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2 Dec. 2012 Evanghelia crucii lui Cristos ‐singura care te protejează de orice
înşelare.
‐I Cor. 1: 17‐31; II Tes. 2:1‐17 (I Tes. 5:9‐10)
9 Dec. 2012 Temelia siguranței mântuirii ‐Rom. 8:28‐39 (Rom. 8:38‐39)
16 Dec. 2012 Biserica – Depozitarul tuturor binecuvântărilor spirituale.
‐Efes. 1‐2 (Efes. 1:3)
23 Dec. 2012 Binecuvântarea rămânerii în Cuvântul Scripturii.
‐II Tim. 3:1‐4:8 (II Tim. 3:16‐17)
30 Dec. 2012 Binecuvântarea perseverării noastre în a rămâne în Cristos.
‐II Petru 1: 1‐11 (Apoc. 22:12)

 INVITAŢIE:
 Duminică, 23 decembrie 2012, ora 17.00, Corul Adoramus, va sluji printr‐un recital
de Colinde cu ocazia sărbători „Naşterea Domnului nostru ISUS HRISTOS ”.
 În data de 25 si 26 decembrie 2012, vom sărbători „Naşterea Domnului ISUS
HRISTOS ”. Veniţi să‐L lăudăm pe Domnul şi Mântuitorului nostru.
“Te laud din toată inima, cânt laudele Tale înaintea dumnezeilor. Mă închin în
Templul Tău cel Sfânt şi laud Numele Tău, pentru bunătatea şi credincioşia Ta, căci Ţi
s‐a mărit faima prin împlinirea făgăduinţelor Tale.”
Ps.138:1‐2
Programul bisericii în aceaastă perioadă, este;
 Marţi 25 decembrie
‐Dimineaţa de la ora 10:00
‐Seara de la ora 17:00
 Miercuri 26 decembrie ‐Dimineaţa de la ora 10:00
SĂ NE RUGĂM PENTRU URMĂTORII FRAŢI ŞI SURORI CARE SUNT BOLNAVI
SAU BĂTRÂNI:
Bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi Florica, Mihăilescu Iordache şi Aneta, Şulean Ion şi Magdalena,
Şerban Ion şi Tudora, Gergeli Ioan şi Sofia. Surori: Baban Antonina, Ciutac Petria, Chiru Petrina,
Dragomir Emilia, Lisenco Evelina, Lisenco Victoria, Mihăiluţă Stela, Moldoveanu Sanda, Salamon
Mina, Sion Ileana, Untaru Elena, Vidican Viorica. Fraţi: Alexandru Vasile, Camen Constantin,
Clipa Gheorghe, Cojocaru Vasile, Melcea Ilie, Simion Ion. Bătrâni; Surori: Baltac Elena (Mereni),
Capotă Ana, Dumitraşcu Voichiţa, Matei Susana, Nicula Mărioara, Paraschiv Ana, Petcu Ana,
Preda Emilia, Puha Zamfira, Petrescu Ana, Voicu Elisabeta. Fraţi: Dobrescu Călin, Mich Vasile.
SERVICIILE BISERICII: -Duminică 930 -1200 si 1700-1900; -Vineri 1800-2000
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TU PE CINE URMEZI?
Motto
”Eu sînt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” (Ioan 8:12)
Fiecare dintre noi poartă în memorie, măcar o persoană, care i‐a marcat viaţa. Sunt acele
persoane care au avut o puternică înrâurire asupra noastră şi care ne urmăresc conştient
sau inconştient, de la simple gesturi, la atitudini şi comportamente. Întrebarea din titlu este
pe cât de simplă pe atât de provocatoare şi naşte o nouă întrebare; putem trăi singuri,
izolaţi şi fără nici un contact cu semenii noştri? Răspunsul îl aflăm încă de pe primele pagini
ale Sfintei Scripturi, acolo unde Dumnezeu l‐a creat pe primul om şi l‐a declarat o fiinţă
socială. Citim în Geneza 2:18 ”Domnul Dumnezeu a zis: Nu este bine ca omul să fie singur;
am să‐i fac un ajutor potrivit pentru el” şi mai departe în versetul 22: ”din coasta pe care o
luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie şi a adus‐o la om”…..24: De aceea va lăsa
omul pe tatăl şi pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa şi se va face un singur trup”. Deci
avem primul cuplu soţ‐soţie care marchează începutul lumii.
De ce trebuie să urmăm pe cineva?
În procesul de conducere/urmărire sunt implicate cel puţin două persoane: una care este
în faţă (care conduce şi deci trebuie urmată) şi alta care vine (care urmează, care a acceptat
să fie condusă). În afara acestor elemente trebuie să mai existe ceva şi anume relaţia, iar
elementul esenţial, de care depinde succesul sau insuccesul procesului de conducere, de
urmărire, îl reprezintă ascultarea şi anume ascultarea consimţită (Iată‐mă, trimite‐mă!). Mai
trebuie să includem încă două elemente: motivaţia (De ce îl urmez?)şi destinaţia (Unde mă
duce?) Şi peste toate acestea, pentru a avea un tablou complet, suprapunem siguranţa şi
încrederea.
Încrederea că ”nicidecum n‐am să te las , cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evrei:13:5) şi
siguranţa că “acolo unde sînt Eu, să fiţi şi voi ” (Ioan:14:3)
De ce este atât de importantă ascultarea? Pentru că fără ascultare nimic nu funcţionează
iar consecinţele sunt dramatice. Biblia este plină de astfel de exemple. Adam şi Eva n‐au
ascultat de porunca dată de Dumnezeu şi prin greşeala făcută, acest păcat s‐a răsfrânt
asupra întregii omeniri. Poporul evreu s‐a răzvrătit şi Dumnezeu l‐a pedepsit cu patruzeci de
ani de “umblare disciplinară “prin peninsula Sinai şi cu interdicţia ca adulţii, cu excepţia lui

Caleb şi Iosua, să nu‐şi odihnească oasele în Ţara promisă. Nici chiar Moise n‐a putut să
intre. Iona a refuzat iniţial să meargă în cetatea Ninive. A fost pedepsit să mediteze asupra
acestui refuz în pântecele unui delfin, pentru ca apoi să meargă unde fusese trimis. Şi
exemplele pot continua.
Dar, vestea bună este că sunt în Sfânta Scriptură nenumărate exemple pozitive care
constituie o încurajare pentru fiecare dintre noi. Avraam l‐a ascultat pe Dumnezeu când
Acesta l‐a chemat şi deşi avea şaptezeci şi cinci de ani n‐a ezitat să părăsească Haranul;
sămânţa i‐a fost binecuvântată. Moise L‐a ascultat pe Dumnezeu şi la finalul vieţii lui, Biblia
spune că ”În Israel nu s‐a mai ridicat prooroc ca Moise, pe care Domnul să‐l fi cunoscut faţă
în faţă” (Deut. 34:10).
Rut a urmat‐o şi a ascultat‐o pe Naomi şi a fost binecuvântată. Saul din Tars, dintr‐un
răzvrătit împotriva tuturor creştinilor, după întâlnirea cu Hristos, pe drumul Damascului, a
devenit apostolul Pavel, primind un nume nou, acela de apostol al neamurilor şi o nouă
misiune pentru care a suportat sacrificiul suprem.
Cum trebuie să fie cel pe care‐l urmezi?
Ce calităţi trebuie să îndeplinească acea persoană pentru a‐ţi inspira siguranţă şi
încredere?
Toate persoanele care s‐au bucurat de acest privilegiu, citim în Sfânta Scriptură, că au
avut un numitor comun, călăuzirea lui Dumnezeu. Ele şi‐au tras puterea şi energia din Cel
care este Creatorul Universului.
Ca şi creştini, noi avem un privilegiu enorm, acela de a cunoaşte Cine este izvorul tuturor
lucrurilor, care ne garantează nu numai “voinţa ci şi înfăptuirea” (Filipeni 2:13). Când ne‐am
decis pentru Hristos, mărturisindu‐L public în apa botezului, ne‐am hotărât şi să‐L urmăm.
El întruneşte toate calităţile”Căci prin El şi unii şi alţii avem intrare la Tatăl, într‐un Duh
(Efeseni 2:18). Isus Hristos, în dubla ipostază de Dumnezeu şi Om este fiinţa perfectă pe
care dacă o urmezi ai siguranţa drumului ”Eu sunt Calea Adevărul şi Viaţa”(Ioan 14:6), dar şi
nădejdea destinaţiei ”În casa Tatălui Meu sunt multe locaşuri…Eu mă duc să vă pregătesc
un loc” (Ioan 14:2). El le‐a promis ucenicilor încă înainte de jertfă că “ Ştiţi unde mă duc şi
ştiţi şi calea într‐acolo”(Ioan 14:4)
Pentru orice persoană este foarte important să ştie pe cine urmează, de ce‐l urmează şi
unde‐l duce. Creştinii ştiu că ţinta lor este cerul. Ştiu şi care este calea prin care pot ajunge
în cer şi au şi explicaţia că nu sunt mai multe căi ”Eu sunt Calea,Adevărul şi Viaţa; Nimeni nu
vine la Tatăl decât prin Mine”(Ioan 14:6). Creştinii cunosc de asemenea şi cum arată acea
cale ce duce către cer, dar pot recunoaşte şi poarta de acces ”Intraţi pe poarta cea strâmtă.
Căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare, şi mulţi sunt cei ce intră pe ea,
dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viaţă şi puţini sunt cei ce o
află”(Matei 7:13‐14).
Când urmezi o astfel de persoană, care nu numai că promite, dar chiar a şi înfăptuit
sacrificiul suprem, dându‐şi viaţa pentru ca eu şi tu să avem iertare şi viaţa veşnică ai toate
garanţiile.
Astfel că întrebarea din titlu rămâne valabilă; ‐Tu pe cine urmezi?
Prof. Ing. Gheorghe Gavrilă

CUVÂNTUL ZILEI

“Căci sunt bine încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici
adâncimea, nici o altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui
Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru.”
Rom. 8:38‐39

Profeţii cu privire la venirea Domnul Isus, şi împlinirea acestora:











Sămânţa femeii – Geneza 3:15
Sămânţa promisă – Geneza 12:1‐3, Galateni 3:16
Steaua care va răsări din Iacov – Numeri 24:17, Luca 3:34
Din sămânţa lui David – Isaia 11:1‐10, Matei 1:1
Odrasla – Ieremia 23:5, Zaharia 3:8
Venirea Sa la vremea rânduită – Daniel 9:24‐27, Mica 1:15
Naşterea Sa la Betleem – Mica 5:2, Luca 2:4‐7
Născut dintr‐o fecioară – Isaia 7:14, Matei 1:18‐25
Emanuel – Isaia 7:14, Matei 1:22‐23
DOMN al păcii şi Mântuitor – Isaia 9:6‐7, Luca 2:10‐14

“Dar îngerul le‐a zis: „Nu vă temeţi: 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. Iată semnul, după care‐L veţi cunoaşte: veţi găsi un prunc înfăşat în
scutece şi culcat într‐o iesle.” Si deodată, împreună cu îngerul s‐a unit o mulţime de
oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile prea
înalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
(Luca 2:10‐14)

OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE IN BISERICĂ

 Duminica 23 decembrie 2012 în localitatea Dorobanţu va avea loc un serviciu de
Evanghelizare cu ocazia sărbătoririi naşterii Domnului nostru ISUS HRISTOS.
 A început strângerea de cadouri sau bani pentru pachetele ce vor fi distribuite
copiilor din Loc. Dorobanţu şi Hârşova în perioada sărbătorilor. Cadourile se pot
aduce la biserică până în 9 decembrie 2012 la surorile: Cristiana Pîrvulescu, Eliza
Ștefoni şi Dana Ghiță, și trebuie să conțină hăinuțe de copii cu etichetă, jucării,
dulcuri, rechizite școlare, produse de igienă personal, etc.
 A început strângerea de alimente cu ocazia sărbătorilor pentru fraţii şi surorile care
trec prin dificultăţi financiare şi materiale. – vă aşteptăm cu alimente neperisabile
până în data 16 decembrie 2012, zi în care se pot aduce și alimente perisabile.

