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Anunțuri:

Măreția	lui	Dumnzeu	în	Cântarea	Mariei
Luca 1:39-56

 Ne-am obișnuit, ca odată ce pășim ın̂ luna decembrie, gândurile 
noastre, ale celor care-L iubim pe Dumnezeu, să se ın̂drepte către marea 
sărbătoare a nașterii Mântuitorului. Crăciunul este sărbătoarea creștină pe 
care o ın̂tâmpinăm de fiecare dată cu mare bucurie și multă cântare. Pe 
măsură ce ne apropiem de sărbătoarea nașterii Pruncului Isus, colindele 
ın̂cep să fie auzite tot mai intens pe mai toate canalele: de radio, televziune, 
internet, pe telefoanele mobile și mai ales ın̂ toate bisericile creștine. Aproape 
toți oamenii, fie că vor, fie că nu vor, sunt expuși veștii minunate că acum două 
mii de ani s-a născut Mesia, Fiul lui Dumnezeu, ca să-i mântuiască pe păcătoși.
 Citind Evangheliile care descriu evenimentul nașterii lui Isus Hristos, 
putem remarca faptul că acest eveniment, unic ın̂ istoria omenirii, a fost 
acompaniat de multă cântare, de multă laudă adusă lui Dumnezeu, pentru 
acest dar ceresc oferit lumii căzute ın̂ păcat.
 Evanghelistul Luca, inspirat de Duhul Sfânt, a consemnat ı̂n 
evanghelia sa, multe cântări care au fost ın̂ălțate către Dumnezeu la acest 
măreț eveniment al nașterii Mântuitorului: cântarea Elisabetei, a Mariei, a 
preotului Zaharia, a bătrânului Simeon, și nu ın̂ ultimul rând, cântarea 
ın̂gerilor. Cerul și pământul, ın̂geri și oameni au adus glorie lui Dumnezeu, 
pentru că planul Său de salvare a lumii avea să fie ım̂plinit prin ın̂truparea 
Fiului Său.
 I�ntre cântările amintite cu prilejul nașterii lui Isus, ne vom opri la 
cântarea Mariei, ı̂n care descoperim multe motive pentru care ea I�l 
preamărește pe Dumnezeu.

1.Îl	laudă	pe	Dumnezeu	pentru	harul	mare	arătat	față	de	ea
  -harul alegerii (v 27, 48)
  -harul binecuvântării (v 28, 48)
  -harul mântuirii (v 27)

2.Îl	laudă	pe	Dumnezeu	pentru	ceea	ce	este	El
  -Mântuitor (v 47)
  -Atotputernic (v 49)
  -Sfânt (v 49)
  -I�ndurător (v 50)

3.Îl	laudă	pe	Dumnezeu	pentru	misiunea	Fiului	Său	pe	pământ
  -va ın̂ălța pe cei smeriți (v 52)
  -va sătura pe cei flămânzi (v 53)
  -va ım̂plini făgăduințele Tatălui (v 54-55)

▀ CATEHEZĂ.	 Contiună studiul 
de cateheză ın̂ceput cu ceva timp ın̂ 
urmă, studiu la care sunt așteptați 
toți cei care doresc și sunt hotărâți să-
L urmeze pe Domnul Isus Hristos și 
să-și mântuiască sufletul. La acest 
studiu insistăm pe cunoașterea principalelor doctrine biblice, 
pe adevărurile Scripturii privind mântuirea sufletului și 
ı̂ncercăm să răspundem la ı̂ntrebări legate, ı̂n special, de 
mântuire. I�ntâlnirile au loc ın̂ fiecare duminică	dimineața	de	la	
ora	9.00,	ın̂ corpul din față, la etaj (bibliotecă).

▀ DEZBATERI	DESPRE	UCENICIE.	Vă aducem la cunoștință 
că ın̂ perioada următoare, ın̂ slujbele de duminică seara, vor fi 
prezentări și dezbateri despre ucenicie. Vom căuta să ın̂țelegem 
mai bine ce ın̂seamnă a fi ucenic al lui Hristos, cum putem deveni 
ucenici ai lui Isus, cum putem face ucenici ın̂ biserică și ın̂ afara 
ei. Vă așteptăm așadar, ın̂ fiecare duminică după amiază, să 
ın̂vățăm ım̂preună UCENICIA	ÎN	ȘCOALA	LUI	ISUS.	

▀	 EUTIH.	Lumea nu este un imens parc de distracție, cum le-
ar plăcea unora să creadă; ci mai degrabă un imens câmp de 
luptă. Chiar tu ești ın̂ Linia ın̂tâi. Bătălia se dă și pentru sufletul 
tău și ın̂ sufletul tău. Vino, să ne instruim și să ne echipăm 
ım̂preună cu armura lui Dumnezeu, ca să faci față războiului 
spiritual. Marți,	de	la	18.30, ın̂ capelă!

▀ ADOLESCENȚI.	 Vino la ı̂ntâlnirile adolescenților în	
fiecare	 vineri,	 de	 la	 ora	 18:30! Citim ı̂mpreună Biblia, 
descoperind viața	lui	Iosif și ın̂vățând de la el cum să o trăim pe 
a noastră. I�n plus, ne jucăm, cântăm și mâncăm diverse chestii 
(comestibile). Te așteptăm și pe tine!

▀  GRUPURI	 DE	 RUGĂCIUNE. Vă reamintim că există un 
timp de rugăciune în	fiecare	duminică	dimineața	de	la	ora	
9.00-9.50, pentru frații, surorile și tinerii care doresc să 
mijlocească pentru lucrarea Domnului din biserica noastră. 
I�ntâlnirile au loc ın̂ corpul din față, la etaj.

▀ CITIREA	BIBLIEI. Săptămâna viitoare se va citi din Exod	
cap.	28-34;	Psalmi	46-51;	Luca	1:1-80 conform programului 
de citire DIALOGOS.

Ea	va	naște	un	Fiu	și-I	vei	
pune	numele	Isus,	pentru	

că	El	va	mântui	pe	
poporul	Lui	de	păcatele	

sale.
Matei	1:21

VERSETUL	DE	AUR	AL	
SĂPTĂMÂNII	

18.00	–20.00 

18.00	–19.30 

Continuarea	în	pagina	2



DE ZBATEREA	 D E	 DUM IN I CĂ

Patru	cetăţeni	finlandezi	expulzaţi	din	

Malaezia	pentru	că	distribuiau	literatură	

creştină
 

Patru turişti finlandezi vor fi deportaţi şi li se va 
interzice să mai intre ın̂ Malaezia, după ce au fost 
reţinuţi pentru că distribuiau materiale creştine pe o 
insulă turistică din această ţară majoritar musulmană, 
conform poliţiei locale.

Cei doi bărbaţi şi cele două femei, cu vârste 
cuprinse ın̂tre 27 şi 60 de ani, au fost arestaţi pe 20 
noiembrie la hotelul la care stăteau, ın̂ nordul insulei 
Langkawi, după ce poliţia a primit mai multe plângeri 
că aceştia ı̂mpărţeau materiale creştine ı̂n locuri 
publice. Poliţia a confiscat şi 47 de pixuri cu versete 
biblice şi 336 de agende ce conţineau de asemenea 
texte din Biblie.

Mohamad Iqbal Ibrahim, şeful poliţiei din 
Langkawi, a declarat că cei patru au fost transferaţi ın̂ 
custodia departamentului de imigrări ca urmare a 
unei decizii luate de către autorităţi de a-i deporta. El a 
mai spus că aceştia vor fi trecuţi și pe o listă neagră şi 
toate materialele creştine găsite asupra lor vor fi 
confiscate şi distruse.

Biroul procurorului general va trimite o 
scrisoare ambasadei Finlandei pentru a protesta 
privind comportamentul celor patru, a adăugat el.

Prozelitismul ı̂n rândul musulmanilor, care 
compun aproape două treimi din populaţia de 31 de 
milioane de oameni din Malaezia, de către membrii 
altei religii este interzis, deşi invers este permis. 
Musulmanilor nu le este permisă,  prin lege, 
schimbarea religiei.

Agenţia finlandeză de ştiri STT a informat 
asupra faptului că unul dintre cei patru turişti reţinuţi 
face parte din Joosua Missio, un grup creştin de tineri 

finlandezi cunoscuţi pentru că promovează stiluri de 
viaţă sănătoase şi călătoresc cu un autobuz 
inscripţionat cu mesajul „Finlanda pentru Isus” la 
festivalurile de muzică ce au loc ı̂n această ţară 
nordică.

Nepal	–	locul	25	în	Topul	Mondial	al	
Persecuției

Naţionalismul religios este principala cauză a 
persecuţiei ı̂n Nepal, grupările radicale hinduse, 
guvernul şi comunităţile locale lucrează la unison 
pentru a păstra identitatea hindusă a Nepalului.

Chiar dacă ı̂n ţară este ı̂n vigoare o nouă 
constituţie, adoptată ın̂ 2015, care susţine ın̂ mod 
oficial secularismul, grupările hinduse radicale 
depun eforturi pentru a face din nou din Nepal un 
stat hindus, iar guvernul a declarat conversia şi 
prozelitismul ilegal.

Din cauză că Nepalul are una dintre cele mai 
mari rate de creştere a numărului de creştini din 
lume, persecuţia credincioşilor a luat amploare. 
Presiunile făcute de către India vecină a determinat o 
creştere a activităţii radicalilor hinduşi, iar o mare 
parte dintre aceasta s-a ı̂ndreptat ı̂mpotriva 
creştinilor.

Rugaţi-vă	pentru	convertiţii	de	la	hinduism,	care	
suferă	persecuţie	din	partea	familiei	şi	a	comunităţii	şi	
care	 sunt	 în	 pericol	 din	 cauza	 unei	 legislaţii	 care	
restricţionează	 libertatea	 religioasă.	 Rugaţi-vă	
pentru	 protecţia	 acestora	 şi	 pentru	 discernământ,	
pentru	 a	 identifica	 cu	 înţelepciune	 persoanele	 şi	
împrejurările	în	care	îşi	pot	mărturisi	credinţa.

Rugaţi-vă	 pentru	 guvernul	 din	 Nepal,	 care	 a	
adoptat	 recent	 un	 pachet	 legislativ	 care	 restrânge	
libertatea	religioasă	în	mod	semnificativ.	Rugaţi-vă	ca	
Dumnezeu	 să	 mişte	 inimile	 celor	 care	 iau	 decizii	
pentru	a	schimba	lucrurile	şi	pentru	a	permite	o	mai	
mare	libertate	religioasă.

Rugaţi-vă	pentru	creştinii	care	se	confruntă	cu	
violenţă,	presiunile	şi	atacurile	din	partea	hindușilor	
radicali.	 Rugaţi-vă	 pentru	 siguranţa	 acestora	 şi	
pentru	ca	ei	să	simtă	protecţia	şi	mâna	puternică	a	lui	
Dumnezeu	care	îi	însoţeşte	pe	drumul	lor	de	credinţă.

Stiricrestine.ro 

 Având ın̂ vedere inima plină de laudă a Mariei, 

haideți să ne cercetăm dacă ne este și nouă inima 

plină de laudă adusă lui Dumnezeu, așa cum a fost a 

ei? I�i mulțumim și noi ın̂deajuns lui Dumnezeu și I�l 

l ă u d ă m  p e n t r u  h a r u l  m â n t u i r i i  ș i  p e n t r u 

binecuvântările pe care le-am primit prin Isus 

Hristos? I�l lăudăm noi pe Dumnezeul nostru Cel 

Atotputernic, Sfânt și plin de ın̂durare față de noi? I�l 

lăudăm noi pentru toată lucrarea pe care a săvârșit-o 

Fiul Său ın̂ viețile noastre?

 Doresc ca această minunată cântare a Mariei 

să ne inspire și pe noi ın̂ a-L preamări pe Dumnezeu 

pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru ceea ce este 

El și pentru lucrarea săvârșită de Fiul Său pe pământ 

pentru noi.

       

RESURSE	PE	SITE-UL	BISERICII
	
( ). Vă reamintim ca pe site-ul bisericii www.bbht.ro
noastre găsiți resurse spirituale pe care le puteți 
accesa de acasă. Din secțiunea RESURSE puteți 
asculta și/sau descărca predicile din biserică în 
format audio și mărturii ale membrilor bisericii; de 
asemenea, veți putea accesa și/sau descărca în 
format electronic: Buletinul bisericii, Pliantul 
Dialogos și Ghidul de studiu pentru grupurile de 
ucenicie. Mulțumim tuturor celor care editează și 
încarcă pe site aceste resurse!

Pastor,	Nicolae	Ologeanu

PICĂTURI	PENTRU	SUFLET

 "Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, 
şi El vă va binecuvânta pâinea şi apele şi va depărta 
boala din mijlocul tău." Exodul	23:25

RĂSPUNSURI	LA	RUGĂCIUNI

Domnul ne ın̂ vaţă prin Cuvântul Său cum să ne 

rugăm. "Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi 

vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că ,dacă spun o 

mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi 

cu ei; căci Tatăl vostru ştie de ce aveţi trebuinţă, mai 

ın̂ainte ca să-l cereţi voi."(Mat 6:7-8). Domnul Isus ne 

spune să venim cu nevoi concrete din viaţa cotidiană. 

Am experimentat recent un răspuns la o astfel 

de rugăciune, pe care v-o redăm pe scurt, ca să vedeţi 

cum lucrează Dumnezeu şi cât de repede răspunde 

uneori.

I�ntr-o duminică dimineaţă am văzut din holul 

bisericii cum unui frate (N.V.) urma să i se ridice 

maşina, pe motiv că a parcat-o necorespunzător. 

Atunci ne-am strâns şi am ın̂ălţat o rugăciune fulger 

la Tatăl.

Mare ne-a fost mirarea că nici nu terminasem 

toate rugăciunea, şi echipajul de poliţie plecase deja 

iar fratele a mutat maşina ın̂  alt loc. Am continuat să 

ne rugăm, mulţumindu-i Domnului pentru măreţia 

Sa şi rapiditatea cu care ne-a răspuns.

Vă ın̂demnăm să vă rugaţi chiar dacă până acum 

nu aţi avut ocazia să credeţi  sau să vedeţi implinirea 

versetului din Isaia 65:24 care spune "inainte ca să 

Mă cheme, le voi răspunde; ın̂ainte ca să isprăvească 

vorba ıî voi asculta".

Duminică	23	decembrie
	 10.00-12.00	– ın̂chinare, rugăciune, predică
 18.00-20.00 – ın̂chinare, predică

Luni	24	decembrie	(Ajun	Crăciun)
 18.00-20.00 – colinde, rugăciune, predică

Marti	25	decembrie	(Crăciunul)
 10.00-12.00 – colinde, rugăciune, predică
      după-amiază – sărbătoarea Crăciunului ın̂ 
familie

Miercuri	26	decembrie
        		 se	suspendă

Duminică	30	decembrie
 10.00-12.00 – ın̂chinare rugăciune, predică
 18.00-20.00 – ın̂chinare, predică

Luni	31	decembrie	(Ajun	An	Nou)
 18.00-20.00 (rugăciune, mărturii, urări)

Marti	1	ianuarie	2019	(Anul	Nou)
 10.00-12.00 – rugăciune, mesaj de Anul Nou

Miercuri	2	ianuarie	
 se	suspendă

Duminică	6	ianuarie	2019
 10.00-12.00 -ın̂chinare, rugăciune, predică, 
Cina
 18.00-20.00 -ın̂chinare, predică

							PROGRAMUL	DE	SĂRBĂTORI

C	O	L	 I	N	D	E
MARIA	TE-AI	GÂNDIT

1. Maria te-ai gândit că Fiul tău va fi cândva un Rege?

Oare te-ai gândit că Fiul tău moartea-o să dezlege?

Te-ai gândit c-acest Fiu al tău va face totul nou?

Ca acest Copil al păcii va fi al păcii sol?

2. Maria te-ai gândit că Fiul tău va da la orbi vedere?

Oare te-ai gândit că Fiul tău va stăpâni furtuna?

Te-ai gândit c-acest Fiu al tău e Rege sus ın̂ Cer?

Când priveai la chipul Său ıl̂ priveai pe Dumnezeu?

B: Și orbii văd, și surzii-aud, și șchiopii merg din nou!

Și toți acei ce cred ın̂ El vor fi născuți din nou.

Maria te-ai gândit?

3. Maria te-ai gândit că Fiul tău va fi un Miel de jertfă?

Oare te-ai gândit că Fiul tău trăi-va pentru moarte?

Te-ai gândit c-acest Fiu al tău va răspândi lumina?

Și că viața Și-o va da pentru-a ta?

ÎNDEMNURI	DIN	SCRIPTURĂ
Este ceasul să vă treziţi ın̂ sfârşit din somn, căci 

acum mântuirea este mai aproape de noi decât atunci 
când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie 
ziua. Să ne dezbrăcăm dar de faptele ın̂tunericului şi să 
ne ım̂brăcăm cu armele luminii. Să trăim frumos, ca ın̂ 
timpul zilei, nu ın̂ chefuri şi ın̂ beţii; nu ın̂ curvii şi ın̂ 
fapte de ruşine; nu ın̂ certuri şi ın̂ pizmă, ci ım̂brăcaţi-
vă ın̂ Domnul Isus Hristos şi nu purtaţi grijă de firea 
pământească, pentru ca să-i treziţi poftele. Romani	
13:11-14

BISERICA	PERSECUTATĂ
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