Să ne rugăm pentru...

PROGRAMUL BISERICII DE

... har. Fie ca harul de care am avut și
avem parte, prin faptul că Tatăl L-a trimis
pe Domnul Isus pentru salvarea noastră, să
ni-l oferim și nouă și celor din jur, iar tot
ceea ce nu am realizat în acest an, toate
visele neîmplinite, poate unele
dezamăgiri legate de cei din jurul nostru, să
le considerăm ca fiind pași din procesul
vieții noastre de credință, tot mai aproape de
Hristos, și prin vale și pe munte, fiindcă El e
credincios și în control mereu și mai presus
de toate, ne iubește!
... cei care călătoresc în această
perioadă. Să cerem protecția Tatălui peste
toți aceia care vor fi călători; Domnul să le
fie paznic și să fie feriți de orice pericole!

Sărbători

26 Decembrie 10:00-12:00 și 18:00-20:00
30 Decembrie 18:00-20:00
31 Decembrie 18:00-20:00
1 Ianuarie
18:00-20:00
2 Ianuarie
09:00-12:00 și 18:00-20:00
VĂ DORIM SĂRBĂTORI BINECUVÂNTATE !

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat şi
domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor numi:
Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele
veşniciilor, Domn al păcii.” (Isaia 9:6)
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Vă stau la dispoziție pentru nevoile dvs spirituale:
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NELU FILIP
EUSEBIU STĂNILĂ
SANDU GULER
RAUL DAMEAN
BENIAMIN PROINEA
CĂLIN MARTINCONI
CIPRIAN MUNTEAN
ELISEI URSAN
FLORIN SILAGHI
IOAN KARDOS
SORIN STREIANU
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COLECTIVUL DE REDACȚIE

Adu-ți aminte
la Crăciun...
Și iată, iarăși e Crăciun! Chiar dacă este unul
atipic vremurilor noastre, acest Crăciun – cu
măști, distanțare și dezinfectant – ne aduce
aminte de câteva lucruri mărețe din Scriptură,
care ne dau motive să ne bucurăm și
să fim plini de speranță!
(continuare în pag. 3)

Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa
Alina Avram | Laura Neagu | Dani Ardelean

Pentru materiale, sugestii şi propuneri, aşteptăm
să ne scrieţi la adresa de e-mail:
buletin.duminical@yahoo.com
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Teo Laze | Ildikó Trică | Andrada Popa
NU-L ASCUNDE ÎNTR-UN RAFT, CI OFERĂ-L UNUI PRIETEN ÎN NEVOIE.
Alina Avram | Laura Neagu | Dani Ardelean

„Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl Meu va fi proslăvit și voi
veți fi astfel ucenicii Mei.” (Ioan 15:8) | Deziderat Poarta Cerului 2021

Iubind prin Adevăr
„Eu sunt Împărat. Eu pentru aceasta M-am născut şi am
venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine
estedin adevăr ascultă glasul Meu.” (Ioan 18:37)
În faţa acestui verset, ne întrebăm şi noi, ca
Pilat: „Ce este adevărul?” Răspunsul la
întrebare a fost dat de Isus câteva capitole mai
devreme: „Sfințește-i prin Cuvântul Tău.
Cuvântul Tău e adevărul.” (Ioan 17:17) Mai
mult decât atât, Cuvântul Său a luat Trup şi a
declarat: „Eu sunt Adevărul.” (Ioan 14:6)

Acesta este scopul lui Dumnezeu pentru noi:
eliberare prin mântuire și sfințire.
Și cum am putea să-L onorăm mai mult pe
Cel care a luat chipul nostru, decât prin a lăsa
chipul Lui desăvârşit să ne schimbe, acum că
ni l-a făcut cunoscut? Ce fel de inimi avem să
Îl ignorăm tocmai pe Cel care susține viața
noastră cu o iubire perfectă?
„Acesta este mesajul
Care ar fi atunci implicația
Cunoașterea adevărului aduce
pentru noi? „Veți cunoaște
întrupării: Adevărul a eliberare; eliberarea aduce
sfințirea presupune
adevărul, iar adevărul vă va
venit să ne elibereze.” sfințire;
însușirea calităților Lui și
elibera.” (Ioan 8:32, NTR)
cunoașterea dorințelor lui Dumnezeu. Magii
Acesta este mesajul întrupării: Adevărul a
venit să ne elibereze! Suntem eliberați de
ne-au oferit un exemplu prin darurile aduse
propriul fel de a trăi, iar această eliberare din Pruncului, însă El acum nu are nevoie de aur,
păcat are ca rod sfințirea. Suntem de-acum
smirnă şi tămâie. Cel care ne-a iubit Îşi
sfințiți prin cunoaşterea Adevărului, adică prin dorește iubirea noastră (vezi Deuteronom
10:12) şi aceasta să nu se limiteze la atât, ci să
cunoaşterea lui Isus Mesia. Asemănarea cu
se extindă spre cei din jur. Legea lui Hristos
Adevărul duce la sfințirea propriei vieți.
este iubirea (vezi Galateni 6:2; Ioan 15:12;1
Ioan 4:21).
Iubindu-L pe Dumnezeu. Nu iubind moralitatea vieții creștine, nu iubind beneficiile unei vieți
morale, nu iubind teologia. Trebuie să ne verificăm propriile sentimente. Să Îl iubim pe
Dumnezeu și să-L vedem în splendoarea și măreția în care este El cuprins. Să ne lăsăm inimile
să-L adore pentru gloria caracterului Său. Să facem din El bucuria noastră supremă, desfătarea
zilnică și locul de odihnă al sufletului nostru. Iubim o persoană mai mult, atunci când o
cunoaștem mai mult. Să căutăm să descoperim Cine este El, să nu ne mulțumim cu noțiuni
sărace. Căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu și descoperiți cât de vrednic de iubirea noastră
este!
Iubind pe aproapele nostru. Sufletul omului încă nu a fost scăpat de trup. Omul încă este
îmbrăcat într-o fire. Dacă am învăța să vedem oamenii ca suflete încă prinse într-un lut păcătos,
am scăpa de viciul de a-i judeca... am putea să-i iubim pentru ceea ce Hristos lucrează în ei,
pentru ceea ce Hristos vede în ei și pentru că Hristos a murit pentru ei. Dacă El ne-a iubit și a
văzut valoare în fiecare dintre noi, cine suntem noi să facem altfel, când vine vorba de cei din
jur? Să învățăm că fiecare om are povara lui, gândurile și problemele personale. Acestea ne duc
de cele mai multe ori, la a avea acțiuni greșite, la a face lucrurile în grabă și la a-i răni pe cei din
jur. Multe e posibil să le facem fără să vrem și fără să ne dăm seama, însă durerea produsă de
ele rămâne. Haideți să avem bunătatea să înțelegem că suntem oameni. Să facem asta gândindu-ne că Isus ne-a înțeles, ne-a dat un exemplu de dragoste supremă, în momentul în care a
rostit: „Nici Eu nu te osândesc. Du-te şi să nu mai păcătuiești.” (Ioan 8:11)
Avem din nou ocazia, ca în fiecare zi, să ne hotărâm să fim creștini mai buni – SĂ FIM CA
ISUS MESIA. Toată prețuirea, recunoștința şi reverența noastră să fie îndreptate spre Creatorul
care a fost dispus să ia forma creaturii!
Articol scris de Mădălina Brencus, www.resursecrestine.ro

(continuare din pag. 1)

Da, Crăciunul ne amintește că DOMNUL SE ȚINE
DE CUVÂNT și niciodată nu îi uită pe ai Săi. El Își
ține promisiunile. Nașterea, viața, moartea și învierea
Sa au fost întocmai „ca să se împlinească Scriptura”.
Totul s-a împlinit cu exactitate, în cele mai mici
detalii, întocmai cum s-a profețit despre El. Creștine,
învață de aici: când tot ceea ce se întâmplă în jurul tău
pare fără sens și fără speranță, când lumea se
prăbușește în disperare, te poți baza pe promisiunile
lui Dumnezeu, pentru că ele sunt trainice.
Da, Crăciunul ne amintește că DOMNUL A VENIT
SĂ FIE APROAPE DE NOI! Lângă noi, cei slabi și
singuri. Odată cu nașterea Sa, Isus a adus mai aproape
de noi Cerul, și împreună cu el, iubirea veșnică a lui
Dumnezeu. I-au pus numele „Emanuel”, pentru că a
venit să fie cu noi și în noi. Dacă ești singur de
Crăciun, adu-ți aminte că El este lângă tine! El este
aproape de cel cu inima frântă. Când Îl ai pe El, ai
TOT și te poți bucura de Sărbători.
Da, Crăciunul ne amintește că DUMNEZEU A DAT!
Ce a dat? A dat TOT! Isus Hristos este Darul lui
Dumnezeu, și în El locuiește toată plinătatea
dumnezeirii. În El avem tot ceea ce avem nevoie
pentru viața aceasta efemeră. Ai nevoie de pace,
iertare, bucurie și de speranță? Toate le găsești doar în
El. Dacă elimini decorul, mesele festive, luminițele și
rămâi doar cu El, ai îndeajuns.

Urăm
La mulți ani!
în umblarea cu Domnul celor
care își serbează ziua de
naștere săptămâna viitoare:
| DUMINICĂ 26 DEC. |

Andrei Birda | Camelia Toma
Emanuel Stratulat
Ligia Ursan | Petru Sărăcuți
Vasile Filip
| LUNI 27 DEC. |

Andrei Voica
Gabriel Bojor
Iannis Pușcașu

| MARȚI 28 DEC. |

Florin Silaghi
Irina Cunţan
Paul Nedelea

| MIERCURI 29 DEC. |

Corneliu Cheregi
Debora Muică | Ilie Trăistaru
Lois Muntean | Vasile Fofiu
| JOI 30 DEC. |

Gianina Aangi
Mărioara Cojocaru
Valentina Motrescu
| VINERI 31 DEC. |

Mircea Muntean
Moise Dejeu | Pamela Cioara
| SÂMBĂTĂ 1 IAN. |

Oprește-te azi, în zi de sărbătoare, și reflectează:
Dumnezeu S-a ținut și Se va ține de cuvânt.
Încrede-te în promisiunile Lui!
Dumnezeu a venit lângă cei slabi și singuri ca tine,
deci nu te teme!
Dumnezeu a dat tot pentru tine, ca să poți trăi o
viață din belșug și victorioasă!
Vă dorim să aveți Sărbători sfinte, pline de
prezența lui Isus Hristos – Emanuel!
Articol scris de pastor Eusebiu Stănilă

Amedeea Boartăș
Bogdan Moza
Ionela Marcu

„Bunătăţile Domnului nu s-au
sfârşit, îndurările Lui nu sunt
la capăt, ci se înnoiesc în
fiecare dimineaţă.
Şi credincioşia Ta este
atât de mare!”
(Plângerile lui Ieremia 3:22-23)

