
  

     

Publicãm numele bolnavilor pentru a
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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

Întruparea Împãratului etern
Isaia 9:1-7

Vom sãrbãtori, prin harul Domnului, încã o datã naºterea Mântuitorului, 
venirea în lumea noastrã a Fiului lui Dumnezeu, Împãratul fãrã început ºi fãrã sfârºit, 
Creatorul tuturor lucrurilor vãzute ºi nevãzute.

Deºi acest eveniment are o importanþã atât de mare în planul veºnic al lui 
Dumnezeu ºi deºi depãºeºte, prin impactul atât de puternic pe care l-a avut asupra 
istoriei umane, orice alt eveniment care a avut loc pe aceastã planetã, nu i se acordã 
nici pe departe atenþia ºi importanþa pe care un asemenea eveniment îl meritã.

Câþi oameni ºtiu cã venirea Fiului lui Dumnezeu a schimbat de-a lungul a douã 
mii de ani destinul veºnic a milioane ºi milioane de oameni? Câþi oameni ºtiu câtã 
binecuvântare a adus cu Sine, Mesia, Cel promis ºi trimis de Dumnezeu sã salveze 
omenirea de la pierzare veºnicã?

Isaia, acest mare profet al Vechiului Testament, prin revelaþie divinã, ne-a 
dezvãluit, cu circa ºapte secole înainte, detalii importante privind întruparea 

Împãratului etern.
Astfel, în pasajul de mai sus el prezintã:

1.Personalitatea ºi caracterul Împãratului  care se va naºte.
   -Minunat sfetnic
   -Dumnezeu tare
   -Pãrintele veºniciilor
   -Domn al pãcii

2.Misiunea Împãratului care se va naºte.
   -sã scoatã omenirea din ocarã ºi s-o ducã la slavã
   -sã-i scoatã pe pãcãtoºi din întuneric ºi sã-i ducã la luminã
   -sã-i scoatã din robia pãcatului ºi sã le redea libertatea

3.Domnia Împãratului care se va naºte.
   Aceasta domnie va fi:
   -universalã
   -paºnicã
   -veºnicã  

Mesajul transmis de Dumnezeu prin profetul Isaia, ar trebui sã schimbe 
percepþia oricãrui om despre Pruncul nãscut în ieslea Betleemului. Toþi oamenii ar 
trebui sã vadã în El pe Dumnezeul cel atotputernic, pe Cel care a existat din eternitate, 
Stãpân peste întreaga creaþie ºi Singurul care-l poate împãca pe omul pãcãtos cu 
Dumnezeul cel sfânt. 

o 

o 

o 

o 
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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).

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  12 (1Petru2:4-8)  lecþie care se gãseºte explicatã în ghidul de 
studiu la pag. 9-15.

Vã reamintim cã întâlnirea de astãzi va fi ultima înainte de sãrbãtori. 
Întâlnirile se vor relua în duminica din 15 ianuarie 2017.

ADOLESCENÞI ªI TINERI. S-a nãscut Hristos! Vino sã cãlãtorim pe urmele 
magilor pânã Îl gãsim. Colindãm, discutãm ºi ne jucãm împreunã cu alþi tineri ºi 
adolescenþi. Vineri, 23 decembrie, de la ora 19.00. 

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI. Programul de sãrbãtori se gãseºte în interiorul 
buletinului. 

Isaia 7-12; Matei 1-2; Luca 1-2.

o 
El va fi mare, ºi va fi chemat Fiul 

Celui Preaînalt; ºi Domnul 
Dumnezeu Îi va da scaunul de 

domnie al tatãlui Sãu David. Va 
împãrãþi peste casa lui Iacov ºi 

Împãrãþia Lui nu va avea sfârºit. 
(Luca 1:32-33)

 Rugãciune specialã pentru 
SÃRBÃTOAREA NAªTERII DOMNULUI

s

s

s

s

s

s

s

s

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



Hristos este Centrul ºi Inima Bibliei

... Cuvântul S-a fãcut trup ºi a locuit printre noi, plin 
de har ºi de adevãr. ªi noi am privit slava Lui, o slavã

întocmai ca slava singurului nãscut din Tatãl.
(Ioan 1:14)

Vechiul Testament este Istoria unei naþiuni.
Noul Testament este însã Istoria unui OM.
Naþiunea a fost întemeiatã ºi crescutã de 

Dumnezeu pentru ca sã-L aducã pe OM în lume.

 Dumnezeu Însuºi a devenit OM pentru a da 
omenirii o idee concretã, precisã ºi sensibilã despre 
Persoana la care ne gândim atunci când ni-L reprezentãm 
pe Dumnezeu. El este asemenea lui Isus, care a fost Însuºi 
Dumnezeu, întrupat în chip de OM.

 Apariþia Sa pe Pãmânt este Evenimentul Central al 
întregii istorii a omenirii.

Vechiul Testament pregãteºte, în acest sens, 
momentul venirii Sale pe Pãmânt.

Noul Testament descrie acest eveniment important.

 Ca OM, El a trãit cea mai frumoasã viaþã care a fost 
trãitã vreodatã, aici pe Pãmânt.

El a fost cel mai BUN, cel mai BLÂND, cel mai 
RÃBDÃTOR ºi mai ÎNÞELEGÃTOR OM care a trãit vredatã pe 
planeta Pãmânt. El i-a IUBIT pe oameni; n-a putut suporta sã-i 
vadã necãjiþi ºi sã nu-i AJUTE. I-a fãcut o deosebitã PLÃCERE sã-
i IERTE. I-a plãcut de asemenea sã-i PROTEJEZE pe cei disperaþi 
de problemele pe care le trãiau.

El a fãcut MINUNI, hrãnindu-i pe cei sãraci. 
ELIBERÂNDU-I pe cei suferinzi de BOLILE LOR a uitat sã se 
hrãneascã pe Sine.

Mulþimi de oameni, trudiþi ºi îndureraþi, sub povara 
bolilor de tot felul, au venit la El ºi au gãsit VINDECARE ºi 
ALINARE. Despre El, ca despre nimeni altul, se spune cã -dacã 
toate faptele de milostenie- pe care le-a fãcut s-ar aºterne în 
scris, nu ar încãpea cãrþile respective în lumea întreagã. Iatã, 
dar, ce fel de OM a fost Isus! Aceastã Persoanã este Dumnezeu 
Însuºi.

 Apoi, El a murit pe cruce ca sã ia asupra Sa pãcatul 
lumii, sã devinã RÃSCUMPÃRÃTORUL ºi SALVATORUL din 
pãcat al oamenilor.
 Dupã 3 zile, a înviat din morþi ºi acum El este VIU în 
vecii vecilor.

 Întreaga Biblie e construitã în jurul acestei ISTORII 
MINUNATE a DOMNULUI ISUS.

Celor ce-L primesc, El le promite mântuirea de pãcate 
ºi le oferã VIAÞA VEªNICÃ.

Biblia a fost scrisã pentru ca oamenii sã poatã crede ºi 
înþelege adevãrurile despre mîntuirea pe care o primim în 
DAR ºi sã-L putem IUBI ºi URMA pe HRISTOS. 

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

Sora Florentina Raicu

mulþumire cã Dumnezeu a ocrotit-o toatã viaþa ºi cã 

i-a dat harul sã-L cunoascã personal

mulþumire pentru viaþa binecuvântatã pe care o 

trãieºte alãturi de Dumnezeu

mulþumire pentru familia pe care o are

s

s

s

Persecuþia creºtinilor în India

Samari Kasabi, o femeie creºtinã în vârstã de 55 de ani a 
fost recent ucisã în bãtaie apoi arsã de cãtre vecinii ei din regiunea 
Chhattisgarh, India. Se crede cã ar fi fost ucisã deoarece era 
creºtinã, scrie Christian Today.

Prim-ministrul Indiei, Narendra Modi, care a declarat de 
nenumãrate ori cã guvernul sãu asigurã ,,respect egal tuturor 
religiilor”, a fost desemnat de revista TIME ,,Personalitatea Anului 
2016” ºi a acumulat 18% din voturi, fiind desemnat persoana cu 
cea mai mare influenþã globalã în ultimele 12 luni (cu 10% mai 
mult decât ceilalþi nominalizaþi). Cu toate acestea, anume sub 
conducerea sa, creºtinii din India se confruntã cu violenþã, atacuri 
ºi restricþionãri sporite.

Rev. Richard Howell, secretar general al Frãþiei 
Evanghelice din India a declarat urmãtoarele: ,,Hinduismul politic 
se rãspândeºte ºi persecuþia majoritãþii a început… În fiecare 
sãptãmânã au loc 3-4 atacuri a diferitor grupãri asupra 
creºtinilor.”

Bisericile indiene au declarat cã existã aresturi ºi atacuri 
asupra creºtinilor ºi cã aceºtia sunt forþaþi sã plece din þarã din 
cauza credinþei ºi propovãduirii Evangheliei. Noii convertiþi sunt 
subiectul atacurilor, violenþei ºi excluziunii din comunitãþile 
acestora.

Cinci state din India au adoptat legea anti-convertire. 
Aceastã lege vizeazã doar pe cei care se convertesc de la hinduism 
la o altã religie, convertirea la hinduism fiind consideratã ca o 
,,revenire acasã”.

Persecuþia afecteazã ºi organizaþiile creºtine de caritate. 
Organizaþia creºtinã Compassion International (Compasiune 
Internaþionalã) a declarat: ,,Are loc un atac deliberat, fãrã 
precedent, coordonat ºi sistematic care are ca scop eliminarea 
noastrã.” Organizaþia ºi-a început activitatea în anul 1968 ºi în 
prezent ajutã 145000 de copii care trãiesc în condiþii extreme de 
sãrãcie iar de curând a fost plasatã sub supravegherea guvernului 
indian. Astfel abilitatea de a transfera fonduri în þarã este 
restricþionatã iar pentru aceasta au nevoie de permisiunea 
Ministerului de Afaceri Interne.

Un reprezentat al organizaþiei Open Doors Regatul Unit ºi 
Irlanda a declarat: ,,Guvernul Indiei deseori se face cã nu vede 
atacurile care au loc împotriva creºtinilor ºi a altor minoritãþi. Vã 
îndemnãm sã vã rugaþi pentru protecþia creºtinilor din India. 
Creºtinii constituie 5% din populaþia acestei þãri. Rugaþi-vã 
pentru mângâierea ºi întãrirea credincioºilor ºi pentru ca 
echipa Open Doors ºi alte organizaþii creºtine sã poatã ajunge 
la ei pentru a le oferi încurajare ºi pãrtãºie.”

În timp ce cititorii revistei TIME sãrbãtoresc influenþa 
din anul acesta asupra lumii a prim-ministrului Modi, noi 
continuãm sã ne rugãm pentru creºtinii care ºtiu preþul 
rãspândirii naþionalismului hindus în þara lor.

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

Stiricrestine.ro 

Toþi oamenii ar trebui sã ºtie ce mare binecuvântare 
a însemnat întruparea Mântuitorului, venit pe pãmânt sã 
ridice ocara ºi ruºinea de peste o lume cãzutã în pãcat, sã o 
scoatã din întunericul pãcatului ºi sã o aducã la Lumina Sa 
minunatã, sã-i elibereze pe toþi cei ce se aflau în robia 
pãcatului ºi a diavolului ºi sã le dea adevãrata libertate.

ªi sã nu uitãm, cã toatã lucrarea sãvârºitã de Fiul lui 
Dumnezeu pe pãmânt, care a culminat cu jertfa Sa de la 
Golgota, a deschis tuturor celor ce cred în El o perspectivã 
glorioasã a moºtenirii vieþii veºnice sub domnia Împãratului 
etern, Isus Hristos.

Pastor, Nicolae Ologeanu

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI

Sâmbãtã 24 decembrie       17.30 -19.00 
- colinde, rugãciune ºi mesaj de Crãciun

                         (Ajun de Crãciun)

Duminicã 25 decembrie 10.00 - 12.00 
- rugãciune,  programul copiilor, mesaj de 

Crãciun (Crãciunul)
                                                      
                                            17.30 -19.30    

-   închinare, colinde, mesaj de Crãciun

Miercuri 28 decembrie       17.30 - 19.00  
- program obiºnuit

Sâmbãtã 31 decembrie        17.30 - 19.30  
-   searã de rugãciune, mãrturii, urãri

Duminicã 1 ianuarie 2017    10.00 -12.00   
-   rugãciune, predicã (nu va fi CINA)

                                                        17.30 - 19.30  
-  închinare, predicã

Miercuri 4 ianuarie               17.30 - 19.00   
- program obiºnuit

Duminicã 8 ianuarie            10.00 - 12.00  
-   închinare, rugãciune, predicã, CINA                                                                     

Domnului
                                                        17.30 - 19.30  

-  închinare, predicã

P R O G R A M U L D E S Ã R B Ã T O R I

mulþumire pentru fiica, Diana care s-a întors la 

Dumnezeu

se roagã pentru mântuirea soþului ºi a fiului

se roagã pentru fiul, Robert, pentru a avea o 

relaþie bunã cu fiica lui, ºi pentru a-ºi face ordine în viaþã

se roagã sã-i dea Dumnezeu sãnãtate ºi 

înþelepciune în creºterea nepoþilor (Daria ºi David) ºi 

rãbdare în îngrijirea mamei

Sora Valerica Grigore

mulþumire cã Dumnezeu i-a mântuit sufletul

mulþumire pentru cã face parte din biserica 

Harul

se roagã pentru fiul ei de 28 de ani, pentru a 

alege un drum sãnãtos în viaþã

se roagã pentru mântuirea soþului ºi a fiului

doreºte sã fie o bunã mãrturie în familie

doreºte sã aibã pãrtãºie cu surori acasã 

s

s

s

s

s

s

s

s

s

s

Purtaþi-vã sarcinile unii altora ºi veþi împlini astfel 

Legea lui Hristos!  Galateni 6:2

C r e º t e r e s p i r i t u a l ã

P O E Z I E
DIN DRAGOSTE ISUSE, TE-AI COBORÂT LA NOI

Din dragoste Isuse, Te-ai coborât la noi

ªi Te-ai nãscut în iesle, înconjurat de oi

Cãci nicãieri Maria un loc nu a aflat

Sã nascã pe Mesia, al lumii Împãrat!

Înfãºurat în scutec ºi aºezat în fân

Va deveni cândva Acel Mãreþ Stãpân

Ce plin de îndurare ºi dragoste cereascã

Pãcatul va spãla… murind, sã mântuiascã!

Din miile de stele, o stea poartã solia

ªi duce-n lume vestea cã S-a nãscut Mesia…

În ceruri mii de îngeri se bucurã în cor

Cãci S-a nãscut Isus, al lumii Salvator!

Vã bucuraþi în Domnul… cântaþi, cântaþi popoare

ªi tot pãmântul astãzi sã fie-n sãrbãtoare,

Cãci din iubire sfântã, în Prunc S-a întrupat

Acel din nemurire… Mesia, Împãrat!
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