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Editat de Biserica Creştină Baptistă
Constanța
– ENOH – “Sfânta
Omul careTreime”
a umblat cu
Dumnezeu -Gen. 5:18–24; (Evrei 11:5)
– NOE – Omul
salvat
de o corabie
- Gen.
6:7; (Evreidin
11:7)
Apare
lunar,
în prima
Duminică
– AVRAAM – Omul care prin credinţă, a fost chemat să fie o binecuvântare
- Gen. 22:1–19;lună
(Evrei 11:8-9)
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Oameni mari ai lui Dumnezeu





5. Ian. 2014
12. Ian. 2014
29. Ian. 2014



26. Ian. 2014 – IOSIF – Format pentru suferinţă pentru a fi canal al binecuvântării
- Mat. 28:18-20; Ioan 20:20-21;

“Bogăţia” lumii de astăzi:
Suntem bogaţi cu atâţia moşi
Din file de istorii scoşi:
Moş Nicolae, Moş Crăciun
Chiar Moş Gerilă, Moş Ajun!
Ne-am săturat de atâţia moşi
Vrem un copil cu ochi duioşi
Cu zâmbet cald şi luminos
Pe cel din iesle, pe Hristos
Lăsaţi-L pe Mântuitorul
Să Îl cunoască tot poporul
Căci sufletele nevinovate
Nu de Moşi au păcatele iertate
Lăsaţi-ni-L pe copilaş
E aşa senin şi drăgălaş…
Nu vrem cu Moşii să murim
Ci vrem în veci cu ISUS să fim!!
Autor anonim

Rugaciune pentru bolnavi:
Fraţi şi surori Familii:
Danciu
Ioan şi Florica,
Mihăilescu
Iordache şi Aneta, Şulean Ion şi
Magdalena,
Şerban Ion şi
Tudora, Gergeli Ioan şi Sofia.
Surori: Baban Antonina, Butuc
Elisabeta (Vetuţa), 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,
Simion Ion.
Fraţi şi surori bătrâni; Surori:
Baltac Elena (de la Mereni),
Capotă Ana, Nicula Mărioara,
Paraschiv Ana, Petcu Ana, Preda
Emilia, Petrescu Ana, Voicu
Elisabeta. Fraţi: Dobrescu Călin,
Mich Vasile.

◊ Gratitudine:
•
Mulţumim fratelui Tănase Cristian, student în anul
IV la Institutul Teologic Baptist din Bucureşti care a
slujit împreună cu noi la închinare în timpul săptămânii
de rugăciune. Domnul să-l binecuvânteze şi să-i dea
putere şi astăzi în vestirea Cuvântului Sfânt.
◊ Anunţuri:
• Fr. Păstor, doreşte să continuie „Cursul de edificare
şi zidire spirituală din Cuvântul lui Dumnezeu”, care
00
avea loc Sâmbăta de la ora 10 , la BCB nr. 1. Cei
interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu fr. păstor Ghiţă
Marian.
• Fr. Păstor a început un curs de caticheză cu toţi cei
ce vor să-L mărturisească pe Domnul ISUS în apa
botezului. Cei interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu fr.
păstor Ghiţă Marian.
•
Aducem la cunoştinţa celor interesaţi că se mai
primesc şi luna aceasta înscrieri pentru abonamente la:
-revistele creştine: Farul creştin, Creştinul azi, Lidia.
-broşuri: Pâinea noastră cea de toate zilele, Cuvântul
lui Dumnezeu pentru astăzi. Relaţii la secretariatul
bisericii.
“LA MULŢI ANI” pentru sărbătoriţii din luna Ianuarie;

Baicu Ion
Baltac Elena
Cazacu Daniel
Chiru Petrina
Crăiţă Petru
Dâlv Ligia
Danciu Floarea
Dumitrăşcuţă Ronela
Dumitru Ana
Fătu Stana
Frăţiloiu Margareta
Gergeli Ioan

27
25
13
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01
15
13
19
24
08
16
05

Ghiţă Daniela
Ioniţă Viorica
Lopăţică Gheorghe
Nicola Diana
Niculescu Alexandra
Răchită Emanuela
Silivestru Eugenia
Sion Elena
Suditu Angela
Ştefan Eufrosina
Şulean Magdalena
Vîlcu Marian

20
10
01
11
23
16
16
23
01
02
13
08

“Învăţăturile Tale sunt drepte pe vecie: dă-mi
pricepere, ca să trăiesc!
Ps. 119:144
CEREMONIILE BISERICII:
-Duminică 930 -1200 şi 1700-1900; -Vineri 1800-2000
Repetiţiile corului;

Adoramus -Joi
1800-2000

Betania
-Miercuri 1800-2000

Anul III, Nr. 37, 05 Ianuarie 2014
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.
1 Ioan 4:7

Întruparea Fiului lui Dumnezeu - O întrupare completă
(Matei 1:1-4:17)
„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). Adevărul
întrupării Cuvântului lui Dumnezeu în persoana şi lucrarea Domnului Isus Cristos este un
adevăr glorios. Avem tendiaţa să privim la această întrupare ca fiind venirea Fiului lui
Dumnezeu doar într-un trup fizic. Este adevărat să credem că întruparea Cuvântului lui
Dumnezeu a fost reală pentru că Isus din Nazaret a fost un om real, într-un trup fizic real (1
Ioan 1:1-4; 4:1-3). Câţi însă dintre noi suntem gata să privim la toate aspectele acestei
întrupări? Pentru că întruparea Fiului nu este doar o întrupare în trup fizic.
Ea are mult mai multe valenţe. Dorim să privim la toate aceste aspecte ale întrupării
Domnului nostru. Vom vedea astfel că întruparea Lui este o întrupare completă. De aceea,
când privim la pasaje ca cel din 1 Tim. 1:15, „Cristos Isus a venit în lume ca să mântuiască pe
cei păcătoşi”, prin prisma tuturor aspectelor întrupării, vom înţelege mult mai bine ce înseamnă
că mântuirea prin Cristos este o mântuire desăvârşită şi veşnică (Evr. 5:9; 10:14). Sau, atunci
când stăm înaintea a ceea ce ni se spune în Isaia 57:15, „Căci aşa vorbeşte Cel Preaînalt, a
cărui locuinţă este veşnică şi al cărui Nume este sfânt: „Eu locuiesc în locuri înalte şi în
sfinţenie, dar sunt cu omul zdrobit şi smerit, ca să înviorez duhurile smerite şi să îmbărbătez
inimile zdrobite”, şi încercăm să răspundem la întrebări de genul: „Cât de aproape este
Dumnezeul cel infinit şi care locuieşte în gloria cerului de cei care sunt pe pământ?”, sau „Cât
de implicat este acest Dumnezeu în nevoile celor de pe pământ?”; ei bine, întruparea
desăvârşită a Domnului Isus Cristos ne arată că apropierea şi implicarea lui Dumnezeu în
vieţile şi nevoile reale şi profunde ale oamenilor sunt desăvârşite şi cu implicații veşnice.
Ce înseamnă deci că Isus Cristos a venit în lume? Cât de reală este venirea Sa în
lumea noastră? Ce presupune întruparea Cuvântului lui Dumnezeu în persoana şi lucrarea lui
Isus Cristos din Nazaret? În Matei 1:1-4:17 (partea introductivă a Evangheliei după Matei) noi
putem vedea că venirea lui Cristos în lume, în trup, este o venire reală și completă (nu doar ca
cea a un excursionist, fără să se implice în lumea pe care o vizitează) şi care, astfel, „S-a făcut
pentru toți cei ce-L ascultă urzitorul unei mântuiri veşnice” (Evr. 5:9). În această parte
introductivă, evanghelistul Matei ne prezintă 7 profeții ale Vechiului Testament, care s-au
împlinit prin întruparea cuvântului lui Dumnezeu în venirea Fiului Său ca om pe pământ (vezi
Mat. 1:22-23; 2:5-6, 15, 17-18, 23; 3:3; 4:13-16).

Putem lua în considerare că Matei, ca şi iudeu, ne comunică astfel, prin cele şapte
profeții împlinite, că Domnului Isus Cristos a împlinit în mod desăvârşit cuvântul lui Dumnezeu;
întruparea cuvântului a avut deci loc în mod desăvârşit în persoana şi lucrarea Lui.
1. Cristos a venit în istoria noastră umană – Mat. 1:1-17 (vezi şi Lc. 3:23-38). El a fost
parte integrantă din istoria noastră. Despre El s-a vorbit mult în istoria Vechiului Testament;
Chiar de la începutul istoriei umane, El a fost aşteptat ca şi sămânţă a femeii care va zdrobi
capul şarpelui (Gen. 3:15). Lui Avraam, Dumnezeu i-a făcut promisiunile binecuvântării în
sămânţa lui (Gen. 15:4; 17:19-21). De asemenea, Dumnezeu i-a promis împăratului David un
urmaş veşnic pe tronul lui (1 Cron. 17:11-14). Și aceste profrţii, despre Cel care va veni,
abundă în toată istoria Vechiului Testament (vezi Isaia 7:14; 9:16-7; 11:1-2; s.a.). Conform
genealogiei din Mat. 1:1-17, În ciuda unui curs al istoriei care pare imprevizibil şi ieşit de sub
controlul lui Dumnezeu, totuşi Cristos a venit la împlinirea vremii (Gal. 4:4-5). În ciuda unei
istorii marcată de oameni păcătoşi şi evenimente nefavorabile (vezi Tamar, Solomon din
văduva lui Urie, strămutarea în Babilon), totuşi Cristos a venit ca fiu al lui Avraam şi al lui
David, şi astfel promisiunile făcute lor s-au împlinit (Gal. 3:16,29)
2. Cristos a venit în trup fizic real – Mat. 1:18-25. El nu a venit ca un „extraterestru”,
sau ca o fiinţă cu „sânge albastru” ci s-a născut în mod real din fecioara Maria. El a venit în
mod miraculos de la Dumnezeu, prin concepere miraculoasă, şi totuşi s-a născut dintr-o fiinţă
umană, fecioara Maria, ca orice om (vezi şi Lc. 1:30-35). El a venit ca şi „Sămânţă a femeii”
(Gen. 3:15; Isa. 7:14), pentru a aduce mântuirea lui Dumnezeu. El a venit ca „Dumnezeu care
este cu noi”.
3. Cristos a venit sub un regim ostil poporului lui Dumnezeu – Mat. 2:1-23. Cristos nu
a venit într-o lume ideală şi sub un regim politic ideal; El a venit ca o persoană „sub Lege” (Gal.
4:4), fie că a fost vorba despre Legea lui Dumnezeu, fie că a fost vorba despre legea dată de
conducătorii oamenilor.
4. Cristos a venit într-o lume păcătoasă – Mat. 3:1-17. Cristos a venit într-o lume
condamnată de Legea lui Dumnezeu. Vremea în care Domnul Isus a venit pe pământ s-a
caracterizat prin decădere spirituală foarte mare.
5. Cristos a venit pe terenul ispitirii diavolului – Mat. 4:1-11. Pustia este terenul potrivit
pentru ispitirea din partea celui rău. Adam şi Eva au fost biruiţi de diavol tocmai în grădina
Edenului. De aceea ei au fost izgoniţi din Eden, din prezenţa şi binecuvântarea lui Dumnezeu
(Gen. 3)
6. Cristos a venit în întunericul acestei lumi – Mat. 4:12-17. Isus s-a mutat în
Capernaum, locul marcat de întuneric spiritual. El nu a evitat întunericul acestei lumi, dar a fost
lumină prin viaţa Sa.
7. Cristos a venit ca răspuns la aspiraţiile adânci ale fiinţei noastre. Ni se spune că
„De atunci încolo, Isus a început să propovăduiască şi să zică: „Pocăiţi-vă, căci Împărăţia
cerurilor este aproape” (Matei 4:17).
Concluzie
Sărbătorind naşterea Domnului nostru Isus Cristos, nu ar trebui să rămânem la
lucrurile sărăcăcioase ale acestei lumi (observă felul cum oamenii sărbătoresc crăciunul). Ce
vom câştiga astfel? Doar satisfacţii de scurtă durată, doar amăgiri că ne vom simţi bine pentru
moment.
Dar dacă privim această sărbătoare a naşterii Domnului Isus Cristos ca la măreţul
eveniment al întrupării cuvântului lui Dumnezeu şi dacă ne adâncim privirile prin Duhul Sfânt,
pentru a descoperi toate valenţele acestei întrupări, atunci, cu siguranţă, vom fi în postura
omului care găseşte o comoară inestimabilă în pământ şi, conştient de valoarea ei, vom vinde
tot ce avem pentru a cumpăra acel ogor. Sau în postura acelui negustor care găseşte un
mărgăritar de mare preţ şi de aceea ne vom duce să vindem tot ce avem pentru a-l cumpăra.
Nu vom fi noi oare în postura acelora care găsim comori veşnice şi care, din această
cauză, vom putea trăi o viaţă din belşug în orice circumstanţă? Aşa să ne ajute Dumnezeu!
AMIN
Pastor: Marian Ghiţă

Împlinire
Eşti împlinirea vieţii, Doamne,
Ai suferit pe cruce pentru a mă mântui.
Sădind în inima-mi nădejdea viitoare,
Din om nedemn, Tu m-ai făcut un sfânt.
Punând în conştiinţă gândul de curăţie,
M-ai transformat în martor, în lumea de păcat.
Mărturisind altora ce ai lucrat în viata-mi,
Semenii mei să vadă ce-nseamnă ne’ntinat.
Îţi mulţumesc, mi-ai schimbat cursul vieţii,
Trăiesc pentru vecie şi nu pentru pământ.
Descoperindu-Ţi planul pe care-L ai cu mine,
Mă plec ‘naintea-Ţi, Doamne, pios prin Duhul Sfânt.
Din vol. “ADU-ŢI AMINTE” Fr. Crăiţă Petru
OPORTUNITĂŢI DE LUCRARE ÎN BISERICĂ
1. Pentru biserica din punctul de misiune Dorobanţu jud. Constanţa, căutăm un
misionar care să slujească permanent în acesta localitate. În acelaşi timp rugăm voluntarii
dedicaţi lucrării DOMNULUI să nu obosească în slujirea lor prin participarea la servicii de
închinare, la zidire, şi îmbărbătare duhovnicească. Pentru rezolvarea lucrării spirituale dar şi
administrative, aşteptăm şi alţi voluntari care se pot alătura familiei Ilea.
2. Biserica „Sf. Treime” din Hârşova, doreşte să continuie lucrarea cu copiii din
localitatea GÂRLICIU, jud. Constanţa. În acest sens, chemăm biserica întreagă să susţină în
rugăciune aceasta lucrare. Deasemeni, este bine venit orice fel de sprijin material şi/sau
financiar pentru: deplasare, materiale şi dulciuri pentru copiii care urmează să fie asistaţi.
00
00
3. În fiecare sâmbătă între orele 15 -17 continuă repetiţiile Orchestrei, sub
îndrumarea fr. Cornel Nicola. În acelaşi timp are loc şi “formarea unei noi grupe de
începători” sub îndrumarea sorei Lidia (Rusu) Popa. Rugăm frumos pe toti părinţii copiilor
care au înclinaţie şi doresc să cânte în orchestră, să aducă copiii la toate repetiţiile.
4. Repetiţia pentru „Fanfară”, are loc la Biserica Penticostală, str. Amurgului nr. 43,
00
00
după următorul program; -Marţi şi Vineri de la ora 18 şi Sâmbătă de la ora 10 . Începătorii
vor fi prezenţi obligatoriu Sâmbăta. Cei interesaţi vor lua legătura pentru detalii cu fr. Gaby
Gherman la telf. 0748884201. Se cere seriozitate deosebită.

Cuvânt pentru zidire:
Cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el; cine nu crede
pe Dumnezeu Îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o
Dumnezeu despre Fiul Său.
Şi mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viaţa veşnică, şi această
viaţă este în Fiul Său.
Cine are pe Fiul are viaţa; cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viaţa.
V-am scris aceste lucruri ca să ştiţi că voi care credeţi în Numele Fiului lui
Dumnezeu aveţi viaţa veşnică.
I Ioan 5:10-14

