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Advent II

Mielul lui Dumnezeu
Hristos a venit în lumea noastră ca să fie Miel de jertfă. Ioan Botezătorul,
arătându-L pe Domnul Isus, a spus cuvintele „Iată Mielul lui Dumnezeu, care
ridică păcatul lumii!” (Ioan 1:29). Aici, în cuvintele de jar ale marelui profet,
sunt veacuri de așteptare din partea omenirii, și veșnicii de pregătire din partea
lui Dumnezeu, este tot miezul vieții pământene a Domnului Isus Hristos.
Acesta nu e mielul unui om venit la altarul de jertfă, ci Mielul lui
Dumnezeu! Nu e unul din miile de miei jertfiți la Ierusalim pe grătarul
înfierbântat al marelui jertfelnic de la Templu, ci Unicul Miel pe care Însuși
Dumnezeu L-a pregătit pentru mântuirea noastră.
Acesta nu e un miel care să ispășească păcatele unui singur om, ci e
Mielul care ridică păcatul lumii, din toate veacurile, al întregii omeniri apăsate de
păcat și prăbușită în osânda morții.
Acesta nu e un miel care să fi șters păcatele de atunci și să lase loc ca în
zapisul pe care sunt înscrise fărădelegile omenirii, să vină alte generații de
oameni care să ceară alt Miel de ispășire al păcatelor lor. Acesta e Mielul lui
Dumnezeu care a venit să aducă mântuirea prin credință pentru toți oamenii de
pretutindeni și dintotdeauna. Iată misterul Întrupării Domnului Isus, al ieslei de
la Betleem, al jertfei de la Cruce, „pentru ca oricine crede în El, să nu piară ci să
aibe viața veșnică!” Slăvit și binecuvântat să fie Numele Lui cel sfânt!

Părinții fratelui Doru Bădulescu au trecut în veșnicie, chemați de Domnul la
numai câteva zile unul de altul. Sora Florentina Bădulescu a plecat întâi, la 21
noiembrie, la 80 de ani; iar fratele Alexandru Bădulescu la 28 noiembrie, la
84 de ani. Din cauza pandemiei serviciile de înmormântare au fost limitate la
un număr restrâns de participanți, iar Doru și Loredana n-au putut să meargă
de aici. Îi îmbrățișăm cu drag și le dorim mângăierea Celui care este Păstorul
sufletelor noastre, și El să le dea nădejdea vie și adevărată în întâlnirea din
slava făgăduită de Domnul nostru Isus Hristos.
m Anul acesta în luna decembrie
vom avea servicii duminicale de
închinare numai dimineața de la 10:00
la 12:00, iar miercuri de la 7:00 la 8:00
clipe de rugăciune și studiu biblic din
lecțiile de Școală Duminicală.

felul restrâns al adunărilor din timpul
crizei de pandemie, astfel:
- dum. 13 dec. cântă Fanfara
- dum. 20 dec. Programul Fanfarei
- (miercuri 23 dec. nu e adunare)
- joi, 24 dec. Ajunul (7-8) Cor, colinde
- vineri, 25 dec. Copiii (11:00)
m De sărbători, la Crăciun și Anul - dum. 27 dec. Suita Corului
Nou, vom avea servicii divine după - vineri, 1 ian. 2021 Anul Nou (11:00)

În ziua dintâi a
săptămânii, eram
adunați laolaltă
ca să frîngem
pâinea. Pavel,
care trebuia să
plece a doua zi,
vorbea ucenicilor,
și și-a lungit
vorbirea până la
miezul nopții.
(Fapte 20:7)

Viitorii noștri pianiști…

Scrisoare de le dna Pappas
Dna Maria Pappas, Cook County
Treasurer, ne-a trimis o scrisoare de
felicitare, cu ocazia zilei de 1
decembrie, Sărbătoarea Națională a
României. Câteva fragmente din
scrisoarea dânsei:
… În 1918, la Alba Iulia, delegații
Adunării Naționale au votat în
unanimitate formarea Regatului
României, prin unirea câtorva
principate. Cu timpul România și-a
câștigat controlul asupra destinului
devenind o republică independentă.
Mă unesc cu fii și fiicele României
ononorând spiritul de libertate care sa aprins acum 102 ani, în această zi de
sărbătoare în țara moștenirii lor.
Maria Pappas,
Cook County Treasurer

Noua echipă de percuție la fanfară.

Din programul copiilor în Decembrie
w Joi - 10 Dec. Samaritan’s Purse
Operation Christmas child 7pm
w Duminică - 13 Dec. după masa,
copii la Colindă
w Miercuri - 16 Dec., Ginger bread
House party
w Vineri - 25 Dec. 11am programul
copiilor condus de Eunice Ilia
Anul acesta dorim să slujim
Domnului Isus ajutând lucrarea de
misiune “Operation Christmas Child”
organizată de Franklin Graham. Vom fi
joi, 10 Decembrie, 7:00pm la adresa:
2800 Lively Blvd, Elk Grove Village,
IL 60007, 800-442-9120. - Pentru mai
multe detalii, și cum ne puteți ajuta la
împachetarea și expedierea cutiilor cu
cadouri (shoe box collection), vă
rugăm să vă adresați sorei Tina
Popovici.

Ascultați programul nostru de misiune
prin Radio WEEF-1430AM duminica
dimineața la 8:30. Ne rugăm ca
Domnul Dumnezeul Îndurărilor să
folosască aceste programe pentru a
aduce la lumina Evangheliei pe mulți
din confrații noștri de neam.

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Lăudați pe Domnul! În limba ebraică sunt mai multe cuvinte pentru lauda
Domnului: Yadah înseamnă „a da slavă, a mulțumi, a mărturisi”. Zamar
înseamnă „a cânta Domnului și despre El”. Hallel (rădăcina cuvântului Aliluia)
înseamnă „a da slavă, a onora, a vorbi de bine, a înălța Numele Domnului”.
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