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Lecțiuni pentru studiu biblic
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Editat
de Biserica Creştină Baptistă
Nădejdea
 04.12 - Nădejdea - ajutor în“Sfânta
trăirea şi
slujirea sfântă
- 2 Cor. 4:1-5:10 / Tit 2:11-15 (2 Cor. 3:12)
Treime”
Constanța
 11.12 - Dă socoteală de nădejdea care este în tine – Fap. 26:1-29 (1 Pet. 3:15)
Apare lunar, în prima Duminică din
 18.12 - Proclamă-L pe Domnul ca sursă a nădejdii tale - Luca 2:25-38 (Rom. 15:13)
lună
 25.12 – Sărbătoarea Naşterea Domnului ISUS
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 31.12 - Ultima zi a anului 2016, Seară de rugăciune

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.

Rugăciune pentru bătrâni şi
bolnavi: Familii: Danciu Ioan şi
Florica, Dăduică Ioan şi Floarea,
Fătu Nicolae şi Stana, Gergeli Ioan
şi Sofia, Sbângu Ioan şi Aurica,
Todor Adrian şi Ecaterina.
Surori: Alexiu Vasilica, Armeanu
Elisabeta, Baban Antonina, Baicu
Stela, Bratu Aurelia, Butuc
Elisabeta (Vetuţa), Camen Maria,
Ciutac Petria, Chiru Petrina,
Dragomir Emilia, Focşeneanu
Valerica, Furculeşteanu Floarea,
Gheaţă Maria, Gheorghiu Maria,
Ilea Lucica, Iordache Steluţa, Jean
Ileana, Lisenco Evelina, Lisenco
Victoria, Mihăilescu Aneta,
Mihăiluţă Stela, Moldoveanu
Sanda, Nicolae Emilia, Nicolin
Viorica, Pătrană Florieta, Stănescu
C. Mariana, Şulean Magdalena,
Untaru Elena, Vidican Viorica.
Fraţi: Alexandru Vasile, Arghir
Adrian, Bălan Gino, Camen C-tin,
Cazacu Daniel, Cojocaru Vasile,
Filipescu Iosif, Gherman Ghe.,
Gherman Nicu, Marcu Ioan,
Pascale Ioan, Răchită Marinel,
Simion Ion, Socol Neagu. Fraţi şi
surori bătrâni;
Surori: Baltac
Elena, Capotă Ana, Frăţiloiu
Margareta, Graur Olga, Leţa Maria,
Paraschiv Ana, Păcuraru Emilia,
Petrescu Maria, Preda Emilia,
Voicu Elisabeta.
Fraţi: Jurcă Constantin.

◊ Anunţuri:

Anul V, Nr. 67, 04 DECEMBRIE 2016

 În fiecare Duminică, de la ora 09:30 la 11:00, are
loc cursul de cateheză cu toţi cei ce vor să-L
mărturisească pe Domnul ISUS în apa botezului.
 Miercuri 07 Dec. începând cu ora 17:00, va avea
loc întâlnirea lunara a surorilor.
 Duminică 18 Dec. seara, Corul Adoramus
concert de colinde, invitat special fr. Emil Bartoş. Veniţi
să cântaţi cu noi: ”Pe Fiul Cel din Vecie/ Tatăl La trimis
să vie/ Să se nască şi să crească/ Să ne mântuiască.”
 Duminică 25 Dec. seara, Orchestra Bisericii va
sluji pentru lauda şi Gloria Dumnezeului nostru.
Programul Serviciilor Divine cu ocazia Sărbătorii
Întrupării Mântuitorului nostru Domnul ISUS Hristos:
 24 Decembrie, Sâmbătă orele: 18:00 -20:00
 25 Dec., orele: 9:30-12:00 şi 18:00-20:00
 26 Decembrie, Luni orele 10:00-12:00
 31 Decembrie, Sâmbătă seara orele: 18:00-20:00
Programul Serviciilor Divine cu ocazia Anului Nou
 Dum. 1 Ian. 2017, orele 9:30-12:00 şi 18:00-20:00
 1 - 8 Ian. 2017 Săptămâna Mondială de Rugăciune în fiecare seară începând cu orele 18:00
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Decembrie;
Aparaschive Vasile 28
Baban Antonina
31
Cimpoieşu Dumitru 23
Ciutac Lucian
15
Condrea Ioan
06
Crihan Loredana
11
Dăduică Ioan
08
Dăduică Floarea
16
Dodu Pârvulescu Cristiana 14
Dumitru Doru
19
Dumitru Emanuel
10
Filipescu
Iosif
14
“

Ghiţă Mariana
Ilea Ioan
Jean Ileana
Jecu Paula
Pleşa Mihai
Roşu Mihaela
Şandru Rodica
Sbângu Aurica 20
Suditu Nicuşor
Tărnăuceanu C-ţa
Vidican Crina

14
12
01
16
16
01
28
11
05
17
18

“Nu ştii? N-ai auzit? Dumnezeul cel veşnic, Domnul a făcut
marginile pământului. El nu oboseşte, nici nu osteneşte;
priceperea Lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit şi
măreşte puterea celui ce cade în leşin. Flăcăii obosesc şi
ostenesc, chiar tinerii se clatină, dar cei ce se încred în
Domnul îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă, şi
nu obosesc, umblă, şi nu ostenesc.”
Isaia 40: 28-31

Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am
privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Ioan 1:14

Din poartă-n poartă cu colind curat
Aş vrea ca Sărbătoarea Naşterii Domnului nostru să fie sărbătorită în adâncă
închinare, nu „având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea”. 2 Tim. 3:5
Pentru unii creştini Sărbătoarea Naşterii Domnului Isus e o Sărbătoare de
paradă. Împodobesc casa cu lumini în toate culorile. Se face chiar o întrecere în
ornamentare. Am văzut la cineva chiar şi acoperişul casei cu sute de lumini. În casă
e bradul frumos ornamentat, – şi unii îl bagă şi în biserică – iar afară în faţa casei e
cumpărată o iesle de plastic, bine iluminată, cu figurine de Iosif, Maria şi pruncul
Isus, precum şi câteva vitişoare tot din plastic.
Omul îşi zice că aşa Îl cinsteşte pe Fiul lui Dumnezeu, născut în sărăcie la
Betleem. Şi lumea curioasă se încolonează în şir lung de maşini să admire
ingeniozitatea şi religiozitatea creştinului proprietar. Dar e aceasta o cinstire, o
închinare adusă Domnului Isus ? A cerut El vreodata aşa ceva ? Au făcut apostolii
sau Biserica Primară aşa ceva? Nu, niciodată! Închinarea acceptată de Domnul e
„în duh şi adevăr” (Ev. Ioan 4:24). Toată aceasta e o arătare a mândriei omului
firesc, o demonstrare că nu Îl cunoaşte pe Hristos Domnul, ci religia lui este de
plastic, are formă, dar nu are forţa adevăratei religii prin Duhul Sfânt.
Aceasta e o închinare adusă omului, e ,,homolatrie“. Asta e caracteristica
vremurilor din urmă. O, Doamne ai milă de noi!Oamenii sunt gata să plătească
scump acest fel de închinare. Dacă ar fi mers cineva să le ceară câţiva bani pentru
misiune sau o milostenie pentru săraci sau orfani, ar fi spus că nu au bani, dar
pentru mândria lor, sunt gata de orice. Şi e durere că mulţi aşa zişi „pocăiţi”, tac la
aşa ceva, căci trăiesc „după mersul lumii acesteia, după domnul puterii văzduhului”
(Efes.2:2).Îmi aduc aminte că în timp ce eram păstor la biserica baptistă din Los
Amgeles, într-un an, am vorbit în prealabil cu biserica, să sărbătorim
Naşterea Domnului Isus nu cu îmbuibare de mâncare şi băutură, ci să fie o zi
de post şi rugăciune. Erau vreo 400 de membrii. S-au învoit cu toşi, nu a fost nici o
abţinere şi în ziua Sărbătoririi, clădirea a fost plină şi am avut o zi de o adâncă
mulţumire şi închinare în duhul.
Azi vrem religia vizibilului, Dumnezeu să fie ca noi, materie, nu noi ca
Dumnezeu. Peste tot poţi observa cruci, dar fără Hristos. Unele reviste mai ales

acum de sărbători, sunt pline de cruci, ca să arate că sunt creştine. Am văzut cruci
pe cravate, pe haina de botez, pe amvon, şi în ziare la reclama vrăjitoarelor, că
doar acesta e semnul creştinismului. Aceştia îl cred pe Constantin cel Mare, nu pe
Hristos Domnul, care a spus că DRAGOSTEA e semnul creştinismului.
In seara înainte de arestare, El a spus ucenicilor: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea dragoste unii pentru alţii” (Ev. Ioan 13:35).
Dar asta a fost în Biserica Primară, nu în cea de azi.
Dumnezeu a spus în porunca a doua „să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare
a lucrurilor”. Pentru creştinii de la început crucea a fost lemnul blestemat (vezi Gal.
3:13) Ea era obiectul de tortură, pregătit de păgânii veacului, ca să producă dureri
groaznice Domnului Isus. Nici apostolul Petru, nici Pavel nu a spus „sfânta cruce”,
ci au spus că Hristos Domnul a fost atârnat pe lemn (vezi Fapt.10:39, Gal.3:13,
1Pet. 2:24), iar când vorbesc de crucea Domnului ei fac referire la Jertfa, la
suferinţele groaznice îndurate de Domnul Isus.
El a ieşit biruitor prin cruce, nu prin lemn, ci prin Jertfa Sa. Jertfa era mistuită
prin foc. Pe Golgota, prin lemnul crucii s-a declanşat un foc mult mai grozav ca
focul, care a mistuit Jertfa Supremă. Dar aceasta nu se poate zugrăvi. Crucea e
simbolul a ceea ce a dat răutatea omului la dragostea lui Dumnezeu.
Azi răutatea e îndumnezeită, i se dă adorare, închinare, iar Copilaşului Sfânt I
se dă înjurături şi blesteme. Oare când ne vom trezi? Iesle fără Hristos, cruci fără
Hristos ! Infioraţi-vă! Daţi-vă seama de starea lumii din jurul vostru. Şi noi am fost ca
ei, dar am fost deşteptaţi de Duhul Sfânt să-L primim pe Hristos ca Mântuitor şi
Domn. Cântarea (nr. 273) „Ce-ar fi făptura-mi fără Tine, Mântuitorul meu slăvit, ce-aş
fi de n-ai fi Tu în mine cu Harul Tău nemărginit? arată starea grozavă în care am fi,
şi fără să ne dăm seama; dar se arată şi starea glorioasă prin harul Său:
…„Aşa aş fi dar slavă Ţie,
Tu-mi eşti a vieţii bogăţie
comoara harurilor vie
ce mă inundă pe vecie,
Eu n-aş şti azi ce-i strălucirea
vieţii-n mii şi mii de feţe,
şi n-aş fi cunoscut iubirea
cu-nfiorări şi frumuseţe.

De n-ai fi fost Tu, Bunătate,
Începătorule a toate
cu taine-adânci şi minunate,
ce totul vrea şi totul poate,
Tu m-ai suit în slăvi divine
din lutu-ntunecatei tine,
Isuse, sunt ce sunt prin Tine
şi-acum şi-n veacul care vine”

Doamne, deschide-ne ochii! să cunoaştem bine Darul Tău şi „să aducem astfel
lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie şi cu frică „fiindcă Dumnezeul nostru
este un foc mistuitor”(Evr.13:28,29).
Tu Cum sărbătoreşti Naşterea Domnului? Pentru tine ce are importanţă, slava
ta sau Slava Lui şi mântuirea altora?
Reverend Pitt Popovici
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminica
930 -1200 şi 1800-2000;
Repetiţiile corului;
-Adoramus
-Betania
Repetiţiile orchestrei; -Gr.I şi II
Întâlnirile tineretului:

Crestinii in misiune
1.

De spus clar şi limpede în fiecare biserică neoprotestantă

În comunism, noi am supravieţuit doar, închişi obligatoriu între zidurile caselor
noastre şi ale caselor de adunare. Astăzi, trebuie să învăţăm copilăreşte cei dintâi
paşi în afara zidurilor, să părăsim mentalitatea de cazemată şi să ne îndreptăm cu
zâmbetul pe buze şi cu mânecile suflecate de ,,aproapele noastru“ de pe stradă, de
vecinul nostru de casă sau de apartament.
Mărturia creştină se trăieşte acolo unde trăiesc necreştinii.
,,Adevărat este cuvântul acesta, şi vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca
cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este
bine şi de folos pentru oameni!“ (Tit 3:8).
P.S. – Ştiu, ştiu, eternicii melancolici după robia Egiptului îmi vor spune cu cinism:
,,Da, frate, dar atunci măcar era creştinism în casele noastre şi în casele de
adunare … Acum însă, în casele noastre şi în adunările noastre a intrat ,lumea“.
Asta este însă o altă discuţie, care nu o anulează în nici un fel pe cea de mai sus.
Pastor Daniel Branzei

2.

Fii un misionar de crăciun

Sărbătoarea Întrupării Domnului Isus ne aduce aminte de felul în care Fiul lui
Dumnezeu Şi-a început misiunea de mântuire a omenirii. O misiune motivată de
dragostea nemărginită a lui Dumnezeu, o misiune necesară datorită realităţii stării
de păcat a omului, o misiune sigură şi eficientă care şi-a atins scopul prin Jertfa
Domnului Isus. Mântuitorul S-a apropiat de oameni pentru a-i sluji, El S-a făcut
înteles de oameni (toţi au înţeles mesajul întruparii Domnului, deşi nu toţi l-au
agreat). În vederea misiunii Sale, Domnul a fost cu şi printre oameni, El S-a oferit
oamenilor din dragoste, prin Jertfa Sa şi pentru mântuirea pacătoşilor.
Crăciunul ne oferă un model de misiune, o inimă pentru slujire şi nu în ultimul
rând o jertfă care împlineşte misiunea. „Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre
noi, plin de har şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava
singurului născut din Tatăl.” – Ioan 1:14
Cu ajutorul Domnului, la sărbătoarea Întrupării Domnului Isus ne putem apropia
mai mult de misiunea lui Dumnezeu. În aceste zile, creştinii sunt mai deschişi
pentru a fi misionari prin colinde şi nu numai, iar mulţi necredincioşi sunt mai
deschişi pentru a primi vestea Evangheliei. Dar ce vom face după zilele de
sărbătoare? Prin harul Domnului, ne rugăm să fim mai activi în misiune şi la acest
Crăciun, cât şi în zilele care urmează.
Vestea naşterii Mântuitorului trebuie continuată şi astăzi prin implicarea noastră
în concordanţă cu darurile spirituale pe care le-am primit de la Dumnezeu. Misiunea
Domnului Isus este şi misiunea noastră?
Pastor Damian Ion

Profetii împlinite :
- Vineri
- Joi
- Vineri
- Sâmbătă
- Sâmbătă

1800 - 2000
1800 - 2000
1600 - 1800
1500 - 1700
1800 - 2000

“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

