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Decembrie
Anul III

01 – Prețul preoției Sale: sacrificiul mai bun – Evrei 9:13-10:18 (Evrei 10:14)
Superioritatea profesiunii de credință în HRISTOS (Evrei 10:19 – 13:25)
08 – Credința autentică
– Evrei 10:19-39
(Evrei 10:39)
15 – Credința biruitoare
– Evrei 11:1-40
(Evrei 11:6)
22 – Credința perseverentă
– Evrei 12:1-21
(Evrei 12:3)
29 – Credința practică
– Evrei 13:1-25
(Evrei 13:15-16)
Anul VIII, Nr. 103, 01 DECEMBRIE 2019

Duh de dulce înfrățire,
Pentru strângerea din nor!
Dă-ne dorul de sfințire,
Hainele de in subțire,
Să fim gata pentru zbor!
Din Poezia “Duh de slavă şi putere” de Valentin Popovici

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Camen C-tin şi
Maria, Cartacai Daniel şi Maria,
Danciu Ioan şi Florica, Fătu
Nicolae şi Stana, Sbângu Ioan şi
Aurica, Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bâgu Maria, Bratu Aurelia,
Butuc Elisabeta (Vetuţa), Capotă
Ana, Caranfil Valentina, Duliga
Tănţica, Focşeneanu Valerica,
Gheaţă Maria, Gheorghiu Maria,
Grigoraş Rozalia şi Ana-Maria, Ilea
Lucica, Iordache Steluţa, Jean
Ileana, Lisenco Victoria, Mihăilescu
Aneta, Mihăiluţă Stela,Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Stănescu Mariana, Şulean
Doina, Untaru Elena, Vidican
Viorica. Voicu Elisabeta.
Fraţi: Bălan Gino, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Gherman Ghe.,
Lopăţică Ghe., Marcu Ioan, Nicola
Cornel, Pascale Ioan, Răchită
Marinel, Simion Ion, Socol Neagu,
Vlăsceanu Florin.
Fraţi şi surori bătrâni; Surori:
Baltac Elena, Dăduică Floarea,
Frăţiloiu Margareta, Graur Olga,
Leţa Maria, Paraschiv Ana,
Păcuraru Emilia, Petrescu Maria,
Preda Emilia.
Fraţi: Fulea Emanoil, Silivestru
Ștefan.

◊ Anunţuri:
– Duminică 01 dec. de la orele 1800, –
programul copiiilor
- Duminică 08 dec. de la orele 1800, –
programul tinerilor
-Miercuri 11 dec. începând cu orele 1700,
Ora Surorilor – Întâlnirea lunară a
surorilor.
– Duminică 15 dec. orele 1800, Orchestra
bisericii va lauda numele Domnului.
– Duminică 22 dec. de la orele 1800 –
Concertul de colinde al Corului
Adoramus & grupul vocal (Nelu Moț &
prietenii)
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna:Decembrie

Jean Ileana
Roşu Mihaela
Suditu Nicuşor
Condrea Ioan
Dumitru Emanuel
Crihan Loredana
Sbângu Aurica
Băcioiu Rodica
Ilea Ioan
Dodu Pârvulescu Cristiana
Ghiţă Mariana
Dăduică Floarea

01
01
05
06
10
11
11
12
12
14
14
16

Jecu Paula
Pleşa Mihai
Tărnăuceanu C-ţa
Vidican Crina
Dumitru Doru
Miron Livia
Zamfirescu Mihaiela
Cimpoieşu Dumitru
Aparaschive Vasile
Marin Liviu
Şandru Rodica
Baban Antonina

16
16
17
18
19
22
22
23
28
28
28
31

“Fă-mă să aud dis-de-dimineață bunătatea Ta,
căci mă încred în Tine. Arată-mi calea pe care
trebuie să umblu, căci la Tine îmi înalț sufletul.”
Psalmul 143: 8 - 9

Preaiubiţilor, să ne iubim unii pe alţii; căci dragostea este de la Dumnezeu.
Şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. I Ioan 4:7

Emanuel
“De aceea Domnul însuşi vă va da un semn: Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va
naşte un fiu, şi-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu este cu noi).” (Is 7:14)

Privind la vremurile când a fost scrisă Biblia înțelegem că fiecare
nume are o semnificație deosebită și descoperă câte ceva din
caracterul persoanei cu acel nume. Acum ne oprim în dreptul numelui
Emanuel, sau ”Dumnezeu este cu noi”. Dar ce înseamnă în mod practic
numele Emanuel vom înțelege urmărind mesajul în continuare:
1. Poziție /Autoritate/: Dumnezeu. Cea mai înaltă autoritate din
Univers este El. Așa cum I se revelează și lui Moise când Îi spune
că: “Eu sunt Cel ce sunt.” (Exod 3:14). Iar peste ani același Moise avea
să recunoască autoritatea Stăpânului și să proclame: ” … din veşnicie
în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!” (Ps.90:2). În omniștiența Lui ”Părintele
veșniciilor” (Isaia 9:6) a hotărât să intre în spațiu și timp și să
împărtășească natura noastră și astfel: ”Cuvântul S-a făcut trup, şi a
locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr.” (Ioan1:14).
La Nașterea Lui, autoritatea cu cea mai înaltă poziție în Univers
devine ca noi (dar fără păcat). Ce onoare și ce har să poți avea acces la
cancelaria lui Dumnezeu și să stai de vorbă cu El. Profită de timpul de
grație ce-l ai la dispoziție și clădește-ți viața având o relație sinceră și
adevărată cu Emanuel. Caută-L și bucură-te de tot ce-ți oferă! Apoi
fredonează împreună cu sfinții: ”Atunci Îți cant măreț Stăpânitor / Ce
mare ești, Ce mare ești!” (C.Ev. #528).
2. Prezență: Este. N-a fost și nu este de-ajuns doar să înțelegem că
există un Dumnezeu impersonal undeva în Cer ce își vede de treburile
Lui, iar omul creat de El este lăsat de capul lui în mizeria și păcatul care
au venit peste rasa umană prin neascultare. Scriptura este clară când
arată că: ”Dumnezeu la sfârşitul acestor zile, ne-a vorbit prin Fiul …
care este oglindirea slavei Lui şi întipărirea Fiinţei Lui şi care ţine toate
lucrurile cu Cuvântul puterii Lui …” (Evrei 1:1-3). La Nașterea Domnului

s-a reluat legătura cu Cerul; părtășia s-a restabilt, iar prezența
permanentă a lui Dumnezeu a devenit realitate. La Nașterea Lui istoria
se împarte: înaine de Hristos și după Hristos. Iar la înălțare Fiul lui
Dumnezeu avea să-I asigure pe urmașii Lui printr-un ”decret de lege”
care funcționează și astăzi: ”Eu sunt cu voi în toate zilele, până la
sfârşitul veacului. Amin.” (Matei 28:20). Câtă mângâiere și liniște la
gândul că nu ești singur în această lume. Există ”Cineva” care stă de
gardă 24/7 și la telefonul căruia nu sună ocupat niciodată. Folosește
”firul roșu” al Stăpânului deoarece nu costă nimic. Nu există bariere în
rugăciune și nici granițe. Psalmistul proclamă: ”Dar Tu rămâi Acelaşi, şi
anii Tăi nu se vor sfârşi.” (Ps.102:27). Ne aducem aminte de întruparea
Mântuitorului! Așa că nu uita: El a venit să fie alături de tine în mo d
permanent și să-Ți stea la îndemână ori de câte ori apelezi la ajutorul
Lui. Ce har să poți conta pe cuvântul Lui și să beneficiezi de asistența
Celui ce a spus că: ”este acelaşi ieri şi azi şi în veci!” (Evrei 13:8). Iată
de ce El așteaptă ”să-L cauți” chiar acum.
3. Părtășie: Cu noi. Părtășie înseamnă ”a face parte” cuiva de ceea
ce ai tu. Exact acest motiv L-a determinat pe Dumnezeu să trimită pe
Singurul Lui Fiu pe pământ: vroia să ne facă parte de ceea ce are El ca
să avem și noi. La Betleeem Dumnezeu S -a coborât la noi ca să fie cu
noi și să ne facă părtași la bogățiile harului Său.
A trăit în mod exemplar și a plătit prețul suprem cheltuindu -Se
pentru alții iar când a plecat înapoi în glorie și -a asigurat urmașii
că: ”voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână
cu voi în veac. Nu vă voi lăsa orfani” (Ioan 14:16,18). Nu mai poate de
dorul tău și abia așteaptă să-L bagi în seamă. Un singur lucru nu poate
face: să spargă ușa. Doar te înștiințează: ”Iată Eu stau la uşă şi bat”.
“Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi
cina cu el, şi el cu Mine.” (Apoc.3:21). Fă liniște în viața ta și deschide
ușa sufletului. Fii atent la ceea ce se angajează să facă în viața ta: ”îl
voi izbăvi; îl voi ocroti, căci cunoaşte Numele Meu. Când Mă va chema,
îi voi răspunde; voi fi cu el în strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl
voi sătura cu viaţă lungă, şi-i voi arăta mântuirea Mea”. (Ps.91:14-16).
Te vei bucura de cea mai selectă companie din întreg Universul. F iul
lui Dumnezeu te va onora cu prezența Lui și Îți va acorda părtășia Lui,
atât aici cât și în veșnicie. Ce mai aștepți? Este vremea să te ridici chiar
acum și să pornești în trăirea vieții tale alături de El.
Mihai Sârbu
Programul Serviciilor Divine cu ocazia Sărbătorii Întrupării Mântuitorului
nostru, Domnul ISUS Hristos:
Duminică 22 decembrie; orele: 9:30-12:00 - Serviciu Divin
Orele:18:00-20:00 Serviciu Divin – Concertul de Colinde al
Corului Adoramus & Grupul vocal (Nelu Mot & prietenii)
Marti
24 decembrie Orele 18:00-19:30 – Serviciu Divin – Corul Betania
Miercuri 25 decembrie Orele 10:00-12:00 – Serviciu Divin – Orchestra
Orele:18:00-20:00 - Serviciu Divin -Paul
Programul
Copiilor & Tinerilor
Washer

Atâtea taine

de Valentin Popovici

Atâtea taine, Creatorul, ni le-a desfăşurat pe drum,
Şi mintea noastră-i aşa mică, nu le cuprinde nicidecum!
Dar dintre toate, e misterul cel mai adânc şi nepătruns:
Chiar El S-a coborât în iesle, şi Faţa-n scutec Şi-a ascuns...
Cine-ar putea să înţeleagă tăriile din început,
Când Dumnezeu a zis să fie, şi toate bine s-au făcut?
...Dar iată un mister mai mare: În leagănul din Betleem,
Cuvântul S-a făcut pe Sine un Trup în lumea de blestem.
Cum am putea pătrunde taina, când negura din veşnicii,
Ţâşni cu iureş de lumină în miile de galaxii?
...Dar iată un mister mai mare: În bezna neagră de păcat,
A apărut aici Lumina, Isus, Mesia Întrupat.
Cum să-nţelegem noi Iubirea ce ne-a făcut dintr-un pământ,
Cu frământare şi durere, şi după Chipul Său cel sfânt?
...Dar iată un mister mai mare: Din slava fără de sfârşit,
În paiele de la Efrata, a coborât Cel Preaslăvit!
Există cineva pe lume să-mi poată oare explica,
Cum Dumnezeu e-atât de mare, şi-I pasă de povara mea?
...Dar iată un mister mai mare: El, necuprins de cerul tot,
S-a făcut mic, un Prunc în iesle, Stăpânul, Domnul Savaot!
Cum vom pricepe oare taina, când a suflat peste noroi
Chiar Dumnezeu suflarea vieţii, şi suflet a făcut din noi?
...Dar iată un mister mai mare: El, Prunc în staulul sărac!
Şi în plăpânda-I răsuflare, e Dumnezeu cu noi în veac!
Profetii împlinite: “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. El va face ca domnia Lui să
crească şi o pace fără sfârşit va da scaunului de domnie al lui David şi
împărăţiei lui, o va întări şi o va sprijini prin judecată şi neprihănire, de
acum şi-n veci de veci. Iată ce va face râvna Domnului oştirilor.
Isaia 9:6-7

