
     

Publicãm numele bolnavilor pentru a
      asigura o cât mai bunã informare cu privire la

         starea membrilor bisericii. Vã rugãm sã-i
      vizitaþi pe cei care sunt bolnavi ºi sã ne
         informaþi despre orice modificare a stãrii lor.

       Pentru a obþine adresele persoanelor bolnave,
      vãrugãm sãluaþi legãturacu pastorul bisericii.

       

 1. Adam Floarea
  2. Alexe Maria
 3. Baciu Zoia
 4. Barbu Zoica
 5. Blasek Aurelia
 6. Chiþoiu Constanþa
 7. Cibu Maxim
 8. Cojocaru ªtefan
 9. Craºovan Petru
                 10. Dinu Ilinca
                 11. Ene Lucreþia
                 12. Ignat Maria
                 13. Ion Rozalia
                 14. Ionescu Eugenia
                 15. Ivaºcu Maria
                 16. Lãzãrescu ªtefan
                 17. Mazilu Florentina
                 18. Micu Gherghina
                 19. Mihai Constantin
                 20. Mitu Emilia
                 21. Nica ªtefia
                 22. Omota Nicu
                 23. Pîrvu Dan
                 24. Radu Aniºoara
                 25. Rãdulescu Venera
                 26. Sas Florian
                 27. Simion Adrian
                 28. Slujitoru Angela
                 29. Stan Constantin
                 30. Topalã Zenovia
                 31. Þoldan Lina
                 32. Tudose Laurenþiu
                 33. Uniºor Cornelia
                 34. Vasilescu Jean 
                 35. Voinea Simona
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Anunþuri:

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul

s Perseverenþa în post ºi rugãciune
s Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
s F
s 
s Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
s Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
s Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

ormarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor

Importanþa crucialã a pocãinþei
Luca 13:1-5

Dupã cãderea omului în pãcat, multe tragedii ºi nenorociri s-au întâmplat pe 
pãmânt, ºi iatã se întâmplã ºi în zilele noatre. Una dintre ele, de datã foarte recentã, s-a 
întâmplat foarte aproape de noi, o tragedie care a zguduit întreaga societate româneascã. 
Dupã astfel de situaþii dramatice se ridicã mereu intrebarea: Cine este de vinã cã au murit 
atâþia oameni? Care este cauza acestei tragedii care lasã în urmã multã suferinþã ºi multe 
lacrimi. Rãspunsul, aproape invariabil, este acesta: autoritãþile care nu-ºi fac datoria, 
legile care nu se aplicã. corupþia, minciuna, lãcomia, superficialitatea care se manifestã 
peste tot. La prima vedere aºa stau lucrurile. Existã o vinã importantã care aparþine  
omului. Dar privind în profunzime cauza acestor nenorociri, vom descoperi o cauzã mult 
mai adâncã , o cauzã spiritualã, pe care oamenii nu o vãd. Îi vãd doar consecinþele. ªi 
aceastã cauzã este pãcatul. Este pãcatul care îi stãpâneºte pe oameni, este diavolul care 
orchestreazã toate relele din lume, care-i þine pe oameni sub stãpânirea lui ºi care nu are 
alt scop decât sã-i distrugã ºi sã-i ducã în iad.

În pasajul de mai sus, niºte galileeni au venit la Isus sã-I spunã ce grozãvie a fãcut 
Pilat, care a ucis alþi galileeni care veniserã la Ierusalim sã aducã jertfe. Interesant este cã 
Isus nu le îndreaptã privirea spre Pilat, care era, desigur, vinovat de acel masacru, ci le 
îndreaptã privirile spre ei, spre pãcatele din viaþa lor, fãcându-i sã înþeleagã cã tot rãul 
care se întâmplã pe pãmânt este cauzat de pãcat.

În acest scurt pasaj descoperim trei realitãþi spirituale pe care le aminteºte 
Mântuitorul: pãcat, pocãinþã ºi pedeapsã, realitãþi pe care orice om trebuie sã le 
trateze cu toatã seriozitatea.

1.Pãcatul -  o realitate universalã 
   Biblia afirmã cã: Toþi oamenii au pãcãtuit ºi sunt lipsiþi de slava lui Dumnezeu 
(Romani 3:23) Prin cãderea primilor oameni în pãcat, întreaga rasã umanã a cãzut sub 
blestemul pãcatului. Ap. Pavel spune cã: ....printr-un singur om a intrat pãcatul în lume, 
ºi prin pãcat a intrat moartea ºi astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor, din 
pricinã cã toþi au pãcãtuit. (Romani 5:12)
   Ori, atâta vreme cât pãcatul sãlãºluieºte în om, el se aflã sub mânia lui Dumnezeu 
ºi a pedepsei veºnice. Vestea bunã este cã omul poate fi absolvit de pãcatele lui printr-o 
pocãinþã sincerã faþã de Dumnezeu. 

2.Pocãinþa -  o necesitate universalã 
   Biblia spune: ... dupã cum prin neascultarea unui singur om (Adam) cei mulþi 
au fost fãcuþi pãcãtoºi, tot aºa prin ascultarea unui singur Om (Isus Hristos), cei mulþi 
vor fi fãcuþi neprihãniþi. (Romani 5:19). Toþi oamenii sunt pãcãtoºi, dar, de asemenea, 
toþi pot fi izbãviþi de pãcatele lor prin pocãinþã faþã de Dumnezeu ºi credinþã în Isus 
Hristos..
  Pocãinþa înseamnã întoarcerea omului de la pãcatele lui, la Dumnezeu. 
Înseamnã recunoaºterea pãcatelor ºi mãrturisirea lor înaintea lui Dumnezeu pentru a fi 
iertate. Înseamnã trãirea unei vieþi în ascultare de Dumnezeu ºi înseamnã a sta departe 
de pãcat. Pocãinþa nu este opþionalã, ci este o necesitate absolutã a fiecãrui om pentru 
mântuirea sufletului.

3.Pedeapsa -  o consecinþã universalã pentru cei nemântuiþi.
  Mântuitorul a spus: ….dacã nu vã pocãiþi, toþi veþi pieri la fel (v3). Biblia spune 
cã: Plata pãcatului este moartea … (Romani 6:23). ªi deºi, moartea fizicã este ºi ea o 
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o 
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GRUPURI DE UCENICIE. 
. Vã 

aºteptãm la aceste grupuri de ucenicie pentru pãrtãºie în rugãciune ºi studierea 
Cuvântului lui Dumnezeu.

CATEHEZÃ. 

 cei care participã la acest studiu sã cunoascã adevãrurile 
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze 
trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa 
de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!

STUDIU BIBLIC SURORI. Continuã studiul biblic pentru surori, studiu care are 
loc în fiecare joi de la ora 18.00, în corpul din faþã, la etaj.

GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de rugãciune în 
fiecare duminicã dimineaþa de la ora 9.00-9.50, pentru fraþii, surorile ºi tinerii care 
doresc sã mijloceascã pentru lucrarea Domnului din biserica noastrã. Întâlnirile au 
loc în corpul din faþã, la etaj.  

CITIREA BIBLIEI. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii 
trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul 
rãscumpãrãrii aºa cum a fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la 
Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi  Geneza 26-32.

În aceastã dupã amiazã,  în cadrul grupurilor de 
ucenicie se va studia din Evanghelia dupã Luca 1:39-80, lecþia: Altfel de colinde

Reamintim celor interesaþi cã în biserica noastrã se desfãºoarã un 
curs de catehizare, adicã un curs de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale 
Scripturii.  Dorim ca

  
Pocãiþi-vã dar, ºi întoarceþi-vã 

la Dumnezeu, pentru ca sã vi se 
ºteargã pãcatele, ca sã vinã de 

la Domnul vremuri de 
înviorare.  

(Faptele Apostolilor 3:19)

Aria de slujire: 

EVANGHELIZAREA ªI MISIUNEA

Rugãciune pentru Evanghelizare ºi misiune prin 
ºcoala duminicalã

misiunea în ºcoli în luna decembrie: uºi deschise, copii 
receptivi, învãþãtori dedicaþi, întelepciune în prezentarea 
evangheliei

misiunea în Glina la cãminul cultural în preajma 
Crãciunului

resurse umane pentru misiune
aparatura tehnicã necesarã

Misiune externã
Silvia Ologeanu a pleacat  cu o echipã medicalã în Guineea Bissau pe 31 octombrie
 rugãciune pentru protecþie fizicã ºi spiritualã
 înþelepciune în toate deciziile din teren
unitatea echipei

s
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               R U G Ã C I U N E  p e n t r u  R V E

Fam. Oros Daniel ºi Claudia
 mulþumire pentru sãnãtatea familiei

 mulþumire pentru ce doi copii, Miriam ºi Beni

copiii sã-L iubeascã pe Dumnezeu

cãlãuzire în privinþa grãdiniþei pentru Miriam

un loc de muncã part-time pentru Claudia, care sã-i 

permitã ºi creºterea copiilor

Claudia: sã nu mã lase Dumnezeu în starea de 

„cãldicel”

Fam. Mercioniu Cornel ºi Florina
mulþumire pentru cei 43 de ani de cãsnicie ºi 

pentru armonia din familie

mulþumire pentru cei opt copii cu care i-a 

binecuvântat Dumnezeu ºi pentru cã sunt toþi credincioºi 

mulþumire pentru nurorile, ginerii ºi nepoþii care  

s-au adãugat familiei lor

mulþumire pentru sãnãtatea pe care o au, care le 

permite sã-ºi ajute copiii ºi nepoþii (a celor care existã deja ºi 

a celor care vor veni)

sã le dea Dumnezeu sãnãtate, rãbdare ºi putere 

pentru a le fi în continuare un sprijin copiilor ºi nepoþilor

Sora Mercioniu Teo
mulþumire pentru cã Dumnezeu s-a îndurat de 

mama ei ºi a pãstrat-o în viaþã dupã boala grea prin care a 

trecut

mulþumire pentru rugãciunile bisericii pentru 

mama ei

rugãciune pentru mântuirea mamei (Petrica), a 

celor trei surori (Aura, Lili ºi Paula) ºi a nepoþilor 

pentru sora credincioasã (Ani), sã creascã spiritual  

s
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s

s

s
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Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

Cristos, care a fost despãrþit de pãcãtoºi (Evrei 7:26). dar 
sfinþilor nu le stã bine sã se despartã unii de alþii ºi sã se 
dezbine. Dezbinarea eclipseazã frumuseþea bisericii ºi îi      
slãbeºte puterea. Duhul lui Dumnezeu a adus limbi ca de 
foc printre sfinþi (Faptele Apostolilor 2:3), dar Diavolul a 
adus inimi de piatrã. În mod sigur, se cuvine sã vãrsãm un 
ºuvoi de lacrimi din pricina aceasta.                                                                                                                                        

j) Pocãieºte-te pentru nelegiuirea strecuratã în 
lucrãrile tale sfinte! Cât de frecvent oare nu þi-a fost     
închinarea îngheþatã în formalitate ºi acritã de mândrie? 
Te-ai asemãnat mai mult cu pãunul, decât      cu tur tureaua 
care geme. Este trist faptul cã închinarea religioasã este 
aºa de des o scenã unde slava deºartã îºi joacã rolul ei 
nemeritat. O, creºtine, existã un strat aºa de gros de fire 
pãmânteascã în închinarea ta, încât mai rãmâne foarte 
puþin miez duhovnicesc de care sã se bucure Dumnezeul 
tãu! Ceea ce ar putea spori intensitatea mâhnirii 
credinciosului este gândul cã pãcatele copiilor Sãi Îl     
supãrã mai mult pe Dumnezeu decât pãcatele altora 
(Deuteronom 32:19). Pãcatele oamenilor rãi strãpung 
coasta Mântuitorului. Pãcatele oamenilor evlavioºi ajung 
pânã în inima Lui. Pãcatul lui Petru, sãvârºit de el în ciuda 
iubirii atât de mari care fusese revãrsatã asupra lui, a fost 
nespus de urât. Obrajii lui Petru au fost brãzdaþi de lacrimi 
din pricina aceasta. ”ªi gândindu-se la acest lucru, a 
început sã plângã”(Marcu 14:72).                                                                                            

 Pãcatul adamic este inepuizabil. Acest ocean nu 
poate fi golit. Chiar dacã pãcãtuim mult, stocul de pãcate 
tot nu se epuizeazã. Cu cât pãcãtuim mai mult, cu atât 
suntem mai plini de pãcate. Pãcatul adamic este ca 
untdelemnul acelei vãduve, care se înmulþea când era 
turnat în vase. Sã fim cu mare bãgare de seamã la pãcatele 
noastre! Am putea spune despre ele:”Cine îºi cunoaºte 
pãcatele fãcute din neºtiinþã?”(Psalmul 19:12) Ele sunt 
ca scânteile unui cuptor. Am pãcãtuit cu ochii noºtri. Prin 
ei am lãsat deºertãciunea sã intre în inima noastrã. Am 
pãcãtuit cu limba noastrã, care a fost aprinsã de o pasiune 
lumeascã. Facem oare ceva de la noi înºine fãrã sã 
pãcãtuim?
 Mai degrabã numeri stropii de apã dintr-un ocean 
decât pãcatele omului. În consecinþã, sã ne pocãim solemn 
înaintea Domnului de pãcatele sãvîrºite. Pentru a 
accentua mai mult acest îndemn, subliniez cã  pocãinþa 
este necesarã pentru toþi oamenii (mari ºi mici, pentru 
pãcãtoºii cei mai depravaþi, pentru oamenii înºelãtori, 
pentru oamenii morali, pentru oamenii lui Dumnezeu ºi 
pentru toate pãcatele).

 Biblia ne spune:”Dacã nu vã pocãiþi, toþi veþi 
pieri la fel”(Luca 13:5).

(Fragment din cartea Harul 

neglijat al pocãinþei de Thomas Watson)     

 UN  ÎNDEMN  SERIOS  LA  POCÃINÞÃ  
(continuare din numãrul trecut)                                                                            

POCÃINÞA ESTE NECESARÃ PENTRU TOATE 
PÃCATELE

                                   
  Sã ne smerim adânc ºi sã plângem înaintea 
Domnului pentru pãcatul pe care l-am moºtenit de la 
pãrintele nostru, Adam...Primul pãcat  s-a rãspândit ca o 
otravã în toatã fiinþa umanã, la fel ca o anghinare care, 
oriunde este plantatã, se extinde ºi acoperã tot spaþiul din 
jur...Aceastã degradare de la început trebuie deplânsã 
amarnic, pentru cã noi nu ne mai putem elibera de sub 
efectele ei. Ea este ca un izvor subteran ale cãrui ape, chiar 
dacã nu se vãd, continuã sã curgã. Dupã cum nu putem 
opri inima sã batã, nu putem opri nici pãcatul sã acþioneze. 
Depravarea aceasta lãuntricã ne întârzie ºi ne 
obstrucþioneazã în înaintarea noastrã spiritualã. ”Cãci 
binele, pe care vreau sã-l fac, nu-l fac”(Rom.7:19).
 Pãcatul adamic ar putea fi comparat cu acel peºte 
despre care vorbea Pliniu (istoric roman, care a trãit în 
primul secol dupã Cristos), care se agaþã de corabie ºi 
îngreuneazã înaintarea acesteia. Pãcatul ne pune greutãþi 
pe umeri, ca sã mergem încet înspre raiul lui 
Dumnezeu...El nu vine la noi ca un musafir, pentru o 
noapte, ci vine ca un locuitor permanent. Pãcatul adamic 
este inepuizabil. De aceea trebuie sã ne pocãim zilnic, 
venind înaintea Domnului cu rugãciuni sincere, pentru a-i 
cere iertare.                         

f) Pocãieºte-te, pentru cã nu ai rãspuns cum se 
cuvine la binecuvântãrile primite! Þi-ai trãit toatã     
viaþa numai prin harul ºi prin graþia Creatorului tãu. Ai 
irosit mult har ºi îndurare. Ai fost înconjurat cu milã din 
toate pãrþile. Unde sunt ofrandele tale de mulþumire 
pentru Dumnezeu? Atenienii îi chemau în faþa 
judecãtorului pe cei nemulþumiþi. Creºtine, oare nu ar 
trebui ca ºi Dumnezeu sã intre la dreaptã judecatã cu tine 
pentru cã eºti nemulþumit?”Îmi voi lua iarãºi înapoi 
grâul la vremea lui”    (Osea 2:9).                                                                                                                                                

g) Pocãieºte-te, pentru cã þi-ai uitat sfintele 
promisiuni, fãcute înaintea Dumnezeului tãu! O 
juruinþã îþi leagã sufletul înaintea Domnului (Numeri 
30:2). Oare de când te-ai legat înaintea lui Dumnezeu 
printr-o juruinþã, nu s-a întâmplat niciodatã sã-þi calci 
cuvântul? Oare nu te-ai ocupat tu cu nimicuri, dupã ce ai 
promis de nenumãrate ori cã vei sluji doar Domnului? 
Cãlcându-þi juruinþele, þi-ai tulburat pacea. Fãrã îndoialã 
cã o asemenea stare cere o baie proaspãtã de lacrimi ale 
pocãinþei.

h) Pocãieºte-te, pentru certurile ºi dezbinãrile în 
care eºti implicat! Acestea sunt pete pe armura ta ºi îi fac 
pe alþii sã se depãrteze de Cristosul pe care-l proclami. Într-
adevãr, separarea de pãcãtoºi dovedeºte asemãnarea cu 

R u g ã c i u n e u n i i p e n t r u  al þ i i

Mijlocire pentru 24 de ore - Vocea 
Evangheliei în FM Bucureºti!

Începând cu 17 

noiembrie sunt programate concursurile pentru 
acordarea licentelor de emisie pe frecvenþele respective  

în Bucureºti ºi în alte oraºe din þarã. 

Vã mulþumim cã vã veþi ruga cu atât mai mult acum:
pentru concetãþenii noºtri care au nevoie de 

Evanghelie ºi mântuire 
pentru cei ce vor reprezenta Vocea Evangheliei
pentru modul în care va decide fiecare dintre 

membrii CNA

Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru cã Îºi va arata 

încã o datã planul, dragostea ºi puterea! 

Iubiþii Domnului, vã salutãm cu preþuire ºi fie ca 

harul ºi pacea sã vã fie înmulþite!

Traversãm o perioadã în care e nevoie de multã 

putere, cãlãuzire ºi consecvenþã duhovniceascã, ºi cred cã 

sunteþi de acord sã continuãm sã le cerem insistent de la Cel 

ce are toatã puterea, pentru ca sã ne înscriem în voia Lui ºi sã 

lucrãm împreunã cu El, spre binele celor atât de mulþi care au 

nevoie de mântuire!

Vã dorim fiecãruia ºi tuturor biruinþe de orice fel, ºi 

bucuria de a împãrtãºi aceste biruinþe - RVE vã oferã mijlocul 

de comunicare ºi proclamare!

Vã informãm cã dupã mai multã vreme de 

secetã/tãcere, ANCOM ºi CNA au identificat ºi scos la concurs 

niºte frecvenþe FM în toatã þara (peste 20). 

RVE va participa la 

vreo 12, inclusiv în Bucureºti!

Fie ca voia Lui sã 

fie arãtatã ºi cu acest prilej, iar noi sã rãmânem ascultãtori ºi 

dependenþi de El!

Desigur cã vã vom þine la curent cu deznodãmântul, 

indiferent care va fi el!

Vã mulþumim pentru tot suportul pe care ni l-aþi 

acordat de-a lungul timpului! Vrem sã credem cã - indiferent 

cã va fi pentru 6 sau 24 ore - vom continua împreunã!

Dumnezeu sã vã binecuvânteze cu sãnãtate ºi 

prosperitate în toate planurile ºi în special duhovniceºte!

Cu preþuire,

echipa RVE Bucureºti

s

s

s

consecinþã a pãcatului, aici este vorba de moartea spiritualã, adicã 
despãrþirea eternã de Dumnezeu, într-un cuvânt, iadul. Biblia 
spune însã cã Dumnezeu nu doreºte moartea pãcãtosului, ci 
salvarea lui. O doreºti ºi tu? Alegerea îþi aparþine.

Trãim într-o lume care zace în cel rãu, o lume contaminatã 
de microbul pãcatului care-i duce pe oameni la pierzare. Însã 
existã vestea bunã cã Dumnezeu a pregãtit soluþia pentru iertarea 
pãcatelor ºi izbãvirea de sub mânia lui Dumnezeu ºi a pedepsei 
veºnice. Biblia spune cã .. sângele lui Isus Hristos, Fiul Lui, ne 
curãþeste de orice pãcat (1Ioan 1:7). Ceea ce i se cere omului este 
sã recunoascã faptul cã este pãcãtos, sã mãrturiseascã pãcatele 
înaintea lui Dumnezeu, sã creadã cã Isus Hristos a suferit pentru 
ele pe crucea de la Golgota ºi doar aºa va putea dobândi iertarea 
lui Dumnezeu ºi mântuirea sufletului. Doamne, fã sã preþuim o 
dragoste atât de mare!

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e

Pastor, Nicolae Ologeanu
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