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„Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice 

Domnul, gânduri de pace, şi nu de nenorocire, ca să vă dau un 

viitor şi o nădejde.” 

Ieremia 29:11 
 

Anul XVI, Numărul 9 – Septembrie 2017  

 Apostolul Pavel comunică mult cu 
bisericile. Deseori le mărturiseşte stările prin 
care trece şi le solicită sprijinul în rugăciune. 
În pasajul de faţă, apostolul le cere fraţilor să 
se roage pentru două aspecte: să fie inspirat 
în vorbire şi să aibă curaj în predicare. Înţeleg 
destul de uşor de ce se roagă pentru 
inspiraţie. Dacă nu ne inspiră El, cine să o 
facă? Dacă nu ne dă El mesajul, ce să le 
spunem oamenilor? Avem nevoie de 
inspiraţie când alegem textul, subiectul, 
modul în care îl prezentăm, modul în care 
alegem şi expunem exemplele, ilustraţiile. 
Suntem dependenţi de inspiraţie în alegerea 
cuvintelor, a gesturilor, a sentimentelor, a 
tonalităţii. Da, ca slujitori ai Domnului şi ai 
Cuvântului avem nevoie de inspiraţie în toate. 

 Dar, de ce se roagă Pavel pentru 
curaj? De ce le cere fraţilor să se roage 

pentru curajul în vestirea Evangheliei? 
Este oare vorba doar de momentul în care 
Pavel era închis şi trebuia să vestească 
Evanghelia celor din casa Cezarului? Era o 
cerere valabilă doar în vremuri de prigoană? 
Erau doar pentru ocaziile în care duşmanii 
erau cu lupa pe el? Oare nu cumva avem 
nevoie de curaj în predicarea Evangheliei în 
mod permanent? Când aducem în discuţie 
curajul, în mod implicit luăm în discuţie şi 
frica. Ştim că există o stare de frică cu caracter 
general, dar există şi o frică de duhuri 
necurate care ne-ar putea ataca. Am avut 
careva frica aceasta? 

 Cum am biruit-o? Apoi, trebuie să 
recunoaştem că există şi frica de oamenii răi. 
Am reuşit să o biruim? Dar frica de autorităţi? 
Cred că în zilele noastre poate exista şi frica 
de anumite legi şi grupări care ne-ar putea 
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Fraţilor, frica este un mare paralizant. Să nu 
ne grăbim să îl judecăm nici pe Pavel şi nici 
pe alţii. Mulţi oameni ai lui Dumnezeu au 
experimentat sentimentul de frică. Unii, din 
cauza fricii au avut probleme foarte mari. 
Avraam, Petru, Ghedeon şi toţi cei cărora le 
spune Domnul să nu se teamă au avut 
temerile lor. Ucenicii au fugit şi, de frică, 
stăteau cu uşile închise. Oare sunt printre noi 
frați care experimentează o anumită teamă? 
Teama că vor eşua în relaţia de familie? 
Teama că nu vor fi părinţi buni? 	 Teama că nu 
se ridică la aşteptările cerute? Teamă în 
domeniul financiar, emoţional, relaţional sau 
chiar spiritual? Teama că nu îşi vor împlini 
bine slujba? Oare au aceştia curajul să 
mărturisească cuiva frica? Au oameni cărora 
să le mărturisească stările prin care trec fără 
să se teamă că vor fi judecaţi, etichetaţi, 
neînţeleşi sau chiar condamnaţi? Fraţii mei, 

dacă Domnul permite să trecem şi prin astfel 
de situaţii, să nu ne lăsăm biruiţi de duhul de 
frică. Să avem curaj şi să cerem ajutor. Să ne 
încurajăm bazându-ne pe Domnul nostru cel 
bun şi atotputernic. Să ne ajutăm unii pe alţii 
să fim mai curajoşi în viaţa de fiecare zi şi în 
lucrul Domnului. Domnul este milos şi Se va 
purta cu bunătate faţă de noi. 

Domnul nostru este viu şi atotputernic. El ne 
iubeşte, ne foloseşte şi ne pregăteşte pentru 
glorie. Pentru că este zilnic în noi şi cu noi, să 
fim curajoşi. Fie că este vorba de predicarea 
Evangheliei, susţinerea familiei,  combaterea 
răului sau lupta cu duhurile răutăţii să ne 
facem slujba cu mult curaj.

Unul care biruie orice duh de frică prin 
frica de Domnul!

 Pentru alegerea ca păstor a fratelui Andrei Mirăuțe

Adunare Generală
Duminică, 10.09.2017

ora 11.30
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”Teoria este splendidă, dar nu are nicio valoare dacă nu o pui în practică.”
(James Cash Penney)

Un poliţist opreşte un student pe stradă pentru a-i verifica actele:
- Aşa, văd că nu lucrăm... - Aşa este.
- Înseamnă că trândăvim pe banii statului. - Exact, trândăvim.
- Se pare că suntem sundenţi? - Ei, cu asta nu pot să fiu de acord! Student sunt numai eu!

  1. Factorul politic poate fi considerat ca una 
dintre cele mai importante cauze indirecte ale 
apariției Reformei. Noile state naționale centralizate 
din nord-vestul Europei se opuneau conceptului de 
Biserică universal, are pretindea juridicție asupra 
statului național și asupra conducătorului puternic al 
acestuia. 

 2. Atenția acordată economiei ca factor 
motivator în problemele umane nu poate fi trecută cu 
vederea. Coducătorii detestau pirderea de bani care 
mergeau la visteria papală din Roma. Mai mult, 
clerul era scutit de impozite în statele naționale. 

 3. Factorul intelectual al Reformei a fost că 
oamenii cu minți conștiente și cu o concepție 
seculară au criticat viața religioasă din timpul lor. 

 4. Factorul moral a fost strâns legat de cel 
intellectual. Cărturarii umaniști, care aveau Noul 
Testament în greacă, au văzut clar discrepanțele 
dintre Biserica despre care citeau în Noul Testament 
și Biserica Roman-Catolică din timpul lor.

 5. Schimbările care aveau loc în structura social 
accelerau dediluzia omului medieval în legătură cu 

Biserica Romană. Dezvoltarea orașelor și apariția 
unei clase de mijloc prospere în orașe a creiat un nou 
spirit de invidualism.

 6. În spatele neputinței Bisericii Romane de a 
face față nevoilor reale ale oamenilor era factorul 
teologic sau filozofic al Reformei

 7. Abuzul sistemului de indulgențele, ca 
unealtă de a scoate pentru papalitate banii din 
Germania, a fost ce ce l-a înfuriat pe Luther. Dacă o 
persoană se pocăia de păcat și îl mărturisea, era 
asigurată de iertare de către preot, dacă era dată 
compensarea. Dumnezeu ierta dar exista o 
compensare temporal pe care păcătosul penitent 
trebuie să o împlinească fie în viața aceasta, fie în 
purgatoriu. Se credea că Cristos și sfinții au adunat 
atâtea merite în viețile lor pe pământ, încât meritele 
în plus erau adunate într-o visterie cu merite din 
ceruri din care papa putea scoate pe seama 
credincioșilor în viață. Mai târziu s-a extins și asupra 
morților.

Reforma a inaugurat schimbări senzaționale, 
prin care singura Biserică Catolică universal era 
locuită în Europa apuseană cu biserici naționale.

CAUZELE REFORMEI

Ÿ Meduzele respiră prin piele?
Ÿ Hipopotamul îşi poate deschide gura într-un unghi de 180 de grade?
Ÿ Barza este o pasăre mută?
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Iar la școală!

Creștinii învață în școlile laice dar ei învață și 
în biserică. Cunoștințele acumulate în școală sunt 
necesare dar când ajung în contradicție cu învățătura 
Sfintei Scripturi trebuie să decidă fără ezitare să ascute 
de poruncile Domnului. Apostolii când au fost 
confruntați cu o asemenea alegere au ales să asculte de 
Dumnezeu: Drept răspuns, Petru şi Ioan le-au zis: 
„Judecaţi voi singuri dacă este drept înaintea lui 
Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de 
Dumnezeu; căci noi nu putem să nu vorbim despre ce 
am văzut şi am auzit.” (FA 4.19,20)

03.09
Duminică după-masa 
Botez și Masa Domnului

07.09
Joi 

Corul ProDeum cu Nelu Cintean, ora 
19.00 

(vineri nu)

10.09 
Duminică dimineața

Adunare Generală alegere păstor, ora 
11.30

Săptămâna 1: (03.09 - 09.09)
 Bocșa Florica (Lena); 

 Bocșa Lenuța
Săptămâna 2: (10.09 - 16.09)

 Bodea Samuel; 
 Bogoșel Traian

Săptămâna 3: (17.09 - 23.09)
 Bogoșel Nelu (Maria); 

 Bogoșel Beni
Săptămâna 4: (24.09 - 30.09)

 Bogoșel Dănuț (Iețica) 
 Brutyo Mariana
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