Rugãciune specialã pentru
SLUJITORII BISERICII
sMulțumire pentru toți membrii activi ai

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. Manea Ioana
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihă ilescu Marta
17. Mitu Emilia
18. Nica Ș tefia
19. Ologeanu Silvia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniș oara
23. Ră dulescu Venera
24. Sas Florian
25. Să că cean Elena
26. Să că cean Gheorghe
27. Scâ ntei Marieta
28. Scâ ntei 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
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați
legãtura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

„Eu”, a zis el, „sunt glasul
celui ce strigă ın
̂ pustie:
‘Neteziţi calea Domnului’,
cum a** zis prorocul Isaia.”
Ioan 1:23

Bisericii „Harul”, care ș i-au asumat
responsabilitatea unei slujiri.
sMulțumire pentru slujitorii duhovniceș ti:
pă stori, prezbiteri, ı̂ nvă ț ă tori la toate
categoriile de vâ rstă , misionari.
sMulț umire pentru toț i slujitorii diaconi ș i diaconițe care slujesc ı̂n
administrație, casierie ș i contabilitate, comitet, vizitarea ș i ajutorarea
seniorilor ș i bolnavilor, ın
̂ mormâ ntă ri etc.
sMulțumire pentru slujitorii leviți care conduc ın
̂ chinarea prin câ ntare.
sMulțumire pentru frații ș i surorile care s-au implicat ın
̂ proiectul „Adoptă
un senior din Biserica Harul” ș i pentru coordonatorii proiectului.
sMijlocire pentru acoperirea zonelor neacoperite ın
̂ slujire (Site, Buletin,
IT, sunet, misiune etc.).
sMijlocire pentru că lă uzire ın
̂ alegerea unui nou pă stor tâ nă r.
sMijlocire pentru sfințirea tuturor slujitorilor.
sMijlocire pentru slujire prin puterea Duhului Sfâ nt, nu prin puterea
omenească .

Anunțuri:
o
CURS DE EVANGHELIZARE. Sâ mbă tă 2 decembrie a.c. ın
̂ tre orele
10,00 – 15,00, va avea loc ı̂n biserica noastră , un curs intensiv de
evanghelizare susținut de fr. pastor George Verzea. S-au ın
̂ scris să participe
circa 50 de persoane, dar sunt bine veniți ș i alți frați, surori, tineri,
adolescenți, care doresc să ın
̂ vețe cum să ım
̂ pă rtă ș ească Evanghelia celor
care nu-L cunosc pe Dumnezeu.
o
DOCTRINE BIBLICE. Vă reamintim că ın
̂ această după amiază va
continua prezentarea doctrinei despre MANTUIRE. Vă aș teptă m cu
ın
̂ trebă ri referitoare la acest subiect.
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 EUTIH. Intâ lniri cu Isus. Vii obosit. Pleci transformat. Marți, de la
18.30.
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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Redescoperirea identității din Scripturi
Dar tu, cine ești?
Ioan 1:19-28
Ceea ce suntem nu este definit nici de ce zic oamenii din jurul nostru,
nici de lucrurile pe care noi le deținem, ci de ceea ce Scriptura spune despre noi
că suntem. Atunci câ nd că utam să dă m un ră spuns la această ın
̂ trebare trebuie
să evită m să că ută m slava proprie ın
̂ fața oamenilor ș i să -I aducem toată salva
lui Hristos.
Una dintre ın
̂ trebă rile cele mai frecvente ın
̂ viața omului este aceasta:
Cine esti? Iar ră spunul la această ın
̂ trebare este destul de variat. Majoritatea
oamenilor atunci câ nd ıș̂i definesc identitatea se rezumă la a spune cum se
numesc ș i cu ce se ocupă . Alți oameni ıș̂i definesc identitatea prin prisma
bunurilor materiale; prin urmare avem pe cei bogați ș i pe cei să raci. Alții ıș̂i
definesc identitatea prin prisma sferei de influență; prin urmare ıî avem pe cei
care conduc ș i pe cei care se supun. Iar alții ıș̂i definesc identitatea prin prisma
capacită ții lor intelectuale. Insă noi, credincioș ii, ın
̂ raport cu ce ne definim
identitatea?
In dimineața aceasta doresc să că ută m să dă m un ră spuns la aceasta
ın
̂ trebare: Dar tu, cine eș ti?
Atunci câ nd trebuie să dai un ră spuns la această ın
̂ trebare trebuie să ai
ın
̂ vedere aceste trei afirmații:
1.

Respinge ispita de a căuta slava proprie în fața oamenilor.

Această ispită ne are ın
̂ vedere pe toți, ea nu cruță pe nimeni. Cel ră u va
că uta tot timpul să pună ın
̂ noi acea dorință după o slavă deș artă , o slavă
proprie care duce la mâ ndrie. Pentru a nu că dea ın
̂ ispita mâ ndriei trebuie să :
a. Reziș ti ispitei prin a fi sincer cu tine ın
̂ suți.

b. Reziș ti ispitei prin a că uta să aduci slavă Mielului lui Dumnezeu,
Isus Hristos.

2. Nu-ți defini identitatea în raport cu lucrurile pământești.
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3. G ă s e ș te - ț i i d e n t i t a te a î n Cuvâ n t u l
Scripturii.
Concluzie: Cine eș ti? Ceea ce oamenii spun
despre tine, ceea ce titlurile tale spun despre tine,
ceea ce ai reuș it tu prin forțele tale? Nicidecum, ci noi
suntem copii ai lui Dumnezeu, mâ ntuiți prin sâ ngele
lui Hristos, iar acest titlu ne este de ajuns. Asta
trebuie să ș tie oamenii despre noi.
Doreș ti să ș tii cine eș ti cu adevarat? Ia un pix
ș i o foaie, citeș te Biblia ș i scrie fiecare promisiune ș i
afirmaț ie fă cută ı̂n dreptul acelor mâ ntuiț i prin
sâ ngele lui Hristos ș i vei afla cu adevă rat cine eș ti.
Student anul IV, Octavian Obrete

ISTORIA REFORMEI
Luther și Katharina de Jody Hedlund VS.
Katharina and Martin Luther – The
Radical Marriage of a Runaway Nun and
a Renegade Monk de Michelle DeRusha
(Katharina ș i Martin Luther – că snicia
radicală a unei că lugă rițe fugare ș i a unui
că lugă r renegat)
Studiind perioada Reformei ș i viața marilor
reformatori am descoperit două că rți care merită
prezentate ı̂n paralel, pentru că tratează acelaș i
subiect ın
̂ două moduri diferite. Este vorba despre un
roman ș i o biografie care descriu relaț ia dintre
reformatorul german Martin Luther ș i soț ia sa,
Katharina von Bora, un cuplu care a schimbat prin
că snicia lor modul ı̂ n care era vă zută cununia
religioasă , relația de cuplu ș i viața de familie.
Romanul se intitulează simplu, Luther și
Katharina ș i este scris de Jody Hedlund, o autoare de
ficțiune premiată , iar biografia este o carte ı̂ncă
netradusă ın
̂ limba româ nă , Katharina and Martin
Luther – The Radical Marriage of a Runaway Nun and
a Renegade Monk de Michelle DeRusha – Katharina ș i
Martin Luther – că snicia radicală a unei că lugă rițe
fugare ș i a unui că lugă r renegat.
Romanul lui Jody Hedlund ın
̂ cepe direct cu
descrierea modului ın
̂ care Katharina, ım
̂ preună cu
un grup de că lugă rițe, evadează din mă nă stirea
Marienthron. Scrierile lui Luther se ră spâ ndiseră ș i
pă trunseseră chiar ș i ın
̂ mă nă stire, captivâ nd câ teva
că lugă rițe preocupate de adevă r.
Din pă cate nu ne-au ră mas prea multe date
despre Katharina von Bora. Doar 8 scrisori scrise de
ea au supraviețuit, ș i nici una dintre ele nu ıî este
adresată lui Martin Luther. Chiar data naș terii sale
este pusă sub semnul ın
̂ trebă rii, dar cei mai mulți
cercetă tori sunt de acord că s-a nă scut la 29 ianuarie

1499. Datorită numelui să u este clar că era de
origine nobilă , dar nu este sigur din ce familie
provenea, existâ nd doi nobili cu acelaș i nume
care au tră it ın
̂ aceeaș i perioadă . Ce se ș tie cu
siguranță este că a fost trimisă la vâ rsta de 6 ani la
o mă nă stire benedictină din Brehna, foarte
probabil din cauză că familia nu-ș i mai permitea
să o ı̂ntreț ină . Mama ei murise, iar tată l se
că să torise cu o femeie care avea deja copii,
aș adar, Katharina a fost trimisă de acasă .
Katharina va petrece doar 4 ani ın
̂ această
mă nă stire benedictină , iar ın
̂ 1509 va fi mutată ın
̂
mă nă stirea cisterciană Gottes und Marienhtron
(Tronul lui Dumnezeu ș i al Sfintei Maria) din
Nimbschen, pentru a se că lugă ri. Aceasta era la
polul opus față de mă nă stirea benedictină din
care plecase – izolată , spartană , fă ră decorațiuni.
Ea nu vedea pe nimeni din afară , nu avea voie să
iasă ın
̂ afara zidurilor; de asemenea nu avea voie
să vorbească mai deloc ș i participa la 8 slujbe pe
zi. Aici Katharina ș i-a depus jură mâ ntul de
ascultare, castitate ș i să ră cie la 8 noiembrie 1515
la vâ rsta de 16 ani.
După evadare, ı̂ n timp ce lucra ca
slujitoare, Katharina von Bora reuș eș te foarte
repede să atragă atenția lui Jerome Baumgartner,
un tâ nă r de origine nobilă , bogat ș i atră gă tor, ș i
fo a r te m â n d r u , c a re v i z i t a d e s fa m i l i a
Reichenbach la care muncea. Acesta se arată
interesat, ın
̂ să profită de naivitatea Katharinei,
promițându-i că se va că să tori cu ea câ nd se va
ın
̂ toarce dintr-o că lă torie. In roman, ın
̂ dră gostită ,
Katharina aș teaptă , visâ nd la ziua ın
̂ toarcerii lui,
ın
̂ să acesta nu mai revine, iar că să toria nu mai are
loc niciodată .
După ce află de logodna acestuia cu
Sibylle Dichtel von Tutzing, o tâ nă ră de 14 ani cu
o zestre considerabilă , Katharina suferă o grea
lovitură ș i se mută cu Lucas ș i Barbara Cranach,
un alt prieten bun de-al lui Luther, care fă cea
parte din conducerea oraș ului, era pictorul curții
lui Frederick cel Ințelept, avea farmacie, magazin
de vinuri ș i tiparniță, fiind de altfel cel care
publica lucră rile lui Luther.
Ei s-au ın
̂ grijit de Katharina cu multă dragoste.
Aproape 2 ani trecuseră de la evadare, ș i
ea ră mă sese singura fă ră soț sau fă ră un mod de
trai sustenabil, câ nd Luther i-l propune pe
Kaspar Glatz, menționat ș i ın
̂ romanul lui Jody
Hedlund, Luther și Katharina. Katharina l-a
respins, declarâ nd că nu l-ar refuza nici pe
Amsdorf, nici pe Luther ın
̂ suș i dacă ar cere-o ın
̂
că să torie, dar pe Glatz nu-l va accepta ın
̂ niciun
caz.
In ce priveș te relația cu Luther, nu există

dovezi că ar fi existat contacte ın
̂ tre ei, ın
̂ niciun caz de
felul celor descrise ın
̂ roman, pâ nă la că să toria propriuzisă . De fapt, relația lor a ın
̂ ceput odată cu ın
̂ cheierea
că să toriei.
Iată ce scrie Michelle DeRuscha ı̂n biografia
dedicată familiei Luther: Este tentant să idealizezi
relația lui Luther și Katharina, dar adevărul este că
dragostea romantică nu a existat în peisaj, cel puțin nu la
început. Katharina s-a căsătorit cu Luther pentru că el
era cel mai promitățor dintr-un număr limitat de
opțiuni. Luther s-a căsătorit cu Katharina din dragostea
Lui pentru Cristos, o dragoste care decurgea natural din
credința lui, față de persoana din jurul lui care avea cea
mai mare nevoie de milă. Katharina era „fapta bună” a
lui Luther. Căsătoria cu ea era un act al disciplinei,
dragostei și slujirii lui Luther născute în numele lui
Hristos. Ceea ce el nu putea să vadă atunci, însă, a fost că
ascultarea lui va produce roade dincolo de cele mai mari
așteptări ale sale.
...căsătoria dintre o fostă călugăriță de 26 de ani
și un fost călugăr de 42 de ani, fiecare dintre ei
independent, încăpățânat și obișnuit să trăiască o viață
liniștită, izolată, ar fi fost o provocare chiar și în
circumstanțe mai bune. În plus, situația financiară
precară, reticența lui Luther de a se căsători în general și
de a se căsători cu Katharina în special, și amenințările
zilnice la adresa vieții lui adăugau inevitabil la
instabilitatea unirii lor. Și, în final, în afară de părinții lui
și câțiva prieteni apropiați, majoritatea, de la Sfântul
Împărat Roman până la țăranii de pe câmp, s-au opus
unirii lor. În conformitate cu legea canonică, căsătoria
familiei Luther era o ofensă capitală – un scandal, o
blesfemie și lucrarea diavolului. În conformitate cu
reformatorii protestanți, unirea nu urma să fie decât o
distragere, cu potențialul de a deraia întreaga mișcare.
Totul le era împotrivă. Ca soț și soție, Martin și
Katharina Luther aveau de înfruntat un drum lung, cu o
miriadă de obstacole în cale.
Cum au reuș it să le depă ș ească ș i cum a evoluat
relația lor, aflați ascultâ nd episodul 6 din sezonului 13
al emisiunii CARTEA E O VIAȚ A pe carteaeoviață.com,
la secțiunea EMISIUNI.

RUGĂCIUNE
Rugăciune pentru RVE București
Aș a cum ne-a solicitat noul director al RVE
Bucureș ti, Cristian Matei, atunci câ nd a fost prezent ın
̂
biserica noastră , să ne rugă m ș i să postim pentru
urmă toarele motive:
- Unitatea echipei RVE Bucureș ti
- Resurse umane, financiare, spațiu adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM

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 ı̂ n 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-ți forma o gâ ndire creș tină ın
̂ 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.
In fiecare duminică seară , de la ora 17.30, ne
evaluă m ș i ne consolidă m CREZUL. In cine cred? Ce
cred? De ce cred? Expunem ın
̂ vă țăturile biblice ın
̂
mod sistematic. Apoi, punem ı̂ntrebă rile care ne
fră mâ ntă ın
̂ legă tură cu ın
̂ vă țătura prezentată .
Astăzi, 26 noiembrie, ı̂n cadrul doctrinei
despre MANTUIRE, vom aborda adevă rul biblic
despre „accidentul” din Eden, PACATUL, ș i
„victimele”, OAMENII nă scuți din Adam ș i nevoia lor
de SALVARE.
Sufăr… dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am
crezut…dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care leai auzit de la mine, ține-l… (2 Timotei 1:12-13)

