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Anunțuri:

Accesul	liber	în	prezența	lui	Dumnezeu	
Ioan	1:43-51

Pentru	copilul	 lui	Dumnezeu,	a	vedea	 fața	Domnului,	 a	avea	parte	de	

prezența	Lui,	este	un	lucru	așa	de	important	și	o	desfătare	așa	de	mare,	ın̂cât	

mai	degrabă	ar	fi	gata	să	moară,	dar	să	nu	cumva	să	nu	mai	vadă	fața	Domnului!

I.	 Măreția	accesului	în	prezența	lui	Dumnezeu

1.	 Cortul

2.	 Betelul	

3.	 Templul

4.	 Ierusalimul	

Aplicații:	

II.	 Posibilitatea	accesului	în	prezența	lui	Dumnezeu

1.	 Prin	autenticitatea	mărturisirii	noastre

2.	 Prin	înălțarea	lui	Hristos

Aplicații	
   	 	 	

o 	DOCTRINE	BIBLICE.	I�n	această	după	amiază	continuă	prezentarea	
doctrinelor	 biblice.	 	 Tema	 din	 această	 seară	 se	 referă	 la	 lucrarea	 de	
ispășire	săvârșită	de	Domnului	Isus	prin	jertfa	Sa	de	la	Golgota.	Vom	avea	
invitat	un	frate	păstor	și	profesor	de	teologie	la	Istitutul	Teologic	Baptist	
din	București.	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.	

Apoi	i-a	zis:	„Adevărat,	
adevărat	vă	spun	că,	de	acum	
ın̂colo,	veţi	vedea	cerul	deschis	

şi	pe	ın̂gerii	lui	Dumnezeu	
suindu-se	şi	coborându-se	

peste	Fiul	omului.”
Ioan	1:51

 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 

Pastor,	Costel	Ghioancă



scrierilor	 Reformei	 ca	 fiind	 pline	 de	 otravă,	 toate	
acestea	sunt	mărturii	de	netăgăduit	că	reformatorii	
au	 fost	 prezenți	 și	 au	 avut	 un	 succes	 remarcabil,	
arată	George	Hancock-Ștefan	ın̂	disertația	Impactul	
Reformei	asupra	românilor	între	1517-1645.

Au	 fost 	 metodele	 de	 evanghelizare	
maghiare	 vinovate	 de	 răspunsul	 român	 față	 de	
Biserica	 Reformată?	 se	 ı̂ntreabă	 acesta	 ı̂n	
continuare.	E	o	mare	diferență	 ın̂tre	 cunoscutele	
afirmații	ale	lui	Luther,	„sunt	ca	noi,	cred	ca	noi	și	
predică	 la	 fel	 ca	 noi”,	 și	 condițiile	 impuse	
episcopilor	 și	bisericilor	celor	convertiți	de	către	
reformații	 misionari.	 Aceste	 condiții	 reflectă	 o	
atitudine	 de	 superioritate	 ı̂n	 evanghelizare,	
atitudine	reprezentată	ın̂	Evanghelii	de	fariseii	care	
declară	 că	 noroadele	 neștiutoare	 sunt	 menite	
nimicirii.	

Poporul,	spun	unii	istorici,	nu	numai	că	se	
temea	de	inovația	 introducerii	 limbii	populare	 ın̂	
ın̂chinare,	dar	s-a	și	opus	cu	ın̂căpățânare	oricărei	
influențe	 calviniste.	 De	 fapt,	 susțin	 unii	 autori,	
acceptarea	 calvinismului	 a	 fost	 doar	 o	 fațadă	
pentru	 români,	 care,	 indiferent	 ce	 spuneau	 și	
practicau	ın̂	exterior,	ın̂	interiorul	lor	rămâneau	tot	
ortodocși.	Acest	gen	de	duplicitate	l-a	determinat	
pe	Iorga	să	pună	la	ın̂doială	statornicia	religioasă	a	
românilor,	 pe	 Obedeanu	 să-i	 numească	 oameni	
care-i	 mulțumesc	 ușor	 pe	 străini,	 pe	 Meteș	 să	
accepte	 că	 până	 și	 astăzi	 românii	 au	 obiceiuri	
păgâne	pe	care	ierarhia	românească	a	ın̂cercat	să	le	
extirpe	la	sinodul	din	1675,	ın̂	vreme	ce	un	teolog	
britanic	recunoaște	că	ın̂	problemele	spirituale	se	
manifestă	 nu	 atât	 tenacitatea	 românului,	 cât	
neștiința	lui.	

Probabil	 că	 aspectul	 ı̂n	 care	 Reforma	 și	
gândirea	ortodoxă	se	diferențiază	cel	mai	mult	este	
doctrina	 despre	 om,	 demonstrează	 George	
Hancok-Ștefan	 ı̂n	 sa.	 Cultura	 română	 afirmă	
bunătatea	 interentă	 a	 omului,	 pe	 când	 Reforma	
ın̂cearcă	producerea	unei	schimbări	ın̂	om,	ın̂trucât	
p o r n e ș t e 	 d e 	 l a 	 p r e s u p o z i ț i a 	 c ă 	 omu l	
nerăscumpărat	e	rău.	

Cultura	 românească	 accentuează	 în	
permanență	„omenia”	omului,	noțiune	ce	însumează	
bunătatea,	 blândețea	 și	 dreptatea.	 Întrucât	 se	
considera	că	populația	are	această	calitate,	nu	mai	
era	nevoie	să-i	fie	prezentate	cerințele	Bibliei.	Însă	
realitatea	 izbitoare	 evidențiată	 la	 sinoadele	 din	
secolele	 al	 XVII-lea	 și	 al	 XVIII-lea,	 de	 scrierile	 lui	
Șincai , 	 de	 binecunoscuta	 mișcare	 „Oastea	
Domnului”	 din	 secolul	 al	 XX-lea	 și	 de	 studiile	
privitoare	la	religia	populară,	e	că	populația	nu	era	
religioasă,	 ci	 superstițioasă	 și	 refractară	 la	 nou,	
arată	Hancok-Ștefan.
		 Au	 ajutat	 sau	 au	 împiedicat	 reformații	

I S TOR I A	 R E FORME I români	 dezvoltarea	 națiunii	 noastre?	 Balanța	 pare	 să	
încline	spre	un	răspuns	pozitiv,	dacă	ne	uităm	la	ceea	ce	s-a	
realizat	sub	aspect	lingvistic	până	la	sfârșitul	secolului	al	
XVII-lea,	susține	el.	Până	la	acea	dată,	românii	convertiți	la	
Reformă	 au	 început	 să	 folosească	 în	 închinare	 aceeași	
limbă	pe	care	o	vorbeau	și	acasă.	În	acest	proces,	ei	au	creat	
o	limbă	scrisă	și	au	pus	bazele	ei	literare.	Folosirea	limbii	
vorbite	este	un	gest	mai	național	și	mai	patriotic	decât	era	
creditul	acordat	limbii	slavone,	care	era	o	limbă	impusă.	

Istoria	națională	este	de	partea	reformatorilor.	 În	
timp	ce	doctrinele	reformate	au	fost	respinse,	limba	a	fost	
acceptată	 pentru	 binele	 poporului.	 Pe	 scurt,	 nu	 Biserica	
Ortodoxă,	ci	mișcarea	reformată	a	fost	cea	care	a	conferit	
limbii	române	rolul	său	specific.	Mișcarea	reformată	i-a	dat	
poporului	 posibilitatea	 de	 a	 se	 îndepărta	 de	misticismul	
limbii	 slavone,	 care	 Îl	 ținea	 pe	 Dumnezeu	 departe	 de	
oameni,	apropiindu-l	de	el	prin	faptul	că	acum	li	se	adresa	în	
limba	lor.

	 Reacția	 ın̂	 scris	 a	 Bisericii	 Ortodoxe	 prin	
reprezentanții	 săi,	 Petru	 Movilă	 și	 Varlaam,	 o	 puteți	
descoperi	 sâmbătă,	 2	 decembrie,	 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.

Impactul	Reformei	asupra	românilor	între	
1517-1645	

																																			de	George	Hancock-Ștefan

Studiul	 de	 față	 va	 investiga	 și	 va	 reliefa	
contribuțiile	 semnificative	 aduse	 de	 credincioșii	
neortodocși	 la	 dezvoltarea	 națiunii	 române,	 scrie	
George	 Hancock-Ștefan	 ı̂n	 introducerea	 cărții		
Impactul	Reformei	asupra	românilor	între	1517-1645.	
Argumentul	meu	e	că	reconsiderarea	acestei	perioade	
importante	poate	crea	o	paradigmă	istorică	nouă,	de	
îndreptățită	 apreciere	 a	 rolului	 pe	 care	 l-au	 jucat	
protestanții	și	neoprotestanții	în	formarea	națiunii.	

Gândirea	reformată	a	pătruns	 ın̂	Moldova	 și	
Țara	Românească	ın̂deosebi	prin	coloniștii	germani.	
Prin	 urmare,	 aceste	 principate	 tindeau	 să	 fie	 mai	
legate	 de	 Wittenberg,	 ı̂n	 vreme	 ce	 românii	 din	
Transilvania	 au	 fost	 evanghelizați	 de	 reformații	
maghiari,	 care	 doreau	 să	 reformeze	 Biserica	
Ortodoxă	Română.

Luteranismul	 s-a	 răspândit	 ın̂	mare	măsură	
prin	 publicarea	 catehismelor	 lui	 Luther	 ı̂n	 limba	
națională	 a	 popoarelor	 evanghelizate.	 Luther	 nu	 a	
ın̂cercat	să	fondeze	o	altă	biserică,	ci	să	le	reformeze	
pe	cele	existente,	și	anume	Biserica	Romano-Catolică	
și	cea	Ortodoxă	de	Răsărit.	Publicarea	Catehismului	
de	 la	 Sibiu	 ın̂	 1544	 a	 fost	 o	 ın̂cercare	 a	 luteranilor	
maghiari	de	a	duce	principiile	Reformei	la	un	alt	grup	
etnic.

Acesta	a	devenit	piatra	de	căpătâi	 a	 lucrării	
reformatoare	printre	români,	și	asta	din	următoarele	
rațiuni.	 I�n	primul	rând,	a	aplicat	principiul	specific	
Reformei	al	distribuirii	Cuvântului	lui	Dumnezeu	ın̂	
limba	maternă	a	poporului.	Asemenea	altor	grupuri	
etnice	 care	 foloseau	 o	 limbă	 diferită	 pentru	 a	 se	
exprima	 religios	 (polonezii	 și	 germanii	 foloseau	
latina),	 românii	 foloseau	 slavona.	 Preoții	 o	 citeau	
anevoie,	iar	oamenii	trăiau	ın̂tr-un	mare	ın̂tuneric	ın̂	
privința	realităților	spirituale.

De	 asemenea, 	 Catehismul 	 a 	 inst i tuit	
importanța	 predicării	 din	 Scriptură,	 pentru	 că	
Scriptura	era	esențială	 ın̂	slujba	reformată.	I�n	plus,	
ın̂tr-o	perioadă	de	aproape	100	de	ani,	 luteranii	 și	
calviniștii	 au	publicat	 cinci	 catehisme,	 ın̂	 vreme	 ce	
Biserica	Ortodoxă	Română	 a	 răspuns	 cu	un	 singur	
catehism	abia	ın̂	1645.

Întrucât	 cele	 trei	 principate	 aveau	 trei	
domnitori	diferiți,	e	de	așteptat	ca	progresul	Reformei	
să	fi	depins	uneori	de	bunăvoința	principelui	local	și	de	
răspunsul	imediat	a	oamenilor.	Prin	urmare,	se	poate	
trage	concluzia	că	Țara	Românească	n-a	fost	atinsă	de	
Reformă,	 în	 timp	 ce	 Moldova	 și	 Transilvania	 au	
cunoscut	 schimbări	 majore.	 De	 aceea	 e	 greșit	 să	
apreciem	 impactul	 Reformei	 în	 rândul	 românilor	
exclusiv	în	funcție	de	absența	ei	în	Țara	Românească.	
Acceptarea	sau	respingerea	Catehismului	de	la	Sibiu,	
grija	pastorală	a	 lui	Varlaam,	precum	și	etichetarea	

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.

	 Azi,	12	noiembrie,	vom	dezbate	adevărurile	

biblice	despre	ISPĂȘIRE.	Vom	avea	ca	invitat	special	

un	profesor	de	teologie	a	Noului	Testament.
Duminica	 viitoare,	 19	 noiembrie,	 vom	

aborda	 adevărurile	 biblice	 despre	MÂNTUIRE.	
Așteptăm	ın̂trebările	dvs.

	 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)

Z I UA	MU LȚUM I R I I 
MĂRTURIE

Duminică,	5	noiembrie	2017,	fratele	Dan	a	anunțat	un	

invitat	 pentru	 duminica	 următoare,	 care	 ne	 va	 vorbi	 despre	

Reformă,	sau	nici	nu	ım̂i	mai	amintesc	bine	despre	ce	anume	

(nota	red.	despre	Ispășire),	dar	atunci	ın̂	inima	mea	s-a	născut	

dorința	de	a	fi	și	eu	prezentă	la	acest	eveniment.	Cum	s-ar	putea	

ın̂să,	dacă	luni	mergeam	să	mă	internez	ın̂	vederea	unei	operații	

complexe?

Totuși,	era	o	nădejde	acolo…		neexprimată.

Luni	dimineața	m-am	internat;	marți	am	fost	operate;	

miercuri	la	salon	și	vineri	dimineața	Domnul	a	făcut	ca	să	ajung	

acasă.

Am	 ın̂țeles	 foarte	 clar	 că	 Domnul	 a	 fost	 prezent	 ın̂	

gândul	 pe	 care-l	 avusesem	 și	 că	 El	 a	 făcut	 ca	 acesta	 să	 se	

ım̂plinească.

Cei	din	spital	au	fost	uimiți	de	evoluția	stării	mele.

Această	 intervenție	 a	 Domnului	 la	 o	 rugăciune	

neexprimată	 verbal	 și	 nici	 chiar	 ı̂n	 gând,	 ca	 o	 rugăciune	

concretă	cu	cerere,	am	mai	experimentat-o	când	am	venit	cu	un	

scop	la	Biserica	„Harul”,	ın̂	urmă	cu	treisprezece	ani	și	mi	s-a	

spus	că	biserica	 	este	 ın̂	construcție	 și,	nu	prea	sunt	 fonduri	

pentru	aceasta,	dar	că	Dumnezeu	aduce	cât	 trebuie	 ın̂	urma	

rugăciunilor.

Eu	 mi-am	 zis	 să	 dau	 și	 eu	 ceva	 pentru	 această	

construcție,	dar	nu	aveam	decât	10	lei	și	i-am	dat,	dar	ın̂	gând	

am	spus:	„Dacă	nu	aș	fi	fumat	aș	fi	avut	mai	mulți	bani	să	dau!”

Și	chiar	ın̂	acea	zi,	Domnul	mi-a	dat	tăria	de	a	nu	mai	

fuma,	deși  ani de zile am tot încercat să renunț la acest viciu.  

	 	 	 	 	 Cornelia Unișor
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