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Meditație de Advent

Vegheați !
Cuvântul „Advent” vine de la latinescul adventus, adică
venire, sosire, pregătire. E vorba de pregătirea noastră în vederea
sosirii Domnului. La prima venire a Mântuitorului, au fost puțini cei care L-au
așteptat, dar aceștia n-au luat în seamă faptul că erau doar câțiva în starea de
așteptare, ci au fost plini de bucurie pentru că erau siguri de venirea Domnului
Isus. Maria știa sigur că Pruncul pe care-L va naște ea era de fapt, așa cum îi
spusese îngerul Gavril, Fiul lui Dumnezeu. Bătrânul Simion care stătea la
Templu și aștepta împlinirea făgăduinței lui Dumnezeu, atunci când a văzut pe
copilașul Isus în brațele Mariei, a fost așa de bucuros încât a spus că deja i s-a
împlinit visul, și de-acum nici nu mai avea de ce să mai trăiască, fiindcă ajunsese
deja la culmea bucuriilor din viață. Ana a ieșit afară și spunea tuturor despre
miracolul Nașterii lui Mesia. Magii au dat tot ce aveau ca să vadă pe împăratul
nou născut a cărui stea o văzuseră în Răsărit și să I se închine.
Ce contează că lumea era stăpânită de un împărat păgân care teroriza
pământul cu legiunile lui? Ce contează că Irod stăpânea cu sabia cruntă, plină de
sânge, peste Iudea? Ce contează că Sinedriul de la Ierusalim nici nu s-a sinchisit
să vadă dacă era adevărat ce spuneau magii despre Mesia? Ce contează că Rama
era scăldată în sângele copiilor masacrați? Ce contează că nici chiar Betleemul

nu avea loc pentru Oaspetele de seamă care venea la el? Ce contează că erau
puțini cei care Îl așteptau cu adevărat pe Domnul, Răscumpărătorul? Cei care Îl
așteptau și erau în veghea străjerilor din noapte, au văzut zorile, știau că vine
dimineața așteptată, și că, prin venirea Domnului în lume, Dumnezeu a declanșat
venirea Împărăției Lui pe pământ. Și s-au bucurat.
Oare, în toate acestea nu vedem o lecție și pentru noi, cei care trăim acum
„sfârșiturile veacurilor”? — după cum este scris: „ Aceste lucruri li s-au
întâmplat ca să ne slujească drept pilde, și au fost scrise pentru învățătura
noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor” (1 Corinteni 10:11).
Să luăm aminte cu toată seriozitatea la cuvintele Domnului Isus: „Vegheați
dar, pentrucă nu știți când va veni stăpânul casei: sau seara, sau la miezul nopții,
sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva, venind fără
veste, să vă găsească dormind. Ce vă zic vouă, zic tuturor: Vegheați!” (Marcu
13:35-37).

Masa de Crăciun
Sunteți cu toții
invitați astăzi după
serviciul divin la o
masă de dragoste
în sala noastră de
părtășie. Masa
aceasta o numim
„masa
de
Crăciun”. Vrem să
fie mai mult decât o masă cu mîncare
bună și gustoasă, ci o fereastră prin
care să vedem bucuria Fericitului
nostru Dumnezeu, și prin care să vină
de la El vestea bună a Păcii, și să se
ridice de la noi mulțumiri și proslăviri
în cinstea Fiului. „Căci un Copil ni s-a
născut, un Fiu ni s-a dat, și domnia va
fi pe umărul Lui; Îl vor numi:
„Minunat, Sfetnic, Dumnezeu tare,
Părintele veșniciilor, Domn al păcii. El
va face ca domnia Lui să crească, și o
pace fără sfârșit va da scaunului de
domnie al lui David și împărăției lui, o
va întări și o va sprijini prin judecată
și neprihănire, de acum și-n veci de
veci: iată ce va face râvna Domnului
oștirilor.” (Isaia 9:6-7).

Anunț
Vă rugăm frumos pe toți cei care vați schimbat domiciliul în ultima
vreme, să dați adresele noi fratelui
Andrei Smahon, pentru a se întocmi un
nou directoriu al bisericii.
Programul bisericesc de Sărbători.
La 17 decembrie. Familia Oglice
va fi cu noi, venind din călătoriile
misionare făcute în Rusia,,,,
Responsabili cu colinda tinerilor
sunt Edy Negru și Marc Popovici, care
strâng și adresele celor care doresc să
primească pe tinerii colindători.
Pachete pentru familii sărace —
respondabil, Sylvan Popovici.
În ultima duminică din an
Ultima duminică din anul acesta,
este și ultima zi din an. Vom sărbători
biruințele Domnului, căci a fost un an
al Domnului, și l-am trăit spre slava
Lui. Grupul coral (responsabilă, sora
Alla Dinu) va avea un program
special. Ultima repetiție va fi sâmbătă
30 dec., când vor avea și o masă de
părtășie împreună.

Dacă n-ai fi fost, Isuse...
Dacă n-ai fi fost, Isuse, Prunc născut în Betleem,
Noi am fi rămas și astăzi sub osândă și blestem,
Fără har, fără speranță, fără pace, fără țel,
Fără Dumnezeu în lume, fără drept în Israel!
Dacă n-ai fi fost, Isuse, Miel de Jertă la Calvar,
Noi am fi rămas de-a pururi în al iadului coșmar,
Am fi fost fără lumină, orbi în noaptea cea mai grea,
Fără jertfa ispășirii, fără mântuirea Ta!
Dacă n-ai fi fost, Isuse, așezat într-un mormânt
Și-nviat din morți la slavă, după-al Tău etern cuvânt...
Noi am fi fost sclavi ai morții, robi în lanțuri și păcat.
Dar prin slava învierii, și pe noi ne-ai înviat!
Dacă n-ai fi, O, Isuse, Blând și bun Mare Păstor,
Am fi niște oi răzlețe, fără nici un ajutor.
Și ne-ar sfârteca jivina de satana în pustiu,
Dar cu Tine suntem Turma Dumnezeului cel viu.
Dacă n-ai fi Tu la Tatăl, Sfânt Mijlocitor de har,
Cine ne-ar lua-apărarea, când greșim și cădem iar?
Fără Tine am fi veșnic osândiți ca pământeni...
Dar cu Tine, O Isuse, — ai măririi cetățeni.
...Veșnicii fără de capăt n-or ajunge niciodat'
Ca să-Ți spunem mulțumirea, pentru tot ce-am căpătat...
Slavă Ție, Preamărite, căci prin Tine, Scump Isus,
Avem drept la Pomul Vieții, în hotarul cel de sus! (vp)
„. . . aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără
Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de
legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu
în lume.” (Efeseni 2:12)
Charles Dickens: „Vreau să onorez Nașterea lui Hristos în inima mea, și
să țin sărbătoarea aceasta tot timpul anului.”
Marjorie Holmes: „La Crăciun toate drumurile duc înapoi acasă.”
John R. Rice: „Nu poți sărbători Crăciunul până nu spui Tatălui Ceresc
că primești „Darul” pe care Ți L-a făcut El de Crăciun.”

„De aceea,
frați sfinți, care
aveți parte de
chemarea
cerească,
ațintiți-vă privirile la Apostolul și
Marele Preot al mărturisirii
noastre, adică ISUS!” (Evrei 3#1)

Întrebări biblice
28. Cine a făcut pe Maria și Iosif să

Fratele și sora Viorel și Geta Candrianu au
meargă la Betleem?
fost duminica trecută la noi, și ne-am
29. De ce s-au oprit magii la
bucurat împreună de părtășia și dragostea Ierusalim: să caute cadouri pentru Isus,
care ne leagă.
să întrebe despre locul unde era Isus,
Regele Mihai al
României a trecut
din viață marți 5
dec. la vârsta de
96 de ani la
reședința sa din
Aubonne, Elveția,
lângă lacul
Geneva. A purtat
coroana de rege a
României în două
perioade, 1927 - 1930 (sub regență) și
1940 - 1947. La 30 decembrie 1947, a
fost forțat de comuniști să abdice. În
luna iunie 1948 s-a căsătorit cu prințesa
Anne de Bourbon-Parma, și au avut
cinci fete: Margarita, Elena, Irina,
Sophie, și Maria. A considerat abdicarea
forțată ca fiind un act ilegal, și deși i s-a
luat dreptul legitim, a murit ca rege al
României. Regele Mihai urmează să fie
înmormântat la Curtea de Argeș.

sau să-l informeze pe Irod?
30. De unde era Iosif?
31. Care a fost prima reacție a
păstorilor la vederea îngerului în
noaptea Nașterii?
32. Cine a fost omul acela curios
care dorea să știe amănunte în legătură
cu nașterea Domnului?
33. Cu câte luni era Ioan Botezătorul
mai în vârstă decât Isus?
34. Cât timp a stat Maria la
Elisabeta, rudenia ei?
35. Care era pedeapsa pentru a fi
fost însărcinată înainte de căsătorie?
36. Care profet a proorocit cu
cuvintele spuse de Dumnezeu, „am
chemat pe fiul Meu din Egipt!”
37. Câte luni a fost preotul Zaharia
fără grai?
38. Când îngerul Gavril i-a spus
Mariei vestea că va rămâne însărcinată,
Maria era în casă sau afară?
39. La câte zile a fost Pruncul Isus
tăiat împrejur, după Lege?
40. Ce s-a întâplat la 32 de zile după
tăierea împrejur a Domnului Isus?
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