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Meditație de Advent

Semnul
„De aceea Domnul Însuși vă va da
un semn: „Iată, fecioara va rămânea
însărcinată, va naște un fiu, și-I va
pune numele Emanuel (Dumnezeu este
cu noi)” (Isaia 7:14)
„Iată semnul, după care-L veți
cunoaște: veți găsi un prunc înfășat în
scutece și culcat într-o iesle.” (Luca
2:12).
Unui popor răzvrătit și mândru,
Dumnezeu i-a dat un semn, și semnul
avea să arate că Fiul va intra în istorie
smerit, nu mândru, printr-o naștere
asemănătoare cu a tuturor oamenilor, și
totuși didferită. Sfântul lui Dumnezeu,
Fiul Celui Preaînalt, va veni ca cel mai
neputincios dintre oameni. Îngerul le

spunea păstorilor despre
semnul acesta, care
pentru noi, oamenii,
nici nu pare să fie un
semn, fiindcă e atât de obișnuit, „veți
găsi un prunc înfășat în scutece!” Însă
pentru îngerul crainic de pe câmpia
Betleemului, semnul acesta era
uimitor, de necrezut, duios.
Semnul arată un lucru fenomenal:
Fecioara va rămânea însărcinată!
Unde s-a mai pomenit așa ceva? Să nu
credeți legendele cu născocirile
oamenilor, sau explicațiile așa zisei
științe, cum că se poate, cum că a mai
fost, cum că fenomenul acesta s-a mai
înâlnit undeva, etc. — fierturi din
cazanul diavolului, minciunile
necredinței. Semnul acesta a fost un

semn tocmai fiindcă este neobișnuit,
extraordinar, inexplicabil. Fiul lui
Dumnezeu nu vine ca un rezultat firesc
al unei fecundări obișnuite. El nu e
zămislit din Iosif, ci din Duhul lui
Dumnezeu. El nu e din pământ,
pământesc, ci din afară, din altă zonă a
existenței, pătrunde între noi nu ca un
rezultat, ci El Însuși fiind Cauza
Supremă.
„Semnul” ne aduce mai aproape de
sublimul dragostei lui Dumnezeu: „Și-i
va pune numele Emanuel (Dumnezeu
este cu noi).” Adam, strămoșul nostru,
este scris că a dat nume tuturor
viețuitoarelor. Dumnezeu i-a dat
cinstea aceasta de stăpân pe pământ. Și
iată că acum Fecioara Îi dă Domnului
un nume, la fel de miraculos ca și

Scurte comunicări
n Duminica trecută, fiind și
ocazia să fim la Masa de Crăciun a
bisericii, ne-am bucurat și de mulți
musafiri, dintre care amintim pe:
Ruben și Aida Crișmariu (ginerele și
fiica familiei Tîrlea cu cei opt copii ai
lor); fratele Alexandru Câmpeanu din
Timișoara, Diana McNelis Cimpoeș;
Victorița Nițu; familia Duță din
Hoffman Estates (cuscrii familiei
Clonda), familia Hodoroabă.
n Sora Sofica Izvanariu a avut o
operație la ochi miercurea trecută, și se
simte mai bine. Sora Anne Giucă va
mai fi în spital pentru analize și
tratament medical.
n Fratele Victor Moșman a fost
operat miercuri seara (13 dec.),
operație care a durat aproape trei ore.,
și a doua zi a fost deja în picioare.
Urmează să aibe o recuperare mai
lungă, și ne rugăm ca Tatăl Ceresc în
îndurarea Lui cea mare să ducă la capăt
procesul de vindecare.

evenimentul nașterii în sine, Emanuel,
Dumnezeu cu noi. Deodată, cu acest
Nume al Domnului, s-a schimbat totul
în gândirea noastră despre Dumnezeu:
Dumnezeu, nu pe scaunul gloriei, ci
aici cu noi, venit în sărăcia noastră.
Dumnezeu, nu în depărtarea autorității
de Creator și Stăpân, ci Dumnezeu
care vine lângă noi, ca rob în grajdul
cel mai sărac, în ieslea vitelor, în
Nazaretul neamurilor, între vameși,
leproși, orbi și șchiopi, la oamenii cei
mai disprețuiți, la cei uitați de pe lume,
la oropsiții pământului.
Oare vom înțelege vreodată
măreția dragostei lui Dumnezeu? O,
Preaslăvite Fiu al Celui Preaînalt,
învață-ne și pe noi să trăim cu adevărat
în dragostea Ta.
n Sora Violeta Stancu a fost
operată joi (14 dec.), la meniscului
genunchiului drept. Slavă Domnului
pentru operația care a dus la o
ameliorare imediată a durerilor.
n Copiii au fost ieri cu colinda
din casă în casă. Au făcut mare bucurie
în familiile pe care le-au vizitat și au
răspândit cu cântările lor Vestea bună a
Nașterii Mântuitorului.
n Duminica trecută ne-am
bucurat la o masă de părtășie în care
am simțit bucuria Domnului în
legătura păcii din adunarea celor
credincioși. La urmă, din mâncarea
care a rămas, s-au făcut 30 de pachete
pe care tinerii le-au dus în downtown
și le-au împărțit săracilor, celor fără
case, homeless.
n Teologul R.C. Sproul, unul din
cei mai renumiți ai vremii noastre, a
trecut la Domnul joi, 14 decembrie, în
vârstă de 78 de ani. A avut un rol de
seamă în enunțarea Declarației de la
Chicago despre ineranța biblică.

Familia Costel & Mia Oglice la noi
Salutăm astăzi între noi pe Mia și Costel Oglice, pe
Emanuel și Bianca Oglice. De la începutul anului 2016,
Mia și Costel Oglice au fost promovați în poziția de
directori ai tuturor departamentelor de misiune din
peste 63 de țări din Europa, Asia și țările Arabe în
cadrul organizației Precept Ministries, unde au funcția
de vice-președinți globali ai organizației „Pricept
Ministry International”.
Pe lângă conferințele și sesiunile de studiu biblic la Centrul din Surduc,
România, Mia și Costel au condus
studii biblice în Siberia, Kyrgystan,
Rusia, Cambodgia, Laos (care încă este
o țară comunistă) și alte țări (care e
potrivit să nu fie menționate).
Deasemenea au organizat tabere de
copii în România, Moldova și alte țări.
Sora Mia a participat la diferite
conferințe cu surorile cu prilejul Zilei
Internaționale de Rugăciune, la tabăra
surorilor văduve de la Surduc și alte
întruniri ale surorilor.
Mia și Costel colaborează bine cu
Uniunile Baptiste și evanghelice din
țările unde inițiază grupe de studiu
biblic inductiv care au ca scop
formarea de noi profesori pentru școala
duminicală, misionari pentru închisori,
formarea de plantatori de biserici,
pastori și evangheliști folosind puterea
Cuvântului lui Dumnezeu în
evanghelizarea celor nemântuiți și
creșterea spirituală a credincioșilor.
Astăzi avem bucuria să fim
împreună cu și cu Emanuel și Bianca
Oglice. Emanuel Oglice, fiul lor, este
pastor la Willmington Congragational
Church (lângă orașul Boston) care face
parte din Uniunea „Evangelical Free
Church of America”. Bianca soția lui e
profesoară de pian la Universitaea din
Boston. Au două fetițe Eliza și Estera.

Îl Văd pe Domnul…
Îl văd pe Domnul meu iubit,
În zori de zi, la răsărit,
Și-L simt apoi ca un sărut
Când ziua deja a trecut.
Văd ochii Lui de Dumnezeu
În pânzele de curcubeu,
Și lacrimile-I de mister,
În salba stelelor pe cer.
Văd Fața Lui cu zâmbet clar
În negura de pe Calvar,
Și-n soarele biruitor,
Când sparge pâcla norilor.
Văd sângele Lui, sânge sfânt,
În stropi de rouă pe pământ,
Ca perle atârnate-n șir
Pe florile de trandafir...
În stânca tare de bazalt,
Îl văd șezând pe tron înalt,
Cu sceptrul Său împărătesc,
Într-un vârtej dumnezeiesc.

„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)

Duminica viitoare de Ajun (24 Dec.), vom
avea servicii de închinăciune după orarul
obișnuit, dimineața și seara. Iar luni, 25
Decembrie, vom avea serviciu divin numai
dimineața de la orele 11:00.
Cu același orar ne vom aduna și în duminica
de Ajun a Anului Nou, dar luni, 1 ianuarie 2018,
vom începe adunarea de la ora 5:00 PM, urmând
ca apoi până vineri să avem ore de rugăciune în
fiecare seară de la 7:00 la 8:00 PM.

Întrebări biblice

1. Din ce seminție era Elisabeta, mama lui Ioan
Botezătorul?
2. Cui i s-a „arătat” îngerul Gavril?
Și parcă văd spre înserat
3. Cum se numea tatăl lui Iosif?
Doi călători la porți cum bat
4. Cine a spus Mariei că sufletul ei urma să fie
Dar nu-și găsesc loc nicăieri,
Nici la săraci, nici la boieri.
„străpuns de o sabie” ?
5. La câte zile după naștere I s-a dat Domnului
În fiecare stog de fân
numele
Isus?
Văd ieslea Regelui stăpân...
Și-n fiecare sat uitat
Văd Betleemul de-altădat’.

Răspuns la întrebările din săptămâna trecută:
28. Cezar August /// 29. Unde este Împăratul nouȘi parcă-I aud glasul Lui,
născut? (Matei 2:2). // 30. Iosif era din Nazaret, (Luca
În foșnetul amurgului,
2:4). // 31. Păstorii s-au înfricoșat (Luca 2:9). // 32.
Când toți în pace s-au retras, Împăratul Irod (Matei 2:4). // 33. Șase luni (Luca
Și doar cu Domnul am rămas.
1:36). // 34. Cam trei luni (Luca 156). // 35. Omorârea
cu pietre (conf. Deutr. 22:21 și 24). // 36. Osea 11:1. //
Îl văd în florile de crin,
37. 9 luni, de la anunțul îngerului până la nașterea lui
Și-n bolta cerului senin.
Ioan. // 38. În casă (Luca 1:28). 39. La opt zile după cum
În toate parcă-L văd pe El,
Slăvitul scump Emanuel...
arată legea (Luca 2:21). 40. Înfățișarea Pruncului Isus la
- (vp) - Templu (40-8=32, conform Levitic 12:3-4).
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