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25. Dec. 2015 – Naşterea Domnului ISUS CRISTOS (Sărbătoarea Întrupării)
27. Dec. 2015 – Un mare contrast privind destinul veşnic – Apoc. 21:1-11; 22:12-15;

Pe 25 Dec. sărbătorim Naşterea
Domnului ISUS HRISTOS!
Aduceti la această sărbătoare
laude, multumiri şi recunostinţă,
către Dumnezeu “care ne-a luminat
inimile, pentruca să facem să
strălucească lumina cunoştinţei
slavei lui Dumnezeu pe faţa lui
ISUS Cristos.”
(II Cor. 4:6)
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: Baban Antonina, Bratu
Aurelia,
Butuc
Elisabeta
(Vetuţa),
Camen
Maria,
Cătrună Emilia, Ciutac Petria,
Chiru Petrina, Dragomir Emilia,
Focşeneanu
Valerica,
Furculeşteanu Floarea, Gheaţă
Maria, Gheorghiu Maria, Jean
Ileana,
Lisenco
Evelina,
Lisenco Victoria, Mihăilescu
Aneta,
Mihăiluţă
Stela,
Moldoveanu Sanda, Nicolin
Viorica, Salmon Mina, Sion
Ileana, Stănescu C. Mariana,
Şulean Magdalena, Untaru
Elena, Vidican Viorica. Fraţi:
Alexandru
Vasile,
Camen
Constantin, Cazacu Daniel,
Cojocaru Vasile, Marcu Ioan,
Pascale Ioan, Simion Ion,
Socol Neagu.
Fraţi şi surori bătrâni;
Surori: Baltac Elena (de la Mereni),
Capotă Ana, Nicula Mărioara,
Paraschiv Ana, Petcu Ana,
Preda Emilia, Petrescu Maria,
Voicu
Elisabeta.
Fraţi:
Dobrescu Călin, Mich Vasile.

◊ Anunţuri:

Anul IV, Nr. 55, 06 Decembrie 2015

• Pentru luna Decembrie cu ajutorul lui Dumnezeu sunt
planificate - 21 de zile de Post şi Rugăciune în perioada
(30 nov. 2015 - 20 dec. 2015)
Postim şi ne rugăm Lui Dumnezeu pentru:
-trezirea spirituală a Bisericii,
-pentru pocăinţa fraţilor şi surorilor din Biserică,
-pentru mântuirea semenilor noştrii şi pentru Har
-pentru ajutorul şi binecuvântarea, sprijinul şi
înputernicirea fraţilor care vor predica şi vor aduce laudă
lui Dumnezeu.
• Sâmbătă, 05 Dec. 2015 ora 17:00 vă invităm la o seară
specială de evanghelizare, cu fr. Ionel Tuţac - păstor în
Biserica Creştină Baptistă "Betel", din Timişoara - şi
grupul de închinare Grace Singers. Acest eveniment
face parte din Turneul evanghelistic “În aşteptarea
Darului”
• În data 06 Dec. 2015, ora 18:00, vă invităm alături de
noi pentru a sărbătorii 10 ani de emisie a postului de
Radio “Vocea Evangheliei” C-ţa.
• Duminică 13 Dec. 2015, orele 09.30 vă invităm la un
Serviciu deosebit de evanghelizare cu fr. Emil Bartoş.
• Duminică, 20 Dec. 2015, ora 18:00, va avea loc
concertul corului ADORAMUS pentru lauda, măreţia şi
Slava Mântuitorului nostru, Domnul ISUS Hristos.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Decembrie;
Aparaschive Vasile
Baban Antonina
Cimpoieşu Dumitru
Ciutac Lucian
Condrea Ioan
Crihan Loredana
Dăduică Ioan
Dăduică Floarea
Dumitru Doru
Dumitru Emanuel
Filipescu Iosif

28
31
23
15
06
11
08
16
19
10
14

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

14
12
01
16
14
16
01
28
11
05
17

“Căci cine este Dumnezeu, afară de Domnul, şi cine este o
stâncă, afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu mă încinge cu
putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă… Tu îmi dai
scutul Mântuirii Tale, dreapta Ta mă sprijineşte, şi îndurarea
Ta mă face mare.“
Ps.18: 31- 32,35

Apare în prima duminică din lună

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

Cuvântul S-a făcut trup!
Text Ioan 1:1-18

Pastor Johan Piper

Este un text extraordinar pentru sărbătoarea Întrupării Domnului ISUS, datorită versetului 14. "Şi
Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre noi." Acesta este Întruparea Domnului ISUS! Dacă te întrebi ce
înseamnă Întruparea Domnului ISUS, dacă nu eşti familiar cu credința creştină, şi te întrebi ce semnificaţie are
această sărbătoare, despre aceasta-i vorba. A fost o Fiinţă veşnică, fără început şi fără sfârşit, Cuvânutul, şi la
un moment dat în istorie, Cuvântul S-a întrupat. Acesta este primul motiv pentru care am ales textul acesta, şi
voi artăta în continuare cinci portrete a Domnului ISUS:
1. El este ISUS Hristos, Mântuitor şi Regele sfinţit. "Căci Legea a fost dată prin Moise, dar harul şi
adevărul au venit prin ISUS Hristos". Aceasta este Persoana care a apărut în istorie când Cuvântul S-a întrupat
în pântecele fecioarei Maria. Îngerul a venit la Iosif şi i-a spus: "Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe
Maira, nevasta ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naşte un Fiu şi-i vei pune numele
ISUS, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale". Atunci când vă gândiţi la Isus gândiţi-vă la
aceste atribute: Mântuitor, Răscumpărător, Salvator de păcat, de iad, de Satana, de moarte, de goliciune şi
lipsă de semnificaţie şi de orice fel de corupţie. Este numit Mântuitor în v 17. În Vechiul Testament, Unsul,
Mesia, Cel aşteptat, Regele "şi domnia va fi pe umărul Lui." Împărăţia căruia va domni în vecii vecilor. Deci
când vă gândiţi la Hristos gândiţi-vă la Regele uns, Conducător, Mesia. Şi când spuneţi Isus Hristos gândiţi-vă:
Salvator, Rege, Răscumpărător, Mesia. El este Cel care a intrat în istorie când Cuvântul S-a întrupat în
pântecele fecioarei Maria.
2. El este Dumnezeu, a doua Persoană din Trinitate. A fost cu Dumnezeu şi a fost Dumnezeu.
Biserica este condusă bazat pe texte precum acesta, care spun că în Trinitate sunt trei Persoane. Avem o
singură divinitate, o singură fiinţă.
3. El este numit "Cuvântul". Dumnezeu care comunică, se exprimă. Dumnezeu s-a exprimat,
Dumnezeu a comunicat, "La început era Cuvântul, şi Cuvântul era cu Dumnezeu, şi Cuvântul era Dumnezeu."
Dumnezeu vrea să comunice, Dumnezeu a vorbit şi ISUS e acel Dumnezeu.
4. El este Creatorul tuturor lucrurilor, toate au fost făcute prin El, iar El nu a fost creat. Cuvântul,
Dumnezeu, ISUS Hristos- înainte de întrupare- a fost Cel prin care au fost create lucrurile. Este foarte
semnificativ. Ai fost creat de ISUS. A spus lucrurile acestea de la început ca să sublinieze următoarele:
i) Să sublinieze divinitatea Lui.
ii) Să sublinieze şocul uluitor că "a venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit."
5. El este viaţa şi El e lumina. El reprezintă abilitatea noastră de a vedea şi gloria Sa. În El era viaţa,
viaţa de care am nevoie ca păcătos încărcat de fărădelegi. Şi viaţa aceasta, când ajunge în mine prin credinţă,
devine lumina mea, capacitatea mea de a vedea şi splendoarea pe care o văd. Ce nu putem vedea fără lumina
aceasta, este pe ISUS cel adevărat, aşa cum e El; infinit de preţios, a cărui frumuseţe întrece măsura,
valoarea, înţelepciunea, puterea, îndurarea, dragostea şi competenţa Lui. Toate lucrurile pe care le admirăm
în lume, El le întrece de un milion de ori.

Una din reacţiile posibile cu privire la aceste cinci lucruri pomenite în text este în v. 10. Citiţi-l ca un
avertisment, citiţi-l cu teamă şi cutremur. "El era în lume, şi lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a
cunoscut. A venit la ai Săi." Şi vine şi azi în locul acesta. "A venit la ai Săi şi ai Săi nu L-au primit."
Nu puteţi spune: Nu te primesc. Este un lucru îngrozitor să spuneţi aşa ceva lui ISUS. Vă veţi distruge
sufletul dacă spuneţi lucrul acesta. Şi nu ştiţi când vă veţi pecetlui identitatea prin cuvintele acestea. Nu
sputeţi cuvintele acestea. Mai bine adoptaţi reacţia pozitivă descrisă aici în v. 12. "Dar tuturor celor ce L-au
primit, adică celor ce cred în Numele Lui, Le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu." Vă îndemn în
Numele lui ISUS să vă deschideţi uşa inimii şi să-I spuneţi lui ISUS: Te primesc ca Mântuitor al meu, ca Regele
meu, ca Dumnezeul meu şi comoara mea, ca şi călăuză.
Am să închei cu o imagine. “Sărbătoarea întrupării” reprezintă imaginea în care ISUS stă în fața a
milioane de oameni nehotărâţi care stau pe băncile bisericilor azi. În loc să pedepsească, EL strigă şi spune:
Am murit pentru păcătoşi! Dacă veniţi la Mine, voi fi lumina voastră, voi fi dreptatea voastră şi moartea Mea
va fi pusă în contul vostru şi tu, omule nehotărât, vei avea viaţă veşnică prin Mine.
Primiţi-Mă ca înlocuitor să fiu lumina şi viaţa voastră, primiţi-Mă ca Rege, primiţi-Mă ca Dumnezeu.

CuvÂnt de ÎnvÂtÂturÂ
– “Totuşi întunericul nu va împărăţi veşnic pe pământul în care acum este necaz. După cum
în vremurile trecute a acoperit cu ocară ţara lui Zabulon şi ţara lui Neftali, în vremurile viitoare
va acoperi cu slavă ţinutul de lângă mare, ţara de dincolo de Iordan, Galileea neamurilor.
Poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină; peste cei ce locuiau în ţara umbrei morţii
răsare o lumină… 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 9:1, 2, 6 şi 7).
Şi iar te naşti, ISUSE
deTraian Dorz
Şi iar Te naşti, din nou, Isuse, şi iarăşi vii ca alte dăţi
în lumea urii neapuse cărarea păcii s-o arăţi.
Spre-a Tale zări de pace pline pe-ai urii fii îi vei chema,
dar vai, îndemnul spre mai bine aşa de greu îl vor urma.
Din Slava dragostei nespuse cobori în lumea Ta să-i iei,
cu drag îi chemi spre ea, Isuse, dar ei se sfâşie-ntre ei.
O, Doamne, lumea-i astăzi plină de patimi şi de farisei
mai vino şi mai stă-ntre ei!
Mai vii, chiar dacă sfântu-Ţi Nume din nou un an îl vor huli...
- Ce dragoste Te-aduce-n lume cu ce putere-o poţi iubi!
Cobori la ei şi-i chemi la Tine cu milă-i chemi, de ei Ţi-e dor
- O, dac-ar şti ei Cine vine Şi Cine-aşteaptă-n uşa lor!...
Dar vii căci dintre ei Isuse câţiva primi-vor scumpu-Ţi Har
în taina inimii supuse... Şi pentru ei, cu drag vii iar.

Pregătire pentru venirea Domnului ISUS
1. Persecuţia creştinilor în lume
Astazi, în mai mult de 40 de ţări din lume, crestinii sunt persecutaţi pentru credinţa lor. În unele dintre
aceste naţiuni este interzis să ai o Biblie, să vorbeşti altora despre Christos, să-ţi schimbi credinţa sau să-ţi
înveţi copiii despre Isus. Cei care urmează pe Christos fără nici o temere, indiferent de consecinţe – în
ciuda decretărilor guvernamentale sau a opoziţiilor radicale – se pot confrunta cu hărţuire, arestări, tortură
sau chiar moartea. Cu toate acestea, creştinii se întâlnesc pentru închinare şi propovaduirea lui
Christos, iar biserica în aceste ţări restrictive, creste. Acestea sunt naţiunile în care persecuţia asupra
creştinilor este cea mai ridicată, dar sunt şi alte ţări (care nu figurează în această listă), cu nivel de
persecuţie mai scăzută, unde creştinii suferă din cauza credinţei lor în Isus Christos.
1 Afghanistan, 2 Algeria, 3 Azerbaijan, 4 Banglades, 5 Belarusia, etc
Sursa: The Voice of the Martyrs
2. Militanţii Boko Haram omoară creştinii la graniţa Camerun - Nigeria!
Rugaţi-vă ca Dumnezeu să-i întărească şi să-i încurajeze pe creştinii din Camerun, toţi ţinte ale
militanţilor Boko Haram. Deoarece creştinii sunt omorâţi în raiduri ale militanţilor în satele din apropierea
graniţei cu Nigeria, autorităţile cameruneze au sporit măsurile de securitate în regiune, interzicând
părăsirea locuinţei pe timp de noapte, nepermiţând copiilor sub 12 ani să iasă pe străzi şi oprind femeile să
îşi acopere faţa. „Frica şi teroarea a pus stăpânire pe localnici” a declarat un lider creştin reprezentanţilor
Barnabas. Întrunirile bisericeşti au încetat şi multe programe creştine de vară, cum ar fi: tabere de tineret,
conferinţe, vizionări de filme creştine, au fost anulate.
Rugaţi-vă ca liderii creştini să aibă tăria de a duce credincioşilor speranţă şi încredere. Rugaţi-vă
pentru protecţia spirituală a creştinilor din Camerun. Rugaţi-vă pentruca văduvele, orfanii şi bătrânii acestei
etnii ca să rămână tari în aceste circumstanţe grele.
Ştiri creştine
3. Biblii arse şi creştini amendaţi în Uzbekistan
Zece creştini au fost amendaţi de o curte penală din Uzbekistan pentru că au avut o întrunire
împreună fără permisiunea statului. Instanţa a ordonat ca bibliile şi cărţile de cântări bisericeşti care au fost
confiscate să fie distruse. Într-un alt caz, un creştin din Taşkent a fost bruscat de către poliţie pentru că
purta în geantă o biblie, iar apoi a fost amendat, anunţă Barnabas Fund.org Curtea penală din Karşi,
regiunea Kaşkadaria, sud-estul Uzbekistanului, în data de 25 septembrie 2015, a amendat trei creştini de
50 de ori cât salariul minim lunar şi alţi şapte de 30 de ori cât salariul minim lunar pentru încălcarea
dreptului religios şi pentru păstrarea ilegală a literaturii religioase, menţionează agenţia de ştiri Forum 18.
Aceeaşi curte a dispus ca bibliile, felicitările de Paşti şi cărţile de cântări bisericeşti – toate care au fost
confiscate de autorităţile uzbece – să fie distruse.
Ştiri creştine
4. Rugăciunea continuă!
Bisericile baptiste, slujitorii baptişti şi membrii bisericilor baptiste nu depind doar de anunţurile sau de
îndemnurile venite de la Uniune. Fiecare baptist ştie că suntem chemaţi de Domnul Dumnezeu să ne
rugăm pentru toţi oamenii. Astfel, baptistul care vede sau aude o ştire, a fost învăţat să o transforme întrun subiect de rugăciune. Aşa a fost şi în cazul familiei Botnariu din Norvegia. Indiferent cât de puţine au
fost informaţiile primite, baptiştii s-au rugat în casele lor şi în adunările lor. Baptiştii s-au rugat pentru
părinţi, pentru copii şi pentru autorităţi. Baptiştii s-au rugat singuri şi s-au unit cu mulţi alţii în rugăciune. Mai
mult, baptiştii nu s-au limitat la rugăciune. Ei au semnat petiţii şi au căutat mijloace prin care să atragă
atenţia asupra abuzurilor şi asupra anormalităţilor care se fac, atât în cazul Botnariu, cât şi în altele
similare.
Îl slăvim pe Domnul pentru toţi fraţii noştri care au procedat şi acum aşa cum ne cere Dumnezeu în
Sfintele Scripturi. Îi felicităm pe toţi slujitorii care îi ajută pe credincioşi să trăiască învăţăturile Scripturilor şi
să mijlocească în rugăciune pentru cei în diferite nevoi. Continuăm să ne rugăm în particular şi în public
pentru familia Botnariu şi pentru toate familiile creştine din lume. Domnul să ne ajute pe toţi să ne creştem
copiii în felul în care ne cere Părintele nostru ceresc! Continuăm să ne rugăm pentru autorităţile române şi
pentru cele din întreaga lume, să facă legi care să ne ajute să putem trăi o viaţă paşnică şi liniştită,
iubindu-i şi slujindu-L pe Dumnezeu.
Păstor Viorel Iuga, preşedintele uniunii Baptiste din România

• Programul Serviciilor Divine pentru Sărbătoarea Naşterii Domnului ISUS Hristos
24.12. 2015 - ora 18.00 Rugăciune, Corul Betania şi serviciu divin
25.12. 2015 - ora 10:00 copiii şi corul Adoramus, serviciu divin
25.12. 2015 - ora 18:00 Orchestra

• Programul Serviciilor Divine pentru Sărbătoarea Anului Nou
31.12.2015 - orele 18.00 seară de rugăciune, Corul Betania
01.01.2016 – seara de la orele 18.00, Serviciu divin

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.”
Şi deodată, împreună cu îngerul s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi
zicând: „Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”
Luca 2:10 -14

