
  

     

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.
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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

Crãciunul ACASÃ

Ioan 1:1-18

Sãrbãtoarea Naºterii Domnului, Crãciunul cum e numitã în mod 

popular, este abordatã din mai multe perspective. Existã o abordare 

comercialã a sãrbãtorii, care pune accentul pe cumpãrãturi ºi cadouri. Mai 

este perspectiva moralã, care spune: „De Crãciun sã fii mai bun!”. ªi dupã 

aceea? O altã perspectivã din care oamenii privesc Crãciunul este cea a 

tradiþiilor, a obiceiurilor strãmoºeºti: sã împodobeºti casa, sã faci 

cozonac, sã mergi cu colindul etc. Mai este ºi o laturã socialã a sãrbãtorii, ºi 

anume dorinþa ca de Crãciun sã fii cu familia, acasã sau la munte, dar sã 

petreci Crãciunul în familie. ªi nu este rãu, chiar este foarte frumos sã fii 

acasã cu cei dragi. Pe lângã toate aceste abordãri ale Crãciunului, care nu 

sunt rele în ele însele, mai existã perspectiva spiritualã sau teologicã 

asupra Crãciunului. Ce semnificaþie spiritualã are, de fapt, aceastã 

sãrbãtoare? Evanghelistul Ioan îºi începe evanghelia exact cu rãspunsul la 

aceastã întrebare. El evidenþiazã cel puþin douã aspecte: 

1. Prin Întrupare Isus a venit ACASÃ (1:1-11)

 

       - acasã în lumea creatã de El

- acasã la poporul Lui

- acasã la fiecare om creat dupã Chipul Lui

2. Prin întrupare Isus ne cheamã ACASÃ (1:12-18)

       - prin credinþa în Numele Lui

- prin renaºtere

- prin înfiere

- prin cunoaºtere

Hristos nu s-a nãscut în lumea noastrã, ci în lumea Lui, dar lumea 

creatã de El nu L-a cunoscut. El a venit acasã la ai Sãi, dar ai Sãi nu L-au 

primit, pentru cã nu a venit aºa cum s-ar fi aºteptat ei. Da, El a venit acasã în 

Lumea Lui deºi ºtia cã nu va fi primit, pentru ca sã ni-L descopere pe Tatãl ºi 

o 

o 

o 

o 

o 

URARE. Cu ocazia marii sãrbãtori a naºterii Mântuitorului vã dorim 
tuturor Crãciun fericit cu pace ºi bucurie în suflete, cu inimi recunoscãtoare 
pentru darul minunat pe care ni L-a oferit Dumnezeu în Persoana Fiului Sãu. Vã 
dorim totodatã un AN NOU binecuvântat, cu sãnãtate ºi multe împliniri în 
Domnul.

Duminica, 1 ianuarie 2017, nu vom þine studiul de 
catehezã.

Ioan 1; Mica 1-7.

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). 

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

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 

A venit la ai Sãi, ºi ai Sãi nu L-au 
primit. Dar tuturor celor ce L-au 

primit, adicã celor ce cred în 
Numele Lui, le-a dat dreptul sã se 

facã copii ai lui Dumnezeu;
Ioan 1:11-12

 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



Azi puþini se mai gândesc ce cadou sã-Þi ofere; puþini mai 
împodobesc sufletul lor într-o iesle pentru Tine ºi mult mai 
puþini îºi împacheteazã inima drept cadou, pentru a o 
îngenunchia la picioarele Tale!

Minunea ce s-a nãscut odatã cu Tine, pacea, iubirea ºi 
bunãtatea îmbracã pãmântul pentru o singurã zi, unind un 
capãt cu altul al acestuia, un continent cu alt continent, o 
þarã cu altã þarã, un oraº cu altul, un suflet cu un alt suf let...

Doamne Isuse, te rugãm sã oferi, de acest Crãciun, 
parfumul fericirii naºterii Tale tuturor celor care tânjesc sã 
Te cunoascã ºi sã înþeleagã mesajul venirii Tale pe pãmânt!

Te mai rog, Doamne, sã ne faci pe fiecare o stea 
strãlucitoare care sã conducã sufletele oamenilor la 
Lumina-Þi divinã ºi sã devii Tu Însuþi Sursa luminii 
noastre!

Ajutã-ne sã ne amintim cu fiecare zi, cu fiecare 
Crãciun, scopul naºterii Tale! 

Te mai rugãm sã presari Tu pacea în sufletele 
oamenilor, sã torni bucuria ºi sã îmbraci cu speranþã 
lumea noastrã tristã.

Naºterea Ta a marcat Începutul!
Tu eºti singurul copil care, atunci când s-a nãscut, a 

schimbat calendarele lumii ºi a împãrþit timpul în douã. Tu 
ai unit pãmântul, dar ºi omenirea cu Cerul!

Doamne, ajutã-ne sã trãim în fiecare zi minunea de a 
fi parte din Planul Tãu!

Fã-ne, te rugãm, vrednici de Împãrãþia Cerurilor, 
sculptând în noi iubirea, mila, pacea care sã domine viaþa, 
nu doar în perioada Crãciunului, ci în fiecare zi din viaþa 
noastrã!

Isuse scump, te rog sã reverºi asupra noastrã 
dragostea Ta, pentru ca sã trãim din plin naºterea Ta în 
vieþile noastre, ºi nu doar un decembrie înzãpezit!

ªi-ti mulþumim mult, pentru cã doar dragostea Ta ne 
poate da ºi nouã o iubire adevãratã!

 MAI  MULT  DECÂT  UN  DECEMBRIE  ÎNZÃPEZIT                                   

  E luna decembrie. Azi, mergând pe strada ce duce 
spre bisericã, îmi hrãneam privirea cu decorul 
magazinelor aranjate de sãrbãtoare.

Tot felul de globuri, de toate formele, mãrimile ºi 
culorile, atârnau pe geamurile curate ale magazinelor. 
Lumini ºi lumânãri, moºi crãciuni râzând ºi oameni de 
zãpadã, cadouri frumos  ranjate, f lori de hârtie 
creponatã aºteptau- lipite de cristal, sã le acorde trecãtorii 
atenþie.

A FOST ODAT-UN COPILAª 
             Traian Dorz

A fost odat-un Copilaº nãscut într-o livadã,
în grajd, afarã din oraº ... ºi-atât era de drãgãlaº
cã mii ºi mii de îngeraºi s-au coborât sã-L vadã.

În noaptea-n care S-a nãscut s-a-nfiorat pãmântul
cu cântec Cerul s-a umplut ºi crai din loc necunoscut

îngenunchind, când L-au vãzut I-au sãrutat veºmântul.

Apoi trecut-au rând pe rând ca ceasurile anii,
creºtea Copilul Cel plãpând Curat, frumos, cuminte, blând...

dar Îi creºteau cu negru gând ºi Iuda ºi duºmanii ...

El aduna copiii buni, în jurul Lui grãmadã, din stele le-arãta 
cununi, ºi sori frumoºi

ºi mândre luni, ºi le-arãta cu drag minuni
cum n-au mai fost sã vadã.

EL îi iubea cu-atâta dor iar ei la fel pe Dânsul
de-aveau vreun pãs în viaþa lor vreo cerere, 

vreun plâns, vreun dor
EL i-asculta ºi, iubitor, le alina tot plânsul.

Îi învãþa cântãri de Sus, din ceialaltã lume, 
ei ascultau cu gândul dus

cântãri cum nimeni n-a adus 
poveºti cum nimeni n-a mai spus

de zãri cu dulce nume.

...Dar într-o zi s-au adunat duºmanii plin de urã
L-au prins, L-au dus ºi L-au legat cu spinii L-au încununat

ºi L-au lovit ºi L-au scuipat ºi Faþa I-o bãturã.

Pe Cruce-apoi L-au rãstignit cu doi tâlhari de-a rândul
ºi în mormânt pecetluit L-au pus ...

Dar EL era din Cer venit ºi-a biruit mormântul.

Puteri nespuse EL avea pe toþi sã-i nimiceascã 
Dar n-a voit, El suferea

cã-n mila Lui pe toþi voia prin Crucea Lui, prin moartea Sa
de iad sã-i mântuiascã.

... EL a-nviat ºi Sus în Cer Nãlþatu-S-a-n mãrire.
Dar mila multelor dureri L-aduce cãtre cei ce pier

ºi EL coboarã când ei cer la dânºii, cu iubire...

... Ca-n vremea despre care spui curând EL iarãºi vine
sã-i ia la EL în Cer pe-ai Lui Acolo unde jale nu-i ...

ISUSE, când o sã-i aduni Te-ndurã ºi de mine.

astfel noi sã ne putem întoarce acasã în familia lui 

Dumnezeu, ºtiind cã doar astfel Tatãl ne va primi. De 

Crãciun ne reamintim cã suntem Creaþi de El, trãim 

în lumea Lui ºi ne-am rãzvrãtit plecând de acasã. De 

Crãciun Hristos ne cheamã sã ne întoarcem acasã. 

Este cel mai bun mod de a sãrbãtori Naºterea 

Domnului: ACASÃ în familia lui Dumnezeu!

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI

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

O imagine ruptã dintr-o poveste...

În interiorul magazinelor, oamenii cumpãrau 
cadouri. În timp ce-mi alergau paºii printre culorile ºi 
farmecul imaginilor, ochii mi s-au izbit de un brad 
foarte frumos împodobit. Era enorm ºi de un verde viu, 
aranjat cu figurine ºi globuri transparente, betealã de 
catifea aurie cu fire roºii, þesute cu mare mãiestrie...

Era deosebit de frumos...

Pentru o clipã, am avut impresia cã toatã esenþa 
Crãciunului stã ascunsã în acele globuri transparente, 
frumos colorate. Dar mi-am venit în fire întrebându-
mã, cu ce scop toate aceste pregãtiri?

Deodatã, ceva mai departe de impresionantul 
brad frumos ornat, s-a auzit cântând frumos un cor de 
copii binecunoscutul colind ”O, noapte preasfinþitã”. 
Toatã lumea se pregãteºte pentru marele eveniment- 
Crãciunul. Cadouri, mese încãrcate, cinã în familie, 
brad, colinde, zâmbete ºi râsete... Crãciunul!

Aceastã sãrbãtoare opreºte pânã ºi cele mai 
crâncene rãzboaie...

Timp de câteva zile, lumea respirã o pace visatã 
de-a lungul întregului an, acea pace pe care o vor mai 
simþi din nou de-abia la urmãtorul Crãciun.

E sãrbãtoarea care uneºte marginile pãmântului.
Toþi pãmântenii sãrbãtoresc; se reîntâlnesc 

familiile, pãrinþii ºi copiii, nepoþii ºi bunicii...
Ea releagã vechile prietenii, pierdute pe drum,  

de-a lungul anului care tocmai se stinge.
Cred cã sunt singurele momente din an în care 

toþi oamenii aratã milã ºi dragoste faþã de orfani, 
bãtrâni singuratici, vãduve sau bolnavi...

Doamne, dã-ne un Crãciun în fiecare zi, ca sã nu 
mai uitãm de cei ce au nevoie de ajutorul nostru, sã nu 
închidem dragostea în sertarul inimii, sã nu mai 
agãþãm în cui mila ºi bunãtatea pânã la Crãciunul 
viitor, sã nu uitãm sã ne bucurãm de cei dragi în fiecare 
zi!

ªi Te mai rog, Stãpâne, sã ne schimbi modul de a 
gândi, sã regretãm ce-am greºit ºi sã nu greºim din nou, 
sã nu mai judecãm pe alþii absolvindu-ne pe noi înºine, 
învaþã-ne cã nu conteazã ce ai în viaþã ci pe cine ai. 
Adunã-ne pe toþi, din nou, îngenunchiaþi la Ieslea Ta, 
acum!

Salvatorule, mulþi am uitat, prea ocupaþi fiind cu 
pregãtiri, brazi ºi cadouri, de adevãrata semnificaþie a 
acestei minunate sãrbãtori...

Mulþi au uitat cã de Crãciun e, de fapt, chiar Ziua 
Ta!

O, CE VESTE MINUNATÃ ÎN BETLEEM 
NI SE-ARATÃ 

O, ce veste minunatã; În Betleem ni se-aratã
/: Cã a nãscut prunc, Prunc din Duhul; Sfânt Fecioara curatã. :/

2. Cã la Betleem Maria; Sãvârºind cãlãtoria. 
/: În sãrac locaº, lâng-acel oraº; A nãscut pe Mesia. :/

3. Pe Fiul cel din vecie; Ce L-a trimis Tatãl mie 
/: Sã Se nascã, ºi sã creascã; Sã ne mântuiascã. :/

4. E Isus, Pãstorul mare; Turmã ca El nimeni n-are 
/: Noi Îl lãudãm ºi ne închinãm; Cu credinþã tare :/

Pastor, Daniel Mercioniu

U n  dr a m  de î n þ e l e p c i u n e

C  O  L  I  N  D

P O E Z I E
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