22 Decembrie 2013

Ce minune !
Ce minune! Ce splendoare! C`t] slav] a avut
"mp]ratul ve\niciei c`nd 'n iesle S-a n]scut!
"ntr-o lume de minciun], a venit ca Pruncu\or,
S] ne-aduc] toat] slava harului nemuritor.
S-a smerit 'n glia noastr] Regele etern, suprem,
Ca s] scoat] omenirea din p]cate \i blestem:
"ntr-o lume de risip], Marele Arhiereu
A venit ca s] ne-arate dragostea lui Dumnezeu!
Fiul pogor`t din Ceruri, de la sl]vile din rai,
N-a cerut nici diadem], \i nici gard], nici alai:
"ntr-o lume zbuciumat] de co\mar, dureri \i chin,
A venit M`ntuitorul ca un copila\ blajin.
N-a ales palat de filde\, ci o iesle 'ntr-un sat;
Nu 'n mantie regeasc], ci 'n scutec s-a-mbr]cat.
"ntr-o lume de necazuri, de ispite \i nevoi,
A venit s] locuiasc] Dumnezeu aici cu noi ! (v.p.)

Slav] lui Dumnezeu !
S]rb]toarea Na\terii dup] trup a
Domnului Isus Hristos a fost numit]
'nainte vreme 'n Rom`nia, %Praznicul
Luminos^, S]rb]toarea care ne
lumineaz] via[a, s]rb]toarea 'n care
\i copiii \i b]tr`nii ne unim ca s]
vener]m cu ad`nc] 'nchinare pe
M`ntuitorul nostru, Cel care S-a
f]cut mic \i slab ca s] ajung] la cei
mai de pe urm] din omenire, ca s] fie
Mielul de jertf] al p]catelor noastre,
\i astfel s] ne aduc] la slav], s] ne
umple cu lumin] sufletele \i s] ne
scoat] din 'ntuneric..
Cr]ciunul mai este \i s]rb]toarea
c`nt]rilor. Atunci, la plinirea vremii,
c`nd Fiul Ve\nic al lui Dumnezeu a
'mbr]cat un trup omenesc \i S-a
f]cut asemenea nou], oamenilor,
'ngerii au c`ntat din 'n]l[imile slavei
pe izlazul Betleemului: %Slav] lui
Dumnezeu 'n locurile prea'nalte \i
pace pe p]m`nt, 'ntre oamenii pl]cu[i
Lui!^ C`nt]rile prosl]virii lui
Dumnezeu aduc \i ast]zi pe p]m`nt
aerul proasp]t al Cerului, ne aduc
'nfr][ire \i bucurie. Fie 'ntre noi
armonia slavei lui Dumnezeu \i prin
c`nt]rile Bisericii.
Istoria Cr]ciunului este istoria
minunilor lui Dumnezeu pe care le-a
desf]\urat cu m`n] tare. S] ni se
umple inimile de laud] \i pream]rire,
de c`nt]ri de glorie Celui care ne-a
adus r]scump]rarea!
Hristos S-a n]scut! S]rb]tori
fericite tuturor!

Adunare
s]rb]toreasc]
de Cr]ciun
Miercuri, 25
decembrie, vom
avea adunare, cu
ajutorul Domnului
\i spre slava Lui, o adunare de
'nchin]ciune 'n fa[a lui Dumnezeu.
Veni[i s]-I pream]rim Numele.
Veni[i s]-I ar]t]m iubirea noastr]
prin c`nt]ri, poezii, m]rturii,
'n]l[area Cuv`ntului sf`nt, %s] facem
s] str]luceasc] lumina cuno\tin[ei
slavei lui Dumnezeu pe fa[a lui Isus
Hristos^(II Cor. 4:6).
%C]ci un
Copil ni s-a n]scut, un Fiu ni s-a dat,
\i domnia va fi pe um]rul Lui; "l vor
numi: %Minunat, Sfetnic, Dumnezeu
tare, P]rintele ve\niciilor, Domn al
p]cii^. (Isaiah 9:6).

De la Casierie
• Duminica viitoare, 29
Decembrie, va fi ultima zi pentru
contribu[ii prin colect], pentru anul
2013.
• Duminica, 29 Decembrie va fi
ultima zi 'n care pute[i aduce
bonurile de cheltuieli \i dona[ii
pentru eviden[a contabil] (%expense
reimbursements^), pentru anul 2013.
• Mar[i, 31 Decembrie va fi
ultima zi pentru contribu[ii prin
website-ul bisericii sau prin po\t],
pentru anul 2013 (scrisoarea trebuie
marcat] de Oficiul Po\tal).
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Copiii cu
colinda pe la
geamuri
'nghe[ate 'n
duminica
trecut].

Fanfara a c`ntat
miercuri la
Union Station
timp de dou]
ore... iar ieri
seara la Pacific
Garden Mission

Cine 'ncearc] s] explice Cr]ciunul, 'ncearc] s]-L explice pe Dumnezeu, \i
nu se poate. Solomon spunea despre Dumnezeu c] nu poate fi cuprins nici de
cerurile cerurilor. Infinitul f]r] cap]t al spa[iilor dincolo de toate galaxiile, nu-L
pot cuprinde. Dar iat] c] El, singurul Dumnezeu adev]rat, prin care S-au creat
toate lucrurile, S-a f]cut pe Sine "nsu\i un Copila\.
Dumnezeu a f]cut cel mai mare Dar omenirii — pe Fiul. A\a ne spune
poorocul Isaia: %C]ci un Copil ni s-a n]scut, un Fiu ni s-a dat!^
Nu un st]p`n feroce \i aspru, ci un rob smerit
Nu un om aspru \i nemilos, ci un copila\ în fa\e, slab \i pl]p`nnd.
Nu un general de o\ti, cu sabia 'n m`n], ci un Miel t]cut \i gata de t]iere.
Ne rug]m ca farmecul S]rb]torii s] inunde inimile noastre, \i s] ne apropiem
smeri[i de ieslea Domnului, ca s] ne bucur]m de minunea pe care o vedem prin
credin[]: "n paie, st] culcat Izvorul \i P]rintele ve\niciilor. Ce minune!

Comunic]ri
Œ Ast]zi este ultima duminic] 'n
care este cu noi sora Lidia T]taru.
Ne-am bucurat 'mpreun], iar surorile
desigur au pre[uit timpul de p]rt]\ie
cu d`nsa. Ne rug]m ca Tat]l ceresc
s-o c]l]uzeasc] 'n pace \i s] ne
'ng]duie s] fim iar]\i 'mpreun].
Œ Spunem Bun Venit 'ntre noi lui
Alex \i Melania Popovici, care
locuiesc acum 'n Denver, Colorado.
Œ Ne-au transmis salut]ri: fratele
Radu |tir (California), Petru Popovici
(Atlanta), Nicu T]tar (Ha[eg), fra[ii \i
surorile din Houston, Texas.
Domnul este 'ndur]tor \i milostiv!

Pentru copii... de colorat

%"n ziua aceea,
Vl]starul lui Isai
va fi ca un steag
pentru popoare; neamurile se vor
'ntoarce la El, \i slava va fi locuin[a
Lui...^ (Isaia 11:10)

Programul de 'nchin]ciune

C`ntare comun]
Rug]ciune de invocare
Fanfara: Vestea Bun]
Clipe de rug]ciune: Nicu Mure\an
C`ntare comun]
Cor Mixt
Anun[uri \i colecta
Fanfara: Colinda clopo[eilor
(Carol of the Bells)
Cor Mixt
Poezie: Ana Bud
C`ntare Comun]
Fanfara: "mp]ratul P]cii
Citirea textului \i Rug]ciune
Predic]
"nchiere
C`nt]rile comune,
conduse de Edy Negru

