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“Şi Cuvântul S-a făcut trup şi a locuit printre
noi plin de har şi de adevăr.”
Ioan 1:14a
Romancierul şi poetul naturalist britanic Thomas Hardy a scris odată
un poem intitulat “The Oxen”. Acest
poem exprimă o credinţă medievală că în
ajunul Crăciunului, la ora 12, animalele
îngenunchează în staulele lor în memoria naşterii extraordinare care a avut loc
în staulul de la Betleem. Imaginaţia oamenilor şi tradiţiile lor tind să-i despartă
de Cel sărbătorit. În general oamenii
sunt fascinaţi de această celebrare, dar
nu neapărat datorită esenţei sărbătorii,
ci mai degrabă datorită impactului economic, cultural şi relaţional.
Mă rog ca de aceste sărbători
să ne aţintim cu toţii privirea la Cristos Domnul, Căpetenia şi Desăvârşirea
credinţei noastre (Evrei 12:2), la Cel care
este Alfa şi Omega, Începutul şi Sfârşitul,
Cel ce este, Cel ce era şi Cel ce vine, Cel
atotputernic (Apocalipsa 1:8), la Fiul lui
Dumnezeu, dat pentru ca cei ce cred în El
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică (Ioan
3:16). El, Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul domnilor şi Împăratul împăraţilor

S-a smerit nespus de mult, părăsind
gloria cerească, dezbrăcându-Se de
Sine şi asumându-şi un trup omenesc,
născându-se într-un anonimat deplin
şi dormind primul somn într-o iesle.
El, Cristos, Sfântul Celui Prea Înalt (Luca 8:28) S-a făcut asemenea oamenilor (cu excepţia păcatului) şi a excelat
în ascultare de Tatăl, ascultare care a mers
de la iesle la cruce (Filipeni 2:8). El este
exemplul ascultării depline şi al supunerii
depline; tot ceea ce El a făptuit, a făcut-o
la porunca Tatălui. El, Cristos, Chipul
Dumnezeului celui nevăzut şi Cel întâi
născut din toată zidirea (Filipeni1:15) a
venit pentru o lucrare clară, mântuirea
oamenilor, tocmai de aceea a primit
numele Isus (Matei 1:21). Acesta este
Pruncul născut atunci la Betleem, care
este astăzi la dreapta măririi în locurile
cereşti şi cu noi în toate zilele până la
sfârşitul veacurilor. Pe El trebuie să-L
adorăm, să-L înălţăm şi să-L proclamăm
cu evlavie şi curăţie de inimă.
Păstor Ciprian M. Ardelean

Versetul vieţii tale
Filipeni 4:13
Oamenii din ziua de astăzi se confruntă cu
diferite probleme: criza economică, boli, vicii, dar
eu îi sunt mulţumitoare Domnului că alături de El nu
există nimic care să nu aibă soluţionare.
 Bianca Mara
Deuteronom 31:8
Filipeni 4:6
Chiar dacă am trecut prin
În acest verset, Dumnezeu ne
încercări, momente de cumpănă sau spune să nu ne îngrijorăm pentru abde nelinişte, am învăţat să-mi pun solut nimic, deoarece El se îngrijeşte
toată nădejdea în Dumnezeu, iar acest de noi şi ne dă tot ceea ce crede El
verset a fost acela care m-a făcut să- că este mai bun pentru noi. Chiar şi
mi reamintesc că Dumnezeu este tot încercările ne sunt date pentru a ne face
timpul cu mine şi că El niciodată nu mai buni şi pentru a ne deschide ochii
mă părăseşte. Însă un lucru foarte faţă de păcat. În necaz, Dumnezeu ne
important îl constituie şi atitudinea spune să-i dăm Lui toate îngrijorările
mea faţă de Dumnezeu şi de Cuvântul noastre căci El veghează întotdeauna
Său.
asupra noastră. Noi doar trebuie să
Am realizat, de asemenea, că avem credinţa că El va fi cu noi în
planurile şi rezolvările Lui sunt cele orice vreme şi în orice împrejurare.
mai bune, chiar dacă de multe ori sunt
Nădăjduiţi în puterea Domdiferite de ale mele şi că toate au un nului şi cereţi totul cu credinţa că El
scop: modelarea mea şi pregătirea ne ascultă rugăciunile chiar şi atunci
pentru veşnicie.
când noi credem că ne-a părăsit.
		
 Rahela Cotta
		
 Rebeca Burcă
Galateni 6:8
Acest verset îmi spune că este foarte important ce seamăn în mintea şi în
inima mea în perioada adolescenţei. Pentru că acum încep să înţeleg mai multe
lucruri, doresc ca Dumnezeu să-mi dea înţelepciunea să nu seamăn nimic în firea
pământească ci numai în Duhul, pentru ca la sfârşit să am ca răsplată viaţa veşnică.
 Paul Timotei Cotta

Rugăciunea
ascultată

Mă rog pentru că vreau ca
rugăciunea să-mi fie ascultată, nu
ca să treacă timpul, nu pentru a mă
simţi eu mai bine. Aştept un răspuns
la fiecare cerere, iar ca şi creştini, ne
bucurăm de credincioşia lui Dumnezeu
în ce priveşte rugăciunile noastre.
În timp, am învăţat să-L
privesc pe Dumnezeu în diferite lumini. Întâi, am crezut că o rugăciune
împlinită e modul Lui de a spune „Eu
sunt adevăratul Dumnezeu, iar tu eşti
fiica Mea pe care o iubesc”, lucru
care m-a convins de existenţa şi de
providenţa Sa. Apoi, crescând, am început să cred că Domnul e un Părinte
care Îşi răsplăteşte copiii când aceştia
sunt buni şi astfel am încercat să-L
impresionez printr-o trăire frumoasă.
În final, Dumnezeu mi-a arătat
că uneori îmi ascultă ruga, îngăduind
în viaţa mea ceea ce cred eu că e corect
să cer, doar pentru a-mi arăta că greşesc
şi a mă învăţa lecţia încrederii în El.
Dar se mai întâmplă ca rugăciunile
noastre să coincidă cu voia Lui
şi atunci Domnul se bucură.
Ma bucur ştiind că-mi oferă
ce mi-a pregătit şi în acelaşi timp, ce
îmi doresc. Tânjesc după clipa când
voi înţelege perfect răspunsul Lui la
fiecare zi de post sau moment petrecut

Cuvinte calde

•

Crăciunul reprezintă dragostea în
acţiune.

•

De la o casă la alta, de la o inimă
la alta sau dintr-un loc în altul,
căldura şi bucuria Crăciunului
ne aduce mai aproape unul de
celălalt.
•
Crăciunul a luat naştere în inima
Domnului şi este desăvârşit când
atinge inima omului.

•

•

Unul dintre cele mai frumoase
lucruri ale Crăciunului, este
că îi poate face pe oameni să
înlocuiască trecutul cu prezentul.
pe genunchi. Mă rog ca Dumnezeu să
mă ajute să-L cunosc mai mult şi sper
ca aceasta să fie o rugăciune ascultată.
 Cristina Martin

Studiu biblic

05.Dec. - Mărturia în faţa iudeilor
Fapte 22:1-29 (Romani 9:1-3)
12.Dec. - Mărturia în faţa autorităţilor religioase
Fapte 22:30-23:11 (Matei 10:28)
19.Dec. - Mărturia în faţa dregătorilor
Fapte 24:1-26 (Matei 10:18-20)
26.Dec. - Mărturia în casa cezarului
Fapte 28:17-31 (Fapte 28:30-31)
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Program luna Decembrie

Întâlnirea de tineret a comunităţii. Invitaţi: Grupul Continental
Închinare alături de grupul Continental - serviciului de dimineaţă
Întâlnirea specială cu văduvele şi orfanii
Corul Liceului Teologic Baptist - serviciul de după-masă
Corul bisericii Speranţa prezintă ”Oratoriul de Crăciun”
- serviciul de după-masă
Ajunul Crăciunului
Ziua de Crăciun - Naşterea Domnului
Crăciunul copiilor - serviciul de dimineaţă
Întâlnirea bisericilor baptiste din Arad în cadrul unul
serviciu special de Crăciun organizat la Sala Polivalentă
Anul Nou

Să ne rugăm pentru:

- toate femeile bolnave de o anume
formă de cancer
- studenţii de la teologie
- păstorii bolnavi: Budimir Sandu,
Daniel Cheregi, Mihai Sârbu
- lucrarea din Ucraina
- copiii şi tinerii bisericii
- familiile tinere
- bătrânii bisericii

- slujitorii bisericii
- bolnavi: Oniţa Gheorghe, Dobrei
Florica, Maria M, Marius, Niky, Nicu,
Claudia, Eunice
- fraţii păstori: Ardelean Ciprian, Iuga
Romică, Iuga Viorel
Realizat cu ajutorul:
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