
Urare
Praznicul cel luminos, a-ntrupării lui Hristos,
Să v-aducă fericire, pace, har și mântuire —

Cu al îngerilor cor, cu lumina zorilor,
Cu duioasele colinde, mese pline cu merinde,
Inimi darnice de magi, bucurie cu cei dragi;

Și familia unită, să vă fie fericită,
Cu tăriile din munți, peste anii cei cărunți,
Cu beteala frumuseții, peste anii tinereții!

La Crăciun să nu uitați, pe Hristos să-L onorați,
El e Darul cel mai mare, El e-a noastră Sărbătoare,

El e Marele Păstor, Dumnezeu Mântuitor! 
Imn de slavă să tresalte-n Cerurile preaînalte!

       Și ne mai rugăm plângând: Pace fie pe pământ !   (vp)

20 Decembrie 2015



Cum vom sărbători 
Crăciunul anul acesta?

Să fim atenți la felul cum sărbătorim 
Nașterea Domnului Isus, fiindcă 
sărbătoarea Crăciunului poate deveni 
foarte ușor o sărbătoare lumească, fără 
miez de evlavie și închinăciune. 
Influența societății în care trăim poate 
să altereze frumusețea de har a 
evenimentului pe care-l sărbătorim. 
Câteva îndrumări:

1) Să nu uităm că sărbătorim, nu 
bradul, nu moș Crăciun, nu cadourile, 
ci Nașterea după trup a Domnului Isus 
Hristos, și deci pe El să-L glorificăm în 
tot ce facem.

2) Să nu punem accentul numai pe 
ornamente, oricât de frumoase și 
sclipitoare ar fi, ci să ne cercetăm dacă 
suntem într-o s tare după voia 
Domnului, ca astfel Crăciunul să ne 
apropie cu adevărat de Mântuitorul 
care a venit jos pe pământ.

3) Să nu ne lăsăm ispitiți de 
comoditate și să stăm acasă sub motiv 
că toate pregătirile ne-au obosit, și 
avem acum câteva zile de relaxare; sau 
că avem musafiri și vrem să stăm cu ei 
acasă. Să fim cu toții prezenți la casa 
Domnului, cu musafirii pe care-i avem, 
cu oboseala pe care o simțim, ca să 
proslăvim Numele Domnului în 
adunarea sărbătorească în cinstea Lui.

4) Să nu ne preocupe numai 
distracțiile de vacanță la această 
sărbătoare, sau să ne rezumăm numai 
la mese și reuniuni, ci să împrospătăm 

cugetul nostru cu versetele din  
Scriptură despre venirea Domnului în 
lume. Astfel, pe lângă preocuparea cu 
vizitele și cadourile, să avem și clipe de 
părtășie intimă cu Domnul.

5) La Crăciunul acesta să facem 
bucurie și altora care sunt mai retrași, 
uitați sau necăjiți. O vizită la bolnavi, 
o prăjitură la spital, sau cuiva mai în 
vârstă... ne unește viața cu magii care 
au făcut daruri Domnului Isus.

6) Să spunem altora la Crăciunul 
acesta despre Mântuitorul nostru. 
Păstorii de la Betleem „au istorisit ce li 
se spusese despre Prunc”.

7) Să-L păstrăm pe Domnul Isus în 
centrul sărbătorii. Să nu-i admirăm 
numai pe ciobanii de la Betleem, pe 
magii din răsărit, pe Maria sau pe 
Iosif, ci să ne bucurăm și să-L adorăm 
pe Acel ce s-a născut în iesle pe Cel 
care a coborât din cer pentru 
mântuirea noastră. 

Pentru noi, credincioșii Domnului, 
Crăciunul este DOMNUL ISUS 
HRISTOS. Nimic nu-L poate înlocui 
pe El în sărbătorirea aceasta!

Programul săptămânii
Astăzi, după serviciul divin de dimineață, vom lua masa împreună în sala 

de părtășie a bisericii, după care vom continua închinăciunea în adunare.
Luni, colinda copiilor: Invităm toți copiii și tinerii mâine la colindă. 

Ne adunăm la 11:30 la Tina acasă (1816 E. Apache, Mt. Prospct, 60056), iar 
la ora 5:00 PM părinții sunt rugați să vină să ia copiii de la biserică.

Marți, colinda la Nursing Homes. Pornim de la biserică la 6:30 PM. 
Joi, 24 dec., seara de Ajun, vom avea adunare de la orele 7:00. Va 

cânta corul și fanfara. (notați că miercuri nu avem adunare)
Vineri, 25 dec. Ziua de Crăciun, vom avea adunare de la orele 11:00 

dimineața.



Despre cazul familiei Bodnariu: Cinci copii luați de la 
părinți în numele legii norvegiene. Marius Bodnariu este un 
cetăţean român căsătorit cu norvegianca Ruth Johanne 
Bodnariu. Au cinci copii şi locuiesc în Norvegia de 10 ani. 
Au plecat din Biserica Penticostală „Filadelfia” din Bucureşti. 
Luni 16 noiembrie, organizația de stat „Protecţia Copilului din 
Barnevern,” a răpit cele două fete ale lor de la şcoală, și câteva 
ore mai târziu, au venit la domiciliul familiei şi au luat cu 
forţa şi pe cei doi băieţi, lăsând-o pe Ruth cu mezinul de trei 
luni. Miercuri, 17 nov., reprezentanţii Protecţiei Civile, 
însoţiţi de patru poliţişti, au luat din braţele mamei şi 
pruncul de trei luni, declarând că părinții, din cauza credinței lor, sunt un pericol 
pentru copii. Abuzul acesta a născut revolta opiniei publice și se pare că în urma 
presiunilor politice autoritățile norvegiene sunt gata să cedeze. Să avem în 
rugăciune această familie, ca Dumnezeu să le aducă izbăvirea și reunirea.

Deces: Sâmbătă, 12 decembrie 2015, fratele Cristi Țepeș, realizator 
și jurnalist la TVR-1, și membru al Bisericii Baptiste „Sfânta 
Treime” din București, a decedat într-un accident la volan ca urmare 
a unui stop cardiac lângă Focșani în timp ce se îndrepta cu mașina 
spre Iași, unde urma să fie la o reuniune de familie. Avea 57 de ani. 
Ne-am întâlnit de mai multe ori și întotdeauna am simțit în el un 
prieten sincer, un credincios devotat, o inimă de frate, un om plin de 
Duhul lui Dumnezeu. Ultima oară, în anul trecut la București, i-am 
văzut o tristețe și o teama în legătură cu viiitorul lui la TVR, dar era un om de 
viziune și nădejde, și ne-am încurajat unul pe altul în credință. A lucrat pentru 
cauza Evangheliei și a credincioșilor Domnului până în ultimele clipe ale vieții. 
Când a fost chemat în veșnicie, venea din Norvegia, de unde aducea materiale și 
detalii pentru un jurnal TV despre familia Bodnariu, și faptele observate acolo 
desigur l-au tulburat mult. Rămâne cuvântul mângăerii, „Ferice de acum încolo 
de morții, care mor în Domnul!” -„Da”, zice Duhul; „ei se vor odihni de 
ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează!”

Oaspeți: Salutăm cu bucurie pe cei care astăzi și de sărbătoarea Nașterii 
Domnului Isus sunt în mijlocul nostru. Astfel, fratele Costel și sora Mia Oglice și-
au rezervat timpul acesta să fie cu noi. La fel, Alex și Melania Popovici, din 
Denver, ne-au făcut surpriza să vină de săbători la noi. Iar în duminica trecută 
ne-am bucurat să o vedem pe Angela Bahnean, din Arizona, și familia 
Câmpeanu din Timișoara, veniți în vizită la Chicago. Tot în duminica trecută 
am avut harul să-l avem în mijlocul nostru și la vestirea Evangheliei pe fratele 
Bogdan Ionescu, păstor la Mizil. Fratele Pavel Negrei ne-a adus salutări din 
Texas, de la familia lui Valy și Lorena, și în special de la familia Dumitru Podea.

Un trandafir roșu ne-a adus vestea că încă o familie a fost binecuvântată cu un 
băiețaș. Cristal Caceras (fiica sorei Violeta Stancu) a născut un băiat la 9 
decembrie (9.2 lbs și 21 inches). Îi felicităm pe părinți și bunici, și le dorim 
binecuvântare în familie.

Bolnavii noștri: Iacov Sezonov, Larry Gașpar, Gili și Nuți Gașpar, Maria 
Deac, Petru Ursălaș, Ioan și Ana Arcan, Lidia Buhai. 
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			„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. Câte luni s-a ținut Elisabeta 
ascunsă să nu știe alții că era 
însărcinată?

2. Când au plecat Iosif  și Maria cu 
Pruncul Isus în Egipt?

3. Care prooroc a prevestit plânsul 
amar pentru copiii uciși de Irod?

4. Care prooroc a prevestit că 
Domnul Isus va sta în Egipt?

5. Care prooroc a prevestit că 
Domnul Isus va locui în Galilea?

Răspuns la întrebările din 
săptămâna trecută
1) Iona 3:6. 2) Col. 2:18. 3) Gal. 5:12. 
4) Apocalipsa 17:4. 5) II Corint. 9:7

Din silabele de mai jos, formați 
numele a patru profeți mesianici, care 
profețesc despre nașterea Domnului 
Isus, și a doi regi din vremea nașterii.

MI - IE - QUI - IR - SE - OD - 
NIUS - RI - MOI - RE - MIA - IS - 
CA - AIA.

Programul de după amiază

Cântări Comune
Rugăciune de invocare, cuvânt de bun venit
Grup Coral — „Doamne, a Tale Cuvinte”
Text: „Noaptea unei promisiuni” (grup de băieți)
Grup coral — „Astăzi S-a născut Hristos”
Text: „Ascultă!” - (grup de fete)
Grup coral — „O, Noapte Preasfințită”
Poezie, Alla Dinu: „Copil de Aur”
Grup coral — „O, Ce Veste Minunată”
Text: „El a parcurs un drum lung”
Grup coral — „A venit Mesia”
Text:  „Copilașul care a schimbat lumea”
Grup coral — „La împlinirea vremii”
Anunțuri & Colecta: (Cântare Comună)
Citirea Textului și Rugăciune
Predică
    Cântările comune, conduse de fr. Samuel Negru

De ce
    atâta-ngrijorare?
De ce ni-s ochii
   triști și goi?
De ce, prin vânturi,
   și prin ploi,
Tot pribegim
   în lumea mare,
Și nu găsim
   o alinare…
Când Dumnezeu

este cu noi ?


