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

Dar ın
̂ gerul le-a zis: „Nu vă
temeți: căci vă aduc o veste
bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul:
astăzi în cetatea lui David, vi
S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul”
Luca 2:10-11

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:

17.30 –19.00
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Cum sărbătorim Crăciunul?
Luca 2:1-20
Intre marile să rbă tori creș tine, Cră ciunul este să rbă toarea pentru care
oamenii fac cele mai multe pregă tiri. Cei mai mulți se gâ ndesc cu mult timp
ın
̂ ainte unde să petreacă Cră ciunul, cu cine să -l petreacă , ce să conțină masa de
Cră ciun, ce daruri să ofere celor dragi. Astfel că preocupă rile pentru această
mare să rbă toare sunt atâ t de multe ș i atâ t de obositoare, ın
̂ câ t ıî fac pe cei mai
mulți să uite lucrul cel mai important, ș i anume, cum trebuie sărbătorit cel
mai bine ș i cel mai frumos, Pruncul născut în ieslea Betleemului, cum
trebuie cinstit ș i adorat Cel care a venit ın
̂ lumea noastră ca să ne mâ ntuiască .
Prin harul lui Dumnezeu să rbă torim ı̂ n că o dată naș terea
Mâ ntuitorului ș i trebuie să ș tim cum s-o facem câ t mai bine. Putem ș ti dacă ne
vom ın
̂ toarce la primul Cră ciun, la originea acestui eveniment istoric. Vom ș ti
dacă ne vom uita cu atenție la cei care au fost martori ai acestui eveniment ș i
vom ın
̂ cerca să avem atitudinea pe care aceș tia au avut-o față de Pruncul Isus.

o PROGRAMUL DE SĂRBĂTORI. Programul pentru să rbă tori se află ın
̂
interiorul buletinului.

Aș adar, haideți să vedem care sunt lucrurile care nu trebuie să lipsească
de la să rbă toarea Cră ciunului:

o CATEHEZÃ. Studiul de cateheză va continua să se țină ș i ın
̂ perioada
să rbă torilor. Ii aș teptă m ın
̂ continuare pe toți cei care doresc 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 ).

1.Un loc în inima noastră pentru Pruncul Isus
Atunci nu s-a gă sit un loc ın
̂ care să se nască Isus.
Fă -I astă zi un loc ın
̂ inima ta ın
̂ care să se nască ș i să locuiască Isus.

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.

2.O închinare sinceră înaintea Pruncului Isus
Au fă cut-o atunci pă storii ș i magii.
Nu vrei să te ală turi lor?

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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3.O inimă gata să dăruiască Pruncului Isus
Magii veniți de departe au fost foarte generoș i cu darurile pe care le-au
oferit lui Isus.
Mâ ntuitorul aș teaptă să -I dă ruieș ti ș i tu: inima, talentul, timpul,
posesiunile tale.

4.O gură care să-L mărturisească pe Pruncul Isus
Primii vestitori ai naș terii Mâ ntuitorului au fost pă storii, o veste care
prin harul lui Dumnezeu a ajuns pâ nă la noi.
Du această veste bună a naș terii Mâ ntuitorului, mai departe, semenilor
tă i.
Continuarea în pagina 2

In mă sura ın
̂ care toate acestea vor fi realită ți
prezente la această să rbă toare, poți spune că L-ai

Când Dumnezeu S-a apropiat
de Max Lucado

să rbă torit cu adevă rat pe Isus Hristos la acest
Cră ciun.
Dumnezeu să pregă tească inimile noastre pentru
a să rbă tori cu bucurie ș i recunoș tință acest dar mă reț
pe care ni L-a oferit Dumnezeu. Să să rbă torim cu
mulțumire ın
̂ sufletele noastre, pentru că naș terea Sa
a adus viață pentru cei morți ın
̂ pă catele lor, lumină
pentru cei ce umblă ın
̂ ın
̂ tunericul pă catului, pace
pentru cei certați cu Dumnezeu ș i speranța vieții
veș nice pentru cei aflați sub mâ nia ș i osâ nda veș nică .
Pentru toate acestea Numele Domnului Isus
Hristos, Mâ ntuitorul nostru, să fie ı̂ n ă lț at ,
binecuvâ ntat ș i glorificat ın
̂ sufletele noastre!
Pastor, Nicolae Ologeanu

P R O G R A M U L D E S Ã R B ÃT O R I
PROGRAMUL DE SĂRBĂTORI

Luni 25 decembrie
(Cră ciunul)

- 10.00 - 12.00 – ın
̂ chinare,
colinde, mesaj de Cră ciun
- după amiază - să rbă toarea

continuă ın
̂ familie
Miercuri 27 decembrie - 17,30 - 19,00 – program
obiș nuit
Duminică 31 decembrie - 10.00 - 12.00 –
rugă ciune, predică
- 17.30 - 20.00 – rugă ciune,
mă rturii, ură ri

In cartea Când Dumnezeu S-a apropiat Max
Lucado ış̂i imaginează şi recreează ın
̂ tr-un mod
plin de sensibilitate şi culoare momentele-cheie
ale Intrupă rii lui Dumnezeu pe pă mâ nt. Cartea are
două pă rţi, Întruparea Sa şi Imitaţia noastră. Prima
parte este organizată ın
̂ jurul câ te unui fragment
din versetul Ioan 1:14: Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a
locuit printre noi plin de har şi de adevăr. Şi noi am
privit slava Lui… Şi pentru că nu merită să -l
repovestim pe Lucado, iată câ teva fragmente:
Dumnezeu a intrat în lume sub forma unui
copilaş. Aceia care au ratat sosirea Maiestăţii Sale
din acea noapte, n-au ratat-o din cauza vreunui rău
sau a vreunui păcat; nu, ci au ratat-o din cauză că
pur şi simplu nu vegheau. Puţine s-au schimbat de
două mii de ani încoace, nu-i aşa?
Totul s-a întâmplat într-un singur moment,
cel mai remarcabil moment. În timp ce creaturile
pământului habar nu aveau, Divinitatea sosise.
Cerul s-a deschis şi şi-a pus ce a avut mai de preţ întrun pântec de om. Dumnezeu a primit sprâncene,
gene, doi rinichi, o splină, a plutit în lichidul amniotic
şi s-a întins, crescând în pântecele mamei sale.
Dumnezeu s-a apropiat.
El a venit, nu ca o străfulgerare de lumină
sau ca un cuceritor pe care nu-l poţi atinge, ci ca
Unul ale Cărui ţipete au fost auzite de o ţărăncuţă şi
de un tâmplar somnoros. Mâinile care L-au ţinut
pentru prima dată în braţe nu aveau manichiură, ci
erau murdare şi aspre. Fără mătase. Fără fildeş.
Fără petrecere. Fără ovaţii. Dacă n-ar fi fost păstorii,
nu ar fi existat nici măcar vreun fel de recepţie. Şi
dacă nu ar fi fost un grup de cititori în stele, nu ar fi
existat nici daruri.
Unul dintre cele mai sensibile capitole este
cel ın
̂ care Lucado ış̂i imaginează o rugă ciune a
Mariei pentru fiul ei:

aparţineţi unui Împărat, nu veţi atinge nici mătasea, nici
aurul. Nu veţi prinde niciun condei, şi nicio pensulă. Nu,
ci mâinile Tale micuţe sunt puse deoparte pentru o
lucrare cu mult mai preţioasă: Să atingi rana deschisă a
leprosului; Să ştergi lacrima grea a văduvei; Să râcâi
ţărâna din Ghețimani.

cei care Îl vor căuta şi în august. Şi nu mă pot abţine să
nu insist cu acest gând: dacă El poate face atât de mult
cu rugăciunile rostite atât de timid şi de neconvingător
în decembrie, cu cât mai mult poate face El, dacă ne
gândim la El în fiecare zi? ış̂i ın
̂ cheie Max Lucado
cartea.

Mânuţele Tale – atât de mici, atât de tandre şi
atât de albe – strânse astăzi într-un pumn de bebeluş.
Destinul lor nu este să ţină un sceptru şi nici să salute din
balconul unui palat. În schimb, lor le este rezervat un
piron roman care le va înfige într-o cruce.

Când Dumnezeu S-a apropiat este o carte
foarte bună de citit ın
̂ apropierea Cră ciunului, pentru
a putea medita la ce a ın
̂ semnat venirea lui Isus
Hristos ın
̂ lume pentru Dumnezeu şi pentru noi. Iar
dacă ne numim creştini, urmaşii lui Hristos, cum ar
trebui să tră im noi?

Dormiţi uşor, ochişori micuţi. Dormiţi cât mai
puteţi, căci în curând ceaţa se va ridica şi veţi vedea
mizeria pe care am făcut-o noi din lumea voastră. Veţi
vedea goliciunea noastră, căci nu ne putem ascunde. Veţi
vedea egoismul nostru, căci nu suntem în stare să
dăruim. Veţi vedea durerea noastră, căci n-avem putere
să vindecăm. O, ochi ce veţi vedea cea mai întunecată
groapă a iadului, şi veţi fi martorii prinţului ei urât…
dormiţi, vă rog, dormiţi; dormiţi cât mai puteţi.
Taci, guriţă mică. Stai închisă, gură din care va
vorbi veşnicia. Limbă mică, ce în curând îi va judeca pe
cei morţi, Ce va defini îndurarea, Ce va aduce la tăcere
nebunia noastră.
Buze trandafirii – pe care aleargă un sărut de
iertare al unei stele abia născute, al acelora care vor
crede în Tine, şi un sărut de moarte pentru aceia care Te
vor renega – rămâneţi închise.
Şi, picioruşe mititele, ce le cuprind în palma
mâinii mele, odihniţi-vă, căci vă aşteaptă mulţi paşi grei.
Simţiţi deja gustul prafului lăsat de urmele paşilor voştri
în timp ce călătoriţi? Simţiţi apa rece a mării pe care veţi
merge? Vă e teamă de scările spiralate ce coboară în
iadul lui Satana? Simţiţi durerea cuielor pe care le veţi
purta? Odihniţi-vă, picioruşe mititele. Odihniţi-vă astăzi,
ca mâine să puteţi păşi cu putere. Odihniţi-vă, căci
milioane vă vor urma paşii.
Şi, inimioară mică… sfântă… ce pompează
sângele vieţii în univers: de câte ori Te vom mai frânge
noi? Vei fi sfâşiată de spinii acuzelor noastre. Vei fi
răvăşită de cancerul păcatului nostru. Vei fi strivită sub
greutatea propriei Tale dureri. Şi vei fi străpunsă de
lancea respingerii noastre. Şi totuşi, în acea străpungere,
în acea ultimă sfâşiere a muşchilor şi a membranelor, în
acel ultim drum al sângelui şi al apei, îţi vei găsi odihna.
Mâinile Ţi se vor elibera, ochii Tăi vor vedea dreptatea,
buzele Tale vor zâmbi, şi picioarele Te vor duce acasă. Şi
acolo Te vei odihni din nou – de această dată, în
îmbrăţişarea Tatălui Tău.

Luni 1 ianuarie 2018 - 10.00 - 12.00 – rugă ciune,
(Anul Nou)
predică

Dumnezeule! O, copile-Dumnezeu! Cel mai
frumos Copil al cerului. Conceput din uniunea
îndurării divine cu dispreţul nostru. Dormi uşor.

Miercuri 3 ianuarie

Dormi uşor, în răcoarea acestei nopţi ce
străluceşte ca diamantele. Dormi uşor, căci
fierbinţeala mâniei pândeşte de-aproape. Bucură-Te
de liniştea pătuţului Tău de copil, căci zgomotul
confuziei Te va copleşi în viitor. Soarbe cu nesaţ
dulceaţa braţelor mele, căci vine curând ziua când
nu Te voi mai putea proteja.

Emanuel. Dumnezeu este cu noi. Dumnezeu S-a
apropiat.

Odihniţi-vă în pace, mâini micuţe, căci, deşi

Vreau să mă rog ca cei care Îl privesc astăzi, să fie

- 17.30 - 19.00 – program
obiș nuit

Duminică 7 ianuarie - 10.00 - 12.00 – rugă ciune,
predică , Cina Domnului
- 17,30 - 19.30 – rugă ciune,
predică

Mai multe despre această carte puteți afla
ascultâ nd episodul special al emisiunii CARTEA E O
VIAȚĂ pe carteaeoviață.com la secțiunea EMISIUNI,
sezonul 4.

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

B I S E R I C A P E R S E C U TATÃ
AUSTRALIA
Statul australian Queensland a trimis
directive că tre directorii ș colilor primare,
spunâ ndu-le să ia mă suri ım
̂ potriva copiilor care
vorbeau despre Isus sau care au oferit felicită ri de
Cră ciun cu referire la naș terea lui Isus.
De asemenea, a fost interzisă decorarea
pomului de Cră ciun. Câ nd a fost confruntat,
ministrul educației a ın
̂ cercat să dea ın
̂ apoi de la
aceste decizii, ın
̂ să poziția sa actuală este neclară .
Rugați-vă că aceste hotărâri extrem de ridicole
să fie un semnal de alarmă pentru australieni, iar
aceștia să prevină orice încercare viitoare de
subminare a libertății religioase a creștinilor din
Australia.
Stiricrestine.ro

