Rugãciune specialã pentru
REFORMĂ ȘI RENAȘTERE SPIRITUALĂ
sMulțumire pentru exemplele biblice de

reforme religioase ș i renaș tere spirituală
sMulțumire pentru Reforma din sec. XVI ș i

trezirile spirituale din sec. XVIII-XIX
sMulþumire Cuvâ ntul lui Dumnezeu care
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 Chiș că
9. Ignat Maria
10. Ionescu Eugenia
11. Ivaș cu Maria
12. Lă ză rescu Ș tefan
13. Micu Gherghina
14. Mihai Constantin
15. Mihă ilescu Marta
16. Mitu Emilia
17. Nica Ș tefia
18. Ologeanu Silvia
19. Omota Nicu
20. Oprea Aurica
21. Radu Aniș oara
22. Ră dulescu Venera
23. Sas Florian
24. Să că cean Elena
25. Să că cean Gheorghe
26. Scâ ntei 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
o b ț i n e a d re s e l e p e r s o a n e l o r
bolnave, vã rugãm sã luați legãtura
cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

A doua zi, Ioan a vă zut pe
Isus venind la el ș i a zis:
„Iată Mielul lui Dumnezeu,
care ridică pă catul lumii!”.
Ioan 1:29

genereză trezire ș i renaș tere spirituală
sCerere pentru ın
̂ țelegerea vremurilor pe care le tră im
sCerere pentru trezire spirituală ın
̂ națiunea noastră
sCerere pentru ın
̂ viorare ș i rodire spirituală ın
̂ biserica noastră
sRugă ciune pentru pocă ința noastră ș i a oamenilor din cartierul Titan
sRugă ciune pentru putere spirituală , viziune clară ș i că lă uzire ın
̂ decizii

Anunțuri:
o REFORMA 500. Cu ocazia Zilei Reformei marți, 31 octombrie, va avea
loc un eveniment special ın
̂ Bucureș ti. In sala Aula Magna a Faultă ții de
Drept, de la ora 18.00, concert de muzică din perioada Reformei, scurte
prezentă ri despre importanța Reformei protestante, expoziție de traduceri
ale Bibliei. Intrarea este liberă .
o
CATEHEZÃ. Continuă noul studiu de cateheză pentru toți cei care
doresc să -L urmeze pe Domnul Isus, să cunoască adevă rurile Scripturii
privind mâ ntuirea sufletului. Intâ lnirile au loc în fiecare duminică
dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (Bibliotecă ). Vă
aș teptă m!
o
NOU-NĂSCUT. Anunțăm cu bucurie că ın
̂ familia Stoica Nicu ș i
Loredana s-a nă scut micuța Eva Rebeca. Dumnezeu să binecuvâ nteze
ın
̂ treaga familie!
o
ORA DE IARNĂ. De astă zi s-a trecut la ora de iarnă . Prin urmare,
ın
̂ cepâ nd cu prima duminică din luna noiembrie, slujbele de duminică
seara ș i miercuri seara vor ın
̂ cepe la ora 17.30.
o FAMILII. Te-ai simțit neın
̂ țeles de partener? Ai avut senzația că fiecare
vorbeș te pe limba lui? V-ați certat mă car odată de la nimicuri? Ș i noi…
Veniți să ın
̂ vă țăm unii de la alții despre COMUNICARE și CONFLICTE ın
̂
familie. Sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 10.00.
o EUTIH. Intâ lnirea de marți se suspendă ın
̂ acestă să ptă mâ nă pentru a
participa la evenimentul cultural REFORMA 500 din Aula Magna a
Facultă ții de Drept, unde ne ın
̂ tâ lnim la 17.45.
o
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
o
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de
rugã ciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.
o
CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament ın
̂ ordine
cronologică . Primele ș ase luni vom citi cele patru evanghelii simultan,
urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică . Pentru citirea
Bibliei prin proiectul Dialogos vă rugă m să urmă riți Pliantul Dialogos pe
care ıl̂ gă siți ın
̂ holul bisericii.
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Mărturia continuă și ucenicia
Ioan 1:29-51
Ce faci a doua zi? Asta spune ceva despre perseverență, continuitate ș i
sentimentul urgenței. Ioan scrie un fel de jurnal prin care ne transmite ideea că
a sosit timpul să nu rată m nicio zi; nicio zi fă ră mă rturie despre Isus, nicio zi fă ră
ucenicie practică . De trei ori Ioan foloseș te expresia „a doua zi” (Ioan 1:29, 35,
43) ın
̂ contextul mă rturiei despre Isus ș i al uceniciei ın
̂ ș coala lui Isus. Ucenicii
adevă rați depun mă rturie ı̂n fiecare zi, zi după zi, fă ră pauze ș i absențe
(ne)motivate. Mă rturia autentică depusă zi de zi naș te ucenici autentici.
Cea mai concisă ș i clară definire a uceniciei este „a merge după Isus”. El
ne-a trimis să mă rturisim despre El ș i să facem ucenici ın
̂ Numele Lui (Matei
28:18-21). Dar ce fel de mă rturie depunem despre El? Ce fel de ucenici facem?
Ioan ne prezintă adevă ruri esențiale despre mă rturie ș i ucenicie.
Mărturia publică hristocentrică – Ioan 1:29-34
Ioan Boteză torul mă rturiseș te public că Isus este:
- Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii – esența ș i scopul mă rturiei
despre Isus
- Cel despre care el a mărturisit și mai înainte – continuitate, consecvență,
consistență
- Cel peste care a văzut coborând Duhul Sfânt – martor ocular al mă rturiei
Tată lui despre Fiul
- Fiul lui Dumnezeu – divinitatea lui Isus
Mărturia personală naște ucenici – Ioan 1:35-42
- Mă rturie continuă
- Ce că utați că utâ ndu-L pe Isus?
- Mă rturie concisă , clară , provocatoare
- Ucenicul aduce potențiali ucenici la Isus
Ucenicia continuă – Ioan 1:43-51
- Vino după Mine!
- Vino ș i vezi!
- De acum ın
̂ colo veți vedea…
Dacă eș ti ucenicul lui Isus, ce fel de ucenic eș ti? Ce fel de mă rturie depui
pentru El? Ce fel de ucenici faci? Câ t de credincios eș ti misiunii de a mă rturisi
zilnic, ın
̂ public ș i privat, cu fapta sau cu vorba, că Isus este Fiul lui Dumnezeu,
Continuarea în pagina 2

Mielul lui Dumnezeu care ridică pă catul lumii?
Dacă nu eș ti ucenicul lui Isus ın
̂ că , azi ai auzit din
nou mă rturia despre El. Vino ș i vezi, convinge-te că
doar El ıț̂i poate ridica pă catele, doar El ıț̂i poate da
viața veș nică .
Pastor, Daniel Mercioniu

ISTORIA REFORMEI
31 octombrie
ZIUA REFORMEI
Martin Luther a fost unul dintre cei mai
influenț i bă rbaț i ai vremii lui. Miș carea ce s-a
declanș at odată cu ț intuirea celor 95 de teze a
re m o d e l a t Eu ro p a , a re d i re c ț i o n a t i s to r i a
creș tinismului ș i a reinstaurat adevă rul Cuvâ ntului
lui Dumnezeu.
Care este moș tenirea lui Luther după cinci
sute de ani? O vom descoperi ın
̂ episodul special al
emisiunii CARTEA E O VIAȚĂ, marți, 31 octombrie,
de la ora 15:30 cu ajutorul că rții Moștenirea lui
Luther, editată de R.C. Sproul ș i Stephen J. Nichols.
Vă invită m să faceți cunoș tință cu Martin
Luther, descoperindu-i viața, gâ ndirea ș i moș tenirea
de-a lungul istoriei, nu numai ın
̂ teologie ș i practica
bisericească , dar ș i ın
̂ familie ș i ın
̂ societate, la RVE
Bucureș ti pe 94,2 FM sau pe rve.ro.
Colecția Reforma – Scrieri, volumul 1 de Martin
Luther
Primul volum din colecția Reforma, apă rută la
editura Logos, colecție ce cuprinde scrieri de seamă
ale celor mai importanți reprezentanți ai Reformei,
reuneș te scrieri ale lui Martin Luther. Traducerea,
biografia ș i notele sunt alcă tuite de Petru Forna, iar
introducerile ș i tabelul cronologic de că tre Daniel
Zileki.
Introducerea lui Daniel Zileki ne ajută să
ın
̂ țelegem că la baza Reformei stau cauze variate:
politice, sociale, economice, religioase ș i culturale.
Dacă sintetiză m cauzele politice cele mai importante
pentru ı̂ n ț e legerea Reformei, putem aminti:
formarea statelor naționale ın
̂ secolul al XV-lea, care
ı̂nlocuiau conceptul medieval de stat universal,
alegerea lui Carol al V-lea ca ı̂ m pă rat german,
suveranitatea statelor germane, incapacitatea
ım
̂ pă ratului de a impune o putere centralizată asupra
statelor germane, lupta acestora pentru eliberare de
sub influența Romei ș i pericolului otoman.
Chiar dacă , din perspectiva evenimentelor
istorice, au existat cauze multe ș i complexe care au
contribuit la dezvoltarea Reformei, pentru Luther a
existat una singură : ascultarea de Cuvâ ntul lui
Dumnezeu.
Cu toate că Luther nu a scris niciodată o
lucrare de teologie sistematică sau vreun tratat

teologic de mare ın
̂ tindere, ın
̂ vă țătura sa se poate
sistematiza ı̂ n câ teva expresii centrale: sola
Scriptura (numai Scriptura), solus Christus (numai
Hristos), sola fide (numai credința), sola gratia
(numai harul). Aceste principii marchează
structura de bază a concepț i ei teologice a
că lugă rului din Wittenberg.
Pentru a finanța nespus de costisitoarea
construcție a Catedralei Sfâ ntul Petru din Roma,
precum ș i pentru a umple visteria secă tuită a
curiei, Papa Leon al X-lea a emis ın
̂ anul 1517 o
indulgenț ă generală . Prinț ul elector de Mainz,
Albrecht, fratele principelui elector Joachim I de
Magdeburg, fire uș uratică ș i iubitoare de lux, dar
care era ș i ctitorul aș eză mâ ntului de rang
archiepiscopal din Magdeburg ș i Halberstadt, a
ın
̂ chiriat vâ nzarea indulgențelor pentru Germania,
punâ nd ca acestea să fie vâ ndute ın
̂ Saxonia de dr.
Johann Tetzel, un că lugă r dominican de proastă
reputație.
Ș i unii dintre fiii de spovedanie ai lui Luther
s-au repezit la Juterbegk, unde rezida Tetzel.
Ră spunsurile pe care aceș tia i le dă deau lui Luther
la spovedanie, atunci câ nd ıî mustra, i-au deschis
ochii, umplâ ndu-l de revoltă , aș a că s-a adresat mai
multor episcopi cu rugă mintea să renunț e la
această anomalie, ba a ținut la Wittenberg ș i o
predică intitulată Despre indulgențe și îndurare. In
cele din urmă , la 31 octombrie 1517, pe la orele
amiezii, a bă tut pe poarta bisericii Castelului din
Wittenberg 95 de teze, care vor avea o influență
deosebită ı̂n desprinderea de Biserica Catolică .
Textul, redactat inițial ın
̂ limba latină , a fost tradus
foarte curâ nd ın
̂ germană . Iată câ teva dintre cele 95
de teze, traduse după varianta germană :
Pentru că Învățătorul și Domnul nostru Isus
Hristos spune: Pocăiți-vă etc., El vrea ca întreaga
viață a credincioșilor Săi pe pământ să fie o pocăință
de durată și neîntreruptă, scria Luther ın
̂ prima sa
teză . Păstrați aceeași părere de rău și durere în
suflet, căci aceasta este adevărata pocăință, atât
timp cât unul se disprețuiește pe sine însuși până la
pășirea în viața veșnică.
Papa nu poate ierta nici un păcat; sau, cel
mult, în măsura în care ar lămuri și ar întări că
acesta este iertat de Dumnezeu, afirma cea de-a 6-a
indulgență.
Tot astfel, predicatorii indulgențelor vorbesc
aiurea atunci când spun că prin indulgențe papale
omul se eliberează de toate păcatele și este mântuit.
De aceea consider că cea mai mare parte dintre
oameni a fost înșelată prin aceste făgăduieli făcute
fără vreo deosebire, așa că omul de rând să creadă
că-și poate plăti cu bani păcatele.
Fiecare creștin, dacă îi pare cu adevărat rău

de păcatele pe care le-a făcut, are deplina iertare de ispășire
și chin, care i se cuvine și fără de indulgențe, scria Luther ın
̂
teza nr. 36.
Dintre cele trei mari lucră ri ale anului 1520, Despre
robia babiloniană a bisericii este cea mai reprezentativă
din punct de vedere teologic. Dacă ın
̂ Către nobilimea
germană, Luther cere reforma societă ții ș i a bisericii din
exterior, acum se dedică schimbă rilor din interior, a
teologiei, ın
̂ special a ın
̂ vă țăturii despre sacramente sau
taine. Luther face o comparaț i e ı̂ n tre captivitatea
poporului evreu ı̂n Babilon ș i robia creș tină tă ții sub
practica sacramentelor catolice, care erau create de
oameni ș i n-aveau niciun temei ın
̂ Sfâ nta Scriptură .
Urmă toarea scriere a lui Martin Luther prezentată
ın
̂ volumul I al colecției Reforma este Către nobilimea
germană. Aceasta a fost prima lucrare care conț ine
ı̂ndemnuri concrete referitoare la reforma bisericii, a
universită ț ilor, precum ș i a vieț ii sociale ș i politice.
Importanța lucră rii constă mai puțin ın
̂ descrierea acestor
reforme, ș i mai mult ın
̂ justificarea lor teologică . La baza
acestui pamflet se află doctrina revoluționară despre
„preoția tuturor credincioș ilor”. Astfel, Luther a ră sturnat
relaț ia tradiț ională dintre stat ș i biserică , prin care
bisericii ıî revenea puterea absolută .
Papalitatea a refuzat categoric să corecteze
abuzurile din biserică ș i să iniț ieze un program de
reformă . Ca urmare, Luther a formulat teza sa centrală
conform că reia aceasta trebuie să fie obligația statului,
care, la râ ndul să u, a primit-o ca putere de la Dumnezeu.
Această idee, mai mult decâ t oricare alta, a marcat
sfâ rș itul conceptului medieval de creș tină tate ș i intrarea
ın
̂ epoca modernă .
Iată ce afirma Luther: S-a născocit că papa,
episcopii, preoții și călugării să fie numiți cinul ecleziastic,
iar prinții, domnii, meșteșugarii și țăranii, cel laic, ceea ce
este o tălmăcire și o înșelăciune de toată frumusețea, dar
nimeni n-ar trebui să se înfricoșeze de ea, și aceasta din
următoarea pricină: toți creștinii sunt cu adevărat de cin
ecleziastic, iar între ei nu este nicio deosebire decât cea a
funcției pe care o îndeplinesc, așa cum spune și Pavel în 1
Corinteni 12, că suntem cu toții un trup, dar fiecare mădular
își are sarcina sa, prin care slujește celorlalte; totul este dat
prin aceea că avem cu toții un botez, o Evanghelie, o
credință și că suntem cu toții creștini, căci botezul,
Evanghelia și credința te fac prin ele însele ecleziastic și
popor creștin.
Pe lâ ngă cele 95 de teze, Despre robia babiloniană a
bisericii ș i Către nobilimea germană, veți mai descoperi ș i
o altă lucrare importantă a reformatorului, tot din anul
1520, numită Despre libertatea creștinului.
Descoperiți mai multe fragmente din scrierile lui
Martin Luther, sâmbătă, 4 noiembrie, de la ora 14:20 în
emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ la RVE pe 94,2 FM sau pe
rve.ro. Pentru a fi la curent cu difuză rile emisiunii intrați
ș i pe carteaeoviață.com.

F I Ț I G A TA S Ă R Ă S P U N D E Ț I …
ÎN CINE, CE ȘI DE CE CREZI?
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 ın
̂ china drept adevă ratului Dumnezeu.
Ioan 4:19-26
Pentru a creș te spiritual ș i a sluji altora. Filipeni
1:9-11
Pentru a ră spunde corect celor ce te chestionează .
1 Petru 3:15-16
Pentru a discerne adevă rul de ră stă lmă cirile
adevă rului. 2 Petru 3:15-18
Pentru a-ț i forma o gâ ndire creș tină ı̂ n tr-o
societate seculară . 1 Corinteni 10:4-5
Ce este teologia?
Exprimarea gâ ndurilor 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.
În fiecare duminică seară, de la ora 18.00, ne
evaluă m ș i ne consolidă m CREZUL. In cine cred? Ce cred?
De ce cred? Expunem ı̂ nvă ț ă turile biblice ı̂ n mod
sistematic. Apoi, punem ın
̂ trebă rile care ne fră mâ ntă ın
̂
legă tură cu ın
̂ vă țătura prezentată .

Azi, 29 octombrie, vom prezenta adevă rul
biblic despre Invierea Domnului ca semn al
divinită ții Lui, iar duminica viitoare, 5 noiembrie,
vom aborda adevă rurile despre umanitatea lui
Hristos ș i unitatea celor două naturi ale Sale, umană
ș i divină . Aș teptă m ın
̂ trebă rile 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)

