Biserica Baptistă Română BETEL
22 Decembrie 2019

Advent 4

Salutare de Crăciun
Suntem în plină sărbătoare a Nașterii Mântuitorului nostru scump în
Betleemul din Iudea. Cu această ocazie, vă facem tuturor urări de fericire,
bucurie, prosperitate și har.
Binecuvântăm pe Domnul pentru noaptea aceea de farmec sfânt, „O,
noaptea aceea preasfințită” când a coborât jos pe pământul nostru, în lumea
noastră, S-a întrupat ca om, ca să ia asupra Sa păcatele și osânda în locul nostru.
Ce tristă ar fi fost viața dacă nu L-am avea pe El ca Mântuitor și Stăpân. Ne-a
adus lumina și viața, bucuria și veșnicia. Așa spunea proorocul Isaia: „Totuși
întunericul nu va împărăți veșnic pe pământul în care acum este necaz!” El este
lumina lumii. Dăm slavă și cinste Numelui Său cel mare în veci!
Vă dorim tuturor la aceste sărbători farmecul de slavă al cântărilor
îngerești de pe câmpul Betleemului, bucuria neasemuită a păstorilor care s-au
dus la iesle, și închinăciunea deplină și regească a Magilor din Răsărit care au
venit de departe să aducă daruri Împăratului nou născut. Fie Crăciunul acesta
binecuvântat de Domnul pentru întreaga biserică și pentru tot neamul nostru
românesc.

v Ca în fiecare an, și ca o tradiție care s-a închegat în legătura noastră
frățească, fratele Costel și sora Mia Oglice poposesc la noi în preajma sărbătorii
Nașterii Domnului Isus, și ne
aduc o înviorare prin Cuvântul
Domnului vestit în mijlocul
nostru și prin știrile pe care ni le
aduc de pe câmpul de misiune
în care lucrează. Fratele Costel
și sora Mia Oglice dețin acum
postul de vicepreședinți
în
lucrarea de misiune în cadrul
organizației Precept Ministries,
și lucrează împreună în vestirea
Evangheliei în regiuni în care
altădată era de neînchipuit că
pot spune chiar Numele Domnului Isus, fiind țări predominant musulmane, dar
Dumnezeu le-a deschis porți și drumuri prin care pot să spună despre harul
mântuirii prin Domnul Isus Hristos. Îi salutăm cu drag în mijlocul nostru și le
dorim binecuvântarea bogată a Domnului aici între noi și pretutindeni unde vor
ajunge cu Evanghelia.
v Salutăm cu bucurie pe toți cei care ați venit la noi în ziua de astăzi, ziua
Domnului, ca să-I proslăvim Numele. Noi vă îndenăm să rămâneți mai mult cu
noi, ca să ne bucurăm împreună de sărbători:
- familia Andre și Mea Ordeanu găzduiește rudele venite din Texas, Benji
Pop și soția Emily, care locuiesc la Houston;
- Joshua Pop, care urmează studiile teologice în Dallas.
- familia Clement și Tina Popovici este gazda rudelor venite din Florida,
care și ei, oridecâte ori vin la noi înviorează biserica cu bucuria cântărilor și a
salutărilor pe care le aduc din țările calde:
- Joseph Nistor și s. Tabita Nistor
- familia Mario și Rahela Lăzureanu, cu cinci copii binecuvântați.
v Programul săptămânii:
- Astăzi dimineață, Programul copiilor
- Diseara, de la 5:00-6:30, Programul Festiv al Corului
- Marți, Ajunul Crăciunului, de la 6:00 seara, Programul Fanfarei.
- Marți seara, după încheierea slujbei la adunare, tinerii merg cu Colindul.
- Miercuri, Sărbătoarea Nașterii Domnului, de la 11:00 dimineața.
v La lista celor bolnavi pentru care să ne rugăm, să amintim înaintea
Domnului și pe fratele Ionel Ordeanu, care a fost operat vineri, 20 decembrie.

Și tu, Betleeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale lui Iuda,
totuși din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpâni peste Israel, și a cărui obârșie se suie până în
vremuri străvechi, până în zilele veșniciei — Mica 5:2

Copiii și tinerii cu colinda la stația de pompieri nr. 14, în duminica trecută.
Mulțumim și familiilor care și-au deschis casele ca să primească pe colindători.
Deși n-am avut zăpadă, și a fost mai frig ca de obicei, amintirea acestor
momente cu colindul, vor rămâne vii în amintirea noastră toată viața.

„Veți scoate apă cu bucurie din
izvoarele mântuirii!”
(Isaia 12:3)

Jos în paie . . .
Se aprind lumini pe dealuri, toate stelele lucesc,
A sosit la noi pe lume Oaspetele-mpărătesc.
Iar Menora înălțată peste ziduri în Sion
Luminează măreția slavei veșnicului Tron.

„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)

Dar parcă tot nu-nțelegem, — Unde-i slava lângă noi?,
Și ispita firii noastre iar ne trage înapoi.
— Unde-i Dumnezeu Acela, Domnitor pe-acest meleag?
Ridicându-Și cu putere peste noi al Său toiag?

„Tu înmulțești poporul, îi dai
mari bucurii, și el se bucură
înaintea Ta cum se bucură la
secerș, cum se veselește la
împărțirea prăzii…”
(Isaia 9:3)

. . . Iar în Betleem, în paie, într-un colț umbrit, tăcut,
Jos, în staul la Efrata, Domnul slavei S-a născut.
El e Sărbătoarea noastră, sus în Cer și pe pământ,
Singur Răscumpărătorul, Dumnezeu cel Drept și Sfânt.

Să nu uităm că intrăm în
ultima săptămână plină din
anul acesta. Cum vom putea
oare mulțumi Domnului pentru
Jos în paiele din iesle, peste cetini, peste fân,
tot binele pe care ni l-a făcut
Înfășat în niște cârpe, stă al lumilor Stăpân.
Cum? N-a fost în toată lumea, nici un loc să-L găzduim? p â n ă a i c i ? S u n t e m
După ce la rând profeții ne-au tot spus cum să-L primim? binecuvântați de Tatăl ceresc
în mod deosebit în țara aceasta.
Ce se-aude? Jos în paie, plânge-ncet, domol, ușor,
Deși nu scutiți de probleme,
Ca o doină de la munte, Preaslăvitul Pruncușor...
avem harul să facem bucurie
Parc-ar fi un plâns de sete, cu ecou îndepărtat,
altora prin darurile noastre,
Când pe Cruce dorea apă Răstignitul însetat.
prin ajutoarele trimise în țară,
prin misiunea făcută prin
Și tăcerea se așterne…, îngerii au amuțit,
casetele audio și video, cât și
Niciodată pe Iehova, așa nu L-au auzit.
prin vizitele făcute în țară. de
Heruvimii se apleacă, văd pe Isus cum plângea,
Și întraga lor oștire, parcă-ncet plânge și ea.
înviorare și întărire a fraților
noștri de neam și credință. Să
Și se zguduie șindrila, îngerii în grajd se strâng,
nu uităm să fim mulțumitori
Vor să vadă jos în iesle, ochii Sfântului cum plâng.
Domnului pentru tot ce ne dă.
Cine-ar fi gândit vreodată, Dumnezeu s-ajungă jos,
Slăvit să fie Domnul pentru
Și țărână să Se facă, El, Cel sfânt și glorios?!
toate!
Să dăm toată cinstea și
Iar în câmp, peste colină, sfintele oștiri cerești,
mărirea Domnului Isus care
Intonează duioșia dragostei dumnezeiești:
Dumnezeu a iubit lumea, și pe Fiul Său L-a dat,
ne-a răscumpărat!
El, Lumină din Lumină... Dumnezeu S-a întrupat! (vp)
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