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Motive de 
RUGĂCIUNE

La multi ani!

Birovescu Mihail

Avram Maria

Borozan Aurica

Ciobotă Ioan

Anton Ecaterina

Constantin Carmen

Dumitrescu Carolina 

Aldea Ovidiu

Bărbuț Gheorghe

Țucudeanu EleonoraIepure Nicolae

Telescu Marta 

Moț Dorothea

Iovanovici Georgeta

Schelenka Constanța

Szucs Manuela

Gorban Simona Petrescu Maria

Pop Vasile

Sfârcoci Emanuel

Pobega Viorica

Poru Ioan

Florea Sever

Lela Cristina

Muller Cristina

Murariu Estera

Pentru pace în lume și în sufletele noastre. 
Dumnezeu să reverse pacea Sa, atât în această 
lume plină de conflicte, cât și în interiorul 
nostru și să-I rămânem credincioși în orice 
circumstanțe.

Pentru cei cărora le este mai greu să se bucure 
de Sărbători...cei bolnavi, cei săraci, cei 
marginalizați, cei singuri, cei oprimați, cei 
nedreptățiți și în mod special, cei nemântuiți 
sau biruiți de păcat. Fie ca Domnul Isus să-i 
izbăvească, să le dăruiască harul încrederii în 
El iar pe noi să ne ajute să le fim alături prin 
slujire și să le ducem vești bune.

Penntru ca mai ales în această perioadă, 
fiecare baptist să fie un misionar. Ne rugăm 
pentru bisericile misiune și pentru fratele 
pastor Ioan Bugnărug care în această 
dimineață, va predica la biserica din Chevereș 
iar seara, la biserica din Folea.

Pentru ca toți românii să înțeleagă adevărata 
semnificație a sărbătorii Crăciunului și 
anume, Nașterea Mântuitorului iar Vestea 
Bună să fie propovăduită și primită de toți 
oamenii.

DUMINICĂ 
11:00-12:15 Serviciu divin:

  Închinare

  Cvintet instrumental

  Mesaj: 

  - Corul mixt

  

  - Otto & Dana Pascal

  ALEX NEAGOE

  Dumnezeu și întruparea”

  (Isaia 7:1-14)

  PETRU BULICA

  (Galateni 4:4-7)

18:00 - 19:15 Seară de colinde:

  Mesaj: 

  “Providența lui 

  “Credința care te ține 

  

  în picioare”

18:00 - 19:15 Serviciu divin Ajun:

  “Semnificația întrupării

  Cor mixt, mesaj: 

  PETRU BULICA

  Fiului lui Dumnezeu”

  Program tineri, mesaj:

10:00 - 11:15 Serviciu divin Crăciun:

  (Filipeni 2:1-11)

  “Transformarea crizelor
  în binecuvântări“

VINERI 

JOI

  ALEX NEAGOE

  (Matei 1:18-25)

  “Prețul adevăratei 

  (Luca 2:1-20)

18:00 - 19:15 Serviciu divin Crăciun:
  Cor de copii, mesaj:
   IOAN BUGNĂRUG

  bucurii”

- ora 18 - Corul copiilor, mesaj

- ora 18 - Închinare, corul mixt, mesaj
1 ianuarie 2021 - Anul Nou 

- ora 10 - Corul mixt, mesaj

- ora 10 - Corul mixt, mesaj

- ora 18 - Corul de clopoței, mesaj
31 decembrie - Revelionul

27 decembrie

- ora 18 - Corul mixt, mesaj

Studiu biblic 2021 la standul de cărți din 
hol. Pliant pentru Biblie - 1 leu; calendar de 
perete - 5 lei; manual ianuarie - iunie - 10 lei.

25 decembrie - Crăciunul 

Cursul de cateheză, destinat celor care 
doresc  să se boteze dar și celor care doresc să 
afle mai multe despre credința creștină, are 
loc în sala de protocol a bisericii, în fiecare 
duminică, de la ora 10:00.

Servicii de sărbători:
24 decembrie - Ajunul Crăciunului 
- ora 18 - Programul tinerilor, mesaj
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Programul serviciilor saptamânii

Anunturi



O lumina mare ni s-a aratat 

(Isaia 9:2)

 Se apropie sfârșitul de an. Sunt zile cu lumină puțină, cu ploi de lacrimi și nori gri 
deasupra noastră. Zile cu frunți încruntate, zâmbete rare, speranțe împuținate. Zile dintr-un an al 
pandemiei, al distanțării sociale, al ușilor închise. Un an al fricii, al bolii, al morții. Dar în ciuda 
acestor lucruri răsare din nou, în fiecare zi, lumina.

“… poporul, care umbla în întuneric, vede o mare lumină...” 

 Căci Dumnezeu a promis: pe pământul plin de necaz, de boală și moarte nu împărățește 
veșnic întunericul. O mare Lumină ni S-a arătat și trecerea anilor, pandemiilor, generațiilor nu au 
putut micșora strălucirea ei. Copilul promis, Mesia cel mult așteptat, Fiul lui Dumnezeu S-a 
născut într-o noapte liniștită. Venirea Lui a adus pentru mulți bucurie, eliberare de povara 
păcatelor, speranța vieții veșnice.

 Isus este Lumina care alungă întunericul. El este Cel care ne apropie de Dumnezeu. El 
este Emanuel, Dumnezeul care este cu noi indiferent de circumstanțe.

Adina Ogrăzeanu-Nagy

 Lui nu Îi sunt necunoscute ușile închise. În Betleem nu a fost loc pentru El în casa de 
poposire. El totuși S-a născut. După învierea Lui ucenicii au stat cu inimile pline de frică după ușile 
încuiate. El totuși a intrat în odaie și S-a oprit printre cei întristați.
 El poate și azi să aducă lumina Lui în casele celor închiși de frică, de boală, de dinstanțare 
socială. El vine și azi aproape de cei care-L caută, de cei care-L primesc, de cei care-L lasă aproape. 
El este Cel care ne ține în brațele Lui tari când suntem fără putere. El ne dă pace când inima ni se 
tulbură de frică. El ne așteaptă în veșnicie, dincolo de această lume plină de suferințe.

 El și azi este cu noi! Și ne oferă lumina Lui, fiecăruia dintre noi!

Scopul lecției: Să învățăm cât de importantă este întruparea Domnului Isus și să observăm 
binecuvântările pe care le primim de la Dumnezeu Tatăl prin întruparea Fiului.

Dumnezeu Își arată slava prin întruparea Fiului Său: noi am privit slava Lui. Nu se poate predica 
Evanghelia în lume fără a vorbi despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră prin 
întrupare.

1. Natura întrupării. Pentru a înțelege cât de importantă a fost întruparea Domnului Isus și cât de 
mari sunt binecuvântările ei pentru noi, mai întâi trebuie să analizăm natura acestui eveniment. 
Studiind Scripturile vom observa că întruparea Domnului Isus a fost:

A. Miraculoasă 

B. Unică 

A. Întrucât bezna spirituală era densă. 

C.  Reală 

B. Întrucât tăcerea lui Dumnezeu era profundă.

2. Necesitatea întrupării. De ce a fost necesară întruparea Domnului Isus?

Ideea centrală: Întruparea Domnului Isus la fel ca și învierea Sa reprezintă temelia credinței 
creștine. Fără întruparea și învierea Domnului nu am putea vorbi astăzi despre mântuire, despre 
Biserică și alte binecuvântări de care noi creștinii ne bucurăm.

Schița detaliată pe www.revistacrestinulazi.ro

A. Nădejdea că Dumnezeu nu l-a abandonat pe om.

3. Nădejdea întrupării. Întruparea lui Mesia a fost prevestită de Dumnezeu încă din momentul 
căderii, ca o lucrare plină de nădejde pentru neamul omenesc. Această nădejde a întrupării este 
regăsită în mesajul fiecărui om al lui Dumnezeu din vechime, care a scris despre acest eveniment 
inspirat de Duhul Sfânt. Totuși atunci când el s-a consumat în urmă cu două mii de ani, mare parte 
din cei de atunci au fost găsiți fără nădejde în Cel Întrupat. De aceea L-au respins (v. 11). Cu toate 
acestea, întruparea Domnului Isus, la fel ca întreaga Lui viață și lucrare, a oferit și încă oferă 
nădejde:

B. Nădejdea unei vieți noi prin Cel Întrupat.

C. Întrucât omenirea avea nevoie de mântuire. 

Concluzii: 

Fără întruparea Domnului Isus nu am putea vorbi astăzi despre mântuire și Biserică. Toate acestea 
există datorită venirii Sale în lumea noastră. Nu am putea vorbi despre nădejdea lucrurilor 
viitoare. Dar datorită Lui avem nădejde: Hristos în voi nădejdea slavei (Col. 1:27b).

C. Nădejdea continuării lucrărilor pe care Cel Întrupat le-a instituit.

Întruparea Mântuitorului 
în misiunea Bisericii

Text: Ioan 1:1–16, Verset cheie: Ioan 1:14

STUDIU BIBLIC 
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