FELICITARE DE CRĂCIUN

Am căutat o felicitare de Crăciun dar,
n-am găsit sau… am găsit totuș ceva: un
moș într-o sanie trasă de reni, un peisaj
de iarnă, copii la săniuș sau făcand un
om de zăpadă.
Am căutat o felicitare de Crăciun cu
semnificație o iesle cu un copilaș luminat de o stea, vegheat de Maria iar, pe
bolta senină un cor de îngeri.
Am căutat o felicitare de Crăciun dar,
n-am găsit. M-am întristat și parcă
cineva m-a întrebat de ce? Era o voce
fără glas venită din adâncul ființei mele:
de ce?
De ce un lucru atât de mic ți-a umbrit
bucuria? Și parcă, atunci mi-am văzut

inima neagră. Din ochii mei au început
să se prelingă lacrimi iar, pe inima mea
s-a asezat un Mielușel de un alb imaculat, junghiat. Din rana Lui, picura sânge
strop cu strop iar, inima căpată culoarea
sângelui, roșie pentru că era spălată de
El, Regele Etern pe tron.
Și totuș în loc de felicitare vă urez să
aveți fiecare o inimă pe al cărei tron sa
fie El, Divinul Miel care să ne sfințească
inimile. Amin
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Cu dragoste frățească
Rodica Pașca

Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă
aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie
pentru tot norodul: astăzi, în cetatea lui David,
vi S-a născut un Mântuitor,
care este Hristos, Domnul.
(Luca 2:10-11)
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
Luni ora 18 .00 Ajunul Crăciunului
Marţi ora 10.00 Serviciu ocazional de
Crăciun
Marţi ora 17.00 Program de laudă şi
închinare
Joi (27 dec.) NU avem întâlnire
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de
închinare

CRĂCIUNUL ÎNTRE
ÎNTRUPARE ŞI
ÎNTOARCERE
„A venit la ai Săi, şi ai Săi nu L-au
primit. 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;” (Ioan 1:11-12)
„Dar cetăţenia noastră este în ceruri,
de unde şi aşteptăm ca Mântuitor pe
Domnul Isus Hristos.” (Filipeni 3:20)
Orice persoană care are intenţia

„Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie;
căci ai căpătat îndurare înaintea lui
Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne
însărcinată şi vei naşte un Fiu, căruia
Îi vei pune numele Isus. El va fi mare şi
va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi
Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de
domnie al tatălui Său David. Va
împărăţi peste casa lui Iacov în veci, şi
Împărăţia Lui nu va avea sfârşit.””
(Luca 1:30-33)

sinceră de a sărbători Crăciunul aşa cum
trebuie, este obligată să treacă dincolo
de perdeaua decorului superficial al
sărbătorii şi să pătrundă esenţa adevărului care a născut Sărbătoarea. Procedând în acest fel, în faţă i se va
descoperi realitatea miracolului întrupării şi anume momentul în care Dumnezeu devine om, prin venirea în lume a
Fiului lui Dumnezeu, Dumnezeu din
Dumnezeu Adevărat, care alături de
natura Sa divină, îmbracă natura omenească cu absolut toate implicaţiile pe
care le aduce aceasta.
Cu gândul sincer de a aborda Sărbătoarea astfel, scopul întrupării lui
Cristos va fi înţeles cu uşurinţă şi anume
că Fiul lui Dumnezeu îmbracă natura
umană pentru a putea experimenta
suferinţa, batjocura şi moartea, plătind
pe deplin costul fărădelegilor noastre, potolind mânia justifiContinuare pag. 2
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rie.
Doar acei care se încumetă să
trăiască Sărbătoarea cu această perspectivă, se vor sfinţi, se vor curăţa de
orice păcate, se vor pocăi, se vor
închina cu inima plină de entuziasm,
lăudându-L pe Dumnezeu pentru ceea
ce a făcut şi în acelaşi timp vor privi
către cer, implorându-L să scurteze vremea de aşteptare.
Prima venire a lui Cristos ne descoperă o iesle, un Prunc umil, un Rob
supus şi blând, care asemenea unui miel
se lasă dus la jertfire. Datorită acestei
veniri ne putem bucura astăzi de iertarea
păcatelor şi de darul vieţii veşnice.
A doua venire a lui Cristos ne va descoperi un tron de slavă, cu Isus Cristos
încoronat ca Împăratul împăraţilor şi
Domnul domnilor, care se întoarce cu
slavă şi glorie, să judece şi să pedepsească, sau să Îi ducă pe răscumpăraţii
Săi în minunatul loc pregătit să îşi
petreacă eternitatea.
Să ne bucurăm din toată inima de întruparea Fiului lui Dumnezeu şi de
binecuvântările care ne-au fost aduse
odată cu aceasta, dar în acelaşi timp să
trăim cu responsabilitate, ascultare de
Domnul, credinţă, nădejde, dragoste şi
înţelegerea că ceea ce a început atunci
îşi găseşte finalitatea în clipa în care
Domnul Isus Cristos se întoarce.

Continuare din pag.1

cată a lui Dumnezeu şi deschizând
izvorul mântuirii veşnice de care să aibă
parte toţi cei care vor crede în El.
Numai dacă ne concentrăm atenţia
spre întruparea lui Cristos putem pricepe profunzimea dragostei lui Dumnezeu faţă de oameni, capacitatea Lui
de a se smeri şi disponibilitatea de a experimenta moartea, cu scopul de a ne
face părtaşi la Împărăţia Sa veşnică.
Inevitabil, uitându-ne spre Sărbătoare
în acest fel, nu va fi greu să legăm
naşterea lui Cristos de lucrarea Sa, de
suferinţă, moarte, înviere şi înălţare.
În timp ce facem acest exerciţiu absolut necesar, dacă nu ne împotrivim,
este imposibil ca sufletul să nu ne fie
atins de Duhul Sfânt, care într-un mod
irezistibil ne va aşeza în genunchi spre
închinare şi ne va înzestra cu o natură
nouă, croită din jertfa crucii lui Cristos.
Atunci vom fi capabili să pricepem
că Sărbătoarea este trăită după voia lui
Dumnezeu când am devenit oameni
schimbaţi de prima venire a lui Cristos
şi avem privirile pironite spre cer,
aşteptându-L cu înfrigurare să revină.
Perspectiva corectă a Crăciunului include atât prima venire a Fiului lui
Dumnezeu, dar şi mintea aţintită spre
revenirea lui Cristos, care va însemna
încheierea a ceea ce s-a început la întrupare şi anume desăvârşirea planului de
mântuire prin izbăvirea aleşilor Lui din
prezenţa păcatului şi ducerea lor în glo-

pastor Daniel Chereji

E din nou Crăciun, timpul bucuriei şi
al speranţei. Lumea e cuprinsă de forfotă, cumpără cadouri, aşteaptă cadouri,
îl ridică în slăvi pe Moş Crăciun, uitând
adesea care e esenţa Crăciunului. Crăciunul se numără printre sărbătorile
mele preferate, după un an agitat e timpul pentru o pauză.
Crăciunul e un popas binecuvântat
din an, asemeni unei respiraţii profunde
şi adânci care îţi umple tot corpul de aer
curat şi îl ajută să funcţioneze bine.

În aceste timpuri pline de nelinişte şi
agitaţie vă chem să facem un popas, să
ne oprim puţin, să privim în noi şi lângă
noi, să respirăm profund şi să ne
îndreptăm privirea spre Isus. Avându-L
pe El în inima noastră şi în faţa noastră
Crăciunul nostru va fi altfel, plin de
adevăr, bucurie şi pace.
Vă invit să ne oprim, să trăim altfel
aceste sărbători. Crăciun binecuvântat!
Aurelia Modoc

SCOPUL NAȘTERII DOMNULUI ISUS
„Cum M-ai trimis Tu pe Mine în
lume, aşa i-am trimis şi Eu pe ei în
lume.” (Ioan 17:18)
Este Crăciun și sărbătorim nașterea
pruncului Isus. Dar de ce a venit Isus în
lumea noastră? N-aș vrea să treacă
sărbătoarea fără să nu ne oprim puțin din
alergarea noastră și să nu medităm la
însemnătatea ei.
S-a născut Isus! Dar de ce s-a
născut? Era mai comod să rămână în
Slava Lui! Nu suferea atât, trupul era intact, nu lovit și chinuit, nu batjocorit și
umilit... era în slava Lui, unde îngerii Îi
cântă și Îl slujesc..
Dar, „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) El a venit ca noi să avem
viața veșnică. Acesta este unul dintre

motivele pentru care a venit Isus. Dar
mai observăm ceva în versetul de mai
sus, că Dumnezeu L-a dat pe Fiul Său,
L-a trimis în lumea noastră, iar El ce a
făcut? Isus a răspuns chemării Tatălui.
Lucrul acesta îmi place mult la Domnul
Isus, că l-a ascultat pe Tatăl fără nicio
urmă de împotrivire.
Un alt motiv pentru care a venit Isus,
este acela de a face voia lui Dumnezeu:
„ [...] pentru că nu caut să fac voia
Mea, ci voia Tatălui, care M-a trimis.”
(Ioan 5:30)
Isus și-a trăit viața pe pământ pentru
gloria Tatălui, pentru a-L proslăvi. Așa
cum Dumnezeu L-a trimis pe Isus Hristos în lume, așa ne trimite și Isus pe noi
în această lume. Să urmăm acest exemplu până la capăt!

„Ne-a arătat iubirea-i jertfitoare/ Cu
pace El a venit pe pământ..” afirmă o
colindă, despre aceasta este vorba când
ne gândim la Crăciun. Nu e nevoie de
multe explicații și argumente, e nevoie
doar să accepți darul Lui, să accepți faptul că te-a iubit atât de mult încât și pentru tine a venit pe acest pământ ca să

împlinească voia Tatălui și astfel să ai
viață veșnică.
Iar dacă deja ai primit acest dar, laudă-L și mulțumește-I pentru că „El printre noi trăiește / Și chiar în iesle El e
Dumnezeu .” Crăciun fericit!

Tabita Morar

Roxana Modoc
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