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																	23.	Rădulescu	Venera
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	 	27.	Scântei	Marieta
																	28.	Scântei	Gheorghi
																	29.	Slujitoru	Angela
																	30.	Stan	Constantin
																	31.	Stroe	Silvia
																	32.	Stroe	George
	 	33.	Unisor	Cornelia
																	34.	Vandici	Aurora
																	35.	Vasile	Alexandru
																	36.	Voinea	Simona

Publicăm numele bolnavilor
	 	 	 	pentru a asigura o cât mai bună

	 	 	 	 	 	 	informare cu privire la starea
	 	 	 	 	membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i
	 	 	 	 	vizitați pe cei care sunt bolnavi și

	 	 	 	 	 	 	sã ne informați despre orice
	 	 	 	 	modificare a stãrii lor. Pentru a

	 	 	 	 	 	obț ine adresele persoanelor
	 	 	bolnave, vã rugãm sã luaț i

	 	 	 	 	legãturacupastorul	 bisericii.
	 	 	

Bolnavii	bisericii	„HARUL“ 
Nr.	449				 			                   18	noiembrie	2017

Anunțuri:

Cine nu are nevoie de doctor?

Matei 9:9-12; Marcu 2:13-17; Luca 5:27-32

Cine nu a fost niciodată la medic? Ne naștem bolnavi și continuăm să ne 

îmbolnăvim toată viața până murim. Există medici pentru că există bolnavi. Cei 

sănătoși nu au nevoie de medic, ci cei bolnavi. Isus a folosit această metaforă 

pentru păcat și păcătoși. El se proclamă pe Sine Medicul Salvator al păcătoșilor. În 

consecință, El trăiește printre păcătoși, vorbește și mănâncă cu ei, îi cheamă la 

pocăință spre vindecare și le ia apărarea în fața celor „sănătoși tun”. Tu ai nevoie de 

doctor? Ascultă-I chemarea și răspunde-I!

Chemarea Medicului (Matei 9:9a; Marcu 2:13, 14a; Luca 5:27)

Chemarea la pocăință este chemarea lui Isus-Medicul pentru toți pacienții 

bolnavi de păcat. Ca să îți vindeci sufletul, Isus te cheamă să-L urmezi pe El: Vino 

după Mine!

Răspunsul pacientului (Matei 9:9b; Marcu 2:14b; Luca 5:28)

Chemarea lui Isus așteaptă un răspuns din partea ta. Când Isus te cheamă 

asigură-te că lași totul în urmă și mergi după El, nu după altcineva. Dacă ai răspuns 

chemării lui Isus, te-ai sculat și ai pornit după El, ce urmează? Bucurie, ostilitate, 

apărare…

Bucuria vindecării (Matei 9:10; Marcu 2:15; Luca 5:29)

Vindecarea sufletului produce o bucurie imensă care deschide inima și 

casa pentru Isus și pentru alți bolnavi. Dacă îți este rușine cu Isus și cu ucenicii Lui 

acasă sau la locul de muncă, probabil nu ai experimentat încă bucuria mântuirii.

Ostilitatea celor „sănătoși” (Matei 9:11; Marcu 2:16; Luca 5:30)

De îndată ce decizi că Îl vei urma pe Isus va apărea ostilitatea. Nu te mira! 

Invidia altor „medici” care promit vindecarea sufletului îi îndeamnă să-L 

discrediteze pe Isus înaintea ta. Ei nu se pot bucura de vindecarea sufletului tău, 

pentru că sunt orbiți de iluzia că ei sunt sănătoși tun și au și rețeta pentru asta.

o 	DOCTRINE	BIBLICE.	I�n	această	după	amiază	se	va	prezenta	doctrina	
despre	MA� NTUIRE.	Detalii	găsiți	ın̂	interiorul	buletinului.	Vă	așteptăm	cu	
ın̂trebări	referitoare	la	acest	subiect.

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.	Adolescenții	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.	

Nu	cei	sănătoși	au	trebuință	de	
doctor,	ci	cei	bolnavi.	Eu	am	
venit	să	chem	la	pocăință	nu	
pe	cei	neprihăniți,	ci	pe	cei	

păcătoși.	
Marcu	2:17

 Rugãciune	specialã	pentru	
	SLUJITORII	BISERICII

sMulțumire	 pentru	 toți	 membrii	 activi	 ai	
Bisericii 	 „Harul”, 	 care	 și-au	 asumat	
responsabilitatea	unei	slujiri.
sMulțumire	pentru	slujitorii	duhovnicești:	
păstori,	 prezbiteri,	 ı̂nvățători	 la	 toate	
categoriile	de	vârstă,	misionari.
sMulțumire	 pentru	 toți	 slujitorii	 diaconi	 și	 diaconițe	 care	 slujesc	 ı̂n	
administrație,	 casierie	 și	 contabilitate,	 comitet,	 vizitarea	 și	 ajutorarea	
seniorilor	și	bolnavilor,	ın̂mormântări	etc.
sMulțumire	pentru	slujitorii	leviți	care	conduc	ın̂chinarea	prin	cântare.	
sMulțumire	pentru	frații	și	surorile	care	s-au	implicat	ın̂	proiectul	„Adoptă	
un	senior	din	Biserica	Harul”	și	pentru	coordonatorii	proiectului.
sMijlocire	pentru	acoperirea	zonelor	neacoperite	ın̂	slujire	(Site,	Buletin,	
IT,	sunet,	misiune	etc.).
sMijlocire	pentru	călăuzire	ın̂	alegerea	unui	nou	păstor	tânăr.
sMijlocire	pentru	sfințirea	tuturor	slujitorilor.	
sMijlocire	 pentru	 slujire	 prin	 puterea	 Duhului	 Sfânt,	 nu	 prin	 puterea	
omenească.			

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

17.30	–19.30 

17.30	–19.00 
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pentru	fiul	său	care,	spera	el,	avea	să	continue	

ieșirea	 familiei	 din	 anonimat	 și	 a	 făcut	 tot	

posibilul	 pentru	 ca	 acest	 lucru	 să	 devină	

realitate.	

Astfel,	 și-a	propus	 să	 obțină	pentru	 fiul	

său	 accesul	 ı̂n	 rândul	 preoților	 Bisericii	

Reformate	și	l-a	călăuzit,	ın̂	consecință,	pe	calea	

urmată	 de	 toți	 aspiranții	 la	 treptele	 ierarhiei	

bisericești,	 și	 anume,	 studiul	 limbii	 latine	 și	

intrarea	 de	 timpuriu	 la	 universitate.	 Jean	 s-a	

dovedit	 a	 fi	 un	 elev	 eminent	 care	 a	 ı̂ndrăgit	

curând	exercițiile	de	gimnastica	minții	spre	care	

fusese	condus.	Atunci	când	 tatăl	a	hotărât,	din	

motive	 care	 au	 rămas	necunoscute,	 că	 viitorul	

fiului	său	va	fi	avocatura	și	nu	preoția,	Calvin	s-a	

transferat	 foarte	 supus	 la	 o	 altă	 universitate	

pentru	a	studia	dreptul,	ın̂	locul	teologiei.

După	 moartea	 tatălui	 său,	 ı̂nsă,	 din	

motive	 greu	 de	 precizat,	 Calvin	 a	 abandonat	

dreptul	 și	a	revenit	 la	studiul	 limbilor	 latină	 și	

g r e a c ă , 	 d e ve n i n d 	 a p o i 	 i n t e r e s a t 	 d e	

protestantism.

Atunci	 când	 autoritățile	 au	 lansat	 o	

adevărată	 campanie	 pentru	 identificarea	 și	

arestarea	tuturor	criticilor,	Calvin	s-a	hotărât	să	

părăsească	 Franța,	 refugiindu-se	 la	 Basel,	 ı̂n	

Elveția,	un	centru	al	opoziției	moderate	față	de	

Biserica	Catolică.	A	putut	rămâne	la	Basel	destul	

t imp	 pentru 	 a- ș i 	 termina 	 pr ima	 carte	

protestantă,	 Instituția	 religiei	 creștine,	 o	

enumerare	 a	 principalelor	 precepte	 ale	

protestantismului.	

Putem	afirma,	fără	să	exagerăm,	că	Jean	

Calvin	nu	a	fost	un	gânditor	creator,	scrie	Keith	

Randell.	Trebuie	ın̂să	să	recunoaștem	că	a	fost	un	

as	 ın̂	 a	 duce	 mai	 departe	 ideile	 și	 conceptele	

create	de	alții,	sintetizându-le	și	dezvoltându-le	

ın̂	 așa	 fel	 ın̂cât	 concluzia	 logică	 să	 se	 impună.	

Avea	o	deosebită	ın̂demânare	ın̂	a	conduce	o	idee	

și	a	ajunge	la	o	concluzie,	avea	o	extraordinară	

capacitate	 intelectuală	 și	 de	 sistematizare	 a	

ideilor,	 nu	 era	 ın̂să	 un	 creator	 de	 idei.	 Era	 de	

aceea,	 din	 multe	 puncte	 de	 vedere,	 persoana	

ideală	 care	 să	 preia	 nenumăratele	 ı̂ncercări	
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disparate	 de	 reformare	 a	 Bisericii,	 făcute	 ı̂n	 ultimii	

douăzeci	de	ani	și	să	le	dea	o	formă	coerentă,	pentru	ca	nu	

cumva	eforturile	și	entuziasmul	celor	dintâi	reformatori	

să	se	piardă	odată	cu	trecerea	timpului.

Jean	Calvin	a	fost	chemat	la	Geneva,	oraș	pe	care	l-a	

transformat	cu	totul	după	principiile	protestante.	Pentru	

cei	veniți	din	afara	orașului,	semnele	cele	mai	evidente	ale	

influenței	lui	Calvin	puteau	fi	regăsite	ın̂	comportamentul	

cotidian.	 Oamenii	 erau	 ı̂mbrăcați	 foarte	 sobru,	 fără	

ornamente	 inutile.	 I� și	 vorbeau	 politicos	 și	 păreau	

preocupați	fiecare	de	problemele	celuilalt.	Nu	aveau	loc	

niciun	fel	de	reprezentații	publice,	iar	de	cântat	se	cânta	

numai	 ın̂	 biserici,	 unde	 se	 aduna	 ın̂	 principiu	 ın̂treaga	

populație	de	mai	multe	ori	pe	săptămână	să	se	roage	lui	

Dumnezeu	și	să	asculte	slujba.	Renumita	viață	de	noapte	a	

Genevei	cu	prostituate	de	meserie	și	taverne	scandaloase	

dispăruse.
Un	capitol	al	cărții	Jean	Calvin	și	reforma	târzie	se	

ocupă	de	concepțiile	sale	teologice.	Calvin	a	fost	prezentat	
ın̂	mod	obișnuit	ca	acel	mare	teolog	al	Reformei	care	a	pus	
ordine	 și	 a	 dat	 coerență	 doctrinelor	 fragmentare	 și	
dezorganizate	 care	 apăruseră	 ın̂	 prima	 parte	 a	 acestei	
mișcări	religioase.	S-a	spus	despre	el	că	a	făcut	cunoscută	
și	 a	 sistematizat	 gândirea	 altor	 teologi,	 ın̂cercând	 să-și	
facă	 o	 adevărată	 profesiune	 de	 credință	 din	 a	 pune	 ın̂	
ordine,	a	simplifica	și	a	populariza	colecția	deja	existentă,	
dar	neordonată	de	nimeni,	de	predici	protestante.

Cel	mai	cunoscut	aspect	al	doctrinei	religioase	a	lui	
Calvin	 este	 acela	 referitor	 la	 predestinare.	 I�n	 multe	
privințe,	 ideile	 sale	 decurgeau	 ı̂n	 mod	 firesc	 din	
convingerile	pe	care	le	avea	privind	esența	lui	Dumnezeu	
și	relația	dintre	El	și	om.

Implicaț i i le	 pe	 care	 le-a	 avut	 ı̂nsă 	 dubla	
predestinare	 asupra	 convingerilor	 referitoare	 la	 esența	
Dumnezeirii	 au	 stârnit	 multă	 ostilitate	 față	 de	 Calvin.	
Mulți	oameni	erau	ın̂groziți	și	chiar	scandalizați	că	șeful	
unei	biserici	poate	predica	ideea	că	Dumnezeu	nu	numai	
că	a	creat	păcatul,	dar	ıî	va	și	pedepsi	pe	oameni	pentru	
hotărârile	pe	care	tot	El	le-a	luat	ın̂	numele	lor.	Acest	lucru	
contravenea	imaginii	create	despre	Dumnezeu	ın̂	cea	mai	
mare	parte	a	Noului	Testament.	

Calvin	 nu	 a	 ı̂nțeles	 de	 ce	 un	 aspect	 minor	 al	
doctrinei	 sale	 a	 stârnit	 atâtea	 controverse.	 Pentru	 el,	
predestinarea	 este	 o	 consecință	 firească	 a	 adevărurilor	
simple	 privind	 esența	 lui	 Dumnezeu,	 și	 nu	 are	 o	
importanță	majoră	 ın̂	cadrul	doctrinei	sale,	ocupând	de	
altfel	și	puțin	spațiu	fizic	pe	paginile	scrierilor	sale.

Mai	 multe	 despre	 lucrarea	 și	 gândirea	 lui	 Jean	
Calvin	aflați	sâmbătă,	25	noiembrie	de	la	ora	14:20	ın̂	
emisiunea	CARTEA	E	O	VIAȚA� 	la	RVE,	pe	94,2	FM	sau	pe	
rve.ro.	Pentru	a	fi	la	curent	cu	difuzările	emisiunii	intrați	și	
pe	carteaeoviață.com.

Jean	Calvin	și	Reforma	târzie	

	 	 	 	 						de	Keith	Randell

Keith	 Randell,	 autorul	 cărții	 Jean	 Calvin	 și	

Reforma	 târzie,	 abordează	 trei	 mari	 domenii	 ale	

cercetării	 acestui	 subiect:	 viața	 și	 activitatea	 lui	

Calvin	 ın̂	 Geneva,	 concepția	 sa	 religioasă	 –	 pentru	

identificarea	 asemănărilor	 și	 deosebirilor	 față	 de	

doctrina	lui	Martin	Luther	și	cea	a	Bisericii	Catolice	–	

și	difuzarea	ideilor	sale.	Această	analiză	ın̂curajează	

cititorul	 să-și	 formeze	 propriile	 opinii	 asupra	

cauzelor	succesului	și	răspândirii	calvinismului.	

La	 finalul	 fiecărui	 capitol	 veți	 găsi	 scheme,	

ideile	principale	ale	capitolului	și	ın̂trebări	pe	baza	

textului,	care	pot	fi	utile	pentru	un	studiu	aprofundat,	

dar	și	pentru	elevii	și	studenții	care	vor	să	aibă	acces	

la	istorie	ın̂	moduri	mai	interesante.

Jean	Calvin	a	fost	figura	dominantă	a	celei	de-

a	 doua	 etape	 a	 Reformei.	 El	 este	 fondatorul	

calvinismului,	 doctrină	 protestantă	 care	 a	 impus	o	

nouă	 orientare	 Reformei,	 după	 ce	 impulsul	 inițial	

apar ț in ând	 lui 	 Martin 	 Luther	 s-a 	 pierdut ,	

luteranismul	fiind	noua	religie	acceptată	de	cei	mai	

mulți	 locuitori	 din	 nordul	 Germaniei	 și	 din	

Scandinavia.	

El	era	francez,	născut	la	Noyon,	ın̂	Picardia,	ın̂	

1509.	 Numele	 lui	 era	 Jean	 Chauvin,	 dar	 asemeni	

multor	cărturari	ai	timpului,	aflați	atunci	ın̂	perioada	

de	 formare,	 el	 adoptase	 ı̂ncă	 de	 tânăr	 numele	

latinizat	Calvinus.	Tatăl	său	era	avocat	și	ıș̂i	asigurase	

o	poziție	importantă	pe	plan	local,	fiind	unul	dintre	

susținătorii	 protestantismului.	 Avea	 ambiții	 mari	

FIȚI	GATA	SĂ	RĂSPUNDEȚI…

În	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	 ı̂nchina	 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	 ın̂tr-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	 există	 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	17.30,	ne	

evaluăm	și	ne	consolidăm	CREZUL.	I�n	cine	cred?	Ce	

cred?	 De	 ce	 cred?	 Expunem	 ın̂vățăturile	 biblice	 ın̂	

mod	 sistematic.	 Apoi,	 punem	 ı̂ntrebările	 care	 ne	

frământă	ın̂	legătură	cu	ın̂vățătura	prezentată.

	 Astăzi,	 19	 noiembrie,	 și	 duminica	 viitoare,	

26	 noiembrie,	 vom	 aborda	 adevărurile	 biblice	

despre	MÂNTUIRE.

	 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)

									 F I Ț I	 G ATA	 SĂ	 R Ă S PUNDEȚ I…
									 Î N	 C I N E ,	 C E	 Ș I	 D E	 C E	 C R E Z I ?

Apărarea Medicului (Matei 9:12-13; Marcu 2:17; Luca 

5:31-32)

Isus-Medicul sufletului tău îți ia apărarea în fața 

criticilor, pe care îi trimite să învețe ce înseamnă „milă 

voiesc și nu jertfe”. Isus nu pierde vremea cu cei 

sănătoși, fiindcă are prea mulți pacienți bolnavi. 

Dacă te consideri „sănătos tun”, atunci nu ai 
nevoie de Isus. Dacă admiți însă că ai cel puțin un păcat, 
atunci nu ai nicio șansă de vindecare fără Isus. El te 
cheamă azi: Vino după Mine! Ce răspuns îi vei da? 
   	 	 	 Pastor,	Daniel	Mercioniu
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