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  Închinare, cor

  „Reforma pe înțelesul tuturor”

17:00 - 18:30 Serviciu divin:

  (Efes. 2:1-9)

  Închinare, cor

  Mesaj: Petru Bulica 

  Mesaj: Alexandru Neagoe

DUMINICĂ 
10:00-10:55 Studiu biblic pe grupe
11:00-12:30   Serviciu divin: 

  Saul din Tars)

19:00 - 20:30 Serviciu divin: 

  Mesaj: Păun B elciu

JOI        

  Dumnezeu  (Psalmul 62) ”
  „Omul care se încrede numai în 

  Închinare

  „PILDELE ÎMPĂRĂȚIEI (9): 

  Mesaj: Ioan Bugnărug

MARTI
  Pilda talanților” (Mat. 25:14-30)

19:00 - 20:30 Seară de tineret: 
  Închinare

  „Amăgit de religie!” (despre 

Purtaţi-vă sarcinile unii 

altora, şi veţi împlini astfel 

Legea lui Hristos.

SALUTUL BISERICII

Galateni 6:2

PROGRAMUL SĂPTĂMÂNII
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Casa lui Dumnezeu

O casa pentru inima ta
Întâlnire comitet prezbiteri & diaconi: 
luni, 1 noiembrie, ora 18:00.

Au trecut la Domnul frații Surducan 
Ionel și Dan Ioan. Domnul să mângâie 
familiile îndoliate.

Prezentare Organizația Gideons: în 
cadrul serviciului divin din această seară.

O zi de post și rugăciune pe săptămână. 
În săptămâna în care am intrat, și de preferat 
în fiecare săptămână, membrii bisericii sunt 
îndemnați să pună deoparte o zi, pentru 
post și rugăciune. Vom căuta Fața Domnului 
și ne vom ruga pentru izbăvire de criza 
sanitară, politică și spirituală prin care 
trecem. Vineri, 5 noiembrie, începând cu 
ora 18:00, ne vom aduna la biserică să ne 
rugăm împreună și să ne pregătim sufletele 
pentru a participa la Cina Domnului.

Adunări de rugăciune la biserică. Vă 
reamintim de importanța pe care biserica 
noastră o acordă rugăciunii. În acest sens, vă 
invităm la rugăciunea care se desfășoară în 
cadrul fiecărui serviciu divin de joi seara, de 
la ora 19:00, precum și la alte seri de 
rugăciune care au loc în biserică în cursul 
săptămânii, după cum urmează: marțea și 
vinerea, de la ora 18:00, miercurea, de la ora 
6:00, joia, de la ora 18:00 (doar surorile). 
Sunt învitați toți cei care au nevoie de sprijin 
în rugăciune precum și cei care pot oferi.

Ziua mondială de rugăciune a femeilor 
baptiste: luni, 1 noiembrie, ora 18:00. 

Curs de cateheză:  în fiecare duminică, de 
la ora 9:00, în sala de protocol a bisericii.

Botez nou-testamentar: duminică, 28 
noiembrie, dimineața.

La multi ani!,
Bădițoiu Eugen

Manea Alexandru

Guianu Denisa

Lațcu Aurel

Chirileanu Traian

Rascovici Maria

Turcu Dorothea

Nedelcu Paraschiva

Lungu Cozmin

Nițulescu Veronica

Iusciac Albert

Cociuba Cristian

Trif Saveta
Iuga Simona

Crăsmăreanu

Bogdan Gabriela

Ciupe Ștefan 

Cojocaru Ana

Lighezan  Mihaiela

Mioc Tiberiu Jr

Drăgoi Paul
Sabo Mihaela

Mateiu Elisabeta

Eleonora

Draskovits Elisabeta

Mulțumim pentru rolul pe care reforma 
protestantă l-a avut în lume. Să ne 
rugăm ca fiecare dintre noi să fim folosiți de 
Dumnezeu ca reformatori spirituali în 
locurile în  care trăim.  

Pentru izbăvire din criza sanitară, 
politică și spirituală. Ne smerim, ne 
abatem de la rău, căutăm Fața Domnului și 
ne rugăm pentru: salvarea vieților de la 
moarte fizică și spirituală, pentru biruință 
prin har și adevăr, asupra duhului de 
învrăjbire; mijlocim pt. poporul român: cei 
care iau decizii la nivel central și local, ca 
aceștia să devină oameni preocupați sincer 
de binele semenilor și de asemenea, cei care 
sunt afectați de deciziile luate de cei aflați 
în autoritate, să caute mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu; creștinii din Betel și din 
România, să caute să atingă standardele din 
2 Tim. 2:23-26. 



STUDIU BIBLIC 31 octombrie

MANDATUL DE SOȚIE ÎN FAMILIA CREȘTINĂ

Text biblic:  Efeseni 5:22–24

Când privim la mandatul soției, la fel ca în cazul soțului, vom observa că el…

… este clar. El a fost decis de Creatorul de la început. Eva nu a fost întrebată dacă dorește să facă 

ceva și ce anume i-ar plăcea. Conform Geneza 2:18, Dumnezeu a decis rolul ei înainte să o creeze. 

Din perspectiva Întemeietorului familiei, soția trebuia să își ajute soțul în împlinirea poruncilor 

lui Dumnezeu. 

… este parte dintr-un complex. El nu se limitează la atitudinea față de bărbat. Soția creștină, 

cea care a fost salvată și sfințită, trebuie să fie atentă la atitudinea față de Dumnezeu, de frații de 

credință, de semeni, de copii și de bărbat. Ea trebuie să aibă o atitudine biblică față de cei apropiați 

și față de dușmani. Fiți supuse Domnului Isus Hristos și ascultați de El în toate ocaziile.

… începe mai târziu. Odată ce a fost creată, Eva a trebuit să se raporteze în mod corect în primul 

rând la Creatorul ei. Apoi, va fi învățată cum să se raporteze la lumea creată și la lumea spirituală. 

Din momentul în care va fi dusă la soț, Eva va fi responsabilă și de modul în care se va comporta 

față de el. Aspectul acesta este mult mai bine evidențiat pe parcursul istoriei. 

… este independent. El nu depinde de comportamentul celorlalți. Soțiilor creștine li se cere 

supunere în Cuvânt. Respectul lor trebuie să aibă în vedere Numele Domnului, Cuvântul lui 

Dumnezeu, imaginea Bisericii lui Hristos. În afară de Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toți 

cei care au autoritate sunt limitați și supuși greșelilor. De fapt, nici iubirea soților nu poate fi 

condiționată de comportamentul soțiilor. 

… este același. El nu s-a modificat pe parcurs. Indiferent cum se schimbă generațiile, oamenii, 

pretențiile, așteptările sau gândirea celor mulți, mandatul soției rămâne cel stabilit de 

Dumnezeu, nu de oameni. Aspectul acesta este explicat foarte bine de Mântuitorul, care vorbind 

despre viața de familie începe exact cu principiile începutului. 

… este nobil. El nu este umilitor sau imposibil. Faptul că Domnul Isus S-a supus Tatălui în orice 

aspect al vieții, nu ne spune că El ar avea o valoare mai mică. El este Dumnezeu! Faptul că Tatăl 

este pretențios, nu ne spune că mandatul Domnului Isus a fost imposibil. În ascultare de Tatăl, 

Fiul a făcut tot ce trebuia să facă. Soția care își respectă soțul nu se umilește și nici nu încearcă 

imposibilul. O soție născută din nou,  va putea să își respecte soțul și să îl ajute în împlinirea 

cerințelor divine pentru el. 

… este definit. El nu include schimbarea comparației. Apostolul Pavel le spune să fie supuse 

bărbatului așa cum sunt supuse Domnului. Ele nu au voie să schimbe aceasta. 

Numai Scriptura a dictat toată viaţa şi slujirea lui Luther, până la sfarşit. El a predicat numai 
Scriptura, a scris numai Scriptura, a învăţat şi a discutat cu alţii numai Scriptura. Jaroslav Pelikan, 
spune despre Luther că: „era aşa de plin de cuvintele şi ideile Bibliei, încât de multe ori le cita fără să fie 
conştient de asta.” 

Numai Scriptura I-a descoperit neprihănirea prin credinţă şi L-a condus la credinţa în 
Hristos, pentru a fi socotit neprihănit. Asta s-a întâmplat în 1519. Iată ce mărturiseşte Luther 
despre momentul când a înţeles că neprihănirea lui Dumnezeu descoperită în Evanghelie, despre 
care vorbeşte Romani 1:17, este neprihănirea pasivă a lui Dumnezeu pe care El o dăruieşte prin 
credinţă, nu ca o răsplată pentru cei merituoşi, ci ca un dar pentru cei vinovaţi de păcat. Mărturisirea 
lui despre textul din Romani 1:17 : “Astfel, cuvântul acesta din Pavel a fost pentru mine adevărata 
poartă spre paradis.”

Ilie Bledea

Numai Scriptura a domnit peste conştiinţa lui făcând-o captivă  numai Scripturii. Aceasta a 
declarat Luther în faţa Dietei de la Worms, în 18 aprilie 1521, când i s-a cerut să de dezică de scrierile 
sale, care nu erau altceva decât explicaţii ale adevărurilor biblice. El a zis: “Mă dezic doar dacă voi fi 
convins de Scriptură şi de gândirea sănătoasă – nu accept autoritatea papilor şi a conciliilor pentru că 
aceştia s-au contrazis reciproc – conştiinţa mea este captivă Cuvântului lui Dumnezeu. Nu pot şi nu 
voi retracta nimic, pnetru că a merge împotriva conştiinţei nu este nici drept, nici sigur. Aceasta este 
poziţia mea, aici rămân. Nu pot şi nu voi proceda altfel. Dumnezeu să mă ajute! Amin!”

Prin urmare, când sărbătorim Reforma Protestantă, trebuie să recunoaştem alături de Luther: 
Scriptura a făcut totul. Numai Scriptura a făcut diferenţa. Sola Scriptura a adus la lumină 
Sola Fide, Sola Graţia, Solus Christus şi Soli Deo Gloria.Cum am putea sărbători mai frumos 
această zi, decât întorcându-ne şi noi, familiile noastre şi bisericile creştine evanghelice la Sola 
Scriptura!

Sola Scriptura a fost principiul formal şi fundamental al Reformei, fără acest principiu nu am fi avut 
nici unul din celelalte patru. Cum a lucrat Scriptura în viaţa lui Luther pentru a se realiza Reforma?

Numai Scriptura la determinat să scrie cele 95 de teze împotriva indulgenţelor şi să le 
posteze pe uşa catedralei din Wittenberg în 31 octombrie 1517, chiar dacă Luter nu era 
convertit. Pentru a întări aceasta vreau să citez aici prima teză din cele 95: „Când Domnul şi Stăpânul 
nostru Isus Cristos a zis „Pocăiţi-vă” (Matei 4:17), a vrut ca întreaga viaţă a celor credincioşi să fie 
caracterizată de pocăinţă.”

Celebrăm astăzi 504 ani, de la Reforma Protestantă, din secolul al 
XVI-lea. Mulţumim lui Dumnezeu pentru felul în care, prin 
suveranitatea Lui şi în providenţa Lui a lucrat atunci şi de atunci 
până acum. Scriptura a făcut totul. Asta a spus Luther la 
sfarşitul vieţii lui. „Eu doar am învăţat, am predicat şi am scris 

Cuvântul lui Dumnezeu, altceva n-am făcut nimic. Şi, în timp ce eu dormeam ….Cuvântul a slăbit 
papalitatea în aşa măsură încât niciun prinţ sau imperiu nu ar fi reuşit niciodată să îi aducă o aşa 
pierdere. Eu n-am făcut nimic, Cuvântul lui Dumnezeu a făcut totul.”

Reforma Protestantă 
şi Sola Scriptura
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