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																	22.	Rădulescu	Venera
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Anunțuri:

Radiografia	sufletului
Ioan	3:1-13;	4:1-15

Cei	mai	mulți	dintre	noi	am	făcut	cel	puțin	o	dată	ın̂	viață,	sau	chiar	de	mai	
multe	ori	o	radiografie,	o	ecografie,	un	computer	tomograf	 și	alte	asemenea	
controale	 pentru	 a	 descoperi	 care	 este	 cauza	 unor	 suferințe	 ale	 trupului.	
Aparatele	din	ce	 ın̂	 ce	mai	performante	 indică	 cu	precizie	care	este	organul	
afectat	de	o	boală	anume,	după	care	medicul	oferă	tratamentul	adecvat,	care	să	
producă	ın̂sănătoșirea	trupului.

Ce	se	ın̂tâmplă	ın̂să,	când	sufletul	este	bolnav?	Unde	trebuie	să	meargă	
omul	ca	 	 	să-și	facă	un	control	privind	starea	de	sănătate	a	sufletului,	având	ın̂	
vedere	că	aceasta	este	cu	mult	mai	importantă	decât	sănătatea	trupului?
Răspunsul	este	că,	avem	unde	merge	să	ne	facem	un	astfel	de	control.	Există	un	
Mare	Medic	la	care	orice	om	poate	veni	și	care	vede	și	stabilește	perfect	starea	
de	sănătate	sau	de	boală	a	sufletului	omului,	și	Acela	este	Isus	Hristos.

I�n	cele	două	paragrafe	menționate	mai	sus,	Domnul	Isus	are	 ın̂	 fața	Sa	
două	 persoane,	 Nicodim	 și	 femeia	 samariteancă,	 două	 persoane	 care				
privindu-le	din	exterior	arătau	foarte	diferit.	I�nsă	amândouă	aveau	o	problemă	
comună.	Amândouă	sufereau	de	boala	păcatului.

Dar	haideți	să	vedem,	cum	ıî	tratează	Mântuitorul	pe	cei	care	vor	să	se	
expună	radiografiei	prezenței	Sale?

1.	Le	stabilește	diagnosticul.
Cunoscându-le	viața,	și	Nicodim	și	femeia	samariteancă,	aveau	probleme	

spirituale	serioase,	amândoi	erau	atinși	de	boala	păcatului.	Și	Mântuitorul	le-a	
arătat-o	ın̂tr-un	mod	prin	care	să	vadă	și	să	recunoască	această	realitate	din	
viețile	lor.

Vrei	să	știi	cum	ıț̂i	este	sufletul?	Vino	la	Domnul	Isus	și-ți	va	spune	care	
este	problema	pe	care	o	ai,	boala	de	care	suferi,	și	ıț̂i	va	oferi	și	soluția	vindecării.

2.	Le	oferă	tratamentul.
Deși	ın̂	moduri	diferite,	Domnul	Isus	le	oferă	celor	doi	soluția	vindecării,	

pe	care	aceștia	o	cred	și	o	acceptă.
Pentru	sufletul	bolnav,	numai	Dumnezeu	are	soluție	și	aceasta	este	jertfa	

Fiului	 Său,	 sângele	 Său	 vărsat	 pe	 cruce,	 sânge	 care	 are	puterea	 să	 spele,	 să	
curățească	sufletul	omului	de	orice	păcat.

3.	Le	vindecă	boala.
Este	de	reținut	faptul	că	atât	Nicodim,	cât	și	femeia	samariteancă	au	plecat	

cu	 sufletele	 vindecate	 din	 fața	 Domnului	 Isus.	 Și	 aceasta	 pentru	 că	 au	

o  ANIVERSARE.	Se	ım̂plinesc	ın̂	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	ın̂	istorie	oameni	care,	cu	riscul	vieții,	au	apărat	
adevărurile	 Scripturii	 pentru	 a	 fi	 păstrate	 și	 transmise	 generațiilor	
viitoare.
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 	ORA	DE	IARNĂ.	I�ncepând	cu	duminica	viitoare,	(29.10.2017),	se	va	
trece	la	ora	de	iarnă.	Prin	urmare,	ın̂cepând	cu	prima	duminică	din	luna	
noiembrie,	slujbele	de	duminică	seara	și	miercuri	seara	vor	ın̂cepe	la	ora	
17.30.
o 	FAMILII.	Te-ai	simțit	neın̂țeles	de	partener?	Ai	avut	senzația	că	fiecare	
vorbește	pe	 limba	 lui?	V-ați	 certat	măcar	odată	de	 la	nimicuri?	 Și	 noi…	
Veniți	să	ın̂vățăm	unii	de	la	alții	despre	COMUNICARE	și	CONFLICTE	ın̂	
familie.	Sâmbătă,	4	noiembrie,	de	la	ora	10.00.	
o 	EUTIH.	I�ntâlniri	cu	Isus.	Vii	obosit.	Pleci	transformat.	Marți,	de	la	
18.30.
o  ADOLESCENȚI.	Adolescenþii	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.	

Isus	i-a	răspuns:	Adevărat,	
adevărat	ıț̂i	spun,	că,	dacă	
nu	se	naște	cineva	din	apă	
și	din	Duh,	nu	poate	să	
intre	ın̂	I�mpărăția	lui	

Dumnezeu.	
(Ioan	3:5)

 Rugãciune	specialã	pentru	
	REFORMĂ	ȘI	RENAȘTERE	SPIRITUALĂ

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	ın̂țelegerea	vremurilor	pe	care	le	trăim	
sCerere	pentru	trezire	spirituală	ın̂	națiunea	noastră
sCerere	pentru	ın̂viorare	și	rodire	spirituală	ın̂	biserica	noastră
sRugăciune	pentru	pocăința	noastră	și	a	oamenilor	din	cartierul	Titan
sRugăciune	pentru	putere	spirituală,	viziune	clară	și	călăuzire	ın̂	decizii    

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SÃPTÃMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 
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									 Î N	 C I N E ,	 C E	 Ș I	 D E	 C E	 C R E Z I ?

limba	poporului	englez.
Istoria	ne-a	demonstrat	că	există	o	legătură	

reală	ın̂tre	lolarzi	–	adepții	lui	Wycliff	-	și	Reforma	
Protestantă	de	mai	 târziu.	Prin	 faptul	 că	Biblia	a	
fost	 pusă	 ın̂	 mâinile	 oamenilor	 și	 prin	 stârnirea	
disprețului	 față	 de	papalitate	 s-au	pus	 semințele	
unor	reforme	mai	ample	și	mai	drastice.	După	cum	
vom	vedea,	impactul	lui	Wycliff	s-a	resimțit	până	ın̂	
Praga,	 unde	un	 alt	 reformator	 curajos	 a	 dus	mai	
departe	ceea	ce	a	ın̂vățat	și	a	ın̂ceput	un	proces	de	
transformare	a	ın̂tregului	oraș.

Jan	Hus	citise	scrierile	 lui	Wycliff	 și,	 chiar	
dacă	i-a	respins	ideile	mai	radicale,	a	fost	de	acord	
că	clerul	era	corupt	și	că	are	nevoie	de	reformă.	Din	
cauza	scrierilor	sale,	dintre	care	amintim	Biserica	
și	Simonia,	el	a	fost	condamnat	ca	eretic	și	ars	pe	
rug.	 Ultima	 sa	 rugăciune	 a	 fost:	 Dă-mi	 o	 inimă	
neın̂fricată,	o	credință	dreaptă,	o	nădejde	fermă,	o	
dragoste	desăvârșită,	ca	de	dragul	Tău	să-mi	dau	
viața	cu	răbdare	și	bucurie.	Amin.

Martin	 Luther	 a	 meditat	 zi	 și	 noapte	 la	
legătura	 dintre	 neprihănirea	 și	 dreptatea	 lui	
Dumnezeu	și	la	afirmația	că	„cel	neprihănit	va	trăi	
prin	credință”.	El	scrie:	„Am	ın̂țeles	că	dreptatea	lui	
Dumnezeu	este	acea	neprihănire	prin	care,	numai	
prin 	 har 	 ș i 	 prin 	 ı̂ndurare , 	 Dumnezeu	 ne	
ın̂dreptățește	prin	credință.	Atunci	am	simțit	că	am	
renăscut	 și	 că	 am	 trecut	 prin	 porți	 deschise	 ın̂	
paradis.”

Nu	 e	 de	 mirare	 că	 Luther	 a	 obiectat	
ım̂potriva	 indulgențelor	 și	 a	 repudiat	mai	 târziu	
rugăciunile	 adresate	 sfinț i lor	 ș i 	 doctrina	
purgatoriului.	 El	 a	 ı̂nțeles	 că	 exista	 o	 diferență	
radicală	ın̂tre	ceea	ce	fusese	ın̂vățat	la	mănăstire	și	
ceea	ce	a	ın̂vățat	studiind	singur	Scripturile.	A	ajuns	
la	 siguranța	 credinței	 mântuitoare	 bazată	 pe	
promisiunile	 lui	Dumnezeu	aflate	 ın̂	Cuvântul	 lui	
Dumnezeu.

El	a	susținut	supremația	Scripturilor	asupra	
tradiției,	 supremația	 credinței	 asupra	 faptelor	 și	
supremația	 creștinilor	 asupra	 unei	 preoții	
exclusiviste.	Din	această	cauză,	Martin	Luther	a	fost	
excomunicat	prin	bula	papală	din	15	iunie	1520.

I�n	 continuare,	 Erwin	 Lutzer	 dedică	 un	
capitol	 din	 cartea	 Reforma	 și	 ı̂ntoarcerea	 la	
Evenghelie	reformatorului	elvețian	Ulrich	Zwingli.	
Acesta	a	luat	ın̂	anul	1519	hotărârea	să	nu	predice	
nimic	altceva	decât	Evanghelia.	Acest	bărbat	care	a	
supraviețuit	ciumei	a	inaugurat	o	reformă	ce	avea	
să	 influențeze	 orașul	 său,	 țara	 sa	 și	 chiar	 lumea.	
Asemenea	 lui	 Martin	 Luther,	 Zwingli	 a	 respins	
autoritatea	 papală,	 a	 predicat	 justificarea	 numai	
prin	 credință	 și	 a	 negat	 meritele	 sfinților	 și	
indulgențele.	

I�n	 finalul	 cărții	 Reforma	 și	 ın̂toarcerea	 la	
Evanghelie,	 Erwin	 Lutzer	 descrie	 și	 lucrarea	 și	
influența	lui	Jean	Calvin,	reformatorul	francez	care	

I S TOR I A	 R E FORME I

și-a	desfășurat	activitatea	la	Geneva,	ın̂	Elveția.
Manualul	 lui	 Jean	 Calvin	 de	 teologie	 reformată,	

I�nvățătura	religiei	creștine,	l-a	făcut	cunoscut	ın̂	ın̂treaga	
Europă	 și,	 implicit,	 lui	Guillaume	Farel,	predicatorul	din	
Geneva.	Calvin	avea	doar	27	de	ani	când	a	fost	publicată	
prima	 ediție	 a	 acestui	 manual.	 Chiar	 dacă	 avea	 să	 fie	
revizuită	și	extinsă	ulterior,	această	carte	a	fost	abecedarul	
teologic	care	a	avut	o	mare	influență	asupra	Europei	timp	
de	 200	 de	 ani.	 Milioane	 de	 oameni	 ı̂i	 citesc	 și	 astăzi	
lucrarea.

I�n	ciuda	diferențelor	dintre	reformatori,	lucrurile	
care	ıî	uneau	erau	mai	mari	decât	cele	care	ıî	despărțeau,	
afirmă	Lutzer.	Aceasta	ne	aduce	aminte	că	nu	trebuie	să	
fim	 de	 acord	 ın̂	 toate	 privințele	 pentru	 a	 fi	 folosiți	 de	
Dumnezeu.	 I�n	 centrul	 ne-negociabil	 se	 află	 strigătele	
Reformei:	 sola	 Scriptura,	 sola	 gratia,	 sola	 fide,	 solus	
Christus	și	soli	Deo	Gloria	(numai	Scriptura,	numai	harul,	
numai	credința,	numai	Hristos	și	numai	a	lui	Dumnezeu	să	
fie	Gloria).	Pe	aceastea	ne	clădim	viețile	și	eternitatea.	

Mai	multe	despre	acești	reformatori	și	impactul	lor	
aflați	 ın̂	 emisiunea	 CARTEA	 E	 O	 VIAȚĂ,	 sâmbătă,	 28	
octombrie,	de	la	ora	14:20	la	RVE	București	pe	94,2	FM	
sau	pe	rve.ro.	Pentru	a	fi	la	curent	cu	difuzările	emisiunii	
intrați	și	pe	carteaeoviață.com.

o	doamnă	mânioasă	mi	s-a	adresat	spunând:	 	„Dacă	
aș	putea,	v-aș	ım̂pușca!”		și	un	domn	mi-a	spus:	„Bună	
treabă	 faceți,	 fraților.	 Așa	 se	 face	 evanghelizare,	 ın̂	
afara	bisericii”.

Privim	cu	ın̂curajare	simbolistica	celor	două	
atitudini;	doamna	mânioasă	pleca	din	stația	bucuriei	
lucrării	noastre	urcându-se	ın̂	autobuzul	rătăcirii,	iar	
fratele	 nostru	 cobora	 din	 autobuz	 alăturându-se	
nouă.

			 	 	 	 					Nicu	Ionescu

Z I UA	MU LȚUM I R I I 

recunoscut	fiecare	că	sunt	păcătoși,	că	viața	lor	nu	era	
una	trăită	ın̂	ascultare	de	Dumnezeu	și	ın̂	voia	Lui.

Este	posibil	ca	privind	la	viața	pe	care	o	trăim,	
să	considerăm	că	suntem	bine,	sau	alții	privindu-ne	
din	 exterior,	 să	 creadă	 că	 spiritual	 stăm	 bine,	 și	
realitatea	să	fie	cu	totul	alta.	Important	este,	nu	cum	
ne	vedem	noi,	sau	cum	ne	văd	alții,	ci	cum	ne	vede	
Dumnezeu.

Dacă	 vrei	 cu	 adevărat	 să	 știi	 cum	 te	 vede	
Dumnezeu,	vino	ın̂	prezența	Sa,	expune-te	Cuvânului	
Său,	și	vei	descoperi	exact	cum	ești.	Și	dacă	rezultatul	
radiografiei	 este	 unul	 grav,	 grăbește-te	 să	 iei	
medicamentul	de	care	ai	nevoie.	Apelează	cu	credință		
la	 jertfa	Domnului	Isus,	 și	miracolul	se	va	produce.	
Trăiește	 viața,	 nu	 doar	 preocupat	 să	 ai	 un	 trup	
sănătos,	 ci	mai	 ales	 preocupat	 să	 dobândești	 și	 să	
menții	un	suflet	sănătos.	Amin!

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

Reforma	și	întoarcerea	la	Evanghelie
	–	un	model	pentru	biserica	de	azi	

de	Erwin	W.	Lutzer

A	 studia	 istoria	 Bisericii	 ın̂seamnă	 a	 studia	
cum	a	lucrat	Dumnezeu,	ın̂seamnă	a	aprecia	modul	
providențial	ın̂	care	Și-a	călăuzit	poporul.	Uităm	că,	
cu	cât	ın̂țelegem	mai	bine	ziua	de	ieri,	cu	atât	o	vom	
ı̂nțelege	 și	 pe	 cea	 de	 azi.	 Priviți	 ı̂n	 jur	 la	 lumea	
evanghelică	 și	 ı̂mi	 veți	 da	 dreptate	 că	 trebuie	 să	
redescoperim	 aceleași	 adevăruri	 dacă	 vrem	 ca	 și	
bisericile	noastre	să-și	atingă	potențialul	maxim	spre	
slava	 lui 	 Dumnezeu, 	 scrie	 Erwin	 Lutzer	 ı̂n	
Introducerea	cărții.

I� n 	 aceast ă 	 carte 	 el 	 descrie 	 motivele	
principale,	personalitățile	și	evenimentele	cheie	din	
istoria	Reformei	din	Europa	secolului	al	16-lea,	ın̂ tr-
un	mod	ușor	de	urmărit,	surprinzând	esențialul	de	
care	 avem	 nevoie	 pentru	 un	 bagaj	 minim	 de	
informații	pe	această	temă.

I�n	 primul	 capitol	 ı̂n	 care	 descrie	 situația	
socială,	politică	și	religioasă	a	vremii,	Erwin	Lutzer	
atrage	 atenția	 asupra	 faptului	 că	 fiecare	 generație,	
inclusiv	generația	noastră,	fie	că	suntem	catolici	sau	
protestanți,	 trebuie	 să	 lupte	 pentru	 puritatea	
Evangheliei.	 Stă	 ı̂n	 natura	 noastră	 să	 respingem	
verdictul	 Evangheliei	 ı̂n	 ce	 ne	 privește	 și	 să	 ne	
ım̂potrivim	simplității	profunde	a	mesajului	harului	
care	transformă.	Evanghelia	trebuie	apărată	mereu,	
iar	uneori	trebuie	recuperată.

Asta	au	ın̂cercat	să	facă	reformatorii,	unii	cu	
mai	mult	sau	mai	puțin	succes,	unii	plătind	cu	viața	
pentru	 ın̂cercările	 lor.	 John	Wycliff	 (1330-1384)	 a	
fost	 unul	 dintre	 primele	 glasuri	 care	 au	 tras	 un	
semnal	de	alarmă	 ın̂că	din	secolul	al	XIV-lea,	 și	 cel	
care	a	pus	la	dispoziția	oamenilor	de	rând	Biblia	ın̂	

ÎNCURAJARE

	 A	 sunat	 trâmbița	 pentru	 ca	 lucrătorii	 să	 iasă	 pe	
ogor.	

Mulți	au	ieșit,	printre	care	mă	număr	și	eu,	prima	
dată	 la	 astfel	 de	 lucrare,	 aparent	 simplă,	 să	 completăm	
chestionare	 cu	 ın̂trebări	 adresate	 oamenilor	 pe	 străzi,	
despre	Biblie	și	Reformă.	

I�n	prima	zi	am	ieșit	cu	Marilena	ın̂	zona	Parcului	
Titanii	și	a	Parcului	IOR	și	am	fost	șocați	de	refuzul	masiv	
al	 oamenilor	 de	 a	 răspunde.	 Rezultatul:	 4	 (patru)	
chestionare	completate,	din	care	două	cu	amabilitatea	a	
doi	frați	penticostali.

Ei,	 am	 zis	 a	 doua	 zi,	 asta	 a	 fost	 ieri,	 azi	merg	 ın̂	
policlinică	și	compensez	ziua	de	ieri.

	I�n	teren,	policlinica	era	ın̂chisă,	ın̂	parc	nici	țipenie,	
ın̂	mall	unii	aranjau	galantare	pentru	vânzare,	alții	cu	ochii	
după	 cumpărături	 (ulterior	 am	 aflat	 că	 nici	 nu	 aveam	
permisiunea	acolo)	și…	am	căzut.

Pregătit	 să	 plec	 acasă,	 l-am	 căutat	 pe	 tânărul	
nostru	pastor	care	era	și	el	pe	„ogor”	și	l-am	găsit,	am	stat	
puțin	 de	 vorbă,	 iar	 din	 atitudinea	 lui	 am	 realizat	 că	
abandonul	ar	fi	exact	ce	și-ar	dori	cel	rău.

La	 reı̂ntoarcerea	 la	 misiune,	 cu	 ajutor	 divin,	
situația	 s-a	 schimbat	 radical	 ın̂	 bine,	 semn	că	pe	 tărâm	
spiritual	se	duce	lupta,	iar	credința	noastră	este	miza.

Eșecul	 la	prima	misiune	ar	fi	 făcut	să	nici	nu	mă	
gândesc	la	o	alta.

Duhul	 Domnului,	 ın̂să,	 mă	 tot	 ın̂demna	 să	 ajut	
măcar	puțin	la	distribuirea	Noului	Testament	și	am	mers.	
Tot	felul	de	atitudini	găsești	atunci	când	te	ın̂drepți	către	
un	trecător	oferind	Cuvântul.

I�n	stația	unui	autobuz	fiind,	ın̂	interval	de	numai	
câteva	minute	am	ın̂tâlnit	două	atitudini	diametral	opuse	;	

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	ın̂china	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	 ı̂ntr-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	 exist ă 	 Dumnezeu!	

Credinciosul	care	spune:	Doamne-ajută!

De	câte	feluri	este	teologia?
Teologie	biblică,	sistematică,	patristică,	reformată	

etc.
	 În	fiecare	duminică	seară,	de	la	ora	18.00,	ne	
evaluăm	și	ne	consolidăm	CREZUL.	I�n	cine	cred?	Ce	cred?	
De	 ce	 cred?	 Expunem	 ı̂nvățăturile	 biblice	 ı̂n	 mod	
sistematic.	Apoi,	punem	ın̂trebările	care	ne	frământă	 ın̂	
legătură	cu	ın̂vățătura	prezentată.

	 Azi,	22	octombrie,	și	duminica	viitoare,	29	
octombrie,	vom	prezenta	 adevărurile	 biblice	 despre	
Persoana	 și	 lucrarea	 Mântuitorului	 Isus	 Hristos	
(hristologia).	 Vom	 aborda	 aspecte	 ca:	 preexistența	 lui	
Hristos,	 I�ncarnarea	 lui	 Hristos	 (nașterea	 din	 fecioară),	
dubla	 natură	 a	 lui	 Hristos	 (om	 adevărat	 și	 Dumnezeu	
adevărat).	Așteptăm	ın̂trebările	dvs.	cu	interes.
	 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)
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