„O inimã plinã de mulþumire
pentru cã ne dã mai mult decât meritam.
Doar cu Domnul Isus pentru cã El este
Sãrbãtoritul iar fãrã el sãrbãtoarea nu are
nicio valoare.”
Carmen Andreicuþ

Cred cã trei zile sunt prea puþine
pentru a medita la Cadoul pe care
Dumnezeu ni l-a fãcut trimiþându-L pe
Domnul Isus în lumea noastrã, de aceea
îmi place sã ascult colinde, sã mã
pregãtesc pentru a duce vestea Naºterii
Domnului ºi altora, sã citesc din Biblie
pasajele care vorbesc despre acest
eveniment ºi sã meditez la ce am citit.”
Ancuþa Rus

„Crãciunul ideal este acela pe
care îl sãrbãtoreºti cu conºtienþa cã eºti
salvat, având în inima ta pe Isus. O fericire
extraordinarã pe care nu am simþit-o
niciodatã înainte de întoarcerea mea la
Domnul. Fiecare Crãciun era doar lacrimi
ºi durere, deºi ar fi trebuit sã fie frumos.
Acum îmi pregãtesc sufletul, dorind ca sã
împlinesc tot mai mult voia Lui ºi
rugându-mã ca ºi cei dragi ai mei sã fie
într-o zi ai Domnului Isus. ªi mai doresc
ca El sã mã vadã tot mai pocãitã.”
Angela Loghin

ANUNÞURI
Luni - ora 18 Comitet
Marþi - ora 10-grup de rugãciune
Miercuri - ora 18- repetiþie de cor
Joi - ora 18 bisericã
Vineri - Clubul pentru copii Awana
Duminicã, 21.XII.2008:
- ora 10 Serviciu de închinare
- ora 17 -Searã de colinde

„Noi sãrbãtorim Crãciunul
împreunã cu cei dragi, chiar dacã suntem
departe unii de alþii, cãci ne simþim
familia întregitã prin legãtura pe care o
face Duhul lui Dumnezeu. ªi doresc sã
stau mai mult lângã Domnul ºi sã trãiesc
deplin ceea ce ºtiu.”
Vicky Cristian

ALTE ANUNÞURI:
Familia Cornel ºi Cristina Goron îl aduc
azi înaintea Domnului pe fiul lor Claudiu
Emanuel, pentru a cere binecuvântarea
Domnului peste el. Le dorim ca harul
Domnului sã fie peste casa lor.

„Crãciunul ideal este acela
petrecut la masã împreunã cu cei dragi,
ascultând în surdinã colinde care vestesc
Naºterea Pruncului venit de sus sã ne
ofere salvare. Pe lângã obiºnuita curãþenie
ºi pregãtirea mesei de Crãciun, pentru
mine este importantã pregãtirea sufletului
pentru primirea mesajului vestit prin
Naºterea Pruncului Isus.”
Iulia Brãtulescu

STUDIU BIBLIC:
Alege viaþa câtã vreme Dumnezeu
þi-o oferã prin Legãmântul Sãu!
Deuteronom 29-30
Dumnezeu doreºte sã aducã nãdejde celor
ce-L cautã, chiar ºi în cea mai adâncã
groapã în care i-a aruncat neascultarea.

„Toate sãrbãtorile care-L au în
centru pe Domnul Isus sunt speciale, dar
Crãciunul are un farmec aparte. Mi-e
dragã aceastã sãrbãtoare, de aceea îmi
place sã mã pregãtesc pentru a o
întâmpina.
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Aª VREA SÃ FIU!

Aº vrea sã fiu un sol, o Doamne
Ca Ioan, în aºteptarea Ta
ªi plin de patos ºi dorinþã sfântã
Sã-ntorc pe oameni înspre voia Ta.

Aº vrea sã fiu pãstor cu turma
S-aud colindul sfânt, ceresc
Sã plec apoi cu nerãbdare
La staul pe Mesia sã-L cinstesc.

Aº vrea sã fiu un sfânt ca ºi Maria
Curat, ascultãtor, supus
ªi când mã strigi, chemându-mã la lucru
Doar „Voia Ta”, eu sã mai am de spus.

Aº vrea sã stau umil la iesle
Sã plâng de fericire cã de-acum
Avem un Preot ºi un Rege
Cã nu mai poate nimeni sã ne lege
Ieºiþi suntem de sub fãrãdelege
ªi cerul ne aºteaptã-acum.

Aº vrea sã fiu ca Simeon ºi Ana
Cu ochii îndreptaþi în sus
ªtiind cã mângâierea ºi speranþa
Le poate-aduce doar Isus.

În aºteptarea Ta Isuse
Aº vrea sã fiu ce n-am fost azi
Sã fiu mai sfânt, mai plin de Tine
Sã fiu aºa cum Tu ai vrea.
Iar din înaltul zãrilor senine
De dincolo de munþii cu sclipiri de nea
Deasupra stelelor arzânde
Sã-mi spui:
„Aº vrea sã vin sã stau în casa ta”!

Aº vrea sã fiu ca Zaharia
Cu Tine-n Templu sã vorbesc
Sã stau sã-Þi caut pãrtãºia
Nimic mai mult sã nu-mi doresc.
Aº vrea sã plec ºi eu ca magii
Urmându-Þi steaua neîntrerupt
ªi-ajuns la capãtu-alergãrii
Mãrire ºi-nchinare sã-Þi aduc.

pastor Daniel Chereji
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sã o facem. Am vãzut anumiþi oameni care
în sãptãmâna din ajun vorbeau frumos cu
tine iar alteori nici nu te vedeau. Ne
pregãtim îndeajuns pentru Naºterea
Domnului nostru? ªi aºa cum trebuie? De
multe ori mi-am pus aceastã întrebare.
Dumnezeu sã ne ajute sã ºtim sã ne
purtãm cu înþelepciune, blândeþe ºi iubire
unii faþã de alþii. Sã luãm ce este bun de la
fiecare persoanã cu care ne întâlnim ºi
Dumnezeu sã ne curãþeascã de tot ce-i
rãu.”
Gina Olar

Cum vedeþi dumneavoastrã
Crãciunul ideal ºi cum vã
pregãtiþi în acest sens?
„Pentru mine Crãciunul
reprezintã cea mai frumoasã sãrbãtoare
întrucât atunciS-a nãscut Isus; mai
definesc Crãciunul ºi ca pe o viaþã nouã
cu Domnul Isus de la care învãþ sã iubesc
cu dragoste necondiþionatã aºa cum am
fost ºi eu iubitã la rândul meu. Mã
pregãtesc de Crãciun cercetându-mã,
vãzând prioritãþile, mai intâi cerul ºi apoi
celelalte, mai întâi sufletul, pentru cã lui
Dumnezeu I se adreseazã sãrbãtoarea!”
Mia Lupu

„În cartea Matei cap. 1:18,
Dumnezeu vorbeºte Mariei, care era
logoditã cu Iosif, despre faptul cã va naºte
un Fiu. Lui Iosif îi vorbeºte îngerul astfel:
„Iosife, fiul lui David, nu te teme sã iei la
tine pe Maria, nevasta ta, cãci ce s-a
zãmislit în ea este de la Duhul Sfânt.”
Mai departe, în cap. 1:20, citim cã Iosif a
fãcut cum îi poruncise Îngerul Domnului
ºi a luat la el pe nevasta sa. Dar n-a
cunoscut-o pânã ce ea a nãscut un fiu. ªi el
i-a pus numele Isus. Naºterea lui Isus a
fãcut posibilã unirea dintre Divinitate
deplinã cu o Umanitate deplinã într-o
singurã Persoanã ºi acesta a fost mijlocul
folosit de Dumnezeu pentru a-ªi trimite
Fiul în lume.
În Ioan 3:16 este scris: „Fiindcã
atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, cã a
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine
crede în El, sã nu piarã, ci sã aibã viaþa
veºnicã.“ În urmã cu ani ºi ani eu nu
cunoºteam aceste lucruri. Pentru mine
atunci Crãciunul nu însemna mare lucru,
în afara faptului cã de Crãciun eram de
obicei liber de la serviciu, zile în care
mâncam pe nesãturate cârnaþi ºi multe
prãjituri, primeam colindãtori, ocazie cu
care fãceam acelaºi lucru.
Astãzi, pentru mine Crãciunul
înseamnã primirea mântuirii, care vine de
la Domnul. Naºterea lui Cristos din

„Eu îmi petrec acest timp
împreunã cu familia. Pentru mine
Crãciunul înseamnã iubire, dãruire,
apropiere, lucruri care în familia mea le
simt pe deplin. Isus este darul perfect pe
care L-am primit în viaþa mea ºi de care
mã bucur în fiecare zi, nu numai de
Crãciun. Mã pregãtesc încercând mai
întâi sã-mi liniºtesc sufletul, sã las la o
parte agitaþia acestor sãrbãtori ºi caut
înnebunitã cadouri pentru cei dragi ai
mei.”
Aurelia Modoc
„Crãciunul ideal? Niciodatã nu
m-am gândit aºa: când eram copil ºtiam
cã este Naºterea Domnului ºi aºteptam
seara de Crãciun pentru a merge cu
colinda, apoi bradul… ºi slujba de la
bisericã, deoarece se spuneau predici
frumoase. Totodatã îmi amintesc cã
bunica mã punea sã postesc, fãcea în
cuptor pâine ºi cozonaci iar mai târziu era
alergãtura pentru pregãtirea Crãciunului,
dar de cele mai multe ori uitam de fapt ce
este mai important: pregãtirea sufletului
nostru, curãþirea interioarã pe care trebuie
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fecioarã adevereºte în mod incontestabil
cã mântuirea nu poate veni niciodatã prin
efort uman. Mântuirea mea ºi a noastrã, a
tuturor, poate avea loc numai prin
lucrarea supranaturalã a lui Dumnezeu,
acest lucru a fost evident chiar la
începutul vieþii lui Isus, când a fost trimis
de Tatãl Sãu pe pãmânt.”
Nelu Cirþiu

„…exprimarea bucuriei
continue ºi tot mai profundã ca urmare a
stãrii de har în care am ajuns. Domnul
Isus Cristos a pãrãsit gloria cereascã
pentru ca noi oamenii, sã fim mântuiþi ºi
restauraþi la o viaþã pururea cu El.”
Mihai Cristian
„Aºtept Crãciunul cu bucurie în
suflet deoarece ºtiu cã S-a nãscut
Mântuitorul meu ºi al lumii întregi.
Împreunã cu cei dragi, este o ocazie în
plus de a-L preamãri ºi prin colinde pe
Isus Cristos, Domnul nostru pe vecie.”
Maria Pop

„Pentru cã am primit cel mai
mare dar, voi profita de zilele libere
pentru a petrece timp cu El ºi în prezenþa
Lui.”
Rodica Paºca
„Crãciunul este mult mai mult
decât un ideal; el este sãrbãtoarea unei
Persoane care vrea sã Se nascã în inima
mea. Iar eu împodobesc un brad, fac
cumpãrãturi, mãnânc ºi mã relaxez
pentru cã e sãrbãtoare. Cineva, cândva,
undeva S-a nãscut pentru aºa ceva? ªi
uneori trec de la o realitate la alta, ocolind
exact pe Cine m-ar îmbogãþi, m-ar liniºti
ºi m-ar umple cu adevãrat de „Crãciunul
ideal”!... Fug de Însuºi Crãciunul, de
Persoana Sa binecuvântatã…
Robi Tãmaº

„Ce minunate sunt zilele de
sãrbãtoare atunci când ºtim într-adevãr sã
sãrbãtorim, atunci când nu ne sãrbãtorim
pe noi ºi obiceiurile noastre, ci
sãrbãtorim Naºterea Mântuitorului
sufletelor noastre, a Celui care meritã
toatã gloria, a Domnului Isus Cristos, Cel
ce a fãcut din fiecare minut al vieþii
noastre o sãrbãtoare. Lãudat fie în vecii
vecilor!”
Ana Blidar
„Crãciunul reprezintã cel mai
frumos eveniment, Naºterea Domnului
pe acest pãmânt ºi în inma noastrã. Sã ne
deschidem inima sã-L cunoaºtem tot mai
mult. Colind în fiecare zi ºi îmi pregãtesc
rudeniile pentru concertul de colinde.”
Mariana Zah

„…dar îngerul le-a zis: Nu vã
temeþi, cãci vã aduc o veste bunã, care va
fi o mare bucurie pentru tot norodul:
astãzi, în cetatea lui David, vi s-a nãscut
un Mântuitor, care este Hristos,
Domnul”… cea mai mare bucurie din
sufletul meu este cã Domnul Isus S-a
nãscut ºi pentru mine ca Mântuitor ºi m-a
eliberat din pãcat ºi teamã ºi stãpâneºte
peste mine ºi casa mea ca Domn ºi
Dumnezeu. Acesta reprezintã pentru
mine Crãciunul fericit, în care Principalul
ºi Unicul sãrbãtorit este Isus Cristos, ºi cu
bucurie Îl sãrbãtorim împreunã cu
familia, fraþii ºi biserica întreagã.”
Veronica Seraz

„El a ales sã vinã pe pãmânt, ºi,
ºtiind ce va urma, a ales sã facã voia lui
Dumnezeu. El ne-a iubit aºa de mult,
încât a plãtit aceastã iubire cu sacrificiul
suprem. Eu mã pregãtesc de sãrbãtoare
spunând ºi altora despre semnificaþia
adevãratã a Crãciunului: copiilor,
prietenilor, iar copiilor le spun cã nu
cadourile primite, ci Domnul Isus este
Cadoul ideal.”
Ema Pop
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