Ne rugăm pentru:
Recitalul de colinde care va fi susţinut
Joi de corul bisericii noastre în Piaţa Revoluţiei (Platoul Bucureşti).

EDITORIAL

Atmosferă şi programe pline de prezenţa Duhului Sfânt de aceste sărbători.
Fratele Marian Seraz care a fost diagnosticat cu o tumoare pe pancreas şi care
urmeză să fie operat.

pastor Daniel Chereji

Crăciunul
Noi n-am ştiut că-n noaptea-aceea rece,
La Betleem, în iesle, lângă boi,
Plângând ni se năştea în grajd un rege,
Din cerul slavei coborât la noi.

Palatele erau şi-aşa prea multe,
Puteai găsi în ele pat curat,
Dar ai lăsat ciobanii să-Ţi asculte
Duiosul plâns, Copile minunat !

Ni Te vestiseră demult bătrânii,
Şi-n visul lor profeţii Te-au văzut,
Te aşteptau şi robii şi stăpânii,
Dar ai venit, şi nu Te-am cunoscut.

Tu, Creatorul lumilor de astre,
În paie, Doamne, să ajungi să stai ?
Din tronul Tău, pe drumurile noastre,
Uitat şi nici măcar un pat să n-ai ?

De-atâtea ori, cu glasuri legănate,
Preoţii ne citeau din sulul scris,
Şi toţi stăteam cu suflete furate
De dorul lui Iehova cel Promis.

Dar azi, când casele sunt pline,
Când toţi sătui trăiesc în bogăţii,
Se mai gândeşte cineva la Tine,
Copile sfânt, că iarăşi ai să vii ?

Dar cine-ar fi putut atunci cunoaşte
Că Tu, Mesia, aşteptat din veac,
Vei coborî smerit şi Te vei naşte
Ca cel mai slab din oameni şi sărac !

O, cum să nu ! Isuse, ia priveşte:
Palatele, Te-aşteaptă luminos,
Şi-mpodobită lumea pregăteşte
Şi pentru Tine un Crăciun frumos...

Credeam că ceru-n fulgere aprinse
Ne va orbi cu ochii Tăi de jar,
Când colo Tu Te naşti pe paie-ntinse
La pâlpâirea unui felinar !

Ţi-au scos în frig, afară, lângă poartă,
Cumva pe-aicea iarăşi de-ai să treci,
O iesle, ca să-mparţi aceeaşi soartă,
În staul să Te naşti, în paie reci !
Valentin Popovici
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LĂCĂTUŞ

Anunţuri

DINTRE CARE
VEI FI?
Se apropie sărbătoarea Crăciunului.
Vom celebra Întruparea. Ne vom aminti cu emoţie că Dumnezeu S-a făcut
om, că Necuprinsul S-a lăsat cuprins
de o iesle, că Fiul a venit să fie ca noi,
să fie cu noi şi să moară pentru noi.
An XII, nr. 577 din 18 decembrie 2011

Marţi
- ora 18 - Studiu cu familiile tinere
Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Concert de colinde în
Piaţa Revoluţiei

SERVICIILE
DE ÎNCHINARE DE CRĂCIUN

Sâmbătă - ora 18
Duminică - ora 10 şi 17
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Vremea colindelor
Cu sau fără?

P

regătirile primului Crăciun începuseră, iar iţele întrupării urmau să se desfacă. Iosif şi Maria
călătoreau spre Betleem. Magii deja plecaseră din Răsărit urmărind cu consecvenţă steaua care-i va duce la iesle.
Păstorii îşi păşteau turmele cu conştiinciozitate neştiind că în curând vor fi
martorii unei experienţe divine neuitate.
Continuare pag. 2

Vremea colindelor
“Colinde, colinde! / E vremea
colindelor, / Căci gheaţa se-ntinde /
Asemeni oglindelor”, desenează, cât
se poate de plastic, versurile din
celebra poezie a lui Mihai
Eminescu.

D

incolo de farmecul răspândit
de ghirlandele luminoase ale
municipalităţilor, de febra
pregătirilor, care ne surprinde pe toţi alergând, pe acordurile arhicunoscute şi agasante ale pieselor precum “Last Christmas”,
mai presus chiar şi de bunăstarea creată de
mirosul cozonacilor aburinzi, care ne fac
nostalgici, ducându-ne cu gândul la cel

2

să-L vadă, să i se închine şi să-L recunoască pe cel care a venit să le fie Mântuitor şi Rege.
Alţii ca să încerce să-L suprime,
să-L renege şi să caute să-L omoare.
Tu dintre care vei fi?
Eşti dintre cei care aşteaptă cu înfrigurare să i se închine? Eşti printre cei
ce îl doresc cu ardoare? Eşti dintre cei
care şi-au pregătit cântările de laudă în
cinstea Lui?
Te afli printre oamenii care îşi vor face
inima casă spunând: vino Doamne Isuse?
Sau eşti printre cei care ascut săbii?
Ori eşti dintre cei nepăsători şi indiferenţi faţă de suflet, dornici doar să-şi sature propriul pântece?
Poate eşti printre cărturarii care ştiu
multe dar fac puţin sau nimic pentru salvarea lor. Sau poate îţi pasă prea mult de
starea ta prezentă fără să crezi că ar trebui
să te mai gândeşti la veşnicie?
Dintre care vei fi?
Vei fi dintre cei care vor rata şi de
această dată Crăciunul sau nu te vei
mulţumi decât cu însuşi Împăratul? Tu
dintre care vei fi?

Continuare din pag. 1

Simeon şi Ana aşteptau cu înfrigurare
să vină Mesia. Renunţând la lumea de aici
îşi legaseră inima de Dumnezeu scrutând
din curţile Templului lumea care venea
să se închine, cu speranţa că într-o zi îl
vor întâmpina pe însuşi Domnul.
Amândoi, fără să ştie unul de altul
repetau murmurând cântarea de laudă
pregătită pentru Împăratul.
Marii preoţi şi cărturarii, tobă de Lege, erau încurcaţi de neaşteptare neputând să vadă nimic dincolo de litera legii.
Irod ca de obicei, vedea în jurul său
intrigi şi încerca din răsputeri să-şi consolideze o domnie pe care oricum avea să o
piardă.
Soldaţii îşi ascuţeau săbiile cu care curând aveau să-i spintece pe copiii din
Rama. În tot acest timp Dumnezeu îşi
desfăşura istoria, pregătea în tăcere evenimentele şi folosea oamenii pentru împlinirea planurilor Sale.
Cerul fierbea de emoţie şi nerăbdare
să-şi vadă Stăpânul aşezat în iesle.
Corurile de îngeri repetau cu pasiune
melodia încă neauzită a primului colind.
Apoi toţi s-au întâlnit la iesle. Unii ca

mai frumos Crăciun petrecut împreună
cu cei apropiaţi, evenimentele petrecute la
naşterea lui Isus Hristos au o dimensiune
cosmică.
Din cerul plin de slavă, din glorie, din
starea de armonie perfectă, Dumnezeu, în
marea sa milă, din compasiune faţă de
creaturile sale pune în aplicare planul de
mântuire. În lumea dezechilibrată, plină
de silnicie şi de orori, în care singura constantă este degradarea în progresie geometrică, colinda îngerilor se răspândeşte
cu repeziciunea şi forţa unei avalanşe
apocaliptice, provocând dezbinare şi
cutremur în (ne)orânduiala lumii. Dumnezeu coboară pe pământ, om printre oameni!
Dorin Chereji

Cu sau fără?
A venit la ai Săi, şi ai Săi nu
L-au primit.

(Ioan 1:11)

Ne apropiem cu paşi repezi de
momentul mult aşteptat cu bucurie de milioane de oameni din
întreaga lume, Crăciunul.
Pregătirile intră în linie dreaptă.

U

na dintre colidele care vor răsuna pe străzile noastre de
aceste sărbători este colinda
populară Deschide uşa creştine. E adevărat că ea nu transmite vreun mesaj, dar
e bună de forţat zăvoare în spatele cărăra
se poate găsi ceva de mâncat şi de băut.
Mesajul sugerat este că, ar fi bine ca cei
care aud colinda să deschidă uşa şi să asculte apoi următoarea colindă: Ne daţi ori
nu ne daţi? Şi dacă cei care colindă vor
purta şi nişte măşti de brondoşi, vei simţi
totul ca pe o reală ameninţare.
Şi totuşi, Crăciunul are de oferit un
mesaj atât de minunat. Fiul lui Dumnezeu, Isus Cristos a venit în lumea noastră să ne ofere mântuirea. Când S-a
născut, nu a fost aşteptat şi primit cum
s-ar fi cuvenit, ca un Rege. Defapt, chiar
a fost căutat pentru a fi omorât. Încă de
la naşterea Lui a fost sub ameninţarea
morţii. El avea de oferit oamenilor cele
mai minunate daruri. El are şi astăzi de

P

entru mulţi oameni din lumea
aceasta, din păcate „BISERICA”
este doar un cuvânt format din
opt litere. V-aţi întrebat vreodată ce înseamnă pentru dvs. acest cuvânt?
Eu unul ştiu sigur că pentru mine înseamnă mai mult decât o simplă clădire,
mai mult decât un simplu cuvânt…aş

oferit lucruri pe care lumea aceasta nu le
poate oferi. El va bate şi în acest an la
multe inimi oferind iertare, viaţă veşnică,
pace cu Dumnezeu, eliberare de sub stăpânirea păcatului şi de sub condamnarea
iadului. Lucrurile după care tânjesc oamenii în inima lor se cunosc după urările
pe care şi le fac la sărbători. Ei bine, toate
acestea le poate oferi doar Isus Cristos. O
simplă urare nu împlineşte automat aceste
mari dorinţe în inima omului. Nu poţi fi
şi fericit şi ignorant faţă de Isus Cristos.
Nu poţi avea pace respingându-L pe Isus.
Reclamele ne spun că pentru a putea trăi
bucuria sărbătorii avem nevoie de un anumit telefon mobil, cu un abonament foarte scump, sau mese care să conţină
neaparat acest produs al lui cutare companie. Fals!
Dacă vrei să experimentezi cu adevărat
bucuria Crăciunului, atunci deschide
ochii să vezi adevărata lumină a Crăciunului, pe Isus. Deschide inima pentru a
primi adevăratul mesaj al Crăciunuluimântuirea prin Isus. Deschide braţele
pentru a primi darul lui Dumnezeu, pe
Isus şi deschide gura să spui altora despre
Isus.
…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 1:12)
Sărbători fericite cu Isus!
Nicu Lăcătuş
compara-o mai degrabă cu o familie mai
extinsă.
Biserica Biruinţa este locul unde am
crescut, unde am copilărit, locul unde mam maturizat. Fiecare membru al acestei
familii a ajutat la schimbarea vieţii mele.
Mulţumesc Domnului pentru că m-a
aşezat în această biserică.
Marius Buruian
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