Rugãciune specialã pentru
REFORMĂ ȘI RENAȘTERE SPIRITUALĂ

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreția
8. Georgeta Chișcă
9. Ignat Maria
10. Ionescu Eugenia
11. Ivașcu Maria
12. Lăzărescu Ștefan
13. Micu Gherghina
14. Mihai Constantin
15. Mihăilescu Marta
16. Mitu Emilia
17. Nica Ștefia
18. Ologeanu Silvia
19. Omota Nicu
20. Oprea Aurica
21. Radu Anișoara
22. Rădulescu Venera
23. Sas Florian
24. Săcăcean Elena
25. Săcăcean Gheorghe
26. Scântei Gheorghi
27. Slujitoru Angela
28. Stan Constantin
29. Stroe Silvia
30. Stroe George
31. Vandici Aurora
32. Vasile Alexandru
33. 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
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați legãtura
cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

La început era Cuvântul; și
Cuvântul era cu Dumnezeu;
și Cuvântul era Dumnezeu.
Ioan 1:1

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 înțelegerea vremurilor pe care le trăim
sCerere pentru trezire spirituală în națiunea noastră
sCerere pentru înviorare și rodire spirituală în biserica noastră
sRugăciune pentru pocăința noastră și a oamenilor din cartierul Titan
sRugăciune pentru putere spirituală, viziune clară și călăuzire în decizii

Anunţuri:
o ANIVERSARE. Se împlinesc în 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 în
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. Întâlnirile au loc în fiecare duminică dimineața de la ora 9.00, în corpul din
față, la etaj (Bibliotecă). Vă așteptăm!
o EUTIH. Întâlniri cu Isus. Vii obosit. Pleci transformat. Marți, de la
18.30.
o ADOLESCENÞI. Adolescenþii sunt așteptați vineri, de la 18.30, la întâlniri
speciale, pentru vârsta lor.
o ADUNARE FRĂȚEASCĂ. Astăzi, în cadrul întâlnirii de după amiază, vom avea o
sfătuire frățească cu ocazia începutului unui nou an spiritual, în care vom trece în
revistă slujirile bisericii. Așteptăm întrebări și sugestii privind îmbunătățirea
tuturor domeniilor de slujire ale bisericii noastre. Cu acest prilej vom mulțumi lui
Dumnezeu și pentru roadele pământului, dar și pentru cele spirituale cu care ne-a
binecuvântat Dumnezeu și în acest an.
o GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în
fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care
doresc sã mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au
loc în corpul din faþã, la etaj.
o CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament în ordine
cronologică. Primele șase luni vom citi cele patru evanghelii simultan,
urmărind lucrarea Mântuitorului în ordine cronologică. Pentru citirea
Bibliei prin proiectul Dialogos vă rugăm să urmăriți Pliantul Dialogos pe care
îl găsiți în holul bisericii.
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Cine este Isus?
Cuvântul: călăuză de la Dumnezeu la Dumnezeul meu
Ioan 1:1-18
Scepticii se apropie de Isus cu întrebarea: Ce semn faci Tu ca să credem în Tine?
În schimb, închinătorii se apropie de Isus cu afirmația: Te știm cine ești... Tu ești
Fiul lui Dumnezeu... Mulți oameni sunt interesați de ce a făcut Isus, respectiv
minuni, vindecări, hrănirea mulțimilor, apărarea sărmanilor etc. Alții sunt
interesați de ce a spus Isus, respectiv învățăturile Lui, parabolele, promisiunile
etc. Isus a spus ce a spus pentru că era cine pretindea că este. Isus a făcut ce a
făcut pentru că era cine spunea că este. Adevărata cunoaștere a lui Isus începe cu
cine este El, apoi cu ce a făcut și cu ce a spus. Dacă cunoașterea vorbelor și a
faptelor este posibilă prin simțuri, auzind cuvintele Lui și văzând faptele Lui,
cunoașterea Ființei Lui este posibilă doar prin revelațe divină.
Cine zic oamenii că sunt Eu? Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu,
răspunde Petru la întrebarea hristologică; dar nu prin simțuri omenești, ci prin
revelație divină cunoaște Petru cine este Isus. Evanghelistul Ioan are peste 25 de
răspunsuri la întrebarea: Cine este Isus? Dumnezeu... Cuvântul... Fiul lui
Dumnezeu... Lumina... Calea... Adevărul... Viața... Domnul meu și Dumnezeul
meu!
Chiar și cei care Îl (re)cunosc pe Isus ca Dumnezeu au nevoie să parcurgă drumul
până la Domnul meu și Dumnezeul meu. Cuvântul întrupat este mediatorul și
călăuza care ne conduce de la Dumnezeu la Domnul meu și Dumnezeul meu.
Cuvântul este mediator în creație – Ioan 1:1, 3, 10

Cuvântul este mediator în revelație – Ioan 1:4, 5, 9, 18

Cuvântul este mediator în mântuire – Ioan 1:12, 13, 16

Dacă Îl recunoști pe Dumnezeu în creație, dacă îl accepți pe Isus prin revelație ca
Fiul lui Dumnezeu, nu te opri până nu Îl cunoști într-un mod personal ca
Mântuitor, Domnul meu și Dumnezeul meu. Doar cine se apropie cu credință
personală de Cuvântul întrupat va înțelege ce a spus și a făcut Isus. Isus te poate
mântui pentru că este Fiul lui Dumnezeu.
Pastor, Daniel Mercioniu
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Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

RESURSE ONLINE
RESURSE PE SITE-UL BISERICII(www.bbht.ro). Vã
reamintim ca pe site-ul bisericii noastre gãsiþi resurse
spirituale pe care le puteþi accesa de acasã. Din secþiunea
RESURSE puteþi puteþi asculta ºi/sau descãrca predicile
din bisericã în format audio ºi mãrturii ale membrilor
bisericii; de asemenea, veþi putea accesa ºi/sau descãrca în
format electronic: Buletinul bisericii, Pliantul Dialogos
ºi Ghidul de studiu pentru grupurile de ucenicie.
Mulþumim tuturor celor care editeazã ºi încarcã pe site
aceste resurse!

ISTORIA REFORMEI la RVE
Ascultați zilnic la Radio Vocea Evangheliei,
pe 94.2 FM emisiuni despre Reforma
protestantă.
SOLA SCRIPTURA
Numai Scriptura este sursa de autoritate
spirituală pentru viața de credință. Scriptura
se interpretează numai cu Scriptura.
SOLA GRATIA
Numai prin har suntem mânuiți, fără a avea
noi vreun merit în mântuirea noastră.
SOLA FIDE
Numai prin credință suntem îndreptățiți
înaintea lui Dumnezeu și nu prin faptele
noastre.
SOLUS CHRISTUS
Numai prin Hristos putem fi mântuiți.
SOLI DEO GLORIA
Numai lui Dumnezeu I se cuvine gloria
pentru mântuirea noastră.

ISTORIA REFORMEI
CARTEA E O VIAȚĂ...
la RVE, 94.2 FM, sâmbătă de la 14:20

În continuare Michael Reeves dedică un capitol al
cărții Flacăra nestinsă lui Martin Luther, primul mare
reformator cu impact durabil, născut la 1483 la Eisleben,
Germania. Acesta, ca și Jan Hus, a propus spre dezbatere

Flacăra nestinsă - Introducere în Reformă
de Michael Reeves
Michael Reeves, fost pastor la Biserica All
Saints din Londra, în prezent consultant teologic
pentru UCCF, The Christian Unions, a scris o
Introducere în Reformă, intitulată Flacăra nestinsă, în
care prezintă, pe scurt, într-un stil antrenant, etapele
importante ale evenimentelor premergătoare
Reformei, ale Reformei în spațiul german, francez și
englez și urmările acesteia până astăzi.
Autorul începe prin a prezenta contextul
istorico-religios al Reformei în Evul Mediu: Fără
Părintele Papă nu putea exista Biserică, fără mama
Biserică nu putea exista mântuire.
Papa era considerat a fi „vicarul”
(reprezentantul) lui Cristos pe pământ și, ca atare, el
era canalul prin care se revărsa tot harul lui
Dumnezeu.
Enoriașii (în general pe când erau copii) erau
primiți pentru prima dată în Biserică pentru a gusta
harul lui Dumnezeu prin botez.
Se considera că …harul venea prin simpla
privire către pâinea ridicată la Mesă.
În anul 1215, cel de-al patrulea Conciliu
Lateran a venit cu o idee care se dorea a fi un ajutor
folositor pentru toți cei care căutau să fie
„justificați”: se cerea tuturor creștinilor (sub
amenințarea cu pedeapsa condamnării eterne) să-și
mărturisească regulat păcatele în fața preotului, așa
apărând taina spovedaniei, care se practică și astăzi.
Așa erau cei mai mulți creștini în ajunul
Reformei: dedicați, și dedicați îndreptării, dar nu
răsturnării religiei lor. Nu era o societate care căuta o
schimbare radicală, ci una care voia doar o curățare a
abuzurilor recunoscute, încheie Michael Reeves
prima parte a cărții Flacăra nestinsă.
Jan Hus, din Praga, Boemia (Republica Cehă
de astăzi) a fost primul care a negat public puterea
papilor de a emite indulgențe și și-a exprimat
îndoielile cu privire la existența purgatoriului. Ca
urmare, el a fost condamnat la moarte pentru erezie și
ars pe rug în 1415.
Un alt moment important în istoria Reformei a
reprezentat-o apariția în 1516 a traducerii Noului
Testament în limba greacă realizat de Erasmus, care a
fost baza pentru multe dintre traducerile în limbile
populare de mai târziu.

problema indulgențelor, al căror distribuitor înfocat era în
acea perioadă Johann Teztel.

C e l e 9 5 d e Te z e a l e l u i L u t h e r
Puteți citi Cele 95 de Teze țintuite de Luther pe ușa
Catedralei din Wittenberg la următoarea adresă de
internet:
http://www.magnagratia.org/089-95protesteleluther.html

Astfel că la 1 noiembrie 1517 Martin Luther pironește
95 de teze pe ușa bisericii din Wittenberg. Acestea erau în
latină, limba comunității academice, iar a afișa proclamații
pe ușa bisericii era ceva destul de obișnuit. Prin urmare,

Z I U A M U LȚ U M I R I I

tezele acestea nu erau un protest dramatic, popular, ci o

Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
darul Lui nespus de mare. 2 Corinteni 9:15

chemare la o dispută academică.
În următorul capitol al cărții, Michael Reeves prezintă
mișcarea de reformă desfășurată în paralel în Elveția de către
Ulrich Zwingli și mișcările reformatorilor radicali.
De asemenea, el dedică un capitol reformatorului
francez, Jean Calvin, născut în 1509 în Franța.
Reforma este tratată cu violență în Franța, de ambele părți, cu
pancarte și proteste, astfel încât Calvin devine un exilat în
Elveția, la Basel. Acolo a scris la 26 de ani și la doar doi ani de
la convertirea sa bruscă, prima ediție a lucrării sale Institutele
religiei creștine.
Următoarele capitole ale cărții sunt dedicate reformei
din spațiul anglo-saxon. William Tyndale a publicat în 1526 în
Germania prima ediție a Noului Testament în limba engleză.
Noul Testament al lui Tyndale putea fi și avea să fie
tipărit în mii de exemplare, care au fost ulterior introduse prin
contrabandă în Anglia în baloturi de pânză, iar în scurtă
vreme au fost însoțite de „Parabola răului mammon”, scrisă
de el, un argument pentru justificarea numai prin credință.
Mai mult, traducerea Noului Testament a lui Tyndale era o
nestemată. Scrisă frumos și îngrijit, era o carte foarte
interesantă.
Din păcate, și Tyndale a fost condamnat la moarte și a
fost spânzurat și ars în 1535, ultimele sale cuvinte fiind
Doamne, deschide ochii regelui Angliei!

Moartea tatălui meu m-a făcut să mă gândesc mai
mult la viața mea și la a celor din jurul meu. Relația cu
tatăl meu nu a fost una foarte bună, dar gândul că a
murit și poate nu a fost mântuit încă îmi răsună în
minte. Se spune că înainte să moară, omul își vede
viața ca un film. Vreau sa cred că tata în ultimele clipe
de viață și-a adus aminte de singura discuție avută cu
el despre mântuirea sufletului.
Domnul este bun și în veac ține îndurarea Lui.
După moartea lui mi-am promis că voi spune la cât
mai mulți oameni despre Dumnezeu și despre planul
de răscumpărare al Lui.
Așa că m-am implicat în Zilele Bibliei. Fiind prima
dată când ieșeam pe stradă să vestesc Evanghelia
prin completarea unui chestionar, Domnul mi-a pus
pe inimă să îi abordez pe oamenii în vârstă.
Inima mea s-a întristat pentru că am întâlnit mulți
oameni în vârstă cărora nu le pasă de Dumnezeu.
Mulți oameni care nu au vrut să asculte despre Biblie
și despre planul de răscumpărare al Lui Dumnezeu.
La îndemnul Lui Dumnezeu „Nu te teme căci Eu sunt
cu tine”, planul de răscumpărare a fost spus unei
doamne care ieșea dintr-un magazin cu o sacoșă
mare de cumpărături. Deși credeam că nici măcar nu
va sta de vorba cu mine, Domnul a făcut contrar
gândurilor mele și doamna a primit cu bucurie
Cuvântul Lui Dumnezeu. Aceatsă doamnă a venit și la
întâlnirea privind Reforma lui Martin Luther.
Aceeași bucurie am avut și pentru un coleg de
serviciu căruia i-am dat o invitație.

Mai multe despre toate aceste personalități marcante aflați în
primul episod din noul sezon al emisiunii CARTEA E O
VIAȚĂ, sâmbătă, 14 octombrie, de la ora 14:20 la RVE
București pe 94,2 FM sau pe www.rve.ro.
Pentru a fi la curent cu difuzările emisiunii intrați și pe
www.carteaeoviață.com.

Și DA, DUMNEZEU RĂSPUNDE LA RUGĂCIUNI.
MULȚUMIM DOMNULUI CARE I-A ADUS LA CASA
LUI.
Așa că, să nu ne fie rușine de Evanghelia lui
Dumnezeu. Ea trebuie vestită tuturor. Aceasta este
responsabilitatea noastră. Domnul are un plan în
care ești și tu inclus. Implică-te și du Cuvântul lui
Dumnezeu mai departe.
Ștefania Timofte

