ÎN AŞTEPTAREA CRĂCIUNULUI
Aş vrea în câteva cuvinte să exprim
gândurile pe care le am cu privire la
pregătirea Crăciunului. Crăciunul, după
cum ştim, reprezintă momentul în care
ne reamintim că Dumnezeu şi-a trimis
Fiul în lumea noastra ca să ne răscumpere vieţile din păcat. Însă, Crăciunul
mai este şi momentul în care ne reamintim că odată ce Cristos şi-a desăvârşit
lucrarea pe pământ şi s-a înălţat la cer,
avem relatat că El va reveni a doua oară,
nu umil şi născut pe pământ, ci se va
pogorî din cer într-o postură de slavă, ca

să îşi ia credincioşii la El.
Ţinând cont de această dublă aşteptare,
noi creştinii nu trebuie să ne încredem
în lucruri, în calcule, în compromisuri
sau valori inconsistente. Speranţa trebuie să elimine tentaţiile societăţii actuale care este din ce în ce mai îndepărtată de semnificaţia primului Crăciun.
Domnul să ne ajute să celebrăm Crăciunul din aceste două perspective. Amin!
Paul Pop
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În așteptarea Crăciunului

DE DEPARTE, DE SUS
De departe, de sus, din lumini orbitoare,
Ai lăsat galaxii fără număr în zbor
Ca să-Ţi legi veşnicia cea nepieritoare
De umblarea smerită a celor ce mor.

De departe, de sus, dintr-o ţară mai bună,
Dintr-un loc de iubire şi-un cer fără nori,
Ai venit, o, Isuse, în lumi de furtună,
Şi-n adâncuri ai vrut lângă noi să cobori!
De departe, de sus, de la sânul de Tată,
Te-ai desprins de măriri, ca s-ajungi un
străin,
Ca să umbli hoinar, dintr-un colţ de Efrată
Până sus la Golgota sub biciul hain.
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De departe, de sus, dintr-o lume de basme,
Unde îngerii cântă cereşti melodii
Dintr-un alt univers, de lumini şi fantasme,
Ai venit lângă noi, Miel de jertfă să fii!
De departe, de sus, din splendori fără seamă,
Din tărâmul iubirii şi-al cerului blând,
Ai venit să ne dai mângâierea de mamă,
Să ne-arăţi cum iubeşte un Tată preasfânt!
Valentin Popovici

Anunţuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare
„La Domnul este scăparea: binecuvântarea
Ta să fie peste poporul Tău.”
(Psalmi 3:8)

„Îl văd, dar nu acum, Îl privesc,
dar nu de aproape. O stea
răsare din Iacov, un toiag de
cârmuire se ridică din Israel.”
(Numeri 24:17a)

AŞTEPTARE

Sătui de Pământ, de dureri şi de vai
Ne este aprig de dor să sorbim nemurirea.

„Şi iată că în Ierusalim era un om
numit Simeon. Omul acesta ducea o viaţă sfântă şi era cu frica lui Dumnezeu.
El aştepta mângâierea lui Israel, şi Duhul Sfânt era peste el.“
(Luca 2:25)

Aşteptăm Doamne, sângele Crucii
Să spele mulţimi, încă multe
Chemaţi de prin ungherele lumii
Păcătoşi neştiuţi, să vină s-asculte.

Aşteptăm Doamne, ca o ploaie de
mai
Să vii să ne-aduci izbăvirea

Aşteptăm Doamne, să tulburi chiar
adunarea
Căci întorşi dinspre Tine, spre
lume
Continuare pag. 2

Aşteptăm Doamne, să vină oamenii
la Tine
În acelaşi timp, iartă-ne când uităm
Că pocăinţa începe „cu mine”,
Neroditori de suntem, fă-ne să ne fie
ruşine.

Aşteptăm Doamne, ca sfântă Mireasă
Să vină Mirele, să ne ducă Acasă
Aşezaţi lângă Miel, la veşnica Cină
Sărbătorind necontenit în Lumină.

Continuare din pag.1

Îmbătaţi cu nimicuri din lume
Credincioşii încep să-şi uite chemarea.

pastor Daniel Chereji

“ȘI CHIAR ÎN IESLE EL E DUMNEZEU!”
curie de aceste sărbători? Toată ființa ta
Sărbătoarea nașterii Domnului Isus
îngenunchează în fața Mântuitorului?
este atât de aproape de noi. Această
Privește adânc în sufletul tău, pregăsărbătoare nu o putem trata cu inditește-l pentru această minunată sărbăferenţă și cu atât mai mult, nu trebuie să
toare, pregătește-te pentru a îngenunchia
ne prindă fără ca inimile noastre să fie
în fața Domnului. Cu siguranță El nu Își
pregătite pentru ea. O sărbătorim de
dorește ca inima ta să fie “împodobită”
atâția ani încât poate a devenit o obișde alte lucruri, tot ce așteaptă El de la
nuință. Dar ce s-ar fi întâmplat dacă
tine este viața, închinarea și lauda ta sinDumnezeu nu ar fi hotărât să-și trimită
ceră.
propriul Fiu să se nască pe pământ penSă ne smerim cu toții și să sărbătorim
tru a ne putea salva pe noi? Datorită aașa cum se cuvine această sărbătoare: cu
cestei hotărâri noi suntem astăzi aici,
tot sufletul nostru plin de mulțumire și
dacă nu ar fi fost ea, noi rămâneam
reverență pentru Domnul Isus Hristos
“morți în greșelile și păcatele noastre”.
care a venit pentru a ne dărui nouă viață.
Deși S-a născut într-o iesle, un loc apa“Veniți să ne-nchinăm Lui, El e Domn!”
rent umil, Dumnezeirea lui a rămas aceeași, așa că și atitudinea noastră
Roxana Tentiș
trebuie să fie pe măsură.
Este venirea lui Isus adevărata ta buRugaţi-vă :
- pentru sărbători binecuvântate
- pentru o închinare
în duh şi în adevăr a
naţiunii române de
sărbători și nu numai
- pentru serviciile de
închinare din biserica
noastră cu ocazia sărbătorilor
- pentru ca Domnul să fie în centrul
sărbătorilor
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- pentru ca biserica noastră să fie o lumină pentru ceilalţi
- pentru ca Domnul să vorbească potrivit stării fiecăruia
- pentru cei bolnavi din biserica noastră
- pentru fratele pastor (sănătate, putere, călăuzire) şi familia lui
“Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

O INIMĂ PREGĂTITĂ DE SĂRBĂTOARE
rămâne însărcinată, va naşte un fiu,
Ce înseamnă să sărbătoreşti Naşterea
şi-i va pune numele Emanuel! (DumDomnului? Cum ne-am putea închipui
nezeu este cu noi) - Isaia 7:14. Dumsă sărbătorim ziua de naştere a cuiva fănezeu Însuşi S-a coborât între noi ca să
ră să ne gândim şi fără să pomenim nune vestească că este cu noi, de partea
mele celui sărbătorit? Din păcate, pentru
noastră. Şi ce veste mai mare şi mai dăcea mai mare parte a omenirii din zilele
tătoare de speranţă am fi putut primi
noastre, Crăciunul este tocmai o asemevreodată?
nea sărbătoare: fără Cristos, fără DumNu poţi avea cu adevărat Crăciun fără
nezeu, fără Cuvântul lui Dumnezeu care
Cristos. De aceea, sărbătoarea Crăciuvorbeşte despre minunea Întrupării.
nului pentru un om nemântuit, neîmCu alte cuvinte, există posibilitatea repăcat cu Dumnezeu, este doar o imitaţie
ală să întâmpini şi să petreci sărbătoarea
ieftină şi nereuşită a unei sărbători auCrăciunului cu inima goală - golită de atentice, o încercare disperată de a da
devăr şi de bucurie autentică. Şi pentru
consistenţă şi sens unor lucruri lipsite de
că inima ţi-a fost goală până în ajunul
valoare. Omul neîmpăcat cu Dumnezeu
sărbătorii, te vei chinui degeaba pentru
nu poate sărbători cu adevărat Crăciunul
o zi sau două s-o umpli cu nimicuri.
pentru că, pur şi simplu, el nu are niciun
Nu, sărbătorile Domnului nu se întâmmotiv de a-L sărbători pe Cel care S-a
pină aşa! Pentru copilul lui Dumnezeu,
născut în ieslea Betleemului. Omul nepentru adevăratul creştin, Crăciunul este
mântuit se sărbătoreşte pe sine, îşi sărsărbătoarea naşterii Domnului Isus Crisbătoreşte pântecele şi firea lui păcătoasă
tos - Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
şi, prin asta, nu face altceva decât să-şi
adevărat - coborât între oameni într-un
adauge păcat după păcat spre osânda sa.
trup omenesc. Este minunea dumnezeDe aceea, pentru a sărbători cum se cuiască ce depăşeşte puterea de a înţelege
vine Crăciunul, trebuie să-L avem în inicu mintea omenească cum a fost posibil
ma şi gândul nostru pe Cel sărbătorit, pe
aşa ceva. Pentru că nu are niciun rost să
Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu, Domne prefacem că noi înţelegem ceea ce nu
nul şi Mântuitorul nostru. Fără El, sărpoate fi înţeles cu mintea: că adică,
bătoarea îşi pierde complet semnificaţia
Dumnezeu, Cel de necuprins, S-a lăsat
şi devine doar un spectacol ieftin şi de
cuprins într-un trupuşor plăpând de coprost gust. Vrei să ai parte, cu adevărat,
pil; că Nesfârşitul şi Veşnicul S-a cobode un Crăciun special? Pregăteşte-ţi, dar,
rât într-o lume cu oameni limitaţi şi vreinima de sărbătoare! Asigură-te că înămelnici să fie ca unul dintre noi. Şi penuntrul ei domneşte Cel sărbătorit!
tru că minunea asta este cu mult peste
puterea de pricepere a minţii noastre,
Claudiu Lupu
atunci, cum să nu trebuiască să te pregăteşti cum se cuvine de o asemenea celebrare?
Minunea era, însă, împlinirea unei
profeţii rostite de către prorocul Isaia, cu
mai bine de 700 de ani înainte de a se
împlini: „De aceea Domnul însuşi vă
va da un semn: Iată, fecioara va
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