Rugãciune specialã pentru
REFORMĂ ȘI RENAȘTERE SPIRITUALĂ

Bolnavii bisericii „HARUL“
1. Alexe Maria

2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreþia
8. Georgeta Chiºcã
9. Ignat Maria
10.
11. Ionescu Eugenia
12. Ivaºcu Maria
13. Lãzãrescu ªtefan
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihãilescu Marta
17. Mitu Emilia
18. Nica ªtefia
19. Ologeanu Silvia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniºoara
23. Rãdulescu Venera
24. Sas Florian
25. Sãcãcean Elena
26. Sãcãcean Gheorghe
27. Scântei Gheorghi
28. Slujitoru Angela
29. Stan Constantin
30. Stroe Silvia
31. Stroe George
32. Vandici Aurora
33. Vasile Alexandru
34. Voinea Simona
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,
vã rugãm sã luaþi legãtura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

În nimeni altul nu este
mântuire: căci nu este sub
cer niciun alt Nume dat
oamenilor, în care trebuie să
fim mântuiți.
Fapte 4:12

sMulțumire pentru exemplele biblice de
reforme religioase și renaștere spirituală
sMulțumire pentru Reforma din sec. XVI și
trezirile spirituale din sec. XVIII-XIX
sMulþumire Cuvântul lui Dumnezeu care
genereză trezire și renaștere spirituală
sCerere pentru înțelegerea vremurilor pe care le trăim
sCerere pentru trezire spirituală în națiunea noastră
sCerere pentru înviorare și rodire spirituală în biserica noastră
sRugăciune pentru pocăința noastră și a oamenilor din cartierul Titan
sRugăciune pentru putere spirituală, viziune clară și călăuzire în decizii

Anunţuri:
o ANIVERSARE. Se împlinesc în această lună (31 octombrie), 500 de ani de la reforma
declanșată de Martin Luther, care, prin cele 95 de teze afișate pe ușile catedralei din
Wittenberg a arătat cât de mult se depărtase biserica romano-catolică de Scriptură și de
adevărurile ei. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că s-au ridicat în istorie oameni care, cu riscul
vieții, au apărat adevărurile Scripturii pentru a fi păstrate și transmise generațiilor viitoare.
o SEARA SPECIALĂ. În această după amiază, de la ora 18.00, va fi o întâlnire specială în
biserica noastră, având ca temă REFORMA și impactul ei asupra creștinismului. Vom
avea invitați doi frați păstori: Sorin Bădrăgan și Costel Ghioancă pregătiți să răspundă la
întrebări legate de Reforma protestantă. Vă așteptăm!
o CATEHEZÃ. În această dimineață a început un nou studiu de cateheză pentru toți cei
care doresc să-L urmeze pe Domnul Isus, să cunoască adevărurile Scripturii privind
mântuirea sufletului. Întâlnirile au loc în fiecare duminică dimineața de la ora 9.00, în corpul
din față, la etaj (Bibliotecă). Vă așteptăm!
o COMITET. Mâine de la ora 18.00 invităm frații din comitetul de conducere la
ședința lunară, pentru rugăciune și sfătuire.
o ȘCOALA DUMINICALĂ. Tot în această dimineață a început și școala duminicală pentru
copii. Părinții care nu și-au înscris copiii duminica trecută, sunt rugați să se adreseze
învățătorilor pentru a-i lua în evidență. Iar pe părinți îi sfătuim să fie consecvenți în
aducerea copiilor la școala duminicală în fiecare duminică.
o ADOLESCENÞI. Adolescenþii sunt așteptați vineri, de la 18.30, la întâlniri
speciale, pentru vârsta lor.
o ADUNARE FRĂȚEASCĂ. Duminica viitoare, în cadrul întâlnirii de după amiază vom

avea o sfătuire frățească cu ocazia începutului unui nou an spiritual, în care vom trece
în revistă slujirile bisericii. Așteptăm întrebări și sugestii privind îmbunătățirea
tuturor domeniilor de slujire ale bisericii noastre. Cu acest prilej vom mulțumi lui
Dumnezeu și pentru roadele pământului, dar și pentru cele spirituale cu care ne-a
binecuvântat Dumnezeu și în acest an.
o 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.
o CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom Citi Noul Testament în ordine cronologică.
Primele șase luni vom citi cele patru evanghelii simultan, urmărind lucrarea
Mântuitorului în ordine cronologică. Pentru citirea Bibliei prin proiectul Dialogos
vă rugăm să urmăriți Pliantul Dialogos pe care îl găsiți în holul bisericii.
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DOAR HRISTOS (SOLUS CRISTUS)
Coloseni 1:1-29
Sărbătorim în această lună (mai exact pe 31 octombrie), împlinirea a 500 de
ani de la reforma declanșată de Martin Luther, care, prin proclamarea adevărurilor
Scripturii, a produs un puternic cutremur în sânul bisericii romano-catolice,
condamnând toate practicile nebiblice din sânul ei, prin care era ignorată total
evanghelia mântuirii prin Isus Hristos.
Reforma a avut ca scop întoarcerea Bisericii la Scriptură, la Hristos, la harul lui
Dumnezeu și la credința mântuitoare în Isus Hristos, și doar în El.
În rândurile de față ne propunem să dăm câteva răspunsuri la întrebarea: De
ce doar Isus Hristos este singura soluție pentru mântuirea lumii?
1. Fiindcă numai Hristos poate să ierte păcatele.
Ap. Petru a spus: În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt
Nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. (F. A. 4:12)
Prin urmare, doar El poate să-i mântuiască pe păcătoși:
- pentru că este Dumnezeu și are puterea și autoritatea s-o facă
- pentru că având un trup uman, dar fără păcat, numai El putea să-i ierte pe păcătoși
- pentru că doar El a fost hotărât de Dumnezeu să fie jertfa de ispășire pentru păcatele
omenirii. Biblia spune că: ... atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe
singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică.
(Ioan 3:16)
- pentru că Dumnezeu, numai prin El a putut plăti prețul răscumpărării lumii din
păcat
- pentru că doar credința în Hristos oferă o garanție sigură a mântuirii
2. Fiindcă numai Hristos, și doar prin El, omul păcătos se poate împăca cu
Dumnezeu.
Biblia spune că Dumnezeu a dorit ca ... toată plinătatea să locuiască în El
(Hristos) și să împace totul cu Sine prin El (Hristos) ... făcând pace prin sângele
crucii Lui. (Coloseni 1:19-20). Iar ap. Pavel spune, în 2 Corinteni 5:19, că ...
Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu Sine...
Știm că păcatul este cel care-l ține departe pe om de Dumnezeu, însă jertfa lui
Hristos prin care păcatul este iertat, produce apropierea și concilierea omului păcătos
cu Dumnezeul cel sfânt.

Continuarea în pagina 2

3. Fiindcă numai Hristos oferă omului mântuit un
viitor veșnic glorios.
Credința în Isus Hristos, prezența Lui reală în viața
credinciosului, îi deschide perspectiva gloriei cerești și
trăiește viața de pe pământ cu această nădejde. Ap. Pavel o
descrie prin cuvintele: .... Hristos în voi, nădejdea slavei.
(Coloseni 1:27b)
Iată de ce, Isus Hristos și numai El, este soluția
hotărâtă de Dumnezeu pentru salvarea sufletului omului
de la pierzare. Orice altă cale prin care omul poate ajunge
la Dumnezeu, nu există. Mântuitorul a spus: Eu sunt calea,
adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl, decât prin
Mine. (Iaon 14:6)
Știind aceste lucruri, nu-ți rămâne decât să-ți
îndrepți fața spre Dumnezeu și să crezi din toată inima în
Isus Hristos. Să recunoști că ești un păcătos și că ai nevoie
de iertarea Lui. Și numai așa vei dobândi mântuirea, viața
veșnică și bucuria de a fi în Împărăția lui Dumnezeu, cu
toți cei răscumpărați prin jertfa lui Isus Hristos de la
Golgota.
Pastor, Nicolae Ologeanu

ISTORIA REFORMEI la RVE
Ascultați zilnic la Radio Vocea Evangheliei,
pe 94.2 FM emisiuni despre Reforma
protestantă.
SOLA SCRIPTURA
Numai Scriptura este sursa de autoritate
spirituală pentru viața de credință. Scriptura
se interpretează numai cu Scriptura.
SOLA GRATIA
Numai prin har suntem mânuiți, fără a avea
noi vreun merit în mântuirea noastră.
SOLA FIDE
Numai prin credință suntem îndreptățiți
înaintea lui Dumnezeu și nu prin faptele
noastre.
SOLUS CHRISTUS
Numai prin Hristos putem fi mântuiți.
SOLI DEO GLORIA
Numai lui Dumnezeu I se cuvine gloria
pentru mântuirea noastră.

ISTORIA REFORMEI
CARTEA E O VIAȚĂ...
la RVE, 94.2 FM, sâmbătă de la 14:20
Pe 31 octombrie 1517 Martin Luther țintuia pe ușa
Catedralei din Wittenberg 95 de teze spre dezbaterea
publică a problemei abuzurilor cu privire la
indulgențe. Nici nu s-ar fi gândit că gestul său va duce
la schimbarea nu numai a practicilor bisericești, ci va
duce la crearea unui nou mod de gândire cu privire la
Biserică, relația omului cu Dumnezeu și la rolul său în
societate.
Anul acesta se împlinesc 500 de ani de la acest
eveniment. Cu ocazia acestei aniversări veți putea
urmări începând cu 14 octombrie, în fiecare sâmbătă,
de la ora 14:20, zece episoade speciale ale emisiunii
CARTEA E O VIAȚĂ, în care veți putea descoperi
lucrări ce tratează subiectul Reformei, viața marilor
reformatori, impactul Reformei asupra Țărilor
Române, dar și istoria gândirii creștine de la începuturi
și până în prezent.
Aflați despre Martin Luther, relația cu soția lui și
câteva dintre scrierile sale, Ulrich Zwingli,
reformatorul elvețian, Jean Calvin, reformatorul
francez, impactul Reformei asupra Țărilor Române,
marii gânditori creștini din istorie și despre cum putem
recupera Evanghelia la rândul nostru în această
generație, în fiecare sâmbătă de la ora 14:20 în
emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ.
Ruguri aprinse, călugărițe fugare, curaj nemaiîntâlnit:
Reforma Protestantă este o poveste captivantă și plină
de dramatism. Însă ce i-a motivat pe Reformatori?
Cum erau ei de fapt? Michael Reeves a scris o
Introducere în Reformă, intitulată Flacăra nestinsă, în
care prezintă, pe scurt, într-un stil antrenant, etapele
importante ale evenimentelor premergătoare
Reformei, ale Reformei în spațiul german, francez și
englez și urmările acesteia până astăzi.
Fiți alături de noi sâmbătă, de la ora 14:20 în emisiunea
CARTEA E O VIAȚĂ, pentru a descoperi pagini pline
de eroism și virtute din istoria Reformei.
JIM CROMARTY - CETATE TARE
Jim Cromarty este autorul cărții Cetate tare este
Dumnezeul nostru – povestea vieții lui Martin Luther
pe care v-o prezentăm sâmbătă, de la ora 14:20 în
emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ.
Rugăciunea mea, este ca această carte să îi determine
pe creștini să fie fermi într-o vreme în care mulți
acordă puțină importanță doctrinei biblice, scrie Jim
Cromarty.
Fiți alături de noi sâmbătă, de la ora 14:20 în emisiunea
CARTEA E O VIAȚĂ, pentru a descoperi o carte
deosebit de minuțios documentată și, prin ea, viața
reformatorului Martin Luther.

ERWIN LUTZER - REFORMA
A studia istoria Bisericii înseamnă a studia cum a lucrat
Dumnezeu, înseamnă a aprecia modul providențial în care El
Și-a călăuzit poporul. De aceea vă invităm sâmbătă, de la ora
14:20 în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ, să începem
împreună un astfel de studiu fascinant.Erwin Lutzer surprinde
în lucrarea sa, Reforma și întoarcerea la Evanghelie – un
model pentru Biserica de azi, figurile proeminente, locurile în
care s-au produs evenimentele și marile idei care au stat la
baza Reformei și explică, de asemenea, influența ei continuă
asupra Bisericii și civilizației occidentale.
Dacă doriți să ascultați istorisiri despre curaj și lașitate, despre
trădare și credință și să descoperiți mai multe despre mesajul
care a schimbat lumea, fiți alături de noi sâmbătă, de la ora
14:20 în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ.
IMPACTUL REFORMEI ASUPRA ROMÂNILOR
V-ați întrebat vreodată care a fost impactul Reformei
Protestante, inițiate de figuri istorice precum Martin Luther
sau Jean Calvin, asupra românilor din principatele
Transilvaniei, Moldovei și Țării Românești?
Cu ajutorul lui George Hancock-Ștefan și al disertației sale
teologice Impactul Reformei asupra românilor între 1517 1645, vom descoperi sâmbătă, de la ora 14:20 în emisiunea
CARTEA E O VIAȚĂ, modul în care ideile reformei au
pătruns în Țările Române și influența lor asupra vieții
bisericești, a literaturii și a limbii române.
Au ajutat sau au împiedicat reformații români dezvoltarea
națiunii noastre? Este una dintre întrebările pe care le
abordează George Hancock-Ștefan în încercarea de a reabilita
imaginea istorică a protestantismului în Țările Române. Aflați
mai multe sâmbătă de la ora 14:20 în emisiunea CARTEA E O
VIAȚĂ.
SCRIERI I - MARTIN LUTHER
Sâmbătă, de la ora 14:20, în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ,
vom deschide împreună primul volum din colecția Reforma,
apărută la editura Logos, colecție ce include scrieri de seamă
ale celor mai importanți reprezentanți ai Reformei.
Acest volum cuprinde scrieri importante ale lui Martin
Luther, precum Despre robia babiloniană a bisericii, Despre
libertatea creștinului și Către nobilimea germană.
Descoperiți o parte dintre aceste lucrări, sâmbătă, de la ora
14:20, în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ.
SCRIERI II - MARTIN LUTHER
Sâmbătă, de la ora 14:20 în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ,
vom deschide volumul al doilea din colecția Reforma, apărută
la editura Logos, colecție ce cuprinde scrieri de seamă ale
celor mai importanți reprezentanți ai Reformei.
Acest al doilea volum îi oferă cititorului roade ale gândirii
etice a lui Martin Luther. Reformatorul și-a pus întrebarea: Ce
consecințe practice va avea învățătura despre justificarea
credinciosului prin credință? Răspunsul s-a conturat în seria
amplă de lucrări etice și spirituale referitoare la viața socială și
bisericească.
Descoperim cum gândea Luther în cazul unor subiecte
precum căsătoria, ordinea socială, educația, războiul, dar și
lucrurile practice pe care un creștin trebuie să le facă, sâmbătă,
de la ora 14:20 în emisiunea CARTEA E O VIAȚĂ.

C e l e 9 5 d e Te z e a l e l u i L u t h e r
Puteți citi Cele 95 de Teze țintuite de Luther pe ușa
Catedralei din Wittenberg la următoarea adresă de
internet:
http://www.magnagratia.org/089-95protesteleluther.html

Z I U A M U LȚ U M I R I I
Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru
darul Lui nespus de mare. 2 Corinteni 9:15
Această rubrică oferă spațiu pentru a-I aduce lui
Dumnezeu mulțumiri pentru răspunsul la rugăciuni
și pentru tot ajutorul pe care ni-L oferă. Dacă aveți o
experiență în care Dumnezeu v-a răspuns la
rugăciune foarte concret, vă rugăm să ne anunțați și
vom trece mulțumirea dvs. aici.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru fr. George Stroe, pe
care Dumnezeu l-a ridicat, în urma rugăciunilor
bisericii, și l-a întărit să poată veni din nou la biserică.
Mulțumim pentru sora Silvia Stroe care îi este
ajutorul potrivit la bine și la greu.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru răspunsul bisericii
la apelul făcut pentru a susține cazurile sociale de la
Casa Agar.
Mulțimim lui Dumnezeu pentru răspunsul bisericii
față de familia Pancu, căreia i-a ars casa într-un
incendiu, în urmă cu aproximativ zece zile.
Mulțumim pentru toți oamenii și toate resursele care
s-au implicat în reconstrucția casei.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți frații și toate
surorile, adolescenți, tineri, adulți și vârstnici, care
s-au implicat prin rugăciune, post, pregătirea
materialelor și mersul pe teren în ZILELE BIBIEI
2017, joi, vineri și sâmbătă.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru toți oamenii cu care
am vorbit aceste trei zile despre Biblie și despre
Reformă. Mulțumim pentru indrăzneala pe care ne-a
dat-o. Mulțumim pentru încurajarea pe care am
primit-o prin oamenii interesați de Biblie și viața
spirituală. Mulțumim și pentru oamenii care ne-au
refuzat, fiindcă întunericul face să strălucească și mai
mult lumina Evangheliei.
SOLI DEO GLORIA!

