
Să mulțumim  
Domnului pentru... 

 

... micuții: Eric-Ștefan Lupu și Isac Gheor-

ghe, care au fost aduși la binecuvântare în 

luna noiembrie. Domnul să le dea sănătate, 

creștere frumoasă și, mai apoi, multă pasiune 

pentru El, iar familiilor acestor micuți, multă 

răbdare, înțelepciune și dragoste, pentru a le 

putea îndrepta pașii spre Hristos!  

 
... România. Haideți să-I mulțumim Tatălui 

pentru țara noastră, cea în care El a ales să ne 

așeze, și totodată, să-L rugăm să se îndure de 

toți locuitorii ei, astfel ca tot mai mulți să 

ajungă să-L cunoască și să-L accepte în viața 

lor, ca Domn și Mântuitor.  
 

"Doamne, Dumnezeul nostru, cât de min-

unat este Numele Tău pe tot pământul!  

Slava Ta se înalţă mai presus de ceruri."  

(Psalmii 8:1) 
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PROGRAM SĂPTĂMÂNAL  

LUNI 

MARȚI 

MIERCURI 

JOI 

VINERI 

DUMINICĂ 

19-21 Seară de tineret 
 
 
18-20 Rugăciune 
 
 
19-21 Întâlnirea studeților 
 
 
18-21 Studiu biblic 
 
 
18-19:30 Întâlnirea liceenilor 
 
 
09-12 18-20 Evanghelizare 

     În această zi de sărbătoare 

pentru noi, românii, venim îna-

intea Ta, Doamne, stăpân 

asupra tuturor celor văzute și  

nevăzute, ca să-Ți cerem milă și  

îndurare peste România. 

    Ca popor al tău, pe deplin conștienți  

de rolul pe care ni l-ai dat aici în această  

țară, venim cu smerenie înaintea Ta  

și Te rugăm pentru întreaga noastră națiune: 

 

• Iartă-ne, Doamne, pe noi și poporul 
nostrum, pentru că în anii de libertate 
pe care Tu i-ai dăruit României, în loc 
să alegem să Te slujim cu prioritate pe 
Tine, am ales să slujim intereselor noas-
tre egoiste. Doamne, iartă-ne! 

 

• Iartă-ne, Doamne, pentru că am făcut ca 
din mijlocul poporului nostru să se 
înalțe spre Tine strigătul 
copiilor nenăscuți, pe care  
i-am ucis, ca să ne fie nouă 
mai ușor și mai bine. 
Doamne, iartă-ne!  

 

• Iartă-ne, Doamne, pentru că 
am purtat numele de popor 
creștin, dar în realitate am călcat în pi-
cioare adevărurile Sfântului Tău Cuvânt 
și am trăit ca un popor păgân. Doamne, 
iartă-ne! 

 

• Iartă-ne, Doamne, pentru că în loc să 
iubim unitatea poruncită de Tine, am 
lăsat ca dezbinarea și ura să se cuibă- 
rească în mijlocul poporului nostru, 
luptând unii împotriva altora, fie din 
motive politice, fie din motive religioa-
se. Doamne, iartă-ne! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Te rugăm, Doamne, să faci să strălu-  

cească fața Ta peste țara noastră și să ne 

binecuvântezi cu binecuvântări cerești și 

pământești. 

      Dă har poporului nostru să-și îndrepte 

fața către Tine, să Te caute pe Tine și să 

facă voia Ta. 

     Binecuvântă, Te rugăm, pe cei care con-

duc această țară și nu-i lăsa să promoveze 

lucruri care ar putea atrage mânia Ta 

peste acest popor. 

      Nu lăsa ca în această țară, păcatul 

să se cuibărească, ca nu cumva ea să 

fie distrusă astfel din interior. Nu lăsa 

ca pericole din afară să lovească 

această țară și păzește granițele aces-

tei țări de orice pericole. 

În această zi de sărbătoare, te rugăm să mai 

binecuvântezi poporul român și să-l bine-

cuvântezi din belșug. 

În această zi de sărbătoare, te rugăm să mai 

binecuvântezi România și s-o binecuvântezi 

din belșug. 
 
Amin! 

Cerem milă 
și îndurare 

peste 
România! 

Pastor Nelu Filip 

Cu ajutorul telefonului scanează QR 

codul și descarcă piesa “Azi Domnul  

este Păstorul meu” de pe albumul  

Revelat — Cor Tineret Poarta Cerului  

SCANEAZĂ ȘI DESCARCĂ  
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RUGĂCIUNE  
DE ZIUA ROMÂNIEI 



Urăm 
La mulți ani! 
 
în umblarea cu Domnul celor 
care își serbează ziua de 
naștere săptămâna viitoare: 
 
|   DUMINICĂ 1 DEC.   | 

Alex Duma | Caleb Pantea 
Daniel Cioara  
 
|   LUNI 2 DEC.   | 

Andreea Chifa 
Cerasela Vidineac 
Ionatan Săulean | Lucian Guia 
Patricia Stupar  
Rahela Ciobanu 
Rebeca Petreuș  
 
|   MARȚI 3 DEC.   | 
Crăciunel Zlătaru 
Debora Boartăș  
Raul Gherasim  
 
|   MIERCURI  4 DEC.   | 
Natanael Ungur 
Nicolae Ciobanu  
 
|   JOI 5 DEC.   | 
Alina Rusu | Daniel Nedelcu 
Giani Rândaşu | Mario Rândaşu 
Sorana Blaj | Ștefan Bardac  
 
|   VINERI 6 DEC.   | 
Adrian Pușcașu 
Daniel Popa | David Gherasim 
Mihaela Pantea  
 
|   SÂMBĂTĂ 5 DEC.   | 
Alma Hudema 
David Velciov | Angela Rus  
 

      Decembrie este supranumită „luna ca-
dourilor”. Deși eticheta aceasta a fost pusă 
de lumea „intoxicată” de societatea consu-
meristă, totuși, să nu uităm că în decembrie 
sărbătorim Nașterea Domnului Isus, mai bine 
zis Întruparea Dumnezeului infinit într-un 
trup omenesc, limitat.  
      Isus este cel mai mare Dar 
oferit lumii și despre El este 
cartea cu nume omonim pe 
care vreau să o aduc în atenția 
voastră, scrisă de Ann       
Voskamp și publicată la edi-
tura „Imago Dei”. 
      Societatea consumeristă 
va încerca să ne ademenească 
prin elementele de fond ale 
Sărbătorii, de aceea este bine 
să ne facem timp zilnic să ne 
aplecăm inimile la adevărata 
poveste a Crăciunului. 
      Cartea este compusă din 
25 de devoționale, câte un 
devoțional pentru fiecare zi 
din decembrie, premergătoare 
Crăciunului. Fiecare lectură conține un pasaj 
biblic, devoționalul propriu-zis, o provocare 
specifică și câteva gânduri pentru reflecție.  
      Subiectul se concentrează pe perioada de    
Advent (cea dinainte de Crăciun), iar        
autoarea prezintă o altfel de poveste a venirii  
Domnului Isus, prin studierea arborelui gene-
alogic al lui Isai. Astfel, povestea tuturor per-
sonajelor biblice aflate pe linia genealogică a 
Domnului Isus „spun” povestea Sa.  
    Citind această carte, am putut să percep 
mai bine realitatea fascinantă a nașterii     
Mântuitorului meu. Am cumpărat cartea 
acum doi ani în decembrie, cu dorința ca 

Dumnezeu să mă facă să înțeleg mai bine 
adevărata semnificație a Sărbătorii.  
     Trăind într-o țară în care tot mai mult se 
pune accentul pe decorații de Crăciun, pe 
ornamente și mâncare – toate elementele 
comerciale care te fac să uiți de Sărbători – 

am simțit nevoia de profun-
zime; aveam nevoie de Hristos, 
nu de celelalte „detalii” cărora 
eram tentată să le dau foarte 
multă atenție.  
      Cu fiecare lectură citită, am 
putut să mă desprind tot mai 
tare de „spiritul Crăciunului” 
și să mă concentrez tot mai 
mult pe „Spiritul lui Hristos”. 
Anul trecut am recitit cartea, 
iar anul acesta, cu ajutorul 
Domnului, vreau să o citesc din 
nou. Este foarte simplă, ușor de 
parcurs ca lectură, cu un limbaj 
accesibil, dar gândurile trans-
mise și perspectiva nouă sunt 
de o profunzime aparte. 
     Drag cititor, dacă simți și tu 

că Sărbătoarea aceasta are ceva mai adânc 
decât comercialul și dacă vrei să descoperi o 
viziune interesantă a Sărbătorii Crăciunului, 
te invit să cumperi această carte și să o citești 
cu inima deschisă, gata să fie atinsă de Harul 
Său.  
   
     Fie ca în fiecare zi să ne concentrăm pe El, 
Cel mai mare Dar, și să-L prețuim! 
 
 A. P. 

ANN VOSKAMP  

“Cel mai mare dar” 

RECENZIE DE CARTE  

"Să nu te  
părăsească  
bunătatea şi 
credincioşia:  
leagă-ţi-le la gât,  
scrie-le pe tăbliţa  
inimii tale!"  
 
(Proverbele 3:3) 

NE AMINTIM LA CINA 

Ne amintim la Cină cum Domnul preaiubit 

S-a coborât din Ceruri şi fost-a răstignit 

Batjocurile grele –cum le-a răbdat senin 

El a venit la noi cu darul Său divin. 

 

Ne amintim de taina răscumpărării noastre 

Ce ne ridică mai sus de plaiurile-albastre 

Ce agonie mare, ce mare-a fost iubirea! 

Pe veci suntem datori că ne-a dat izbăvirea. 

 

Nicicând nu vom uita Isuse Salvator 

Că-n moarte Te-ai făcut al lumii-Apărător 

C-ai vrut să-mpaci cu Cerul fiinţe răzvrătite 

Ce-au fost de Lucifer, tiranul, înrobite. 

 

Nu vom uita s-aducem pe veci recunoştinţă 

Prin jertfa Ta avem deplină cunoştinţă 

Că ne-ai scăpat de iad, ne-ai înfrăţit cu sfinţii 

Ne-ai ajutat să lepădăm şi ura şi arginţii. 

 

Acele răni cu sânge ne-au dat descătuşare 

Ne aplecăm acum la sfintele-Ţi picioare 

Luăm din vin şi pâine cu mâinile curate 

C-un sfânt fior ce-n suflete se zbate. 

 

Ne amintim la Cină cum Domnul preaiubit 

S-a coborât din Ceruri şi fost-a răstignit 

Şi dăm omagiul nostru acum şi-ntotdeauna 

Acelui ce a cucerit şi ura şi minciuna. 

 

AMIN! 

G E O R G E  C O R N I C I  
) 


