Aria de slujire:
POSTUL ªI RUGÃCIUNEA

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Adam Floarea
2. Alexe Maria
3. Alexe Ion
4. Baciu Zoia
5. Barbu Zoica
6. Blasek Aurelia
7. Chiþoiu Constanþa
8. Cibu Maxim
9. Cojocaru ªtefan
10. Craºovan Petru
11. Ene Lucreþia
12. Ignat Maria
13. Ion Rozalia
14. Ionescu Eugenia
15. Ivaºcu Maria
16. Lãzãrescu ªtefan
17. Micu Gherghina
18. Mihai Constantin
19. Mihãilescu Marta
20. Mitu Emilia
21. Nica ªtefia
22. Omota Nicu
23. Radu Aniºoara
24. Rãdulescu Venera
25. Sas Florian
26. Sãcãcean Elena
27. Sãcãcean Gheorghe
28. Scântei Gheorghi
29. Simion Adrian
30. Slujitoru Angela
31. Stan Constantin
32. Þoldan Lina
33. Tudose Laurenþiu
34. Uniºor Cornelia
35. Vasilescu Jean
36. 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,
vãrugãm sãluaþi legãturacu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

sPost ºi rugãciune pentru misiunea din luna decembrie
sPost ºi rugãciune pentru curãþire, smerire ºi împuternicire
sPost ºi rugãciune pentru îndrãznealã ºi perseverenþã în
mãrturisire, pentru fiecare credincios
sPost ºi rugãciune pentru cei care vor primi invitaþii, ca sã
rãspundã chemãrii
sPost ºi rugãciune pentru cei care vor fi implicaþi direct pe
teren (penitenciar, spitale, ºcoli, grãdiniþe, Auditorium Pallady)
sPost ºi rugãciune pentru cãlãuzirea Bisericii Harul în toate deciziile ºi acþiunile ei viitoare
sPost ºi rugãciune pentru alegerea unui nou pãstor anul viitor
sPost ºi rugãciune de mulþumire pentru anul care a trecut
sPost ºi rugãciune pentru har în anul viitor

Rugãciune: Prioritãþile Bisericii Harul
s
s
s
s
s
s
s

Perseverenþa în post ºi rugãciune
Cãlãuzire în evanghelizare ºi misiune
Formarea de noi slujitori ai Cuvântului
Alegerea unui nou pãstor
Acoperirea tuturor ariilor de slujire cu slujitori dedicaþi
Înviorare ºi creºtere spiritualã a bisericii
Glorificarea lui Hristos ºi impact în societate

Anunþuri:
o

PROGRAMUL DE SARBÃTORI. Se aflã în interiorul buletinului.

o EVENIMENT EVANGHELISTIC. În aceastã dupã amiazã, de la ora 17.00 va avea
un eveniment evanghelistic la Auditoriun Pallady, în cartierul nostru. Detalii cu
privire la aceastã locaþie le puteþi gãsi pe invitaþiile care au fost deja împãrþite. Vã
aºteptãm împreunã cu toþi cei pe care i-aþi invitat: pãrinþi, copii, prieteni, rude, vecini.
o CATEHEZÃ. Reamintim celor interesaþi cã în biserica noastrã se desfãºoarã un
curs de catehizare, adicã un curs de iniþiere în cunoaºterea doctrinelor de bazã ale
Scripturii. Dorim ca cei care participã la acest studiu sã cunoascã adevãrurile
fundamentale din Sfânta Scripturã privind mântuirea sufletului ºi sã experimenteze
trãirea unor vieþi creºtine autentice. Întâlnirile au loc în fiecare duminicã dimineaþa
de la ora 9.00, în corpul din faþã, la etaj (Bibliotecã). Vã aºteptãm!
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. A început un nou ciclu al proiectului Dialogos. În urmãtorii
trei ani vã propunem sã citim Biblia în ordine cronologicã. Vom urmãri planul
rãscumpãrãrii aºa cum a fost derulat de Dumnezeu în istorie, de la Geneza la
Apocalipsa. Saptãmâna aceasta se va citi Exod 11-17.

Ea va naºte un Fiu, ºi-I vei
pune numele Isus, pentru cã
El va mântui pe poporul Lui
de pãcatele sale.
(Matei 1:21)

17.30 –19.00

Nr. 381 20 decembrie 2015

Cântarea Mariei
Luca 1:26-56
Ne-am obiºnuit, ca odatã ce pãºim în luna decembrie, gândurile noastre sã
se îndrepte cãtre marea sãrbãtoare a naºterii Mântuitorului. Crãciunul este
sãrbãtoarea creºtinã pe care o întâmpinãm de fiecare datã cu mare bucurie ºi
multã cântare. Pe mãsurã ce ne apropiem de sãrbãtoarea naºterii Pruncului Isus,
colindele încep sã fie auzite tot mai intens pe mai toate canalele de radio,
televiziune, internet, pe telefoanele mobile ºi credem cã ºi în toate bisericile
creºtine. Aproape toþi oamenii, fie cã vor, fie cã nu vor, aud vestea minunatã, cã
acum douã mii de ani s-a nãscut Mesia, Fiul lui Dumnezeu, ca sã-i mântuiascã pe
pãcãtoºi.
Citind Evangheliile care descriu evenimentul naºterii lui Isus Hristos,
putem remarca faptul cã acest eveniment unic din istoria omenirii a fost
acompaniat de multã cântare, de multã laudã adusã lui Dumnezeu, pentru acest
dar ceresc oferit lumii cãzute în pãcat.
Evanghelistul Luca, inspirat de Duhul Sfânt, a consemnat în evanghelia sa,
multe cântãri care au fost înãlþate cãtre Dumnezeu la acest mãreþ eveniment al
naºterii Mântuitorului: cântarea Elisabetei, a Mariei, a preotului Zaharia, a
bãtrânului Simeon, ºi nu în ultimul rând, cântarea îngerilor. Cerul ºi pãmântul,
îngeri ºi oameni au adus glorie lui Dumnezeu, pentru cã planul Sãu de salvare a
lumii avea sã fie împlinit prin întruparea Fiului Sãu.
Între cântãrile amintite cu prilejul naºterii lui Isus, ne vom opri la
cântarea Mariei, în care descoperim multe motive pentru care ea Îl
preamãreºte pe Dumnezeu.
1.Îl laudã pe Dumnezeu pentru harul mare arãtat faþã de ea
-harul alegerii (v 27,48)
-harul binecuvântãrii (v 28, 48)
-harul mântuirii (v 47)
2.Îl laudã pe Dumnezeu pentru ceea ce este El
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Nicolae Ologeanu - Pastor 021 348.48.42 - mobil 0724 308.726
Daniel Mercioniu - Pastor 031 809.28.40 - mobil 0724 308.749
Adrian Corcãu - Casier 021 673.78.05 - mobil 0721 368.837
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B.C.R. Agenþia Theodor Pallady
Cod Fiscal - 12117218

-Mântuitor (v 47)
-Atotputernic (v 49)
-Sfânt (v 49)
-Îndurãtor (v 50)
Continuarea în pagina 2

3.Îl laudã pe Dumnezeu pentru misiunea Fiului Sãu pe
pãmânt
-va înãlþa pe cei smeriþi (v 52)
-va sãtura pe cei flãmânzi (v 53)
-va împlini fãgãduinþele Tatãlui (v 54-55)
Având în vedere inima plinã de laudã a Mariei,
haideþi sã ne cercetãm dacã ne este ºi nouã inima plinã de
laudã adusã lui Dumnezeu, aºa cum a fost a ei? Îi mulþumim
noi îndeajuns lui Dumnezeu ºi Îl lãudãm pentru harul
mântuirii ºi pentru binecuvântãrile pe care le-am primit prin
Isus Hristos? Îl lãudãm noi pe Dumnezeul nostru Cel
Atotputernic, Sfânt ºi plin de îndurare faþã de noi? Îl lãudãm
noi pe Dumnezeu pentru toatã lucrarea pe care a sãvârºit-o
Fiul Sãu în vieþile noastre?
Doresc ca aceastã minunatã cântare a Mariei sã ne
inspire ºi sã ne motiveze ºi pe noi în a-L preamãri pe
Dumnezeu pentru ceea ce a fãcut pentru noi, pentru ceea ce
este El ºi pentru lucrarea sãvârºitã de Fiul Sãu pe pãmânt
pentru noi.
Pastor, Nicolae Ologeanu

PROGRAMUL DE SÃRBÃTORI
Duminicã 20 decembrie:
10.00 - 12.00 - program obiºnuit
17.00 - 19.00 - eveniment la Auditorium Pallady
Miercuri 23 decembrie:
- se suspendã
Joi 24 decembrie (Ajun Crãciun ):
17.30 - 19.00 - (rugãciune, predicã)
Vineri 25 decembrie (Crãciunul):
10.00 - 12.00 - (închinare,cor copii, predicã)
dupã amiazã - sãrbãtoarea Crãciunului în familie
Duminicã 27 decembrie:
10,00 - 12,00 - (închinare,rugãciune, predicã)
17.30 - 19.30 - (închinare, predicã)
Miercuri 30 decembrie:
- se suspendã
Joi 31 decembrie (Ajun An Nou):
17.30 - 19.30 - (rugãciune, mãrturii, urãri)
Vineri 1 ianuarie 2016 (An Nou):
10.00 - 12.00 - rugãciune, predicã
Duminicã 3 ianuarie:
10.00 - 12.00 - închinare, rugãciune, predicã, Cina)
17.30 - 19.30 - închinare, predicã

U n d r a m de î n þ e l e p c i u n e
MIRACOL de CRÃCIUN
Trãia odatã un bãieþel care locuia împreunã cu
pãrinþii sãi într-o colibã, undeva la marginea unui sat.
Deºi avea doar cinsprezece ani, bãiatul îi întrecea pe
toþi copiii bogaþilor din sat atât ca staturã cât ºi ca
isteþime. Bãtrânii satului îl ascultau în zilele de
sãrbãtoare cum le vorbea ºi le povestea despre sfinþii
din Biblie, cu mare atenþie.Ochii sãi mari ºi verzi te
fãceau sã-i asculþi spusele, dar ºi sã le crezi, deºi pe unii
dintre vecini îi supãra justeþea afirmaþiilor sale. El le
spunea totdeauna adevãrul fãrã sã se ruºineze ºi îi
mustra pe cei care nu fãceau un lucru bun, spre a pãrea
mai înþelepþi decât erauîn realitate.
Pãrinþii lui, buni creºtini dar sãraci ºi bolnavi,
erau de multe ori înfometaþi ºi se bazau pe el sã le aducã
o pâine câºtigatã cinstit acasã. Tatãl sãu era ºchiop, iar
mama se-ngrijea de el.
Bãiatul era iubit de pãrinþii sãi ºi apreciat
pentru tot ceea ce fãcea ca sã-i ajute, dar ºi pentru
vorbele lui pline de respect ºi înþelepciune. Lucas, cãci
aºa se numea bãiatul, era mulþumitor bunului
Dumnezeu pentru sãnãtatea pe care i-o dãduse ca ºi
pentru darul vorbirii cu care-l înzestrase, deºi se
nãscuse într-o familie de oameni nevoiaºi. Trebuia,
desigur, ca sã se poatã întreþine de pe o zi pe alta, sã
meargã ºi sã caute de lucru prin sat. Uneori gãsea,
alteori nu, ºi era mai trist atunci pentru el ºi pãrinþii lui.
Lucas se ferea cât de mult putea sã sãvârºeascã lucruri
rele, pe care le fãceau ceilalþi copii ºi oameni din sat, ºi
încerca sã ajute cu puterile lui pe toþi cei care aveau
nevoie de sprijinul sãu.
De aceea, lucra zi de zi pe la oameni pentru un
bãnuþ sau pentru o pâine caldã ºi, de fiecare datã, el
primea mai mult pentru seriozitatea ºi pentru munca
lui. Sãtenii îl iubeau pe acest bãieþaº, iar femeile
începeau sã plângã atunci când el le recita poezii
despre dragostea de mamã ºi de semeni.
Pãrinþii sãi erau ºi ei niºte oameni buni de
asemenea. Coliba în care locuiau era, de fapt, o singurã
cãmãruþã cu gãuri în ziduri, iar ºoriceii locuiau ºi ei
împreunã cu proprietarii. Iarna, nu aveau cu ce face un
foc foarte serios aºa cã, doar pãturile gãurite de
vechime erau o sursã pe care contau pentru a se încãlzi.
Lucas ºi pãrinþii lui se rugau mereu divinitãþii pentru
un miracol de Crãciun. Îºi doreau o cãsuþã, oricât de
micã, dar în care sã-ºi poatã face focul fãrã ca aceasta

sã se aprindã ºi voiau mãcar o camerã mai mult, pentru cã
una era micã ºi neîncãpãtoare pentru familia lor. Lucas
vedea lacrimile din ochii pãrinþilor sãi ºi li le ºtergea cu
mâinile sale asprite de muncã ºi de vântul rece al iernii.
-Scumpii mei pãrinþi, nu plângeþi pentru mine! Sunt
destul de puternic ºi pentru iarna aceasta. Totul va fi bine,
nu vã îngrijoraþi! Spunea lucrul acesta doar pentru a nu-ºi
mai vedea pãrinþii plângând, dar numai el ºtia cât se simþea
de slab ºi obosit.
-Copilul nostru iubit, înainte de a te naºte, eu am avut
un vis deosebit, iar acesta s-a adeverit, îi spuse mama lui cu
ochii încã înlãcrimaþi, în timp ce-ºi mângâia pe creºtet
bãiatul.
-Ce fel de vis, mama? o întrebase atunci Lucas curios.
-Într-o noapte friguroasã ca aceasta, când eram
însãrcinatã cu tine, am avut un vis deosebit de care-mi
amintesc ºi acum. Se fãcea cã înaintea mea se afla o fiinþã
îmbrãcatã în alb ºi care mi-a spus:”Nu te teme, fiindcã îþi
aduc o veste bunã! Copilul pe care-l porþi în pântece va fi o
mare bucurie pentru voi pãrinþii, deoarece vã va fi de mare
ajutor ºi-L va sluji de asemenea pe Dumnezeu, vorbindu-le
oamenilor despre El ºi Împãrãþia Lui”.Dupã ce mi-a spus
aceste cuvinte, a dispãrut imediat.
-Acum înþeleg, mamã,îi spuse Lucas, abia acum
înþeleg cã Dumnezeu mi-a oferit acest dar de a le vorbi
oamenilor despre El. ªi o voi face în continuare, pentru cã
asta e voia Lui pentru mine.
Nu departe de coliba în care locuia Lucas împreunã
cu pãrinþii lui, niºte consãteni începuserã din varã sã
construiascã o casã. Uneori, când avea timp, venea sã-i ajute
ºi Lucas. Timpul trecea, iar oamenii aceºtia terminaserã
deja construcþia. Casa fusese mobilatã ºi pregãtitã pentru a
fi locuitã de o comunitate de oameni credincioºi, care-l
iubeau pe Lucas, pe pãrinþii lui, ºi care doreau sã-i vadã
trãind în condiþii omeneºti.
Tocmai se apropia Crãciunul ºi în ajunul acestei
sãrbãtori, unul dintre vecini sosi în casa familiei lui Lucas ºi
le spuse:
-Oameni buni, Dumnezeu ne-a pus pe inimã ºi ne-a ºi
ajutat sã facem pentru voi o casã. Luaþi-vã deci lucrurile pe
care doriþi sã le pãstraþi ºi haideþi de-acum, în noua voastrã
casã!
Speriaþi, ei tresãrirã la minunata veste pe care le-o
adusese vecinul ºi nu le venea sã creadã cã e adevãrat ceea
ce auzeau. Dar impresionaþi de tonul vecinului lor, se
îmbrãcarã ºi pornirã imediat împreunã cu acesta, cãlcând
pe urmele paºilor lui. Ajunºi acasã, constatarã cã aceasta
era nu numai mobilatã, cãlduroasã, dar ºi cã în bucãtãrie
masa era încãrcatã cu mâncãruri pregãtite pentru
sãrbãtoarea de Crãciun. Lucas, curios din fire, cercetã mai
atent casa ºi gãsi, la un moment dat pe o masã, un bilet pe
care scria:”Miracolele se întâmplã la Sãrbãtoarea Naºterii
Domnului, de Crãciun. Bine aþi venit în noua voastrã
casã!”Iar pe spatele biletului era scris:”De la Dumnezeu”.

Biserica persecutatã
25 de creºtini au fost eliberaþi
de ISIS în Siria
Statul Islamic a eliberat încã 25 de ostatici creºtini,
joi 9 decembrie, în Siria. Grupul pare a fi format din 23 de
bãrbaþi de diferite vârste ºi doi bãieþi. Toþi 25 au ajuns cu bine
în satul Tel Tamar din nord-estul Siriei, anunþã Barnabas
Fund.
Aceºti ostatici fac parte din cei 253 de creºtini care au
fost luaþi în captivitate la sfârºitul lunii februarie, atunci când
militanþii au fãcut o razie în satele asiriene principale, de-a
lungul râului Khabur din nord-estul Siriei. Credincioºii au
suferit nouã luni din cauza jihadiºtilor sângeroºi. SI continuã
sã elibereze câþiva ostatici, în special persoanele în vârstã, în
grupuri mici. În jur de 120 de persoane au fost eliberate pânã
acum.
Într-un clip video lansat la începutul lunii octombrie,
militanþii SI executã trei bãrbaþi, care erau þinuþi ostatici;
jihadiºtii au ameninþat cã vor face la fel ºi celorlalþi ostatici
dacã cererile lor de rãscumpãrare nu vor fi satisfãcute. În
prezent, încã 130 de ostatici rãmân captivi.
În toatã Siria, oficial, SI þine în captivitate cel puþin
362 de creºtini. Ei sunt þinuþi în mizerie ºi mare înghesuialã,
iar adesea sunt folosiþi ca scuturi umane.
Ostaticii eliberaþi au povestit cum bãrbaþii ºi bãieþii
mai mari de multe ori sunt separaþi de soþii ºi copii. Unii
dintre ei au stat în aºa mare înghesuialã cã trebuiau sã facã cu
rândul ca sã se culce jos. Aerul era atât de stricat încât
trebuiau sã se rânduiascã pentru câteva înghiþituri de aer
curat de la fereastrã.
Fundaþia Barnabas ºi-a asumat responsabilitatea de
a îngriji de fiecare dintre aceºti ostatici eliberaþi recent,
rãspunzând la nevoile lor de bazã ºi astfel demostrând
dragostea fraþilor ºi surorilor din întreaga lume, care se
roagã pentru ei.
Rugaþi-vã în continuare ca Dumnezeu sã
pãzeascã pe ceilalþi ostatici de orice rãu ºi de orice boli, ºi
ca toþi ºi fiecare sã fie cât mai curând eliberaþi. Cereþi
Domnului sã restabileascã pe fiecare dintre aceºti ostatici
eliberaþi. Rugaþi-vã ca nevoile lor sã fie satisfãcute ºi ca
sufletele lor zdrobite sã experimenteze pacea Tatãlui
iubitor din ceruri.
Sursa:www.stiricrestine.ro

