Evenimente ale bisericii
în perioada 2 Decembrie 2018 – 13 Ianuarie 2019
 Duminică 2 Dec – Cina Domnului
 Luni – Sâmbătă, 3-8 Dec – Lanț de rugăciune și post
 Joi 6 Dec, ora 18 – Seară de rugăciune cu biserica

(2 Decembrie 2018 – 13 Ianuarie 2019)

 Sâmbătă 15 Dec, ora 11 – Eveniment evanghelistic pentru copii
 Sâmbătă 15 Dec, ora 16 – „Crăciunul tinerilor”
 Duminică 16 Dec, ora 10 – Eveniment evanghelistic: „Vestea care îți
schimbă veșnicia” - Concert de colinde cu Corul Evanghelic din
București
 Sâmbătă 22 Dec, ora 11 – Eveniment evanghelistic pentru copiii de la
Șivița
 Duminică 23 Dec, ora 10 – Eveniment evanghelistic: „Cea mai mare
Veste din istorie” – Concert de colinde
 Duminică 23 Dec, de la ora 16 și Luni 24 Dec – Colinde la spitale, la
prieteni, frați și surori în vârstă
 Marți 25 Dec, ora 10 – Sărbătoarea Nașterii Domnului Isus
 Miercuri 26 Dec, ora 11 – Nuntă Sebastian & Lavinia
 Sâmbătă 29 Dec 2018 – Miercuri 02.01.2019 - Tinerii la Valea Sării
 Duminică 30 Dec, ora 10 – Biserica la închinare, părtășie și bilanț. De la
ora 12 – Agapă („masă de dragoste”) cu întreaga biserică
 Duminică 6 Ian 2019, ora 10 – Cina Domnului. Seara de la ora 17 –
Închinare și mesaj
 Luni – Duminică, 7-13 Ianuarie – Săptămâna de rugăciune a bisericii (și
națională). În fiecare seară de Luni și până Vineri, 8-11 Ian, de la ora 18
– întâlniri de rugăciune cu toată biserica

Vestea care îți schimbă veșnicia
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. (Luca 2:10-11)
Dumnezeu a mai adăugat (aproape) un an la viețile celor care citim aceste
rânduri. Nespus de mare a fost bunătatea Lui față de biserica noastră, față de
familiile noastre și față de noi ca persoane. Domnul merită lăudat pentru toate
lucrările Lui și pentru credincioșia plină de dragoste față de noi.
În luna Decembrie oamenii vorbesc despre cadouri și cumpără cadouri, dar fac
și bilanțuri. Fiind parte a locului în care ne-a așezat Dumnezeu, avem ocazia
să întâlnim oameni care se consideră realizați dar și oameni descurajați. Vom
întâlni oameni în căutare de cadouri perfecte dar și oameni care se zbat
pentru a avea o masă decentă în aceste zile de sărbătoare.
Datoria noastră este să ducem mesajul Evangheliei Domnului Isus, care este
vestea bună a Întrupării Sale printre noi pentru a aduce mântuirea sufletelor
noastre. Vestea nașterii Domnului Isus a schimbat cursul omenirii dar a
schimbat și destinul veșnic al tuturor celor ce au crezut în El. De Vestea
Evangheliei au nevoie disperată cei din jurul nostru, iar ei vor auzi de ea când
noi le vom spune.
Chemarea Domnului pentru noi este să ducem vestea nașterii Domnului prin
tot ceea ce facem față de cei din jurul nostru (în plan spiritual, social, material,
relațional) cu bucurie, cu dragoste și cu dăruire.
Dacă Vestea acesta ți-a schimbat viața, du-o mai departe și celor care au
nevoie să audă despre Domnul Isus!

Duminică 9 Decembrie 2018

Biserica din Laodicea
Întrebări pentru studiul personal și pentru discuțiile din grupele mici
1.

Care este starea bisericii din Laodicea?

2.

Ce ştie Domnul despre această biserică? Ce mustră El la ea?

3.

Care este relaţia Lui cu această biserică?

4.

Cum se poate ajunge în starea aceasta tristă şi tragică?

5.

Cum se prezintă Domnul Isus?

6.

Care este legătura dintre portretul lui Hristos şi problema bisericii?

7.

În ce fel prezentarea lui Hristos este o soluţie pentru problema bisericii?

8.

Care sunt lucrurile pe care le cere Domnul Isus în această situaţie?

9.

Ce avertizare face Domnul acestei biserici și ce implicație are acest lucru?

10. Ce cere Domnul Isus bisericii ca soluție pentru îndreptarea situației?

Motive de rugăciune:
 Evenimentele evanghelistice ale lunii decembrie (har și putere în
slujire, mântuirea celor care au nevoie de Hristos, multă roadă,
protecție împotriva atacurilor celui rău)
 Bătrânii și bolnavii bisericii (păstrarea și întărirea credinței, pregătire
pentru întâlnirea cu Domnul)
 Ana Popa (mântuire, vindecare)
 Tabăra de iarnă a tinerilor de la Valea Sării (părtășie, protecție,
transformare)
 Săptămâna de rugăciune a bisericii (prezență, duh de rugăciune,
înviorare spirituală)
 Anul 2019 (un an nou pentru fiecare membru al bisericii – un nou
început, un nou suflu spiritual, un an roditor, un an al umblării
fiecăruia cu Dumnezeu)

Aniversări ale zilei de naștere în perioada 2.12.2018 – 13.01.2019

10. Ce promite Domnul Isus celor biruitori?

PETECARIU DIANA

03 Dec

BULUGU CARMEN

26 Dec

11.

CRISTIAN OCTAVIAN

04 Dec

MITITELU LIDIA

26 Dec

MAZĂRE NICOLETA

05 Dec

GAIU MARIA (SUA)

27 Dec

IABA IOANA

08 Dec

ISTRATE COSTEL

27 Dec

AUGUSTIN GEANINA

11 Dec

ENACHE CRISTINA LUIZI

01 Ian

GHIŢĂ OVIDIU

11 Dec

MITITELU CĂTĂLINA

01 Ian

BUJENIŢĂ NICULINA

11 Dec

MOCANU MIRCEA

01 Ian

TUDOSE NICOLAE

12 Dec

TONICĂ OANA

01 Ian

ANGHEL CIPRIAN

12 Dec

DĂNĂILĂ CATINCA (Stoicani)

02 Ian

MUNTEANU ŞTEFAN

14 Dec

GROM IGOR

03 Ian

ROMAN MARIANA

15 Dec

NĂSTRUŢ PETRU

04 Ian

SĂRACU ANA

16 Dec

GHERASIM IOAN

05 Ian

ONU CĂTĂLINA

17 Dec

PLOSCARU MĂRIOARA (Mera)

05 Ian

PĂTRUŢĂ LILIANA

18 Dec

VARTOSU FELICIA

06 Ian

COSTACHE ECATERINA

19 Dec

TUDOSĂ MARCU

06 Ian

POSTICĂ ANDREI

20 Dec

CUŞAI IONEL LUCIAN

08 Ian

TIRON ZINA

23 Dec

TOPCIU DANIEL

08 Ian

POPOIU LILIANA

24 Dec

ENE LEONARD MIRCEA

09 Ian

MOISĂ GICU (Tuluceşti)

25 Dec

ENE MIHAI

10 Ian

Cum putem şi noi birui în situaţii similare?

Motive de rugăciune specifice:
1.

Pentru toți cei din biserică care sunt în starea de căldicei și pentru cei
care s-au răcit față de Domnul Isus și față de biserica Lui





Pentru conștientizarea stării lor
Pentru o întoarcere cu pocăință la Dumnezeu
Pentru hotărârea de a adopta cu încredere soluția oferită de Domnul
Isus pentru îndreptare
Pentru o predare deplină în mâna Lui și în slujba Lui

2. Pentru mântuirea celor care vin în adunarea noastră și nu au o relație
mântuitoare cu Domnul Isus




Pentru o vreme de cercetare profundă ca să li se dechidă ochii inimii
și să vadă nevoia sufletului lor
Pentru un duh de pocăință față de Dumnezeu și credință în Domnul
Isus Hristos
Pentru o decizie clară de a se preda cu toată inima Domnului Isus

