1. Pentru mine Crăciunul înseamnă celebrarea bucuriei naşterii Domnului, a faptului că într-o zi, cu mulţi ani în urmă, El a
dat sens şi semnificaţie vieţii mele,
născându-se şi în inima mea.
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eslea din Betleem este locul în care
Dumnezeu Tatăl s-a “dezbrăcat” de
prerogativele Sale şi a ales pentru o
vreme să experimenteze suferinţa, vulnerabilitatea, neajunsurile şi dispreţul altora.
În acest mod, El a tradus pentru mine într-un mod desăvârşit şi perfect cât de mult
m-a iubit, cum mă iubeşte şi până unde
este gata să meargă pentru a mă învăţa ce
înseamnă dragostea autentică!
2. Aş dori ca acest Crăciun şi fiecare zi
a vieţii mele să-mi aducă prin puterea Duhului Său cel Sfânt mai multă pocăinţă,
smerenie, frângere în faţa voiei Sale cu
privire la viaţa mea, dezbărarea de acele
prejudecăţi, atitudini şi tipare comportamentale care îi împiedică pe ceilalţi să-L
vadă pe Domnul Isus în viaţa mea;
dezbrăcarea hainei de”acea
spiritualitate sufocantă”
care pretinde că deţine adevărul incorigibil, că a înţeles deja
totul fiind foarte
greu abordabil, din
pricina faptului că
şi-a confecţionat
deja un standard
prefabricat consolidat şi consacrat
deja pe o teologie a
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faptelor şi meritelor personale.
Mai am încă foarte multe de învăţat la
acest capitol şi-L las pe El, prin puterea
Duhului său cel Sfânt să aibă milă şi să se
îndure de mine!
3. Ca acest Crăciun să fie de neuitat aş
dori să gândesc mai mult cu inima Lui, să
fiu zâmbetul Lui, să privesc cu ochii Lui,
să empatizez cu ceilalţi fiind “mâinile şi
picioarele Lui”, pentru a putea fi o epistolă vie şi de neşters pentru cei nemântuiţi.
Doamne ai milă, Doamne ajută,
Doamne dă izbândă!

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Claudia Virginia Hosu

Lăsaţi-l pe El să scrie în zilele
următoare, propoziţiile cele mai
autentice şi frumoase care se
potrivesc cel mai bine, cu fiecare
dintre dumneavostră!
Un Crăciun de
neuitat
cu Domnul
Isus!

CE AŢI FĂCUT
CU CRĂCIUNUL?
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25 decembrie 2011

Anunţuri

Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Sâmbătă (31 decembrie)
- ora 18 - Serviciu de închinare
Duminică (01 ianuarie)
- ora 10 - Cina Domnului
- ora 17 - Servicii de închinare
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Sărb i te!
Fe ric

Stăteam năucit în faţa standului cu
peste cincizeci de ilustrate diferite cu
tematică de Crăciun căutând cu disperare o ilustrată care să conţină
măcar o părticică din ceea ce ar putea
să amintească de primul Crăciun. Cu
consternare am constatat că în toată
oferta aceea bogată de felicitări nu se
află niciuna care să corespundă dorinţei mele de altfel pe deplin justificate de a mă întâlni cu imaginea
Crăciunului autentic.

D

in majoritatea ilustratelor
zâmbeau şmechereşte moş
crăciuni joviali cu faţa
mult prea roşie, parte de Continuare pag. 2

C

ine este adevăratulsărbătorit de
Crăciun? Pentru mulţi dintre
oameni Crăciunul reprezintă
moş Crăciun, cadouri, bucate multe şi
alese, băutură, dezmăţ şi îmbuibare.
Încă din mica copilărie, copiii sunt educaţi că de moş Nicolae şi de moş Crăciun
sunt îndeplinite anumite ritualuri, aceştia
fiind deja obişnuiţi să le fie îndeplinită
orice dorinţă. Pentru mine Crăciunul este
o sărbătoare a bucuriei în care cel sărbătorit este Domnul Isus.
Dorinţa mea de acest Crăciun este să-i
fac să înţeleagă pe copiii mei că cel care poate
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I-am furat sărbătoarea lui Dumnezeu şi ne-am făcut-o pe şest cadou
nouă înşine deşi n-am reuşit să ne
oferim decât nişte plăceri obosite peste
care în câteva zile se va aşterne uitarea.
Mi-am dat seama că riscul acesta
este pentru absolut toţi cei care privesc
cu detaşare Sărbătoarea şi Sărbătoritul.
Singurul gând care mă linişteşte şi mă încurajează este că dacă ştiu să privesc aşa
cum trebuie spre Crăciun, atunci nimeni
nu îmi poate fura nici Sărbătoarea şi mai
ales nici Sărbătoritul, chiar dacă simbolurile primului Crăciun ar dispărea sau
ar fi uitate.
Aceasta se întâmplă deoarece Isus
Cristos este în inima mea, iar odată ce a
intrat acolo nimeni şi nimic nu-L mai
pot scoate afară.
În jur se fac pregătiri de un pseudo
crăciun peste care vor stăpâni băutura şi
mâncarea, chefurile, distracţiile, dezmăţul, tradiţia şi comerţul.
Însă în acest timp cugetul meu va
şopti bucuros Celui nevăzut din inima
mea: domneşte Doamne, stăpâneşte viaţa
mea şi a tuturor celor care şi-au făcut
fiinţa iesle pentru a-L primi pe
Întâistătătorul, pe Cel Veşnic, pe Alfa şi
Omega, pe Mesia, pe Unsul, pe Lumina
lumii, pe Mântuitorul, pe Cel care ne-a
ridicat din păcat şi moarte oferindu-ne
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la ger, parte de la prea multă băutură, cu
nişte burdihane gata să plesnească, sugerând fără prea multă subtilitate bunăstarea şi abundenţa materială.
Alte ilustrate afişau fie brăduleţi împodobiţi fie câteva globuleţe viu colorate
sau înfăţişau peisaje hibernale cu căsuţe
de la ţară şi uliţe pustii peste care stăpânea omătul, fireşte imagini neutre vizavi
de naşterea Domnului.
Am mai văzut şi felicitări care aveau
în prim plan pahare pline cu băutură însoţite de urarea „la mulţi ani”, ca şi cum
viaţa ar merge înainte nestingherită de vreo
altă grijă în afara mâncatului şi băutului.
De iesle, de grajdul sărăcăcios, de corul de îngeri, de părinţii sfinţi şi mai ales
de Pruncul Dumnezeu nici pomeneală.
Nici măcar colindele n-au scăpat de
spiritul hulpav al întreprinzătorului cu
suflet hain şi dorinţă nestinsă după căpătuială, fiind folosite cu neruşinare în reclamele marilor branduri comerciale,
înlocuindu-se cuvintele despre Prunc cu
vorbe despre nimicuri.
M-am gândit atunci cu adâncă tristeţe că superficialitatea, spiritul comercial,
formalismul, firea noastră căzută şi aplecarea naturală spre plăceri şi dorinţe lumeşti trecătoare, ne-au furat adevăratul
Crăciun cu majoritatea simbolurilor sale
originale.

Pe cine
să le poarte de grijă şi le poate îndeplini dorinţa cea mai mare, pentru a deveni fiii de
Dumnezeu este Domnul Isus Cristos.
Ca acest Crăciun să fie de neuitat aş
vrea ca să valorific fiecare ocazie spunând
tuturor despre dragostea Domnului Isus,
care este motivul bucuriei mele de Crăciun!
Crăciun fericit cu Domnul Isus!
Sanda Ianoş

1. Este cea mai potrivita ocazie de a te
apropia de Mântuitorul, de Cel care sa născut pentru întreaga omenire,
oferindu-I dreptul la viaţă!
2. Desigur că Domnul dă şi voinţa şi
înfăptuirea; mi-aş dori totuşi mai multă
linişte, siguranţă şi echilibru.
3. Prin însăşi semnificaţia sa, Crăciunul este o sărbătoare specială, iar dacă o
trăim la adevărata ei valoare, fiecare poate
fi de neuitat. Personal, acest Crăciun
vreau să-l petrec mai mult în rugăciune şi
va fi special prin modul în care Dumnezeu îmi va raspunde!
Sorin Zah
1. Odată cu venirea Crăciunului, îmi
reamintesc de adevăratul cadou, pe care
ni l-a oferit Dumnezeu: pe Domnul
Isus !
Crăciunul pentru mine e o minune şi
o mare bucurie pentru că şi în inima mea
s-a născut Mântuitorul.
2. De acest Crăciun îmi dorec ca
Domnul ISUS să se nască în cât mai
multe inimi şi oamenii să nu uite că noi
de fapt avem un Sărbătorit şi nu o sărbătoare.
3. Vreau sa am un Crăciun de neuitat
adică un Crăciun cu Isus!
Noemi Sava
Îmi reaminteşte de venirea în lume
a Mântuitorului
Pace, bucurie şi o
apropiere mai mare de
ieslea Domnului Isus.
Să duc vestea bună
a naşterii Mântuitorului în casele celor
nemântuiţi.
Mariana
Zah

1. Crăciunul pentru mine semnifică o
aducere aminte a evenimentelor care
s-au petrecut acum 2000 de ani într-o
iesle din Betleem, o ocazie de a-L lăuda
pe Domnul cu colinzi şi de a duce această veste de Crăciun la casele oamenilor.
2. În postura de copil al Domnului, aş
dori ca acest Crăciun să aducă multă pace
şi linişte în familia mea, dar dorinţa inimii
mele este ca Domnul să le dea mântuire
celor dragi ai mei, ca acolo unde voi fi eu
să fie şi ei.
3. Prea multe nu ştiu ce aş putea să fac
ca acest Crăciun să fie de neuitat, mă las
în voia Domnului şi călăuzirea Duhului
Său cel Sfânt pentru aceasta. Ei ştiu ce mi
se potriveşte cel mai bine şi ce mi-ar putea
umple sufletul de bucurie!
Eva Silaghi
1. Pentru noi toţi, Crăciunul reprezintă naşterea Mântuitorului nostru,
dar pentru mine mai are o semnificaţie: renaşterea dorinţei ca Domnul să
întoarcă ca El, prin mine, măcar încă
un suflet în anul următor.
2. Mi-aş dori ca acest Crăciun să-mi
aducă înţelepciunea de a vedea voia Domnului, referitor la viitorul meu şi al soţului
meu şi credinţa de a alege planul Lui şi nu
planul nostru, oricare ar fi acela.
3. Pentru ca acest Crăciun să fie de neuitat sunt
dispusă să fac, orice faptă
care l-ar face pe Domnul
Isus mândru de mine şi
prin care ar căpăta o
îmbrăţişare de Tată.
Mioara
Dumitru
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1. Pentru mine Crăciunul semnifică
momentul în care Dumnezeu şi-a început planul de mântuire al omenirii.
2. Eu aş dori ca de acest Crăciun să îmi

1. Trebuie să înţeleg, şi
conştientizez că există un
Dumnezeu sfânt şi adevărat, care
după ce a întocmit un plan de
salvare al omenirii, urmăreşte cu
stricteţe derularea fiecărei etape din
acest plan vast desfăşurat peste
milenii, iar una din etapele acestui
plan a fost naşterea Domnului
Isus din fecioara Maria.

Î

ntr-un fel cinstesc pe Dumnezeu
Tatăl prin Isus Cristos pentru că a
întocmit acest plan de salvare, de
mântuire iar finalul acestui plan îl vom
vedea în veşnicie.
2. Mi-a adus deja. Ca unul care cunosc
ce se poate cunoaşte din acest minunat
plan de mantuire, ştiu că după naşterea
Mântuitorului, au urmat 33 de ani de
viaţă pământească similară cu a unui om
obişnuit, fiind supus aceloraşi slăbiciuni
omeneşti dar rămânând în toate situaţiile
din viaţa pământească fără păcat, pentru
că tocmai această stare a Domnului Isus,
fără păcat, a făcut posibilă primirea jertfei
Domnului Isus din Golgota,
aceasta fiind o jertfa cu-
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îmbunătăţesc relaţiile cu toţi.
3. Să le arăt celor din jur prin faptele
mele că sunt altfel şi să îi atrag la Domnul prin aceasta.
Paul Pop
rată şi desăvârşită necesară înaintea lui
Dumnezeu, pentru iertarea omenirii de păcat.
Jertfa Domnului Isus este
o altă etapă din acest plan întocmit de Dumnezeu.
Dar fara învierea Domnului Isus din
morţi, omenirea nu ar fi avut nici o nădejde de salvare, abia acest eveniment măreţ
ne aduce certitudinea că este o înviere a
tuturor morţilor, a unora pentru viaţa
veşnică (Romani 8:11) şi a altora pentru
ocara veşnică (Daniel 12:2).
3. Pentru că ştiu aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, Sfanta Scriptură şi
cred fără nici o rezervă tot ce este scris în
cuvântul Său, îmi voi da silinţa ca şi cu
ocazia acestei sărbători, a naşterii Domnului Isus, să fac tot ce pot spre a lărgi împărăţia lui Dumnezeu, prin colinde, prin
legături directe cu semenenii mei încercând să-I fac să înţeleagă în ce constă importanţa naşterii Domnului Isus, Fiul
Dumnezeului celui Preaînalt, pe pământul nostru.
Cornel
Sabou

E Miercuri.L-am lăsat pe Titus la şcoală şi fug grăbită spre serviciu! O nouă zi
trepidantă se aşterne la orizont! Sărbătorea Crăciunului bate la uşă, pregătirile sunt
febrile, tumultul este atât de intens, vacarmul din jur atât de asurzitor şi extenunat
încât glasul Mântuitorului din ieslea Betleemului pare înăbuşit, stins, aproape imperceptibil...Sunt pierdută în gânduri...! Ceva nemaipomenit îmi distrage atenţia! Spectacolul din jur este uimitor! Oauuu...,ninge! Câtă delicateţe şi gingăşie într-un fulg de
nea! Încerc să prind unul, dar mă las păgubaşă. Parcă sunt încuidată că s-a topit prea
curând! Fulgii de nea se aştern grăbiţi şi cuminţi pe caldarâm. Parcă ar dori să prindă şi
ei ceva, probabil să lase urme...
În acest decor de poveste mi-am pus următoarele întrebări: 1.Ce semnifică oare
Crăciunul cu-adevărat pentru mine? 2.Ce aş dori să-mi aducă acest Crăciun? şi 3. Ce
sunt dispusă să fac pentru ca acest Crăciun, să fie unul de neuitat?, răspunsuri pe care
le-am descifrat împreună cu fraţii mei.
Iată câteva din gândurile culese....
1. Mi-am dat seama că bucuria pe
care o aduc toate acele lucruri care unora
le aduc aminte de Crăciun, se risipeşte repede, aducând după ele acel plictis pe care
cei mai mulţi neagă că l-ar experimenta.
2. Adevărul e că semnificaţia acestuia se distorsionează tot mai mult, focalizând atenţia lumii spre artificiu, tocmai
de aceea mi-am propus ca prin
această sărbătoare să nu urmăresc să fiu împlinită prin
aşteptările pe care aş putea
să le am.
3.Mi-am propus
ca bucuria mea
să fie faţă
de ceea ce

Dumnezeu a realizat în viaţa
mea prin venirea Fiului Său pe acest pământ, aducând slavă din
toată inima astfel încât simpla
atitudine să fie o mărturie. Miam propus ca sărbătoare aceasta să
nu mai fie despre mine, nici despre cadouri, zăpadă şi lucrurile care sunt în adevăr
plăcute şi m-am obişnuit să le am. Mi-am
propus ca această sărbătoare să fie o oportunitate deosebită de a fi o lumină, de a
da gust, de a da direcţie.
Lupu Amalia

sărbătoreşti de
Crăciun?
3
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la ger, parte de la prea multă băutură, cu
nişte burdihane gata să plesnească, sugerând fără prea multă subtilitate bunăstarea şi abundenţa materială.
Alte ilustrate afişau fie brăduleţi împodobiţi fie câteva globuleţe viu colorate
sau înfăţişau peisaje hibernale cu căsuţe
de la ţară şi uliţe pustii peste care stăpânea omătul, fireşte imagini neutre vizavi
de naşterea Domnului.
Am mai văzut şi felicitări care aveau
în prim plan pahare pline cu băutură însoţite de urarea „la mulţi ani”, ca şi cum
viaţa ar merge înainte nestingherită de vreo
altă grijă în afara mâncatului şi băutului.
De iesle, de grajdul sărăcăcios, de corul de îngeri, de părinţii sfinţi şi mai ales
de Pruncul Dumnezeu nici pomeneală.
Nici măcar colindele n-au scăpat de
spiritul hulpav al întreprinzătorului cu
suflet hain şi dorinţă nestinsă după căpătuială, fiind folosite cu neruşinare în reclamele marilor branduri comerciale,
înlocuindu-se cuvintele despre Prunc cu
vorbe despre nimicuri.
M-am gândit atunci cu adâncă tristeţe că superficialitatea, spiritul comercial,
formalismul, firea noastră căzută şi aplecarea naturală spre plăceri şi dorinţe lumeşti trecătoare, ne-au furat adevăratul
Crăciun cu majoritatea simbolurilor sale
originale.

Pe cine
să le poarte de grijă şi le poate îndeplini dorinţa cea mai mare, pentru a deveni fiii de
Dumnezeu este Domnul Isus Cristos.
Ca acest Crăciun să fie de neuitat aş
vrea ca să valorific fiecare ocazie spunând
tuturor despre dragostea Domnului Isus,
care este motivul bucuriei mele de Crăciun!
Crăciun fericit cu Domnul Isus!
Sanda Ianoş

1. Este cea mai potrivita ocazie de a te
apropia de Mântuitorul, de Cel care sa născut pentru întreaga omenire,
oferindu-I dreptul la viaţă!
2. Desigur că Domnul dă şi voinţa şi
înfăptuirea; mi-aş dori totuşi mai multă
linişte, siguranţă şi echilibru.
3. Prin însăşi semnificaţia sa, Crăciunul este o sărbătoare specială, iar dacă o
trăim la adevărata ei valoare, fiecare poate
fi de neuitat. Personal, acest Crăciun
vreau să-l petrec mai mult în rugăciune şi
va fi special prin modul în care Dumnezeu îmi va raspunde!
Sorin Zah
1. Odată cu venirea Crăciunului, îmi
reamintesc de adevăratul cadou, pe care
ni l-a oferit Dumnezeu: pe Domnul
Isus !
Crăciunul pentru mine e o minune şi
o mare bucurie pentru că şi în inima mea
s-a născut Mântuitorul.
2. De acest Crăciun îmi dorec ca
Domnul ISUS să se nască în cât mai
multe inimi şi oamenii să nu uite că noi
de fapt avem un Sărbătorit şi nu o sărbătoare.
3. Vreau sa am un Crăciun de neuitat
adică un Crăciun cu Isus!
Noemi Sava
Îmi reaminteşte de venirea în lume
a Mântuitorului
Pace, bucurie şi o
apropiere mai mare de
ieslea Domnului Isus.
Să duc vestea bună
a naşterii Mântuitorului în casele celor
nemântuiţi.
Mariana
Zah

1. Crăciunul pentru mine semnifică o
aducere aminte a evenimentelor care
s-au petrecut acum 2000 de ani într-o
iesle din Betleem, o ocazie de a-L lăuda
pe Domnul cu colinzi şi de a duce această veste de Crăciun la casele oamenilor.
2. În postura de copil al Domnului, aş
dori ca acest Crăciun să aducă multă pace
şi linişte în familia mea, dar dorinţa inimii
mele este ca Domnul să le dea mântuire
celor dragi ai mei, ca acolo unde voi fi eu
să fie şi ei.
3. Prea multe nu ştiu ce aş putea să fac
ca acest Crăciun să fie de neuitat, mă las
în voia Domnului şi călăuzirea Duhului
Său cel Sfânt pentru aceasta. Ei ştiu ce mi
se potriveşte cel mai bine şi ce mi-ar putea
umple sufletul de bucurie!
Eva Silaghi
1. Pentru noi toţi, Crăciunul reprezintă naşterea Mântuitorului nostru,
dar pentru mine mai are o semnificaţie: renaşterea dorinţei ca Domnul să
întoarcă ca El, prin mine, măcar încă
un suflet în anul următor.
2. Mi-aş dori ca acest Crăciun să-mi
aducă înţelepciunea de a vedea voia Domnului, referitor la viitorul meu şi al soţului
meu şi credinţa de a alege planul Lui şi nu
planul nostru, oricare ar fi acela.
3. Pentru ca acest Crăciun să fie de neuitat sunt
dispusă să fac, orice faptă
care l-ar face pe Domnul
Isus mândru de mine şi
prin care ar căpăta o
îmbrăţişare de Tată.
Mioara
Dumitru

5

1. Pentru mine Crăciunul înseamnă celebrarea bucuriei naşterii Domnului, a faptului că într-o zi, cu mulţi ani în urmă, El a
dat sens şi semnificaţie vieţii mele,
născându-se şi în inima mea.

I

eslea din Betleem este locul în care
Dumnezeu Tatăl s-a “dezbrăcat” de
prerogativele Sale şi a ales pentru o
vreme să experimenteze suferinţa, vulnerabilitatea, neajunsurile şi dispreţul altora.
În acest mod, El a tradus pentru mine într-un mod desăvârşit şi perfect cât de mult
m-a iubit, cum mă iubeşte şi până unde
este gata să meargă pentru a mă învăţa ce
înseamnă dragostea autentică!
2. Aş dori ca acest Crăciun şi fiecare zi
a vieţii mele să-mi aducă prin puterea Duhului Său cel Sfânt mai multă pocăinţă,
smerenie, frângere în faţa voiei Sale cu
privire la viaţa mea, dezbărarea de acele
prejudecăţi, atitudini şi tipare comportamentale care îi împiedică pe ceilalţi să-L
vadă pe Domnul Isus în viaţa mea;
dezbrăcarea hainei de”acea
spiritualitate sufocantă”
care pretinde că deţine adevărul incorigibil, că a înţeles deja
totul fiind foarte
greu abordabil, din
pricina faptului că
şi-a confecţionat
deja un standard
prefabricat consolidat şi consacrat
deja pe o teologie a
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faptelor şi meritelor personale.
Mai am încă foarte multe de învăţat la
acest capitol şi-L las pe El, prin puterea
Duhului său cel Sfânt să aibă milă şi să se
îndure de mine!
3. Ca acest Crăciun să fie de neuitat aş
dori să gândesc mai mult cu inima Lui, să
fiu zâmbetul Lui, să privesc cu ochii Lui,
să empatizez cu ceilalţi fiind “mâinile şi
picioarele Lui”, pentru a putea fi o epistolă vie şi de neşters pentru cei nemântuiţi.
Doamne ai milă, Doamne ajută,
Doamne dă izbândă!

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Claudia Virginia Hosu

Lăsaţi-l pe El să scrie în zilele
următoare, propoziţiile cele mai
autentice şi frumoase care se
potrivesc cel mai bine, cu fiecare
dintre dumneavostră!
Un Crăciun de
neuitat
cu Domnul
Isus!

CE AŢI FĂCUT
CU CRĂCIUNUL?

An XII, nr. 578 din
25 decembrie 2011

Anunţuri

Joi
- ora 18 - Serviciu de închinare
Sâmbătă (31 decembrie)
- ora 18 - Serviciu de închinare
Duminică (01 ianuarie)
- ora 10 - Cina Domnului
- ora 17 - Servicii de închinare

i
r
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t
ă
Sărb i te!
Fe ric

Stăteam năucit în faţa standului cu
peste cincizeci de ilustrate diferite cu
tematică de Crăciun căutând cu disperare o ilustrată care să conţină
măcar o părticică din ceea ce ar putea
să amintească de primul Crăciun. Cu
consternare am constatat că în toată
oferta aceea bogată de felicitări nu se
află niciuna care să corespundă dorinţei mele de altfel pe deplin justificate de a mă întâlni cu imaginea
Crăciunului autentic.

D

in majoritatea ilustratelor
zâmbeau şmechereşte moş
crăciuni joviali cu faţa
mult prea roşie, parte de Continuare pag. 2

