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Advent 2   
Sărbătoreasca Identificare

Dragostea lui Dumnezeu pentru omenirea pierdută în păcat L-a făcut pe 
Domnul Isus Hristos, a Doua Persoană a Sfintei Treimi divine, să ia trup 
omenesc, să Se facă trup ca și noi, să fie om. În această „devenire” a Sa găsim 
identificarea sublimă a lui Dumnezeu cu noi, oamenii, pentru ca prin El, noi să 
avem Calea spre locașul veșniciei. Apostolul Petru spunea imediat după înviere: 
„În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care 
trebuie să fim mântuiți.” (Fapte 4:12).

S-a vorbit adese ori că Genetivul Ebraic era făcut prin alipirea a două 
substantive: de exemplu, casa Gheorghe (casa lui Gheorghe), haina Mihai (haina lui 
Mihai), etc. Și astfel este scris: „Dumnezeu Avraam, Isaac și Iacov”  înseamnă „Dumnezeul 
lui Avraam, Isaac și Iacov”. Aceștia sunt uniți, sunt una, s-au legat într-un mănunchi 
care nu se mai rupe. 

Astfel este legătura unică între Domnul Isus Hristos și urmașii Săi. „Drept 
răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, oridecîteori ați făcut aceste lucruri 
unuia din acești foarte neînsemnați frați ai Mei, Mie mi le-ați făcut” (Matei 25:40).

Dumnezeu a luat în Isus Hristos numele noastre și le-a contopit cu 
Numele Lui. Apostolul Pavel, vorbind despre această identificare sublimă, arăta 
dorința lui supremă, spunând: „Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia 
suferințelor Lui, și să mă fac asemenea cu moartea Lui...” (Filipeni 3:10). Unit cu 
Domnul în suferințe, în moarte, dar și în înviere! Ce glorie!

La Advent, așteptăm o sărbătoare în calendar, dar mai mult, sărbătorim o 
așteptare în slavă! Așteptăm venirea a doua a Domnului Isus pe norii Cerului ca 
să fim împreună cu El toată veșnicia! Spunem și noi în așteptarea noastră care ne 
fierbe inima: Vino, Doamne Isuse!



Scurte Comunicări

v Musafiri dragi… Salutăm astăzi în mijlocul nostru 
la serviciul de închinăciune de dimineață pe fratele Ovidiu 
Rauca și soția, s. Fabiola. Fratele Rauca este președintele 
Asociației Baptiste Române din Statele Unite și Canada, și 
în dorința să cerceteze bisericile baptiste române din 
America se află în Chicago. În vara acestui an fratele și 
sora Rauca au însoțit fanfara Soli Deo Gloria în Europa, 
unde au salutat fiecare biserică la care ne-am oprit, în 
numele fraților români din America. Este cu adevărat o 
bucurie să avem familia Rauca în mijlocul nostru, și ne 

rugăm ca Domnul să dea binecuvântare peste legătura dragostei noastre. 
v În călătoria pe care au făcut-o în Hawaii, fratele Nicu Mureșan și sora 

Viorica Mureșan au participat la logodna fiicei lor, Denise Mureșan, cu Alex 
Cotard, amândoi jucători de tenis de performanță. Le dorim binecuvântarea 
Bunului Dumnezeu și călăuzirea Duhului slavei în viață.

v Sincere condoleanțe: Familia Mariana și Radu Ilisie au primit vestea tristă 
că mama sorei Mariana, pe nume Pârvu Gheorghița, a decedat la Orșova la 29 
noiembrie a.c. în vârstă de 92 de ani. A avut patru fete (Lenuța, Marioara, 
Mariana și Ani), a crescut zece nepoți și trei strănepoți. În harul Domnului a avut 
două stră-stră-nepoate (copii de la strănepoți). Înmormântarea a avut loc 
duminică 1 decembrie la Orșova în România.

v În durerea despărțirii de fratele Ile… Exprimăm condoleanțe familiei 
Nicu și Mariana Clonda, la trecerea în veșnicie a unchiului fratelui Nicu Clonda, 
Ile Gheorghe, din Atlanta, în vârstă de 89 de ani, un frate harnic, bun și 
credincios, cu o bună mărturie pentru Domnul Isus Hristos.

v Oastea noastră crește: La 27 noiembrie sora Alla Dinu a născut un copil 
de parte bărbătească, căruia părinții i-au pus numele Tristan Dinu (7,2 lbs la 
naștere). Bunătatea Domnului să se reverse peste această familie!

v Sora Geta Docea a suferit un stroke și se află la spital în convalescență. 
Ne rugăm ca Domnul să-i dea vindecare și sănătate.

v Când ne-am întâlnit ultima oară cu sora Ursan Vetuța, ne-a comunicat cu 
bucurie că s. Estera Băieș, care avea cancer și pentru care ne-am rugat și noi, la 
ultima analiză medicală nu s-a mai găsit nici o urmă de cancer. Slavă Domnului

v Masa de Crăciun a bisericii noastre este programată pentru sâmbăta 
viitoare, 14 decembrie, la orele 4:00 PM. Veniți cu bucurie să lăudăm împreună 
pe Domnul și vestim slava și mărimea Lui.

v Colindătorii sunt gata… Familiile care doresc să primească și anul acesta 
colindători, sunt rugate să comunice dorința lor tinerilor Josh, Marc și Cristina 
Popovici, cât și orele preferate de colindat.

v Copiii să vină cu pofta de lucru și mâncare… Christmas Ginger Bread 
House Party. Friday, December 13 at 7:00PM all ages are invited. Please, bring 
your own house and we decorate it, and eat candy together.

v Și copiii vor merge cu colinda…December 15, the children will be going 
Christmas caroling 12:30pm - 4:30pm.

v În duminica dinainte de Crăciun… The Children Christmas Program with 
a play and songs will be on Sunday, December 22, at 10:00 am service.



 

Bolnavii noștri, pentru care să ne 
rugăm Domnului cu stăruință, patos și 
credință, pentru vindecarea lor: Dorin 
Opriș, Dumitru Marandiuc, Tatiana 
Bonca, Pușa Buhai, Victor Moșman, 
Nicu Clonda, Dorin Mitrofan, Mariana 
Ilisie, Amber Ilisie, Titus Smahon, 
Cornelia Ban, Gigi Lighezan…

Un caz grav: Fratele Aron Orășanu 
a fost internat vineri, 15 nov, la spitalul 
Loyola Medical Center, în Maywood, 
cu un caz acut de septicemie, și la o 
analiză mai amănunțită, a căzut în 
comă din cauza unei tumori velare din 
care s-a descoperit metastaza. Situația 
e foarte gravă. Să-l avem în rugăciune.

Din calendar
28 nov. Thanksgiving
3 Dec. Set-up Chrismas Decorations
9 Dec. Set-up Awana store
11 Dec. AWANA Christmas Party
15 Dec. Children Christmas Caroling
22 Dec. Kids’  Ch. Program (10 am)
24 Dec. Chrtmas Eve Program
25 Dec. Christmas Service 

A plecat la Domnul…
Maria Motz

„Ferice de acum încolo de morţii care mor în 
Domnul! – Da, zice Duhul, ei se vor odihni de ostenelile 
lor, căci faptele lor îi urmează!” (Apocalipsa 14:13)

A plecat Acasă mama noastră, Maria Motz născută la 
Iscroni, județul Hunedoara, pe data de 27 februarie, 1929.! 
A crescut în Arad, apoi a fost botezată la Speranța de 
fratele Alexa Popovici după care în 1947 tot fratele Alexa 
a oficiat căsătoria ei cu Simion Motz. În 1978 familia 
Motz a imigrat în America și s-au stabilit în California, 

după care în 1988 s-au mutat în Georgia.
Mami a lăsat în urma ei patru copii: Doru căsătorit cu Maria, Dani 

căsătorit cu Camelia, Nicoletta căsătorită cu Rolland, și Genu căsătorit cu 
Lydia. De asemenea, au ramas cei 11 nepoti - David, Joseph, Ethan, Cara, 
Judd, Nathan, Zachariah, Isaiah, Ezra, Miriam, și Ezechiel, cât și cei 5 
strănepoți.

Îmi amintesc de mama, cum îl îngrijea cu toată dragostea, pe tatăl nostru, 
Simion, pâna în August 2005, când a fost sfârşitul alergării sale. Mă copleşesc 
o mulţime de amintiri scumpe din viaţa ei de credinţă!  

Acum şi ea, a plecat la Mirele ei iubit, unde „nu mai sunt dureri”. O, 
Doamne, adu mai repede clipa când Te vom întâmpina cu toţii pe norii cerului, 
la Răpire! Plângem, dar nu ca unii care nu avem nădejde! Doamne, adu mai 
repede clipa reîntâlnirii cu mama, cu tatăl nostru, cu fiica noastră şi cu toţi 
sfinţii care au plecat Acasă! Dar, mai presus de toate, adu, Doamne, cât mai 
repede clipa când Te vom întâmpina pe norii cerului, Mire Iubit!

(conf. Nicoleta și Rolland Kloes)

v Imaginați-vă că nu aveți decât vreo cinci ani și v-ați pierdut de mama 
în prăvălie. Alergați printre rafturi speriat. Aț intrat în panică. Oare o mai găsiți 
pe mama? Încotro s-o mai căutați? Și când să izbucniți în plâns, doadată vedeți 
o umbră la o cotitură de rafturi. Este ea? Seamănă cu mama, și vi se liniștește 
inima. Dar ce ar fi mai frumos: să vedeți umbra ei, sau să apară mama chiar și 
să vă îmbrățișeze? Cam așa ceva se întâmplă când ne dăm seama că la 
Sărbătoarea Întrupării Domnului Isus în Betleemul din Iudea, Cel care a venit 
la noi nu e o umbră, nu este o închipuire, ci e Însuși Domnul. Ce mare fericire!

v Unul din paradoxuile de la Advent este faptul că în timp ce noi Îl 
așteptăm pe Dumnezeu să ni Se arate, de fapt suntem împreună cu El tot timpul. 
Avem nevoie de asigurarea că Dumnezeu vine, și Îl așteptăm, ne pregătim 
pentru venirea Lui, dar El e de fapt „Gazda” care ne așteaptă să venim acasă. 
Chiar mai mult: noi am ajuns „acasă”, fiindcă El este deja cu noi. Și lucrul 
acesta este greu de înțeles. Mintea noastră nu poate cuprinde un asemenea 
lucru, dar inima noastră îl simte. El este veșnic „Emanuel”, Dumnezeu cu noi! 
El e pururea cu noi. Și totuși așteptăm să ne spună, Bun  Venit acasă!



„Să ne uităm țintă 
la Căpetenia și 

Desăvârșirea 
credinței noastre, 

adică la Isus, care 
pentru bucuria care-I era pusă înainte 

a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și 
șade la dreapta scaunului de domnie al 

lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
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ubit suflet, nu simți dorul, după vocea sfântă, blândă,
Care toarnă untdelemnul, peste rana sângerândă?
Nu ți-e sete după apa cristalină de izvor,
După mângăiere vocii, Marelui iubit Păstor?

Să nu uităm…
…..
Să nu uităm că viața noastră
E contopită în Hristos,
Și El ne-a scos cu mână tare
Din veacu-acesta păcătos.

Noi nu trăim pentru o plată
În bani cu scoarțe de rugini,
Ci noi avem o moștenire
În Țara veșnicei Lumini.

Să nu uităm că-n vase slabe,
Așa cum suntem, din pământ,
A pus în noi chiar Domnul slavei,
Comoara Cerului Său sfânt.

Oricât de grea e lupta vieții,
Și drumul cât de-anevoios,
Noi vom ajunge la cunună,
Prin harul lui Isus Hristos.

Să nu uităm că niciodată
El, singuri, nu ne-a părăsit.
E lângă noi cu-ntreaga oaste:
Dușmanul nu ne-a biruit.

Va trece cerul și pământul,
Dar va rămâne-al Său Cuvânt,
Cu noi e Dumnezeu Preasfântul,
Suntem uniți în legământ!  (vp)

Și nu-nțeleg…

Mă iartă, Doamne, căci privesc,
Dar nu-nțeleg cum ești la noi?
Din sânul Tatălui cerersc
Te-ai smuls în glodul pământesc,
La staulul sărac de oi
Din slăvi, — la paie și gunoi!

...Și nu-nțeleg!

Mă iartă, Doamne, când privesc,
La grajdul în care dormeai, —
Nu-ntr-un palat împărătesc,
Nu printre domni ce stăpânesc,
Ci în pătuțul cel de pai'
Tu, Împărat venit din Rai?

...Și nu-nțeleg...

Mă iartă, Doamne, când privesc,
Pe-atâția regi sub baldachin,
În lux nebun și trai lumesc,
Cum înspre iad se năpustesc;  
Iar Tu, Cel sfânt, ai ales chin,
Pe drumul Crucii cu suspin,

... Și nu-nțeleg...

Mă iartă, Doamne, când citesc
Minunea, cea din Betleem,
Dar n-o-nțeleg, și iar citesc,
La vatra-n care mă-ncălzesc;
Iar Tu slăvit Rege suprem,
În frig Te strângi și Te faci ghem;

…Și nu-nțeleg... (vp)

Din sulul Cărții...
Vechiul Testament ne descoperă 

câteva din profețiile făcute de Duhul 
lui Dumnezeu în legătură cu nașterea 
Domnului Isus. Iată câteva:

Biblia ne face descoperirea că 
Domnul se va naște din familia regelui 
David, și în Cetatea lui David: „Și tu, 
Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între 
cetățile de căpetenie ale lui Iuda, totuș din tine 
Îmi va ieși Cel ce va stăpîni peste Israel, și a 
cărui obîrșie se suie pînă în vremuri străvechi, 
pînă în zilele veciniciei” (Mica 5:2).

Proorocul Isaia vestește nașterea 
Domnului Isus din fecioară: „De aceea 
Domnul Însuș vă va da un semn: Iată, 
fecioara va rămânea însărcinată, va naște un 
fiu, și-i va pune numele Emanuel (Dumnezeu 
este cu noi).” (Isaia 7:14).

Găsim în Vechiul Testament că 
U n s u l l u i D u m n e z e u , 
Răscumpărătorul care urma să vină, 
avea să împlinească cele trei mari 
demnități, prooroc, preot și rege, care au 
fost împlinite în istoria poporului Israel 
numai de o s ingură persoană , 
Melchisedec: Deuteronom 18:18, 
Psalmul 110:4 și Zaharia 9:9…

l Prooroc: Deuteronom 18:17, 
„Atunci Domnul mi-a zis: „Ce au zis 
ei, este bine. Le voi ridica din mijlocul 
fraților lor un prooroc ca tine, voi pune 
cuvintele Mele în gura lui, și el le va 
spune tot ce-i voi porunci Eu.

l Preot: Psalmul 110:4, „Domnul a 
jurat, și nu-i va părea rău: „Tu ești 
preot în veac, în felul lui Melhisedec.”

l Rege: Zaharia 9:9, „Saltă de 
veselie, fiica Sionului! Strigă de 
bucurie, fiica Ierusalimului! Iată că 
Împăratul tău vine la tine; El este 
neprihănit și biruitor, smerit și călare 
pe un măgar, pe un mînz, pe mînzul 
unei măgărițe.”

Mă iartă, Doamne, când vorbesc
Și știu că bine-ar fi să tac,
Uimit, că-ai lăsat Tron Ceresc
Întreg Tărâmul Părintesc,
Și-ai vrut să fii ca noi, sărac,
Ai dat porfirele pe-un sac!

...Și nu-nțeleg!


