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ar putea fi “AZI!”.
Iar de acest Crăciun să ne pregătim inimile să-L sărbătorim pe el, Mesia, cel
născut într-o iesle săracă, Dumnezeu
Însuşi venit pe pământ având chip de
Ne apropiem cu paşi repezi de ziua în
care s-a născut pruncul Isus, o zi plină
de bucurie, dragoste, căldură şi veselie.
În fiecare zi vreau să fiu mulțumitoare
pentru tot ce am, deoarece le am din mâna Domnului şi numai datorită dragostei
Lui sunt ceea ce sunt astăzi, fără Domnul aș fi rătăcită în lumea asta plină de
viciuri, o lume din care El m-a scos şi
de aceea azi pot îi dau laudă şi mul-

om ca să ne mântuiască.
Sărbători liniștite, mai aproape de
Hristos. Și unii de alții…
Ema Pop
An XVIII, Nr. 889 din 10 decembrie 2017

țumire în toate. Acest an a fost o binecuvântare de la Domnul pentru mine. Am
trecut prin lacrimi şi bucurie, urcuşuri şi
coborâşuri, dar le-am trecut cu El de
mână.
Domnul să binecuvânteze şi anii care
vor mai veni şi noi să fim tot mai aprinşi
pentru Domnul şi Cuvântul Lui. Amin
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Silvia Zah

Mergem cu gândul la ieslea săracă
Din nou să-L vedem pe Prunc înfășat
Alături de cei ce în duh se apleacă
S-aducă omagii la Fiu-ÎMPĂRAT.

Pricepem misterul surâsului dulce,
Gustăm din candoarea-I unsă cu har
Și, parcă, nu am dori să Îl culce
Mai mult să stăm cu-al Cerului Dar.

Privind, consternați, gingășia divină
De planul ceresc nu ne-ndoim
Convingeri primim să stăm în Lumină
Și dornicul suflet cu har să-l hrănim.

Acum e târziu; se-nchid ochișorii
Înc-un omagiu i-aducem, smeriți
În noi s-a depus un vis al splendorii
Să nu fim de El, nicicând, despărțiți.

Am vrea părtășia să nu se sfârșească
Mai mult să privim la chipu-I senin
Ne-ncântă nu doar frumusețea trupească
Ci-ntreaga-I făptură cu suflu-I divin.

Cu-n gând duios ne-ntoarcem acasă
Deciși avântul spre Rai să-l sporim
Știind că atunci când greul apasă
Să vină să-l ia pe El îl dorim.
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„Păzeşte-ţi inima mai mult decât
orice, căci din ea ies
izvoarele vieţii.”
(Proverbe 4:23)

LA IESLEA SĂRACĂ

Biserica Creştină Baptistă

DIN CUPRINS:

Anunțuri

Miercuri
Joi
Vineri
Duminică
Duminică
Duminică

George Cornici

ora 18.00 Repetiție de cor
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
ora 17.00 Întâlnire tinerilor
ora 10.00 Grupele de copii
ora 10.00 Serviciu de închinare
ora 17.00 Serviciu de închinare

„Căci Domnul dă înţelepciune; din gura
Lui iese cunoştinţă şi pricepere.”
(Proverbe 2:6)

ÎMPĂRATUL
CARE NU
MOARE
„Poruncesc ca, în toată întinderea împărăţiei mele, oamenii să se teamă şi să
se înfricoşeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel Viu şi
El dăinuie veşnic; Împărăţia Lui nu se
va nimici niciodată, şi stăpânirea Lui
nu va avea sfârşit.”
(Daniel 6:26)

A murit regele. Cei care au bunăvoinţa
să treacă dincolo de pânza de intrigi şi
fabulaţii răutăcioase ţesută în jurul lui,
vor descoperi destinul tragic al unui
monarh, condamnat la nefericire din
cauza cutumelor regalităţii cu care a
făcut cunoştinţă din copilărie, dar mai
ales din cauza vremurilor tulburi şi nefaste sub care i-a fost dat să domnească.
În ciuda acestui destin vitreg, regele a
dovedit că ştie să îşi accepte condiţia cu
demnitate, supunere şi onoare. L-a caracterizat simplitatea, cinstea, dragostea
şi devotamentul faţă de ţară şi familie,
morala sănătoasă, absenţa compromisului, nobleţea şi aerul Continuare pag. 2

Rugaţi-vă pentru:
- servicii divine înălţătoare în care să fie onorat numele Domnului
- o închinare pe placul
Domnului
- Sărbători binecuvântate
- musafirii Casei Domnului să fie
2

nu poate să-i stea împotrivă.
Când peste toate împărăţiile Pământului, indiferent de puterea şi mărimea lor vremelnică, se va aşterne
colbul uitării, Împărăţia Dumnezeului veşnic va continua să existe
pentru eternitate.
Provocarea cea mai mare în acest context, pentru noi toţi, este să ştim cu claritate dacă suntem aşezaţi sub autoritatea
acestui Împărat şi dacă suntem parte a
Împărăţiei Lui, trăindu-ne viaţa în supunere şi ascultare de principiile Sale absolute.
Indiferent de nobleţea monarhilor de
pe Pământ, Împăratul nostru este desăvârşit şi atotputernic, dar în acelaşi timp,
S-a dovedit a fi îmbrăcat cu o dragoste
perfectă, gata să moară pentru cei care
aveau să-i devină supuşi.
Dacă aceasta este realitatea în care
trăim, atunci înseamnă că în această lume clătinată, tragică şi efemeră, în calitate de supuşi ai Împărăţiei Dumnezeului veşnic, ne putem linişti inima, ne
putem întări credinţa, ne putem păstra
cumpătul şi sprijini pe nădejdea de nezdruncinat că Împăratul nostru există
dintotdeauna şi pentru totdeauna, iar
Împărăţia Lui va dăinui în vecii vecilor.
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princiar care nu l-a părăsit niciodată.
Chiar rege fiind, puterile lui s-au dovedit a fi mult prea limitate pentru a
putea face faţă tăvălugului nimicitor care, pentru o vreme, s-a năpustit peste această parte de lume.
Dumnezeu i-a dăruit o viaţă lungă,
poate ca un fel de răsplată pentru toţi
anii în care a cunoscut umilinţa, nedreptatea, batjocura, lipsurile şi anii surghiunului.
Ieşirea lui de pe scena istoriei lasă în
urmă o aură luminoasă şi imaginea unui
om care şi-a păstrat principiile cu demnitate, fără să se compromită, aşa cum
vedem că se întâmplă cu clasa politică
actuală, indiferent de culoare.
Din nefericire, cel mai probabil, urmaşii regelui nu se vor ridica la statura morală a înaintaşului lor şi nu vor avea anvergura demnităţii şi notorietăţii pe care
ultimul rege le-a avut. În acest fel, imaginea instituţiei monarhiei va păli treptat, până ce se va aşterne peste ea uitarea
şi se va pierde în negura istoriei.
Într-un contrast izbitor, cu totul alta
este realitatea în ceea ce priveşte existenţa Împăratului veşnic, Dumnezeul
cel Viu şi Adevărat, a cărui Împărăţie
dăinuie veşnic, nu poate fi nimicită, iar
autoritatea şi puterea Sa se întind peste
întregul Univers, în aşa fel încât nimeni

pastor Daniel Chereji

primiţi bine, să înţeleagă Cuvântul,
să fie cercetaţi de Duhul Sfânt cu ocazia sărbătorilor
- Fratele păstor: putere, călăuzire,
sănătate
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

SĂ DUCEM VESTEA BUNĂ!
Se apropie Crăciunul iar pe an ce trece
oamenii caută tot mai mult lucrurile materiale pentru a-și face sărbătoarea mai
frumoasă. An de an a fost la fel dar parcă
acest „val” e tot mai mare iar noi, copiii
Domnului încercăm să nu ne lăsăm
prinși de acest „val” și să nu uităm cu
adevărat semnificația sărbătorii.
Pe lângă lucrurile materiale, de sărbători, cu toții ne dorim să putem fi împreună cu familia, să îi avem alături pe
cei dragi și acesta este un lucru bun, dar
dacă acest lucru nu este posibil? De
multe ori nu putem să evităm aceste situații și poate membrii unei familii sărbătoresc departe unii de alții dar oare
aceasta face sărbătoarea mai puțin importantă? Bucuria noastră trebuie să fie
mai mică? Nu! Cu siguranță când nu
poți sărbători cu cei dragi aproape, există o urmă de întristare, dar să nu uităm
că această sărbătoare este despe Isus nu
despre noi. Oricât de frumos este să ai
familia alături, să ai bucate alese pe masă, să ai decorațiuni frumoase în casă,
această sărbătoare este despre venirea
Pruncului Isus care a venit să împlinească cel mai minunat plan care a exisNe apropiem de o sarbătoare importantă… Nașterea Domnului Isus! Lumea
este într-o agitație continuă, fiecare încearcă să își cumpere haina cea mai frumoasă, pantofii cei mai eleganți, cadoul
perfect pentru copil, bucate pentru masa
de Crăciun, însa uităm ce înseamnă cu
adevărat Crăciunul!
Nu trebuie să așteptăm Crăciunul ca
să vizitam un azil de bătrâni sau un orfelinat, o putem face în orice zi al anului, transformând inimile triste în inimi
vesele.
Nu trebuie să așteptăm să fim milionari ca să ajuțăm săracii de lângă noi.

tat vreodată, planul de mântuire pentru
noi! Cum ar fi ca de acest Crăciun scopul fiecărui creștin ar fi să spună cât mai
multor oameni despre ce înseamnă cu adevărat nașterea Domnului Isus? Cum
ar fi să lăsăm eul nostru și ceea ce ne face pe noi să ne simțim bine și să mergem
să ducem vestea bună celor care nu
cunosc, suferă, nu pot să se bucure cu
adevărat pentru că nu știu de fapt ce
înseamnă Crăciunul?
Sufletele noastre și mințile noastre trebuie să se bucure de acest lucru semnificația Crăciunului mai mult ca orice și
în loc să fim triști pentru diverse lucruri,
haideți să ne bucurăm și să Îi dăm slavă
lui Dumnezeu pentru că a îngăduit ca
Domnul Isus să vină pe pământ. Să facem din aceste sărbători prilej de propovăduire a veștii bune și să fim ucenici
împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu!
Fie ca de acest Crăciun să ne dorim să
ducem vestea bună celor care nu Îl cunosc pe Isus și să înfăptuim aceasta!
Roxana Tentiș

Isus nu se uită la cât dam, ci la cât ne
rămâne după ce dăm. Bogații au dat
mult pentru că aveau acasă mai mult.
Văduva a dat tot și nu a rămas cu nimic
aici jos, si asta a contat.
Nu trebuie să așteptăm necazul ca să
ne plecăm pe genunchi. Nici boli ca să
ridicăm mâinile spre cer. Umblarea cu
Isus trebuie să fie în fiecare zi, când ne
merge bine,și când apar probleme.
Nu trebuie sa așteptăm răpirea cu gândul la casa gata, la o mașină mai bună.
Sau cu gândul la pensie. Trebuie să ne
pregătim în fiecare zi ca și cum răpirea
continuare în pagina 4
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