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ÎN ACEASTĂ SĂPTĂMÂNĂ
NE VOM RUGA PENTRU
Nașterea Domnului în inimile musulmane
-

Să mulțumim Domnului pentru nădejdea mântuirii pe care ne-o aduce
doar Hristos cel Întrupat. Miliarde de oameni au nevoie de aceasta
Să facem din Crăciun o ocazie în care să ne rugăm și să îi îndemnăm
pe musulmani sa se închine și să îl laude pe Dumnezeu pentru darul
său minunat trimis din cer.

Biserica
Apostolică
Filadelfia

O biserică pentru oameni ca tine
Str. Regele Ferdinand, nr.10, Urziceni
www.filadelfiaurziceni.ro
E-mail: info@filadelfiaurziceni.ro
Tel. Pastor: 0722596871

Buletin Duminical
FUNCŢIILE BISERICII

23 decembrie

ZIDIRE SUFLETEASCĂ
EVANGHELIZARE
ÎNCHINARE
PĂRTĂŞIE
UCENICIZARE

PROGRAMUL SAPTAMÂNII
Duminică dim – 10:00
Duminică seara – 17:00
Miercuri - Grupul surorilor
Miercuri-Joi-Vineri,
18:00-2-:00 - Slujire în localităţi
Sâmbătă,
19:00 – Repetiţie grup

PROGRAM SPECIAL DE CRĂCIUN
24 DECEMBRIE 2012, ORA 17:00
PROGRAMUL DE AZI:
DIMINEAŢA:
Predică: Pastor, Costel Grămadă
Rugăciune pentru nașterea Domnului în inimile musulmane
SEARA:
PROGRAMUL COPIILOR CU OCAZIA NAȘTERII DOMNULUI
VERSETUL SĂPTĂMÂNII

”INTÂLNIRE LA IESLE”

„Căci un copil ni S-a născut, un fiu ni S-a dat, și domnia va fi pe umărul Lui; Îl vor
numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșniciilor, Domn al păcii”
Isaia 9:6

Păstor, Costel Grămadă

Diacon, Boștiog Vasy
Misterul nașterii Domnului Isus

ȘASE MOTIVE PENTRU VENIREA LUI ISUS ÎN LUME
Ioan 3:16-18
Nașterea lui Hristos ne vorbește despre venirea Fiului lui Dumnezeu în lume.
- Isus nu a venit ca noi să împodobim un Pom De Crăciun.
- Isus nu a venit ca noi să ne imbrăcăm in Moș Crăciun.
- Isus nu a venit ca noi să petrecem cu prietenii, dar fără El.
DE CE A VENIT ISUS IN LUME?
1. A VENIT SĂ RĂSCUMPERE PE MULȚI
Marcu 10:45
Galateni 4:4-5
Evrei 214
2. A VENIT SĂ CHEME PE PĂCĂTOȘI LA POCĂINȚĂ
Luca 5.31-32

3. A VENIT SĂ DEA VEDERE MORALĂ ȘI SPIRITUALĂ
Ioan 9:39
Ioan 12:46

4. A VENIT PENTRU A DESPĂRȚI CASE (FAMILII)
Matei 10:34-36

5. A VENIT PENTRU A SALVA DE LA CONDAMNARE VEȘNICĂ
Ioan 3:17-18

6. A VENIT PENTRU A DA VIAȚĂ VEȘNICĂ
Ioan 3:16

Nasterea Domnului Isus reprezintă acel moment istoric pe care creștinii îl
celebrează în fiecare an, dar această nastere nu este doar atât, ci de fapt presupune
întrupare sau înomenire. Întruparea lui Isus este modul cel mai clar si mai profund
prin care Dumnezeu S-a revelat pe Sine odată pentru totdeauna.
Spre deosebire de Evangheliile sinoptice, Evanghelia după Ioan redă în mod
accentuat nașterea lui Isus din perspectiva întrupării, a trecerii din existența eternă și
slăvită a lui Hristos în condiția umană josnică și mizerabilă. Preexistența și
divinitatea lui Hristos e dovedită prin cuvintele: „Cuvântul era cuDumnezeu și
Cuvântul era Dumnezeu” (Ioan 1:1). Prologul ioanin consemnează câteva aspecte
profunde ale întrupării:
Cuvântul a devenit trup (gr. sarx – Ioan 1:14). Această afirmație arată că
Hristos s-a încarnat în umilința și slăbiciunea omului. El nu S-a făcut asemenea
oamenilor, ci Însuși a devenit om. Cuvântul etern devine carne (sarx). Acest termen
în epistolele pauline are de regulă o conotație negativă (unde de multe ori este tradus
prin firea pământească, natură carnală – Rom. 7:18; Rom. 8:3), dar acest lucru nu
presupune că Hristos și-a arătat vreodată predispoziția de a păcătui. Biblia când
vorbește despre faptul că Hristos a devenit sarx, face aluzie la faptul că El a
devenit trup. Intruparea lui Isus este un mister deoarece Creatorul S-a făcut
asemenea creației Sale. După cum bine evidențiază William Hendriksen, „verbul a
deveni are un înțeles special aici. Când Hristos a devenit om, El nu a încetat să mai
fie Dumnezeu, ci devenind om, Cuvântul a continuat să fie Dumnezeu”.
Cuvântul a locuit printre noi (v. 14). Această propoziție face aluzie la
faptul că Logosul Și-a făcut locuința printre noi. Când ucenicii L-au văzut, ei au
văzut în El o slavă unică care poate fi găsită doar la Hristos. De asemenea, această
locuire a Cuvântului printre noi era plină de har și de adevăr. Această afirmație
ioanină arată că:
- Întruparea lui Hristos este reală (a locuit printre noi plin de … adevăr)
- Odată cu întruparea lui Hristos avem parte de har (a locuit printre noi plin de har
…).
Întruparea lui Isus este un mister pentru că Logosul, care avea o existență
eternă și cu totul slăvită, se coboară la noi și nu își face apariția doar pentru o clipă să
ne stârnească atenția, ci locuiește printre noi. Mai târziu, înainte de crucificare,
Hristos îi anunță pe ucenici că această locuire nu este doar una temporară și fizică (în
carne și oase), ci una mult mai profundă, spirituală (Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi
cuvîntul Meu, şi Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el, şivom locui împreună cu
el – Ioan 14:23). Cert este că Hristos a locuit din punct de vedere fizic printre oameni
când S-a întrupat, dar după înălțare El promite să locuiască cu toți credincioșii Lui.
Această comuniune cu Dumnezeu este posibilă doar pentru că Hristos S-a întrupat
venind la noi.

