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Hristos S-a Născut!
Să ne salutăm astăzi cu bucurie, în
Numele Marelui nostru Domn și
Mântuitor care într-o noapte de neuitat
S-a născut în Betleemul din Iudea, și
aici, în noaptea durerilor și necazurilor
ne-a adus lumina și bucuria Cerului.
El a venit să ne dea izbăvirea,
răscumpărarea de sub blestemul
păcatului. Apostolul Pavel scria
Corintenilor că „El a fost făcut de
Dumnezeu pentru noi înțelepciune,
neprihănire, sfințire și răscumpărare,” (I Corinteni 1:30). Adică, numai

în El înțelegem înțelepciunea lui Dumnezeu, în
El găsim neprihănirea pe
care o cere Dumnezeu, în
El avem starea de sfințenie cerută de
Dumnezeu, în El e prețul de
răscumpărare pentru salvarea noastră.
O, ce DAR nespus de scump ne-a făcut
Tatăl, a dat pentru noi pe Fiul Său!
În cele trei daruri ale magilor
găsim și cele trei demnități ale
Domnului: Aur pentru Împărat;
Tămâie pentru marele Prooroc și
Dezvăluitor al voii lui Dumnezeu; și
Smirnă pentru Marele Preot care a
venit să fie El Însuși jertfa de ispășire.
Împărăția Lui a venit la noi, Apostolul

Pavel a arătat câteva semne ale
Îmărăției: neprihănirea, pacea și
bucuria (Romani 14:17).
Într-o lume a păcatului și a
desfrâului, a poftelor firii pământești,
Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru
drag, a venit să ne aducă neprihănirea,
pentru ca noi, care eram altădată
întuneric, să fim lumina Lui în lume (I
Petru 3:18).
Într-o lume de tulburare, răutate și
ură, de necaz și blestem, Hristos a venit
să ne aducă pacea Lui, nu o pace de
jos, omenească, ci o pace divină,
surprinzătoare în frumusețe, gingășie și
putere (Ioan 14:27). Pacea Lui dorim
să stăpânească inimile noastre!
Într-o lume de necaz și moarte, El
a venit să ne aducă bucurie și viață.

Îngerul spunea păstorilor: „Nu vă
temeți, căci vă
aduc o veste bună,
care va fi o mare bucurie pentru tot
norodul.” Nașterea Domnului Isus a
adus bucuria pe pământ, a adus
cântarea. El Însuși e vestea cea mai
bună. El e Sărbătoarea noastră! Dacă
El, Stăpânul Atotputernic, S-a făcut
sărac, S-a smerit, vrem să-L urmăm și
noi la fel, ca să ne bucurăm de harul
Său nespus de mare.
„Căci un copil ni s-a născut, un
fiu ni s-a dat...” spunea proorocul
Isaia. El, Domnul Isus Hristos, Copilul
care ni S-a născut în Betlehem, Fiul
Preaslăvit care ne-a fost dat, — El,
Adevăratul și singurul Rege al Păcii,
să fie Sărbătoritul și Sărbătoarea
noastră la acest Crăciun și toată viața!

Scurte comunicări

n Salutăm pe sora Maria
Tămășan, mama fratelui Vasile
Tămășan, venită iarăși între noi de la
Baia Mare.
n Fratele Vasile Corsiuk a fost
supus unei intervenții chirurgicale, și
va lipsi o vreme de la adunare.
n În duminica trecută sora
Florica Popa, mama sorei Delia
Ordeanu, a sărbătorit ziua de naștere.
La Mulți, mulți, Ani!
n Diseară colindătorii tineri vor
pleca la colindat. Ne bucurăm de râvna
lor pentru lucrarea Domnului,
n Spunem Bun Venit la noi lui
Alex și Melania Popovici, din Denver,
Colorado.
n Astăzi la serviciul divin de
dimineață va cânta fanfara, iar la cel
de seară va cânta corul, având o suită
de cântări despre minunea Nașterii
Domnului. Înainte de suita corului,
copiii vor avea o scenetă de Crăciun,
pe care au pregătit-o și doresc să fie o
bucurie pentru întreaga adunare.

n Felicităm pe părinți și pe bunici
și pe străbunici! Fratele Dan și sora
Viorica Mitroi sunt străbunici a treia
oară. Al treilea strănepot, Gavin Tase,
băiatul nepoatei lor, Lenuța Tase, fiica
fiicei lor Magda, s-a născut pe 20
decembrie la 10:20 AM și a avut 7
lbs-4 oz, iar lungimea 21 inches. Îi
felicităm din inimă și spunem Domnul
să-i binecuvinteze!
n Prin fratele Străin, care a vorbit
la telefon cu cei din Houston, familia
Petrilă Nicolae și Sofica transmite
salutări întregii biserici. De asemenea,
de la fratele Beni Câmpeanu, păstorul
bisericii 1 din Houston, avem salutarea
de la Ieremia 29:11. Prin fratele Vasile
Corsiuk avem salutări de la familiile
George Scobercea și Petru Lazăr..
n În duminica trecută predicile și
rapoartele misionare au fost ținute
dimineața de fratele Costel Oglice și
sora Mia Oglice, iar seara de Emanuel
Oglice, fiul lor, păstor la Boston.

n Revista „Creștinul Azi”
anunță că Maria Cherecheș,
deputat în Parlamentul
României și membră în
Biserica Baptistă „Speranța”
din Oradea, a fost aleasă
președinta Organizației
Femeilor Liberale din
România. În Parlament Maria
Cherecheș are și funcția de
secretar al comisiei pentru
învățământ, știință, tineret și
sport.
n Joi, 21 decembrie, la ONU
s-a luat în discuție o rezoluție
propusă de Turcia și Yemen
prin care se condamnă
hotărârea președintelui Trump
al Americii de a muta
ambasada americană de la Tel
Aviv la Ierusalim, astfel
recunoscând Ierusalimul drept
capitală a statului Israel.
Rezoluția a fost votată cu 128
de voturi pentru, 9 voturi
contra, și 35 abțineri.
România a fost printre cele
care s-au abținut de la vot.
n Săpăturile arheologice de la
Ghezer (în Israel) dovedesc că
Biblia este adevărată. Se
credea că localitatea a fost un
mit fiindcă nu erau
documente despre ea, dar s-au
găsit inscripții, ziduri, și
schelete omenești în
săpăturile din zona de sud a
țării. (vezi textele: Iosua
10:33; I Împ. 9:15-17).
Alăturat, câteva imagini din
colinda copiilor de la noi în
multe case primitoare. —>

Copiii cu colinda

„De aceea,
frați sfinți, care
aveți parte de
chemarea
cerească,
ațintiți-vă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!” (Evrei 3#1)

Picioarele mi se opresc în porțile tale, Ierusalime! Ierusalime, tu ești zidit ca o
cetate făcută dintr'o bucată! Acolo se suie semințiile, semințiile Domnului,
după legea lui Israel, ca să laude Numele Domnului.
Dacă te voi uita, Ierusalime, să-și uite dreapta mea destoinicia ei! Să mi se
lipească limba de cerul gurii, dacă nu-mi voi aduce aminte de tine, dacă nu
voi face din Ierusalim culmea bucuriei mele!
De dragostea Sionului nu voi tăcea, de dragostea Ierusalimului nu voi înceta,
până nu se va arăta mântuirea lui, lumina soarelui și izbăvirea lui, ca o făclie,
care se aprinde.
Rugați-vă pentru pacea Ierusalimului! Cei ce te iubesc, să se bucure de
odihnă… (Psalmul 122, Psalmul 137, Isaia 62)
Din splendoarea cea măiastră Întrebări biblice
Căutați unde sunt scrise aceste Nume
A luminilor de sus
(simbolice) ale Domnului …
Ai venit în bezna noastră,
1. Numitorul (Cel care dă nume altora).
Preaiubitule Isus!
2. Numărătorul (Cel care numără la apel).
3, Crinul din văi.
Lângă noi să fii, ca frate,
4. Viermele lui Iacov.
Cel mai slab și nevoiaș,
5. Puternicul lui Iacov.
Într-o lume de păcate,
Mic, plăpând, un copilaș!
N-ai vrut haină-mpărătească,
Nici manta de fariseu,
Ci-n cămașa țărănească
Să-L arăți pe Dumnezeu.
Ai lăsat Tronul măririi,
Ca-n țărână să Te-mbraci,
Aici în hotarul firii, —
Bun venit printre săraci! (vp)

Răspuns la întrebările din săptămâna trecută:
1. Elisabeta era din semiția lui Levi. Luca 1:5
2. Îngerul Gavril s-a arătat lui Zaharia (Luca 1:19)
și Mariei (Luca 1:26).
3. Tatăl lui Iosif se numea Iacov (Matei 1:16).
4. Bătrânul Simeon la Templu a spus Mariei
proorocia că sufletul ei va fi străpuns de o sabie (Luca
2:35).
5. Numele Domnul a fost dat în ziua a 8-a după
naștere (Luca 2:21)

Biserica Baptistă Română „BETEL”
330 W. Touhy Avenue, Park Ridge, IL 60068 - (847) 485-9077
Serviciile duminicale: dimineața 10:00-12:00; după masa 5:00-6:30
Program duminical la radio: WEEF 1430 AM, 8:30AM-9:00AM
Internet: http://betelchurch.org (unde găsiți prgramele de radio, buletinele duminicale,
arhive de predici, articole și poezii)

