
Advent
Smerenia lui
Ioan Botezătorul

Ioan Botezătorul, cel care a 
fost ales de Dumnezeu și 
trimis ca să pregătească 
p o p o r u l î n a ș t e p t a r e a 
Domnului, ne învață și pe noi 
cum să fim și să trăim în 
așteptarea venirii Domnului 
I s u s , R e g e l e M ă r i r i i . 
Trăsătura de caracter pe care 
o alegem astăzi este smerenia 
lui.

Ioan Botezătorul, cu toată 
popularitatea de care se 
bucura ( „ l ocu i to r i i d in 
Ierusalim, din toată Iudea și 
d in toate împrejur imi le 
Iordanului, au început să iasă 
la el,” Matei 3:5), a fost un om 
smerit. Cu tot focul din vocea 
sa care predica fără  să fi avut 
microfon, și-l auzea întreaga mulțime, avea un ton blând în voce, după felul cum 
a vorbit celor care l-au întrebat dacă era el Histosul. Nu s-a ambalat în laude de 
sine, ci a spus smerit că el era doar vocea celui ce strigă în pustie. Cu toată 
măsura descoperirilor spirituale pe care le avea, și știm doar în parte că Duhul lui 
Dumnezeu i-a destăinuit taina cum să afle pe Cel care era Unsul lui Dumnezeu 
la botez prin coborârea Duhului peste El, Ioan Botezătorul se simțea nevrednic 
față de gloria misiunii Domnului Isus. „După mine vine Cel ce este mai puternic decât 
mine, căruia eu nu sunt vrednic să mă plec să-i desleg curelele încălțămintelor.” (Marcu 1:7). 
Nu sunt vrednic să mă așez la picioarele Lui și să-I ating șiretul sandalelor.

Astfel, nu numai prin mesajul predicilor sale înflăcărate care chemau pe 
oameni la pocăință, dar și prin smerenia caracterului său, Ioan Botezătorul ne 
învață cum să-L așteptăm pe Domnul. Săptămânile acestea de Advent sunt 
săptămâni de cercetare sufletească, săptămâni de aprofundare în Cuvânt, de 
curățire și meditare la venirea Domnului Isus. Ioan Botezătorul ne aduce aminte 
că pregătirea noastră pentru întâmpinarea Domnului se face în smerenie, în 
rugăciuni de pocăință, în recunoașterea păcătoșeniei și a neputințelor noastre, și 
cu dorința să fim găsiți gata la venirea Lui. Îngerul Gavril îi spunea lui Zaharia, 
tatăl lui Ioan, că Ioan avea să „gătească Domnului un norod bine pregătit pentru 
El” (Luca 1:17). Să trăim și noi în așteptarea Mirelui Preaiubit „cu toată smerenia și 
blândețea” (Efeseni 4:2).
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Ne-am bucurat că la Sărbătoarea 
Mulțumirii, a fost cu noi și tânărul 
Tiberiu Truța, venit din Lynchburg, 
Virginia, ca să fie în mijlocul familiei.

Bun Venit înapoi din România 
fratelui Vasi le Tămășan, după 
călătoria și operația avută în țară.

Bun Venit sorei Dorina Bejan și 
fiului Darius, care au fost în România 
la Arad, într-o vizită surpriză cu ocazia 
zilei de naștere a tatălui, care a 
împlinit vârsta de 80 de ani. Ne-au 
adus salutări de la Biserica din Aradul-
Nou.

De asemenea, s-au întors din 
călătorii:

- I l ie ș i Fel ic ia Negru, din 
Michigan, unde au fost în vizită la 
familia Alin și Beatrice, și la cuscri, 
familia Hana.

- Dan și Lidia Bogdan și Cristina, 
din călătoria la rudele din San 
Francisco, California.

Fratele Dimitrie Marandiuc a fost 
din nou în mijlocul nostru după timpul 
de vindecare din cauza accidentului 

suferit acum o lună.
Sora Nițu Ana, după spitalizare, a 

fost cu noi la Thanksgiving și în 
duminica trecută, iar vineri a fost din 
nou la spital pentru noi teste medicale.

Sora Maricica Vinersan a plecat în 
România pentru două luni, ca să fie de 
sărbători împreună cu familiile 
copiilor ei, și să mai îndemne la 
pocăință pe cei care încă trebuie să-L 
primească pe Domnul ca Mântuitor.

Prețuim dragostea și râvna tinerilor 
care au împodobit plini de bucurie 
ca sa de rugăc iune cu mot ive 
decorative specifice sărbătorii Nașterii 
Domnului Isus. Ne rugăm să le 
răsplătească Tatăl ceresc.

În duminica trecută Biserica 
Baptistă „Harul” din Sacramento, 
California, a sărbătorit 25 de ani de la 
formare. La predicarea Cuvântului pe 
lângă fratele Claudiu Vâlcu, păstorul 
bisericii Harul, au fost păstorii 
musafiri, Liviu Țiplea și Ovidiu 
Rauca, din Los Angeles și San 
Francisco.

Programarea activităților în luna decembrie

Sâmbătă, 12 dec. 10:00am-12:00pm Ladies Bible Study
10:00am-2:00pm Kids' Christmas Party, Ginger, etc
2:30pm-4:00pm Repetiție de Orchestră
4:30pm-6:30pm Repetiție de Cor

Luni, 14 dec. 7:00pm-8:00pm Grup de rugăciune (bărbați)
Duminică, 20 dec. 12:30pm-3:30pm Masa de Crăciun a Bisericii

Fanfara va cânta în următoarele servicii de închinăciune
6 dec.  în misiune la Hollywood Florida
13 dec. seara (Grupa A)
20 dec. dimineața (trei cântări)
24 dec. seara de Ajun (trei cântări)
27 dec. seara (trei cântări)
31 dec. seara (două cântări)

Copiii vor merge cu colinda, Luni 21 dec. 11am-7:00pm
Programul copiilor va fi în ziua de Crăciun, la 11:00am.



Cămașa

Încerc să văd minunea, dar mintea nu-nțelege:
Cum ai fost om deodată, și Dumnezeu și Rege?
Cum ai ales, Isuse, din tot ce-aveai pe glob,
Să fi născut în paie, ca cel din urmă rob?

Din câte-alternative stăteau ‘nainte gata,
Ai ales Casa Pâinii, un Betleem-Efrata;
Ca să Te naști acolo, dar nu ca prinț bogat,
Nici măcar într-o casă, ci într-un grajd uitat.

Din iie țărănească, din feșe zdrențuite,
Maria Te-nvelește în scutece smerite.
Întâia-nvelitoare…, întâiul Tău veșmânt,
Cămașa Ta regală, cămașă de pământ.

Hlămidele cu fire de aur împletite,
Aici le poartă regii, prințesele vestite,
Iar Tu când vii în lume, slăvite Împărat,
În scutece de cârpă Te lași înfășurat!

Când Iosif  visătorul primise-o nouă haină,
Știau toți ce înseamnă, se deslega o taină,
Era semnul că fiul, de alții prigonit,
În haina lui pestriță, era cel mai iubit.

Iar Tatăl din mărire, în lume Te trimite,
Îți strânge trupușorul în feșe umezite
De lacrima iubirii, a celor mai săraci:
În haina umilinței ai vrut să Te îmbraci.

Creația întreagă ai îmbrăcat-o-n slavă,
Ți-ai poleit tot Templul în aur și podoabă,
Iar Tu când vii în lume, așa Te așteptăm?
Cămașa sărăciei, cu ea Te îmbrăcăm?

Așa ai vrut, Isuse, în scutece sărace,
O mamă preaiubită cu drag să Te îmbrace...
Ai părăsit mărirea de Împărat suprem,
Să Te-nfășori în firea de patimi și blestem.

O, Doamne, Preaslăvite, înconjurat de îngeri,
O, Fiu trimis de Tatăl să mori aici, să sângeri!
Tu Cel Atotputernic, Te-ai pus cu noi în rând,
Să Te cunoaștem frate, umil, sărac și blând. (vp)

Întreruperi

Slujba lui Zaharia la Templu 
era gata să înceapă, dar a fost 
întreruptă deodată. Întreruperea 
a fost făcută de un înger, un 
arhanghel al lui Dumnezeu, 
Gavril, care venise să-i aducă lui 
Zaharia o veste bună. Chiar și 
vestea urma să fie o întrerupere, 
căci viața lui Zaharia și a 
Elisabetei urmau să se schimbe 
radical.

Nu ne plac de obicei 
întreruperile. Acestea ne opresc 
continuitatea în lucrare, în 
gândire, în activitățile noastre. 
Dar atunci când Dumnezeu ne 
întrerupe, El are un scop. Chiar și 
întreruperile pe care le face sunt o 
lucrare a harului Său prin care ne 
modelează caracterul și gândirea. 
Întreruperile care parcă ne strică 
planurile, de fapt fac parte din 
planul lui Dumnezeu. 

Iată ce scrie teologul Henri 
Nouwen despre asemenea 
întreruperi:

Are loc o revoluție în gândirea 
noastră atunci când ne dăm seama că 
evenimentele neașteptate din viață nu 
sunt doar întreruperi supărătoare ci căi 
prin care Dumnezeu corectează inimile 
noastre ca să ne pregătească pentru 
venirea Lui. Atunci, ispitele sunt 
cârtirea și amărăciunea. Când planurile 
noastre sunt întrerupte de ploaie sau 
zăpadă, sau de bolile care vin peste noi; 
când liniștea sufletească e întreruptă de 
frământări neașteptate; când speranța 
păcii e întreruptă de un nou război; 
când dorința după stabilitate e 
întreruptă de mutări și schimbări dese; 
când dorința noastră după o viață mai 
lungă e întreruptă de moarte; ispita e să 
cădem într-o stare de murmur și în 
amărăciune destructiveă. Dar dacă ne 
încredem în Domnul, și răbdăm deodată 
cresc în noi așteptările și speranțele mai 
vii, atunci soarta se schimbă într-o 
chemare a destinului, rănile într-o nouă 
putere, și întristarea într-o renaștere a 
bucuriei.
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Despre Revelația
Divină

Despre revelația divină, 
autorul Epistolei către Evrei scrie 
în versetul prim al epistolei și o 
numește „vorbire”. „După ce a vorbit 
în vechime părinților noștri prin 
prooroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, ne-a 
vorbit prin Fiul...”

Revelația Divină este descoperirea de Sine a lui Dumnezeu la nivelul 
și gândirea oamenilor la vremea Lui și prin metodele pe care le alege El. 
Dacă Dumnezeu nu s-ar fi descoperit pe El Însuși, omenirea ar fi zăcut în 
întunericul necunoștinței de Dumnezeu.

Evanghelistul Ioan începe evanghelia cu cuvintele: „La început era 
Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu.” Domnul Isus 
este identificat cu Logosul, Cuvântul. De ce? Cuvintele arată gândurile. 
Modul nostru de exprimare este cuvântul. La fel, Cuvântul lui Dumnezeu 
arată gândul lui Dumnezeu, pe 
care altfel nu l-am fi cunoscut.

El S-a descoperit în multe 
feluri, dar nici una din aceste 
revelații de Sine nu au caracterul și 
puterea Întrupării Sale. Da, ni S-a 
descoperit Dumnezeu prin natură, 
dar n-a fost suficient. Prin 
conștiința fiecăruia și prin graiul 
proorocilor, dar tot n-a fost destul. 
Prin Sfânta Scriptură, prin Biblia 
cea sfântă și adevărată, dar aceasta 
a fost doar descoperirea voiei Lui 
nu descoperirea Sa ființială. 
Cartea, oricât de grandioasă ar fi 
ea, este o legătură impersonală, ori 
Dumnezeu este în mod unic, tainic 
și infinit o Persoană, iar legăturile 
Sale cu noi trebuiau să fie 
personale. A trebuit să coboare El 
Însuși în omenire: Cuvântul S-a făcut 
trup. Crăciunul  e sărbătoarea unui 
eveniment magnific, fără egal în 
toată istoria creației. Dumnezeu 
cel infinit și sfânt, a devenit om, ca 
să răscumpere omenirea din păcat.

			„Întărește-te	și	
îmbărbătează-te.	

Nu	te	
înspăimânta	și	nu	

te	îngrozi,	căci	
Domnul,	

Dumnezeul	tău	este	cu	tine	în	tot	ce	vei	
face.”	(Iosua	1:9)

Întrebări din subiecte 
biblice:

1. Unde se găsește prima dată în 
Biblie cuvântul „frate” ?

2. Unde se găsește prima dată în 
Biblie cuvântul „soră” ?

3. Cine a avut 70 de fii?
4. Ce ospăț a durat aproape 

jumătate de an?
5. Cu ce animale se plăteau 

ogoarele în vechime (în plata cu 
schimbul în natură)?

(răspunsurile, în săptămâna viitoare)

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută

1. Zimri, șapte zile (I Regi 16:15).
2. Un izvor de viață (Prov. 10:11).
3. Ca prăjiturile (Prov.18:8)
4. Iona (Iona 4:8)
5. Una aduce moarte, cealaltă 

mântuire ( II Corinteni 7:10)


