sã ne desãvârºeascã.... doar suntem fiii
Lui, nu-i aºa? De la cei care i-au
respins pe Iosif ºi Maria am putea
învãþa cã dacã nu-I vom permite Lui sã
se atingã de noi sau Îl vom trata cu
rãcealã ºi indiferenþã, sã nu ne mirãm
când El se va retrage iar viaþa noastrã
va deveni un haos, va fi pustie,
searbãdã, golitã de sens ºi
semnificaþie. Vom alerga dupã himere
ºi vom continua sã ne hrãnim cu iluzii
iar viaþa noastrã se va scurge încet dar
sigur ca nisipul printre degete, fãrã a
lãsa urme în vieþile altora...atât timp
cât nu pricepem cã-I aparþinem Lui iar
El ne doreºte cu gelozie pentru Sine!
De la Iosif ºi Maria care cãutau un loc
în care sã poposeascã ºi sã se
odihneascã, am putea învãþa cum sã ne
cultivãm un duh blând ºi liniºtit într-o
lume sãlbaticã ca a noastrã; sã fim
perseverenþi chiar ºi atunci când am
obosit, când am cãzut, ori când nu mai
putem face un pas, sau pãrem cã
suntem îngenunchiaþi sub „povarã”, sã
nu renunþãm la luptã, trãind cu
credinþa cã într-o zi Îl vom vedea „faþã
în faþã” iar lacrimile noastre vor seca...
Privind încã o datã la Iosif ºi Maria
realizez cã nu trebuie sã fii sofisticat,
sã ai o educaþie aleasã, o situaþie
materialã veritabilã, ori sã dispui de
unele abilitãþi grozave pentru ca El sã
se foloseascã de tine. Ba dimpotrivã,
cred cã El este „topit ºi îndrãgostit” de
tine, de fiecare datã când manifestezi o
credinþã fermã ºi autenticã, când eºti
gata sã fii sincer, transparent, dispus sã
fii vulnerabil, pentru a te putea
„frãmânta” ºi modela asemenea
chipului Lui. Lasã aºadar, ca imaginea

Lui sã se impregneze în fiinþa Ta!
Doar în acest mod, în ciuda
vicisitudinilor prin care treci, chiar
dacã ochii tãi vor plânge, cerul va fi în
inima ta... iar tu vei putea cânta! De la
animalele care-L înconjurau lângã
iesle pe pruncul Isus, am putea învãþa
ce-nseamnã a dãrui cãdurã sufleteascã
celor de lângã noi, semenilor noºtri,
acelora care sunt mai oropsiþi decât
noi...ºi sunt atâþia!...
Aºadar sã nu uitãm cã doar
atunci când stãm lângã inima Lui ºi ne
alipim de El, vom putea „pulsa”din
bunãtatea, iubirea, mila ºi harul Lui ºi
altora.
Aº încheia cu versurile unui
cântec drag sufletului meu: „Isus a
fost îmbrãcat cu suferinþa omului
cãzut ºi-nfrânt"/Atunci când S-a
întrupat ºi a luat chip de om". Cu
ocazia acestui Crãciun, ºterge o
lacrimã de pe obrazul cuiva, fii o
binecuvântare pentru cineva ºi vei
avea un Crãciun fericit!
Cu drag, Claudia Hosu

ANUNÞURI:
-astãzi dupã amiazã de la ora 17
CONCERT DE COLINDE
PROGRAMUL DE CRÃCIUN:
*Miercuri - ora 18
*Joi - ora 10
*Joi - ora 18
*Vineri - ora 18-Grupul Coral de la
Biserica Sfânta Treime
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FÃRÂMITURILE CRÃCIUNULUI
datã cu îndepãrtarea în timp de evenimentele care au marcat primul
Crãciun, existã din nefericire ºi o îndepãrtare de fondul sãrbãtorii. Se pare
cã îndrãgostiþi neaºteptat de mult de decor, am pierdut adevãratul mesaj pe
care-l aduce Crãciunul.
Protagoniºtii primului Crãciun nu s-au mulþumit sã priveascã decorul. Ei
au considerat cã este mult prea puþin sã se sature cu fãrâmituri când se puteau
aºeza la masã. Aºa se face cã magii veniþi din îndepãrtare nu s-au mulþumit sã vadã
steaua, nu s-au mulþumit sã vadã unde locuia Isus ci cãlãtoria lor s-a încheiat cu
închinare înaintea Pruncului. „Dupã ce au ascultat pe împãratul, magii au plecat.
ªi iatã cã steaua, pe care o vãzuserã în Rãsãrit, mergea înaintea lor, pânã ce a venit
ºi s-a oprit deasupra locului unde era Pruncul. Când au vãzut ei steaua, n-au mai
putut de bucurie. Au intrat în casã, au vãzut Pruncul cu Maria, mama Lui, s-au
aruncat cu faþa la pãmânt, ºi I s-au închinat; apoi ºi-au deschis vistieriile, ºi I-au
adus daruri: aur, tãmâie ºi smirnã.“ (Matei 2:9-11) În acelaºi fel, pãstorii s-au
grãbit sã-L întâlneascã pe Cel anunþat de înger iar „dupã ce L-au vãzut, au istorisit
ce li se spusese despre Prunc”(Matei 2:17). Pãstorii n-au luat în considerare
decorul, acesta li se pãrea lipsit de importanþã pe lângã bucuria ºi realitatea
uimitoare a întâlnirii cu Pruncul nãscut în iesle.
Cum ar fi fost ca pãstorilor sã nu le fi pãsat de Isus ºi odatã ajunºi la locul
naºterii, sã fie interesaþi de modelul de staul, sã încerce sã afle detalii despre tipul
de iesle, sã întrebe din ce lemn este fãcutã ºi sã încerce sã afle cât lapte dau
animalele din grajd? Când ei au plecat de acolo, în inima ºi mintea lor era un
singur mesaj: sã spunã cât mai multe despre întâlnirea cu Pruncul Isus.

O
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bea, de a fi împreunã cu familiile lor,
chiar dacã unii dintre ei trebuie sã vinã
de la distanþe mari pentru a fi cu cei
dragi, a le aduce cadouri. Dar cã e
sãrbãtoarea unei zile de naºtere,
întruparea Fiului lui Dumnezeu,
motivul bucuriei în cer ºi pe pãmânt,
asta nu o ºtiu. Domnul Isus S-a nãscut
departe de casã, în lipsa unui confort,
într-un grajd. Aceasta a arãtat cã El nu
se va putea bucura aproape deloc de
viaþa de familie. El a colindat
drumurile ºi cetãþile Canaanului, iar la
urmã a murit în chinuri groaznic al
crucii, aºa încât din moartea cea mai
umilã sã iasã cea mai minunatã cale de
rãscumpãrare de sub puterea
pãcatului. La naºterea Lui, îngerii au
cântat de bucurie, cãci Mântuitorul,
Domnul Pãcii, venise pe pãmânt. Dar
astãzi chiar pentru cei ce zic cã i se
închinã, Crãciunul nu mai aminteºte
de aºa ceva. Pentru cei mai mulþi,
principalul este „sã-ºi trãiascã viaþa”
aºa cum cred ei de cuvinþã. Naºterea
Domnului nu se serbeazã aºa cum
trebuie, fiindcã ea a ajuns doar
mâncare ºi bãuturã. Nu-mi ajunge
viaþa ca sã-I mulþumesc lui Dumnezeu
cã mi S-a fãcut cunoscut ºi S-a nãscut
ºi-n inima mea. Îi mulþumesc cã m-a
ajutat sã înþeleg ce semnificaþie are
Crãciunul. Când mã gãndesc cã
Domnul Isus a fost culcat într-o iesle
pentru cã în casa de poposire nu era loc
pentru El, mã copleºeºte mãrimea
acestei umilinþe. Copilul care este
nãscut într-un loc unde trãiesc
animalele, este DumnezeuDumnezeul nostru pe care nu-L încap
cerurile. Ce învãþãturã adâncã pentru

Oare cum se face cã cei mai
mulþi dintre cei care sãrbãtoresc acum
Crãciunul, vor uita cu desãvârºire de
Cel Sãrbãtorit oprindu-se la detalii
mãrunte care vor avea impact mãrunt
în viaþa lor? Oare de ce ne lãsãm atât
de vrãjiþi de forme ºi uitãm de fondul
Sãrbãtorii? A nu-L aºeza pe Isus în
centrul Sãrbãtorii Crãciunului, acolo
unde-I este locul de drept, este ca ºi
cum ai pãstra ambalajul ºi ai arunca
conþinutul. Este ca ºi cum ai ignora
crema prãjiturii, mâncând doar
colþurile. Este ca ºi cum ai arunca
miezul portocalei, preferând coaja.
Nu este de mirare cã cine are un astfel
de Crãciun rãmâne cu inima la fel de
goalã ºi cu sufletul la fel de uscat cum
era înainte. Pentru cã niciodatã
fãrâmiturile nu saturã, ambalajul nu
fericeºte ºi decorul nu împlineºte.
Alege sã nu te opreºti la fãrâmituri. De
Crãciun, alege sã te întâlneºti cu
Cristos, Domnul Crãciunului.
pastor Daniel Chereji

„IATÃ, FECIOARA VA FI
ÎNSÃRCINATÃ, VA NAªTE UN
FIU ªI-I VA PUNE NUMELE
EMANUEL, CARE TÃLMÃCIT
ÎNSEAMNÃ:
DUMNEZEU ESTE CU NOI.”
Mulþi oameni s-au gândit în
aceste zile la naºterea Mântuitorului.
Pentru cei mai mulþi este doar o
sãrbãtoare, o ocazie de a mânca ºi a
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Þi-aduci aminte de menirea ta
Sã mergi în luminã oriude-ai umbla?

pe de-a-ntregul, cu toatã fiinþa ta,
prostermându-te inaintea Lui.
El tânjeºte dupã tine ºi doreºte
sã-I împãrtãºeºti visele, frãmântãrile
ºi luptele tale. El doreºte ca în aceastã
zi sã-þi împrumute perspectiva Lui
asupra vieþii ºi sã-þi reînnoiascã ºi
împrospãteze motivaþiile cu privire la
viaþa ta de credinþã.
Sã ne apropien aºadar de
„ieslea” Lui, sã facem liniºte în noi
înºine ºi sã ascultãm ce vrea sã ne
spunã. Vom învãþa pe rând câte puþin,
atât de la îngerii ºi pãstorii care I s-au
închinat, cât ºi din cãutarea neobositã
a magilor ºi din partea acelora care iau respins pe Iosif ºi Maria, dar ºi câte
ceva de la animalele care L-au încãzit.
De la îngerii care-L lãudau ºi de la
pãstorii care L-au gãsit pe pruncul
Isus am putea învãþa sã-L adorã, sã-L
iubim cu fiecare por al fiinþei noastre,
sã ne milipsim de bucuria lor ºi sã
facem din închinare o artã.(Luca 2:820). Fiþi siguri cã El va tresãri plãcut
iar „inima” Lui va fi miºcatã! De la
magii care i-au dãruit lui Isus: aur,
smirnã ºi tãmâie, putem învãþa cã El
meritã ce-i mai bun de la noi; de aceea
e important sã ne pãstrãm un timp de
calitate, de pãrtãºie cu El, sã-I dãruim
talentele noastre ºi sã-L onorãm cu
bucuriile noastre (Matei 2:11). Chiar
ºi din visele noastre frânte, slãbiciuni
sau „aºa-zisele eºecuri”, El poate sã
fie glorificat ºi noi binecuvântaþi,
binecuvântându-i pe alþii... El doreºte
sã-ªi arate slava prin noi! Nu uitaþi cã
Lui îi place excelenþa ºi se va atinge
atât de mult de noi, pânã va scoate ce
este cel mai bun din noi...cãci El vrea

Când la cadouri legi pãnglicele
Ai tu în minte legãturile
De dragoste ºi pace pentru fraþi
Cãci toþi suntem într-un Trup
înmãnunchiaþi?
Deasupra uºii coroniþa pui
Gândind cã toþi suntem în jurul Lui
Cãci dragostea cu care ne-a iubit
Nu are început, nu are sfârºit?
Rodica Paºca

Naºterea Domnului
Cred cu convingere cã
momentul Naºterii Domnului a fost
un eveniment special atât prin modul
neobiºnuit în care S-a nãscut Pruncul
Isus, cât ºi prin faptul cã istoria a
cãpãtat un sens nou ºi o semnificaþie
aparte: Dumnezeu, îndeplinind o
promisiune fãcutã cu mulþi ani în
urmã poporului Israel. Îmi place sã
cred cã atunci timpul a stat în loc,
întreg Universul participând la
serbarea acestui eveniment mãreþ.
R e v e n i n d
î n
contemporaneitate eu percep
sãrbãtoarea Crãciunului nu doar ca pe
o aniversare simplã a naºterii Lui.
Aceasta implicã mai mult; nu doar
mulþumire ºi cercetare, ci El te doreºte
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mine! Dacã El se umileºte pânã acolo
cã se face un copil, trebuie sã mã
umilesc ºi eu. Dacã El se dezbracã de
toatã cinstea ºi slava, cu atât mai mult
eu trebuie sã mã cobor de pe tronul eului meu pentru a putea sluji pe alþii.
Pentru cã suntem copii lui Dumnezeu,
haideþi sã spunem împreunã cu
îngerii: "Slavã lui dumnezeu în toate
locurile preaînalte ªi pace pe
pãmânt între oamenii plãcuþi lui!"
(Luca2:14). Amin
Olga Berchi

naºterii lui Mesia, iar cântelele de
laudã rãsunau pe tot þinutul Iudeii.
Îngerii cântau: „Slavã lui Dumnezeu
în locurile prea înalte ºi pace pe
pãmânt între oamenii plãcuþi Lui”
(Luca 2:14). Lãudând pe Dumnezeu
pentru puterea ºi dragostea Lui mare
faþã de omenire.
Þine Doamne, uºa din cer
deschisã sã intre rugãciunile noastre
la Tine ºi pe acea uºa din cer deschisã,
vino Tu curând sã ne iei ºi pe noi
pentru totdeauna la Tine, în slava
veºnicã. Amin!
Simion Mercea
Un altfel de Crãciun
Se apropie din nou Crãciunul,
sãrbãtoarea Naºterii Domnului Isus
Hristos. Anul acesta am hotãrât sã fac
o schimbare în modul de a-mi petrece
sãrbãtorile. Am început sã ascult
colinde mai repede de 24 decembrie
ºi mai ales n-o sã-mi întorc casa cu
susu-n jos, pentru cã e bine aºa cum e.
Mai important e sã stau mai
mult lângã Cuvântul lui Dumnezeu,
sã aflu mai multe despre naºterea Sa.
Sunt sigurã cã mi-au scãpat multe
lucruri de-a lungul anilor aºa cã un
popas lângã Scripturã îmi va aduce
liniºte, pace ºi împlinire. E timpul sã
mã opresc din vârtejul acestei lumi ºi
sã revin la adevãrata semnificaþie a
Crãciunului: Isus. El este centrul
vieþii mele ºi aceasta trebuie sã o
recunosc în fiecare zi. Trebuie sã fiu
mai aproape de El, mai mult ca El în
fiecare zi. ªi nu pot face aceasta

O veste bunã
„... 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” (Luca
2:10-11)
O uºã s-a deschis în Cer, pe ea
coborându-se îngerii care au adus
vestea cea bunã: naºterea
Mântuitorului Isus Cristos. Primii
care au primit vestea au fost pãstorii
din Betleem, care-ºi pãºteau turmele
în câmp. Aºteptând în liniºtea unei
nopþi întunecate, steaua care sã le
aducã vestea cea bunã: Naºterea
Mântuitorului. Solul vestirii Naºterii
a fost îngerul care aºtepta de mult sã
adiucã pe pãmânt vestea cea bunã.
Sufletele pãstorilor radiau de bucuria
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ocupatã fiind doar de mâncare,
curãþenie ºi cadouri. Eu am hotãrât sã
simt altfel Crãciunul, cel adevãrat,
mereu împreunã cu Isus. Dar tu?
Aurelia Modoc

contopire. Suntem invitaþi ºi noi sã
dãm slavã. Cinste ºi glorie lui
Dumnezeu ºi sã Îi mulþumim pentru
scumpul nostru Mântuitor.
Maria Ciobanu

Naºterea Domnului Isus Cristos Sãrbãtoarea Crãciunului

Sã-þi aminteºti…
Când pui o steluþã în vârful de brad
sau una la fereastra casei tale,
ªtii tu cã e el e semnul promisiunii
cereºti
Fãcutã cu mult mai 'nainte, a Naºterii
Sale?

Suntem în pragul acestei
sãrbãtori. Cerul ºi pãmantul au fost
martorii acestui eveniment.
Dumnezeu, în planul Sãu de salvare a
omenirii, ne oferã un mare ºi nepreþuit
dar, pe Domnul Isus. Pe unicul sãu Fiu
Îl coboarã din slava cereascã, îl
întrupeazã într-un Copilaº nãscut
dintr-o fecioarã.
Gândul meu se îndreaptã spre
acest Copilaº, spre acest preþios dar
oferit pentru noi toþi. Mã gândesc la
cei doi pãrinþi pãmânteºti, la suferinþa
acestora, la împotrivirea oamenilor de
a le oferi sprijinul. La ieslea în care Sa nãscut, la scutecele sãrãcãcioase, la
foamea ºi frigul pe care trebuiau sã le
îndure. Mã gândesc la Dumnezeu,
care este deasupra tuturor lucrurilor.
Prin ochii minþii vizualizez cerul
pregãtit pentru acest eveniment
special. Brãzdat de la un capãt la altul
de o splendoare care depãºeºte orice
capacitate de exprimare, cu joc de
lumini sclipitoare cu irizaþii ºi culori
nemaîntâlnite, nenumãrate ºiruri de
îngeri care vin din infinitatea cerului,
sã aducã omagiul lor Pruncului Isus
prin cele mai alese cântãri. Cerul ºi
pãmântul s-au unit într-o sfântã

Când pui o betealã roºie pe creanga
de brad
Þi-aduci tu aminte de Sângele Lui,
de Calvar?
De viaþa eternã, primitã în dar
Prin jertfa iubirii cea plinã de har?
Te uiþi tu atent la frunzele bradului?
De le priveºti, ele sunt îndreptate în
sus.
Îþi ridici tu aºa privirile înspre
Domnul Isus,
Speranþa eternã ºi fãrã apus?
Când pui clopoþelul pe creanga de
brad
Þi-aduci tu aminte de-un glas
minunat
Plecat înspre tine prin ruguri ºi spini
Purtându-te-n braþe spre turma Lui,
blând?
Iar când aprinzi pe brad luminile
Când le priveºti tu strãlucirile
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