine	cred?	Ce	cred?	
De	 ce	 cred?	 Expunem	 ı̂nvățăturile	 biblice	 ı̂n	 mod	
sistematic.	Apoi,	punem	ın̂trebările	care	ne	frământă	 ın̂	
legătură	cu	ın̂vățătura	prezentată.
	 Duminica	aceasta,	15	octombrie,	vom	prezenta	o	
introducere	ın̂	demersul	teologic	și	ın̂	doctrinele	despre	
Isus	Hristos	(hristologia).	Dacă	aveți	ın̂trebări	ın̂	legătură	
cu	teologia	ın̂	general,	nu	ezitați	să	ni	le	adresați	ın̂	scris	pe	
un	bilet	sau	oral	la	microfon.
	 Duminica	 viitoare,	 21	 octombrie,	 vom	 prezenta	
adevărurile	 biblice	 despre	 Persoana	 și	 lucrarea	
Mântuitorului	 Isus	 Hristos	 (hristologia).	 Vom	 aborda	
aspecte	ca:	preexistența	lui	Hristos,	I�ncarnarea	lui	Hristos	
(nașterea	 din	 fecioară),	 dubla	 natură	 a	 lui	 Hristos	 (om	
adevărat	 și	 Dumnezeu	 adevărat).	 Așteptăm	 ın̂trebările	
dvs.	cu	interes.
	 Sufăr…	 dar	 nu	 mi-e	 rușine,	 căci	 știu	 în	 cine	 am	
crezut…dreptarul	 învățăturilor	 sănătoase,	 pe	 care	 le-ai	
auzit	de	la	mine,	ține-l…	(2	Timotei	1:12-13)
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