Rugãciune specialã pentru
SĂRBĂTOAREA NAȘTERII MÂNTUITORULUI

Bolnavii bisericii „HARUL“

1. Alexe Maria
2. Alexe Ion
3. Baciu Zoia
4. Barbu Zoica
5. Blasek Aurelia
6. Cibu Maxim
7. Ene Lucreția
8. Georgeta Chiș că
9. Ignat Maria
10. Ionescu Eugenia
11. Ivaș cu Maria
12. Lă ză rescu Ș tefan
13. Manea Ioana
14. Micu Gherghina
15. Mihai Constantin
16. Mihă ilescu Marta
17. Mitu Emilia
18. Nica Ș tefia
19. Ologeanu Silvia
20. Omota Nicu
21. Oprea Aurica
22. Radu Aniș oara
23. Ră dulescu Venera
24. Sas Florian
25. Să că cean Elena
26. Să că cean Gheorghe
27. Scâ ntei Marieta
28. Scâ ntei Gheorghi
29. Slujitoru Angela
30. Stan Constantin
31. Stroe Silvia
32. Stroe George
33. Unisor Cornelia
34. Vandici Aurora
35. Vasile Alexandru
36. Voinea Simona
Publicăm numele bolnavilor
pentru a asigura o cât mai bună
informare cu privire la starea
membrilor bisericii. Vă rugãm sã-i
vizitați pe cei care sunt bolnavi și
sã ne informați despre orice
modificare a stãrii lor. Pentru a
obține adresele persoanelor
bolnave, vã rugãm sã luați
legãtura cu pastorul bisericii.

VERSETUL DE AUR AL
SÃPTÃMÂNII

Și Cuvântul S-a făcut trup și
a locuit printre noi, plin de
har și de adevăr. Și noi am
privit slava Lui, o slavă
întocmai ca slava singurului
născut din Tatăl.
(Ioan 1:14)

sSă -I mulțumim lui Dumnezeu Tată l pentru
planul alcă tuit din veș nicie pentru mâ ntuirea
noastră .
sSă -I mulțumim Fiului Să u, Isus Hristos, că la
ı̂ m plinirea vremii a venit ı̂ n lume ca să -i
mâ ntuiască pe cei pă că toș i.
sSă -I mulțumim Duhului Sfâ nt care ıî convinge ș i azi pe oameni că Isus cel ın
̂ trupat
ın
̂ Betleem este Dumnezeu adevă rat din Dumnezeu adevă rat.
sSă mijlocim pentru toți cei care vor asculta colinde ș i mesaje despre naș terea
Domnului, să ın
̂ țeleagă ș i să creadă .
sSă ne rugă m pentru credincioș i să nu tacă de să rbă tori, ci să vestească tuturor
cunoscuților ș i vecinilor că ni s-a nă scut un Mâ ntuitor.
sSă ne rugă m pentru toate acțiunile evanghelistice ale bisericii noastre cu ocazia
să rbă torilor (ın
̂ familii, ın
̂ ș coli, ın
̂ penitenciar, ın
̂ clă direa bisericii).
sSă ne rugă m pentru toți copiii care vor primi cadouri să nu uite că cel mai mare
Dar este Isus.
sSă ne rugă m pentru Româ nia, pentru poporul româ n, să -L descopere pe
Să rbă torit de să rbă tori.
sSă ne rugă m pentru creș tinii care să rbă toresc Naș terea Domnului cu riscul de a fi
arestați, ın
̂ chiș i, uciș i, persecutați, ın
̂ țările ostile creș tinismului.
sSă ne rugă m pentru ț ările Europei să nu se lepede de creș tinism ș i să
să rbă torească naș terea lui Isus Hristos.

Anunțuri:
o
DOCTRINE BIBLICE. In această după amiază se continuă cu
prezentarea doctrinelor biblice. Se va prezenta doctrina despre om ș i
despre pă cat. Vă aș teptă m să participați ș i eventual ș i cu ın
̂ trebă ri legate de
acest subiect.
o
CATEHEZÃ. Continuă noul studiu de cateheză pentru toți cei care
doresc să -L urmeze pe Domnul Isus, să cunoască adevă rurile Scripturii
privind mâ ntuirea sufletului. Intâ lnirile au loc în fiecare duminică
dimineața de la ora 9.00, ın
̂ corpul din față, la etaj (Bibliotecă ). Vă
aș teptă m!
o EUTIH. Intâ lniri cu Isus. Vii obosit. Pleci transformat. Marți, de la
18.30.
o
ADOLESCENȚI. Adolescenții sunt aș teptați vineri, de la 18.30, la
ın
̂ tâ lniri speciale, pentru vâ rsta lor.
o
GRUPURI DE RUGÃCIUNE. Vã reamintim cã existã un timp de
rugã ciune în fiecare duminicã dimineața de la ora 9.00-9.50, pentru
fraț ii, surorile ș i tinerii care doresc sã mijloceascã pentru lucrarea
Domnului din biserica noastrã . Intâ lnirile au loc ın
̂ corpul din fațã, la etaj.
o
CITIREA BIBLIEI. Anul acesta vom citi Noul Testament ın
̂ ordine
cronologică . Primele ș ase luni vom citi cele patru evanghelii simultan,
urmă rind lucrarea Mâ ntuitorului ın
̂ ordine cronologică . Pentru citirea
Bibliei prin proiectul Dialogos vă rugă m să urmă riți Pliantul Dialogos pe
care ıl̂ gă siți ın
̂ holul bisericii.
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Isus Hristos – Cuvântul întrupat
Ioan 1:1-18
Trebuie să recunoaș tem că luna decembrie are farmecul ei aparte ın
̂ tre
celelalte luni ale anului. Incă din primele zile ale acestei luni, totul ım
̂ bracă
straie de să rbă toare, mii de beculețe multicolore stră lucesc pe marile
bulevarde, ın
̂ parcuri, ın
̂ marile magazine ș i chiar ın
̂ multe case. Cei mai mulți
se gâ ndesc deja la meniul de Cră ciun, mai bogat sau mai să rac, după bugetul
fiecă ruia, dar ș i la darurile pe care speră să le primească .
Insă , pentru cei care cunosc semnificația acestei să rbă tori, adevă rata
bucurie vine din altă parte, vine din miracolul ın
̂ trupă rii Fiului lui Dumnezeu,
vine din bucuria să rbă toririi acestui mă reț ș i unic eveniment ı̂n istoria
omenirii.
Intruparea Fiului lui Dumnezeu a fost ın
̂ planul veș nic al lui Dumnezeu,
care avea să se ım
̂ plinească la ceasul hotă râ t de Dumnezeu, avâ nd ca scop
salvarea omenirii de la pierzare veș nică .
Evangheliș tii Matei ș i Luca prezintă ı̂ n evangheliile lor detalii
referitoare la naș terea Mâ ntuitorului, prezentâ nd-o din perspectivă
pă mâ ntească . Evanghelistul Ioan ı̂ n să descrie evenimentul ı̂ n trupă rii
Domnului Isus dintr-o altă perspectivă , din perspectivă cerească , vorbind
despre existența lui Isus ın
̂ ainte de a intra ın
̂ lumea noastră , existâ nd din
veș nicia veș niciilor, afirmâ nd apoi, că El este Cuvântul întrupat al lui
Dumnezeu.
Iată , ın
̂ acest sens, câ teva adevă ruri pe care le prezintă Ioan ın
̂ acest
pasaj:
I.Isus Hristos - Cuvântul preexistent
La început era Cuvântul și Cuvântul era cu Dumnezeu și Cuvântul era
Dumnezeu. (v 1)
Ce ın
̂ țelegem din aceste cuvinte? Faptul că Isus Hristos:
-este etern
-este o persoană
-este divin
Acest adevă r despre Isus te obligă la ın
̂ chinare ș i adorare. Esti gata să I
le acorzi?
II.Isus Hristos - Cuvântul întrupat
Și Cuvântul S-a făcut trup.... (v 14)
Care a fost atitudinea oamenilor față de Cuvâ ntul ın
̂ trupat?
-nu L-au cunoscut
-nu L-au primit
-puțini au crezut ın
̂ El
Tu din ce categorie faci parte?
Continuarea în pagina 2

III.Isus Hristos - Cuvântul dăruit
În El era viața și viața era lumina
oamenilor...(v 4). Și noi toți am primit din plinătatea
Lui, și har după har. (v 16)
Ce a adus Fiul lui Dumnezeu cu Sine?
-viața
-lumina
-harul
Isus Hristos S-a ın
̂ trupat ca să -ți ofere aceste
mari binecuvâ ntă ri. Eș ti gata să le primeș ti?
Prin harul lui Dumnezeu vom mai să rbă tori
ın
̂ că o dată naș terea Mâ ntuitorului. Este ın
̂ că un prilej
să -I mulțumim lui Dumnezeu că L-a trimis pe Fiul Să u
pe pă mâ nt să ia un trup ca al nostru, ș i ın
̂ tr-un trup
asemenea oamenilor, dar fă ră pă cat, să ne izbă vească
de sub blestemul pă catului.
Câ nd vom ın
̂ țelege pe deplin acest adevă r,
vom descoperi adevă rata semnificație a Cră ciunului
iar Domnul Isus va fi să rbă torit cu adevă rat ın
̂ inimile
noastre.
Pastor, Nicolae Ologeanu

ISTORIA REFORMEI
Recuperarea creștinismului o chemare la o credință autentică
de A.W. Tozer
Biserica lui Isus Hristos nu a avut niciun
admirator mai mare și niciun critic mai aspru decât
Aiden Wilson Tozer, spune James Snyder ı̂ n
introducerea că rții Recuperarea creștinismului – o
chemare la o credință autentică, ce cuprinde scrieri
ale predicatorului american.
Esența slujirii lui Tozer a fost să cheme Biserica
să se întoarcă înapoi la rădăcini, scrie Snyder.
Convingerea lui era că Biserica creștină pierde teren și
că cineva trebuie să atragă atenția oamenilor să se
întoarcă la credința autentică în Isus Hristos.
Comparând creștinismul contemporan cu cel biblic, el
a remarcat o distanțare clară față de spiritualitatea
autentică văzută în Scriptură.
Tozer a enumerat trei lucruri despre care el a
crezut că sunt diametral opuse lucrării Duhului Sfânt
în biserica locală: (1) sistemul marii afaceri, (2)
sistemul industriei spectacolului și (3) sistemul
publicității în stil Madison Avenue.
El a vrut să vadă din nou slujbe în biserică în
care prezența lui Dumnezeu să fie atât de copleșitoare
încât să nu poți vorbi cu voce tare; unde predica despre
Dumnezeu să fie atât de înălțătoare încât oamenii să
plece acasă după program în tăcere, nefiind în stare să

mai vorbească.
De aceea, scrierile cuprinse ı̂n volumul
Recuperarea creștinismului sunt menite să mustre
ș i să provoace la auto-analiză , spre ın
̂ toarcerea
credincioș ilor la adevă rul biblic ș i la spiritul
primilor creș tini.
In primul capitol Tozer ține să accentueze
faptul că există o autoritate absolută în cadrul
Bisericii, și acea autoritate este Isus Hristos. Isus
Hristos Își exercită autoritatea absolută prin
Scripturile scrise de oameni care au fost inspirați
de Duhul Sfânt. Orice problemă din Biserică, de pe
vremea Cincizecimii până la ora aceasta, este
tratată în cartea extraordinară pe care noi o
numim Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă vrem să
recuperăm creștinismul Noului Testament, trebuie
să ne ın
̂ toarcem la credința Noului Testament,
spune el.
In capitolul 3, Tozer admite că suntem
descendenți ai crezului apostolic. Nimeni nu va
pune la îndoială asta. Eroarea constă în faptul că
presupunem că dacă suntem descendenți ai
aceluiași crez, suntem și descendenți spirituali.
Pentru că credem ce a crezut Petru, ne
închipuim că suntem și noi tot ce a fost Petru.
Pentru că ne conformăm în ce privește crezul,
presupunem că suntem identici spiritual.
De aceea, el prezintă ı̂ n continuare
semnele prin care ară tă m că avem aceiaș i
identitate ca Biserica primară .
In capitolul 4, intitulat Mișcarea ecumenică
cea rău prevestitoare, Tozer atrage atenția asupra
faptului că unitatea bisericii creștine în Duhul este
un lucru, iar uniunea tuturor grupurilor creștine
este cu totul altceva.
Desăvârșirea acestei unități crește odată cu
fiecare om care este botezat de Duhul Sfânt în
Trupul lui Hristos. Desăvârșirea acestui Trup, până
întreaga Biserică frumoasă va fi adusă înaintea
prezenței lui Hristos, este treaba Duhului Sfânt prin
Scripturi, prin pastori, învățători și luptătorii în
rugăciune de pe pământ.
Dar există o diferență între mișcarea
ecumenică, care ar unifica într-o imensă superorgamizație toți oamenii care se declară creștini, și
adevărata Biserică, care este un organism viu,
născut din Duhul, spălat în sângele lui Hristos și
adăugat Trupului lui Hristos printr-o operație
misterioasă a Duhului Sfânt numită regenerare.

In capitolul 6 Tozer arată care sunt ın
̂ suș irile
unui om cu adevă rat nă scut din nou. El declară că
acesta are o viață schimbată ın
̂ mod radical, ın
̂ care
acum accentul nu mai este pus pe exteriorul să u, ci pe
ceea ce se află ın
̂ interior.
De asemenea, atitudinea sa față de bunurile
pământești este schimbată complet. Nu mai are
sentimentul de proprietar, deținătorul vreunui bun, ci că
este doar un administrator căruia i s-a încredințat ceva
pentru o vreme. Câtă vreme ne imaginăm că deținem
ceva, acel lucru ne va fi un blestem. Câtă vreme
recunoaștem că nu deținem nimic, totul este al
Domnului, susține Tozer.
Nu ın
̂ ultimul râ nd, un om nă scut din nou, aderă
la un nou cod moral, pe care ıl̂ respectă .
In contrast, ın
̂ capitolul 8 al că rții Recuperarea
creștinismului, Tozer prezintă caracteristicile unui
creș tin lumesc, pornind de la comparația acestuia cu
un bebeluș .
In primul râ nd acesta este preocupat doar de
sine, fă ră nicio considerație sau preocupare pentru cei
din jur. In al doilea râ nd, asemeni unui bebeluș ,
creș tinul lumesc este foarte afectat de stă rile
emoționale ș i este dependent de factori externi.
La fel cum un bebeluș nu are un scop anume, ș i
creș tinul lumesc este lipsit de scop ș i, de aceea,
neproductiv. El trăiește o viață de joc și divertisment. Tot
ceea ce face trebuie să se transforme în joacă.
De asemenea, un creș tin lumesc dă vina pe alții, este
dedat la bosumflare, irascibilitate ș i chef de ceartă .
In final, un creș tin lumesc nu poate mâ nca hrană
tare, consistentă . Un creștin adevărat trebuie să fie în
stare să consume o dietă echilibrată, spune Tozer. Un
creștin duhovnicesc este o persoană care a crescut în
Dumnezeu, este matură și crește în Duhul. Deci haideți
să-L rugăm pe Dumnezeu să ne facă niște creștini maturi
și să ne crească în har și în cunoștința Domnului nostru
Isus Hristos.
Descoperiț i mai multe pasaje din cartea
Recuperarea creștinismului de A.W. Tozer ș i cum putem
ș ti dacă un lucru este de la Dumnezeu, ascultâ nd
emisiunea CARTEA E O VIAȚ A, sâmbătă, 16
decembrie, de la ora 14:20 la RVE pe 94,2 FM sau pe
rve.ro. Pentru a fi la curent cu difuză rile emisiunii
intrați ș i pe carteaeoviață.com.

RUGĂCIUNE
Rugăciune pentru RVE București
Aș a cum ne-a solicitat noul director al RVE
Bucureș ti, Cristian Matei, atunci câ nd a fost prezent
ın
̂ biserica noastră , să ne rugă m ș i să postim pentru
urmă toarele motive:
- Unitatea echipei RVE Bucureș ti
- Resurse umane, financiare, spațiu adecvat
- Emisie de 24 de ore pe 94,2 FM

F I Ț I G A TA S Ă R Ă S P U N D E Ț I …
ÎN CINE, CE ȘI DE CE CREZI?
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 ı̂ n china drept adevă ratului
Dumnezeu. Ioan 4:19-26
Pentru a creș te spiritual ș i a sluji altora.
Filipeni 1:9-11
Pentru a ră spunde corect celor ce te
chestionează . 1 Petru 3:15-16
Pentru a discerne adevă rul de ră stă lmă cirile
adevă rului. 2 Petru 3:15-18
Pentru a-ți forma o gâ ndire creș tină ın
̂ tr-o
societate seculară . 1 Corinteni 10:4-5
Ce este teologia?
Exprimarea gâ ndurilor pe care le ai după ce
meditezi asupra lui Dumnezeu.
Cine face teologie?
Ateul care spune: Nu există Dumnezeu!
Credinciosul care spune: Doamne-ajută !
De câte feluri este teologia?
Teologie biblică , sistematică , patristică ,
reformată etc.
In fiecare duminică seară , de la ora 17.30, ne
evaluă m ș i ne consolidă m CREZUL. In cine cred? Ce
cred? De ce cred? Expunem ın
̂ vă țăturile biblice ın
̂
mod sistematic. Apoi, punem ı̂ntrebă rile care ne
fră mâ ntă ın
̂ legă tură cu ın
̂ vă țătura prezentată .
Duminica aceasta, 10 decembrie, ș i
duminica viitoare, 17 decembrie, vom continua să
abordă m adevă rul biblic despre „accidentul” din
Eden, PĂCATUL, ș i „victimele”, OAMENII nă scuți din
Adam ș i nevoia lor de SALVARE.
Sufăr… dar nu mi-e rușine, căci știu în cine am
crezut…dreptarul învățăturilor sănătoase, pe care leai auzit de la mine, ține-l… (2 Timotei 1:12-13)

