„Dar tuturor celor ce L-au primit,
adică celor ce cred în Numele Lui,
le-a dat dreptul să se facă copii ai
lui Dumnezeu; născuţi nu din
sânge, nici din voia ﬁrii lor, nici
din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Şi Cuvântul S-a făcut trup
şi a locuit printre noi, plin de har
şi de adevăr. Şi noi am privit
slava Lui, o slavă întocmai ca
slava Singurului născut din
Tatăl.”
(Ioan 1:12-14)
CRĂCIUNUL, DARUL MÂNTUIRII
Alegerea Mariei de a se supune Domnului reflectă un caracter curat. Dumnezeu s-a folosit de ea pentru că era fără
pată. Tot așa, Dumnezeu se folosește de
oamenii cu o inimă curată și fără pete ale
păcatului.
Nașterea Domnului Isus ne reflectă
imaginea umilinței. Eu cred că, valoarea
unui loc este dată de prezența lui Isus nu
de prejudecățile noastre, ale oamenilor.
Păstorilor nu le-a păsat că Isus s-a născut
într-un grajd, într-o iesle neînsemnată, ci
inima lor era plină de bucurie pentru că
au înțeles cu adevărat mesajul îngerului.
Călătoria magilor ne arată că niciun
drum nu este prea lung pentru a-L întâlni
pe Isus. Oricât a rânduit Dumnezeu să ne
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dea viața pentru a o trăi pe acest pământ,
suntem datori sa Îi slujim până când întrun final, ne vom întâlni cu Isus. Cadourile magilor ne spun ca la întâlnirea cu
Isus primim mult mai mult decât putem
noi sa-I dăm vreodată. Darurile Sale pentru noi sunt nemărginire iar noi nu Îi vom
putea răsplăti niciodată bunătatea și
dragostea care și-a arătat-o încă de la
iesle.
Pentru mine Crăciunul înseamnă
curățire, smerenie și mai presus de toate
darul Mântuirii. Să ne ajute Domnul să
nu uităm nicio secundă adevărata semnificație a Crăciunului! Crăciun fericit!

Anunțuri

Cristina Goron

ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
PROGRAM DE ANUL NOU
Sâmbătă ora 18.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Cina Domnului
Duminică ora 17.00 Rugăciune
Joi

1 - 8 ianuarie:
Săptămâna naţională de rugăciune

Crăciunul, darul mântuirii

„Eu am venit ca să fiu o lumină în
lume, pentru ca oricine crede în Mine
să nu rămână în întuneric.”
(Ioan 12:46)

CE
SĂRBĂTOREŞTI?
Se pare că omului modern, la fel ca
celui antic, nu-i lipseşte imaginaţia în
ceea ce priveşte motivele de sărbătoare.
Realitatea dovedeşte că atunci când vrei
să sărbătoreşti poţi să îţi găseşti cu
uşurinţă un mobil care să te determine
să faci acest lucru.
Până şi sărbătoarea Crăciunului are
destui substituenţi care să ofere prilej de

sărbătoare, fireşte, dezbrăcată de elementul spiritual şi supranatural, dar care
să satisfacă dorinţele şi aspiraţiile mărunte şi profane ale celor care se
mulţumesc cu fărâmituri şi cu o bucurie
trecătoare.
Moş Crăciun, bradul, solstiţiul de
iarnă, venirea zăpezii, tradiţiile populare, târgurile de Crăciun, întâlnirea cu
familia, cadourile, sunt doar câteva dintre lucrurile care asezonează Crăciunul
şi suntem nevoiţi să recunoaştem că un
număr semnificativ de oameni se vor
mulţumi ca din sărbătoare să se aleagă
numai cu atâta.
Desigur, există şi partea celor care au
aşteptări mai mari de la sărbătoare.
Acestora le datorăm faptul că în fiecare
an este invocat adevăratul motiv al
Crăciunului şi anume naşContinuare pag. 2

„Când au văzut ei steaua, n-au
mai putut de bucurie. Au intrat în
casă, au văzut Pruncul cu Maria,
mama Lui, s-au aruncat cu faţa la
pământ şi I s-au închinat; apoi şiau deschis vistieriile şi I-au adus
daruri: aur, tămâie şi smirnă.” (Matei
2:10-11)
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în
privinţa păstorilor. „Şi păstorii s-au întors, slăvind şi lăudând pe Dumnezeu,
pentru toate cele ce auziseră şi
văzuseră şi care erau întocmai cum li
se spusese.” (Luca 2:20)
Sărbătoarea nu a început până ce ei nu
au ajuns la iesle şi au văzut cu ochii lor
că ceea ce le-a spus îngerul este pe
deplin adevărat şi într-adevăr Isus era
acolo. Dacă până în acel moment a fost
vorba de întrebări şi căutare, întâlnirea
cu Cristos a declanşat începerea sărbătorii. De la iesle a pornit lauda, slăvirea
numelui lui Dumnezeu şi mărturia că a
venit în lume Mesia.
Tu ce sărbătoreşti? Cuvântul ne spune
că nu putem sărbători fără cunoaşterea
Lui, fără întâlnirea cu El şi fără o viaţă
schimbată în care să strălucească frumosul chip al Mântuitorului.

„Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui
Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu
piară, ci să aibă viaţa veşnică.” (Ioan
3:16)
Pentru mine, Crăciunul înseamnă o
aducere aminte a dragostei nemărginite pe
care Dumnezeu ne-o poartă. Deși eram
păcătoși, Domnul nu a vrut să trăim o
veșnicie fără El, ci să avem iertare, iar singuri nu am fi reușit acest lucru. Doar prin
venirea Domnului Isus în lume a putut fi

posibil acest lucru. Ce dragoste mare! Ce
sărbătoare măreață este nașterea Domnului Isus Hristos.
Pentru mine ca și creștin, să știu că am
iertare veșnică prin Domnul Isus Hristos
este cel mai frumos cadou pe care Dumnezeu mi l-a făcut!
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terea lui Isus Cristos. Colindele, atmosfera feerică, bucuria nedisimulată şi
starea de entuziasm dau impresia că
mulţimi de oameni trăiesc cu perceperea corectă a dimensiunii sărbătorii.
Cu toate acestea, lucrurile nu stau tocmai aşa cum pare la prima vedere.
Adevărul gol goluţ, privit prin prisma
Scripturii este că oamenii au parte
numai de o pseudo sărbătoare, având în
vedere că viaţa lor a fost şi rămâne aşa
cum era întotdeauna, neatinsă de harul
Celui care S-a născut în iesle.
Au parte cu adevărat de Sărbătoare
numai aceia care şi-au lăsat inima
străpunsă de Duhul lui Dumnezeu, fiind
convinşi că Isus Cristos a venit în lumea
noastră ca să se aducă jertfă pe Sine
însuşi în aşa fel încât noi cei păcătoşi să
putem fi răscumpăraţi şi câştigaţi pentru
Tatăl.
La primul Crăciun, atunci când a avut
loc Întruparea, în momentul în care Cuvântul a venit să locuiască aievea în mijlocul nostru, sărbătoarea nu a început
decât în clipa în care omul s-a întâlnit
cu Mântuitorul.
Pentru magii veniţi din Răsărit a fost
sărbătoare abia în momentul când s-au
aflat înaintea Pruncului şi s-au putut
prosterna în închinare.

pastor Daniel Chereji

Ramona Lăcătuș

„Căci un Copil ni S-a născut, un Fiu
ni S-a dat, şi domnia va fi pe umărul Lui;
Îl vor numi: „Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veşniciilor, Domn
al păcii.”” (Isaia 9:6)
Din nou Crăciun, din nou oameni grăbiți, agitați ca totul să iasă perfect de Sărbători. Copiii așteaptă nerăbdători cadourile „moșului” și parcă această sărbătoare a devenit doar o fericire de moment.
Oamenii uită adevăratul motiv al Crăciunului, fiind mai degrabă fascinați de
tradițiile lumești. Uită că acum mai bine
de 2.000 de ani S-a născut un umil Copilaș, care mai târziu avea să ispășească
toate păcatele noastre. El, Domnul slavei
a ales să vină pe lume smerit și umil întro iesle sărăcăcioasă. Un Fiu de Dumnezeu
a venit la noi pentru a mijloci în fața Tatălui Divin, dovadă a iubirii Sale veșnice.
Deschideți-vă dar ochii și simțiți cu ade-

SEZONUL BUCURIEI
„Am intrat cu toții într-un nou sezon,
și vedem pretutindeni luminițe, brazi,
cadouri, zăpadă și multe lucruri de care
ne bucurăm într-un fel sau altul. Dar
care este cea mai mare bucurie pentru
tine acum? Bucuria sărbătorii divine, a
nașterii MÂNTUITORULUI nostru, ar
trebui să ne bucure cel mai mult. Dar, ce
este cu adevărat în inimile noastre, dincolo de aceste sărbători? Ce taină ascunde inima noastră? Cine ne-a întunecat cerul vieții noastre, încât să nu ne
putem bucura de frumusețea acestui
Adevăr, care a venit să ne mântuiască?
La ce ne concentrăm, cel mai mult în
acest sezon? La ce ne concentrăm, împuternicim, sau la ce ne gândim, devenim, sau ceea ce dorim, vom avea,
dacă credem și cerem cu credință.
Acum, ca să scăpăm de atâtea îngrijorări
și nemulțumiri, și întrebări care ne fură
Bucuria acestui Sezon, haideți să facem

vărat sărbătoarea nașterii Mântuitorului,
dați Lui întâietatea și cinstea care I Se cuvine. Nu cadourile, mâncarea și petrecerea
sunt rostul Crăciunului. Lăsați ca Isus să
intre pentru totdeauna în inimile voastre,
arătați celor din jur bucuria nașterii Lui și
Proclamați-L ca Dumnezeul veșniciilor!
Alexandra Ștef

ceva nou, ceva deosebit care nu am mai
făcut niciodată în viața noastră. Ce
anume? Fiecare să ceară de la Domnul
„CE-AI FACE TU DOAMNE IN LOCUL MEU ACUM?” Și Domnul ISUS,
ne spune: „FACEȚI CEEA CE AM FĂCUT SI EU; AM IUBIT FĂRĂ CONDIȚII, M-AM JERTFIT DIN DRAGOSTE, AM AVUT MILĂ ȘI COMPASIUNE PENTRU NECĂJIȚII, AM MÂNGÂIAT PE CEI ÎNTRISTAȚI, AM
PLÂNS CU CEI CE PLÂNGEAU, M-AM
BUCURAT CU CEI SE BUCURĂ; DUTE ȘI FĂ ȘI TU LA FEL...".
TREZIREA vine când noi MURIM
față de EUL nostru și învățăm de la
MÂNTUITORUL nostru SĂ NE JERTFIM, ȘI SĂ IUBIM CA EL. Să cerem
ACEST FOC AL IUBIRII DIVINE,
căci iarna e grea și putem „îngheța”...”
Cules de Rodica Tincu
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Descoperiți în careul alăturat
cuvintele care ne vor aduce
aminte de sărbătoarea nașterii
Domnului Isus:
BETLEEM
ÎNGERI
STEAUA
MARIA
PĂSTORI
ISUS
IOSIF
MAGI
DARURI
AUR
SMIRNĂ
TĂMÂIE
ÎNCHINARE
IESLE
Dan Matei
Răspuns în numărul următor

NAȘTEREA DOMNULUI ISUS

LABIRINT

Găsiți cele unsprezece diferențe dintre cele două imagini și încercuiți-le.
Dezlegare în numărul următor
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Dezlegare din numărul trecut
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