
  

     

Publicãm numele bolnavilor pentru a
      asigura o cât mai bunã informare cu privire la
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         informaþi despre orice modificare a stãrii lor.
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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

Cum ar fi arãtat omenirea fãrã Hristos?

Galateni 4:1-11

Deºi istoria omenirii a început bine, chiar foarte bine, curând ºi-a fãcut 

apariþia pe scena universului neascultarea, lipsa de credincioºie. De atunci totul 

s-a transformat în chin, vinovãþie ºi robie. Realitatea cotidianã se desfãºura sub 

semnul blestemului ºi durerii la toate nivelurile existenþei, aºa cã omul a trebuit 

sã se adapteze la noua normalitate în care momentele bune erau doar excepþii.

Pãcatul aducea cu el moartea, iar umanitatea urma sã înþeleagã cum 

consecinþele acestuia se rãsfrâng atât asupra celui care comite neascultarea 

cât ºi a celor din imediata apropiere ºi chiar asupra întregului cadru social.

Cu toate acestea, Dumnezeu iubea lumea. Se îndurã de Noe ºi de familia 

lui, apoi lui Avraam i se face o fãgãduinþã, iar mai târziu, prin intermediul lui 

Moise, poporul ales este condus ºi primeºte Legea. Iatã câteva situaþii care, de 

fapt, reconfirmã cât de departe ajunsese omul de Creator, cât de profundã era 

starea lui de robie ºi ce nevoi stringente avea. În tot acest cadru, singura 

speranþã au fost promisiunile divine. Disperarea ºi problemele erau, însã, 

atât de reale ºi de acute încât întunericul pãrea cã înghite razele de luminã ale 

profeþiilor.

„Dar când a venit împlinirea vremii” tot cursul istoriei s-a schimbat, iar 

viitorul începea sã capete nuanþe celeste. Sunt introduse douã concepte care 

descriu o stare la care nimeni nu ar fi putut vreodatã sã spere: rãscumpãrare 

ºi înfiere. Nu doar eliberare din robie, care oricum era o minune, ci o 

transformare din robi în fii, în moºtenitori. ªi toate doar prin Hristos, datoritã 

Lui ºi pentru El.

Pentru a înþelege dimensiunile evenimentului întrupãrii Fiului lui 

Dumnezeu trebuie sã înþelegem tensiunea de dinaintea venirii Lui. Trebuie sã 

conºtientizãm câtã nevoie avea omul de Isus ºi în ce situaþie disperatã era toatã 

omenirea fãrã El.

A venit ºi ne-a fãcut din robi ai pãcatului, fii ai veºniciei. Cum sã ne mai 

întoarcem, deci, la vechea sclavie?

     Ologeanu Filip
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GRUPURI DE UCENICIE. În aceastã dupã amiazã continuã întâlnirile grupurilor 
de ucenicie cu 

Sã perseverãm în participarea la aceste grupuri, pentru 
cunoaºterea adevãrurilor din aceastã carte a Scripturii ºi pentru a le aplica în trãirea 
noastrã zilnicã.

CATEHEZÃ. Studiul de catehezã continuã în fiecare duminicã dimineaþa de 
la ora 9.00, studiu la care sunt invitaþi toþi cei ce doresc sã cunoascã adevãrurile 
Scripturii privind mântuirea sufletului, sau au întrebãri la care doresc rãspunsuri. 
Întâlnirile au loc în corpul din faþã, la etaj (bibliotecã).

EUTIH. O întâlnire pentru tineri care vor sã se pãzeascã de aþipire ºi cãdere 
spiritualã. Ne susþinem unul pe altul. E loc ºi pentru tine, marþi, de la 18.30, în 
capelã.

ADOLESCENTI. Nemuritorii se întâlnesc în fiecare vineri între orele 18.30 - 
21.00, pentru studiu biblic, jocuri ºi dezbateri pe teme specifice adolescenþilor.

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. Am început al doilea an al noului ciclu de citire a Bibliei prin 
proiectul Dialogos. În trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. 
Sãptãmâna aceasta se va citi  

Lecþia 11 (1Petru 2:1-3) lecþie care se gãseºte explicatã în noul ghid 
de studiu (III) la pag. 3-7. 

CORUL COPIILOR. În aceastã dupã amiazã, corul copiilor din biserica noastrã va 
cânta mai multe colinde prin care ne vor introduce în atmosfera sãrbãtorii naºterii 
Mântuitorului.

Osea 9-14; Isaia 1-6; 2 Regi 16.

Dar când a venit împlinirea 
vremii, Dumnezeu a trimis pe 
Fiul Sãu , nãscut din femeie, 

nãscut sub Lege, ca sã 
rãscumpere pe cei ce erau sub 

Lege, pentru ca sã cãpãtãm 
înfierea. 

(Galateni 4:4-5)

 Rugãciune specialã pentru 
SÃRBÃTOAREA NAªTERII DOMNULUI
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Mulþumire pentru Întruparea lui Dumnezeu în 
persoana Mântuitorului Isus

Mulþumire pentru mântuirea de pãcate pe care 
ne-a adus-o Hristos

Mulþumire pentru libertatea de a-L sãrbãtori ºi 
de a spune Crãciun fericit!

Ne rugãm pentru toate acþiunile evanghelistice cu ocazia Crãciunului (ºcoli, 
Râmnicu Sãrat, penitenciar, serbarea copiilor º.a.)

Ne rugãm pentru corul copiilor care va cânta colinde în data de 11 decembrie
Ne rugãm pentru fiecare persoanã care primeºte cadou un exemplar al Noului 

Testament
Mijlocim pentru apropiaþii noºtri, ca sã fie vizitaþi de Mântuitorul cu ocazia 

Crãciunului
Mijlocim pentru România, pentru renaºtere spiritualã 
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VERSETUL DE AUR AL 
SÃPTÃMÂNII 

17.30 –19.30

17.30  –19.00



BETLEEM

  Un orãºel. Un orãºel micuþ din îndepãrtata 
Galilee. Un orãºel ca multe altele din vremea aceea. 
Nesemnificativ. Fãrã rezonanþã. Nebãgat prea mult în 
seamã sau, poate, doar de locuitorii din împrejurimi. 
Cândva fusese ”cetatea lui David”- mãreþia poporului 
israel, dar acum nu mai era la fel, fiindcã gloria lui de 
odinioarã trecuse. Efes, Corint, Alexandria ºi, o, da, Roma 
erau nume mult mai cunoscute în întreaga lume.

Sã fii cetãþean al unui asemenea oraº însemna, cu 
siguranþã, ceva! Însã numele acestui mic orãºel din 
Galileea avea sã devinã, mai târziu, un punct de referinþã 
pentru istoria întregii umanitãþi.

 O searã. O searã de neuitat, devenitã apoi pentru 
întreaga omenire, nu cu mult timp dupã aceea...

Acum însã, nu era nimic altceva decât o searã 
obiºnuitã, ca toate celelalte. Cel puþin aºa pãrea, la prima 
vedere. Nu se întâmplase nimic deosebit în micuþul orãºel, 
de-a lungul întregii nopþi. Desigur însã, cã nu era acolo ºi 
atunci niciun ochi avizat sã observe ceea ce de fapt, avea sã 
se întâmple.

 Un copil. Un copil obiºnuit, ca mulþi alþii care se 
nãºteau în acea vreme. Înfãºat în scutece. Nãscut însã nu 
într-un pãtuþ, cum te-ai fi aºteptat desigur, ci... într-o iesle. 
Între animale. Un copil ce s-a nãscut chiar în acea searã 
obiºnuitã, devenitã însã memorabilã dupã aceea.

Un copil ce plângea, care avea nevoie de hranã, de 
protecþie... Doar un simplu copil... ºi nimic mai mult! Oare 
chiar aºa sã fie? 

 Ceva neobiºnuit? Nimic. Absolut nimic. Lumea 
mergea înainte, ca ºi acum, cu problemele ei, cu durerile 
ei, cu bucuriile ei, cu tot ceea ce avea. Totul era la locul lui, 
totul era atât de... normal. Nimeni nu observase, de fapt, ce 
s-a întâmplat. Nimeni, nici chiar Maria, mama copilului. 
Deºi ºtia cine este, de fapt, copilul nu a înþeles pe deplin 
semnificaþia momentului.

Doar îngerii din ceruri, care cântau slavã, doar ei ºi, 
desigur, Dumnezeu, Tatãl nostru, Cel ce a creat toate 
lucrurile ºi luase decizia rãscumpãrãrii noastre, cu mult 
timp înainte de momentul creaþiei, ºtiau ceea ce tocmai se 
întâmplase. Dumnezeu Însuºi luase chip de om, coborând 
din gloria cerului, se limitase sã devinã o biatã fiinþã 
umanã, pentru a-l întoarce pe om la Sine, pentru a readuce 
chipul lui Dumnezeu în om, pentru a reda adevãratul þel ºi 
scop omenirii- acela de a-L cunoaºte pe Dumnezeu ºi de a-L 
împãca cu Sine.

 Existã o lecþie pe are Betleemul, cu ieslea lui, ne-o 
prezintã, dincolo de preocupãrile lumii, de gãlãgia fãrã 
sens pe care lumea o trãieºte atât de intens. În liniºte, în 

ascuns, în tot ceea ce este atât de obiºnuit, în lucrurile mici ºi 
aparent nesemnificative, existã ºi trãiesc adevãratele valori 
pe care trebuie sã le cãutãm ºi sã le descoperim fiecare. Noi le 
cãutãm în lucrurile mari, vizibile; avem dorinþe mari ºi 
încercãm sã facem lucrãri mari. Dar nu, adevãratele valori 
încep de la lucrurile mici, nebãgate în seamã. 

De la o iesle, de la un copil obiºnuit, de la un orãºel 
nesemnificativ.

 Sau, ca sã actualizãm, de la momentul de rugãciune 
personal, de la citirea ºi studiul Cuvântului Sfânt, de la un mic 
ajutor oferit unui nevoiaº, de la o micã renunþare la ceva de 
dragul altcuiva, de la un simplu sfat prietenesc care sã ridice ºi 
sã întãreascã pe cineva, de la o simplã încurajare a unui om 
necãjit ºi descurajat ºi multe altele, de felul acestora.

Lucruri mãrunte, nu-i aºa? Da, dar fundamentale pentru 
noi, pentru Dumnezeu ai cãrui copii suntem ºi pentru 
Împãrãþia Lui.

 Dumnezeu, Împãratul Suprem, a ales sã vinã în forma 
cea mai de jos pe care omenirea ºi-o putea închipui. Nu s-a 
nãscut într-un palat. Putea sã o facã... Dar Fiul lui Dumnezeu
a ales sã se nascã într-o iesle, în mod obiºnuit ºi smerit, ca sã 
aibã acces la El toþi oamenii- de la cei mai umili ºi pânã la cei 
mai bogaþi.

Ne-a oferit astfel o lecþie, o lecþie de neuitat, pentru a ºti 
cã, oricât de sus am fi sau ne-am crede, trebuie sã coborâm la 
nivelul celui de lângã noi, oricât de jos ar fi el. Iar lucrul acesta 
nu s-ar putea traduce decât printr-un singur cuvânt: 
smerenie.

                

                                 CITATE  despre  SMERENIE                                                       

  El (Fiul lui Dumnezeu) este neprihãnit ºi biruitor, 
smerit...                     (Zaharia 9: 9)

  ... în smerenia Lui (a Domnului Isus) judecata i-a 
fost luatã.                       (Fapte 8: 33)

  Isus a spus: Eu sunt blând ºi smerit cu inima.     
                               (Matei 11: 29)

  ... Vã sfãtuiesc... sã vã purtaþi într-un chip vrednic  
de chemarea pe care aþi primit-o, cu toatã smerenia ºi 
blândeþea...                                 (Efeseni 4: 1- 2)

  ... în smerenie, fiecare sã priveascã  pe altul mai pe 
sus de el însuºi.     (Filipeni 2: 3)

  ... îmbrãcaþi-vã cu o inimã plinã de îndurare, cu 
bunãtate, cu smerenie.                                (Coloseni 3: 12)

  ... fiþi împodobiþi cu smerenie!                 (1 Petru 5: 5)

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

Fam. Cãtãlin ºi Vilma Belu

mulþumire cã Dumnezeu le-a ascultat rugãciunile ºi 

au întemeiat o familie

se roagã pentru sãnãtatea lor fizicã ºi spiritualã

sã le întãreascã Dumnezeu trupurile pentru a nu 

depinde de ajutorul altora

Vilma: se roagã -pentru mama ei sã se hotãrascã sã 

se boteze

                                   -pentru mântuirea fratelui ºi a sorei de trup 

Cãtãlin: pentru mântuirea mamei 

Sora Cristina Enea 

mulþumire cã Dumnezeu o iubeºte ºi este alãturi de 

ea

mulþumire pentru soþ, pentru bunãtatea, blândeþea 

ºi îndelunga lui rãbdare

mulþumire pentru fiul Sabin, pentru cã este un 

bãiat cuminte ºi ascultãtor

mulþumire pentru Adrian ºi Anda Simescu, pentru 

sprijinul lor spiritual permanent

mulþumire pentru Vali ºi Oana, cã sunt parte din 

familia ei

mulþumire pentru grupul de ucenicie din care face 

parte 

se roagã mântuirea soþului, Sandu ºi a fiului, Sabin

Sora Claudia Marinescu

mulþumire pentru locuinþa pe care le-a dat-o 

Dumnezeu ºi pentru surorile care s-au rugat sã o obþinã

mulþumire pentru locul de muncã pe care îl are ºi 

pentru colegii de serviciu

mulþumire pentru familia pe care o are

se roagã pentru pace, liniºte ºi înþelegere în familie

se roagã pentru fiul ei, Tiberiu, sã se întoarcã la 

Dumnezeu, ºi ca elev sã manifeste responsabilitate ºi interes 

pentru a învãþa

se roagã pentru soþ, Virgil, sã se întoarcã din toatã 

inima la Dumnezeu  
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Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

U n d r a m  d e  î nþ e l e p c i u n e  Smeriþi-vã înaintea Domnului ºi El vã va înãlþa!     
               (Iacov 4: 10)

  ... sã umbli smerit cu Dumnezeul tãu!       (Mica 6: 8)

  . .. celor smeriþi (El) le dã har.                    (1 Petru 5: 5)

  Oricine se va smeri va fi înãlþat.           (Matei 23: 12)

  El învaþã pe cei smeriþi calea Sa.       (Psalmul: 25: 9)

  Cel mai mult trebuie sã vã strãduiþi sã dobândiþi 
smerenia. Sã vã smeriþi, sã vã smeriþi ºi iar sã vã smeriþi. 
Dacã este smerenie, atunci aveþi totul. Dacã nu este 
smerenie, nu aveþi nimic, chiar dacã omul ar sãvârºi minuni. 
Smeriþi-vã, deci!                 (Sf. Varsanufie de la Optina)

ªaptezeci de case incendiate ºi ºase oameni 
rãniþi într-un nou al grupãrii Boko Haram în 

Nigeria

ªaptezeci de case ale creºtinilor din Thlulaimakalama, 
sat predominant creºtin din nord-estul Nigeriei, la vreo zece 
mile depãrtare de Chibok, au fost prãdate ºi incendiate în 25 
noiembrie într-un atac terorist al grupãrii Boko Haram. 
Focul s-a extins pânã în apropierea magazinelor ºi a distrus ºi 
alte clãdiri. ªase creºtini au fost rãniþi, însã cei mai mulþi au 
reuºit sã scape, ascunzându-se în tufiºuri. Patru case ale 
musulmanilor au fost, de asemenea, incendiate.

Liderul unei biserici din Chibok a relatat Fondului 
Barnabas: „Deoarece toate bisericile din sat au fost 
dãrâmate de aceiaºi jihadiºti într-un atac din anul 2014, 
acum casele creºtinilor, magazinele ºi depozitele de 
alimente au fost þinta lor principalã.”

Potrivit ultimului Index Global al Terorismului, Boko 
Haram a slãbit în forþã în Nigeria în anul 2015 datoritã 
opoziþiei din partea armatei. Totuºi, au ucis în acel an 4095 
de oameni din Nigeria în atacurile teroriste care au avut loc, 
chiar dacã acest numãr a fost în scãdere cu 33% faþã de 
situaþia din 2014. Boko Haram ºi-au intensificat activitatea 
în apropiere de Camerun, Ciad ºi Niger, ucigând 1382 de 
oameni în cele trei þãri în anul 2015 (o creºtere cu 163% faþã 
de 2014, când au murit 526 de oameni în atacuri din partea 
Boko Haram).

Rugaþi-vã ca toþi cei afectaþi de atac sã se lase 
mângâiaþi de adevãrul cã fie în necaz, greutãþi, 
persecuþie, pericol sau sabie, „în toate aceste lucruri noi 
avem victorie deplinã prin Cel Care ne-a iubit” (Romani 
8:35-37). Cereþi-I Domnului ca El sã îi vindece pe cei ºase 
creºtini rãniþi. Rugaþi-vã ca Dumnezeu sã Îºi toarne pacea 
„care întrece orice pricepere” (Filipeni 4:7) peste creºtinii 
din Nigeria ºi peste cei din þãrile învecinate, care se tem de 
atacuri din partea Boko Haram.

B i s e r i c a   p e r s e c u t a t ã

Stiricrestine.ro 
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