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Zi de mare s]rb]toare 
%Tu 'nmul[e\ti poporul, 'i dai mari bucurii!^ (Isaia 9:3).  
 "n s]pt]m`na ce vine vom s]rb]tori din nou Ziua Na\terii 
M`ntuitorului nostru Isus Hristos fiindc] "l iubim. Vrem s]rb]toarea 
aceasta s] fie 'n cinstea Lui cu prosl]virea marelui S]u Nume. 
 %Tu 'nmul[e\ti poporul...^ Domnul a venit jos pe p]m`nt ca s] aduc] 
m`ntuirea pentru to[i oamenii: oricine vine cu poc]in[] la Domnul Isus \i 
crede 'n El, are iertarea de p]cate \i 'nnoirea vie[ii prin Duhul Sf`nt. Deci, 
oricine aude chemarea harului, s] nu am`ne, ci s] primeasc] pe Domnul 
ast]zi, \i poate deveni m]dular al Bisericii Lui. La fapte 9:31 este scris 
despre Biseric], %cu ajutorul Duhului Sf`nt, se 'nmul[ea!^ D]m slav] 
Domnului pentru c] vedem c] poporul Domnului se 'nmul[e\te. El adaug] 
pe cei ale\i. La acest Cr]ciun, adu-[i inima ta la Domnul, 'ncheie prin 
s`ngele Lui un leg]m`nt trainic \i vei avea via[a ve\nic]. 
 %"i dai mari bucurii!^ Na\terea Domnului, spunea 'ngerul la Betleem, 
va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Ai bucurie la Cr]ciun? Dac] "l ai 
pe Domnul ca M`ntuitor, ai \i bucuria Lui. V] dorim s]b]toarea 
Cr]ciunului cu mari bucurii, cu harul Pruncului venit 'n iesle, cu 
str]lucirea \i c`ntarea din jurul Domnului Isus 'mpreun] cu 'ntreg poporul 
S]u, \i cu 'ngerii slavei Sale. 
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C`ntarea 'ngerilorC`ntarea 'ngerilorC`ntarea 'ngerilorC`ntarea 'ngerilor    
 
Mi-e g`ndul dus 'n zare la splendida c]rare 
Pe care Domnul P]cii venea din dep]rtare; 
A vrut la noi s] vin], Sl]vitul "mp]rat, 
S] fie Fiu al nostru, 'n lumea de p]cat. 
 
De-o parte \i de alta, stau 'ngerii de straj], 
Arhangelii, seràfii, cuprin\i de-o sf`nt] vraj]: 
Trecea Eroul mare al sfintelor o\tiri, 
Se cobora 'n h]ul de jaf \i uneltiri. 
 
Dar 'ngerii ace\tia, cu fe[e sclipitoare, 
Oare [ineau drapele, ca-n zi de s]rb]toare, 
Sau "l priveau pe Domnul mai tri\ti, 'ndurera[i, 
|tiind c] Se coboar] la cei mai ap]sa[i? 
 
Hristos cu diadema cununilor de rege, 
Trecea spre lumea noastr] de pl`ns \i f]r_delege, 
Iar 'ngerii 'n cete, alaiul str]lucit, 
Aveau pe buze imnuri sau pl`ns nem]rginit? 
 
Uit`ndu-Se la Domnul, sclipind 'n nemurire, 
|i-apoi privind p]m`ntul sub bici de os`ndire; 
Vedeau o s]rb]toare, sau un calvar amar? 
Au 'n[eles ei oare ce-nseamn] %sf`ntul har^? 
 
Din inima iubirii, Se pogora 'n lume 
Acel ce poart] ve\nic cel mai puternic Nume... 
Au 'n[eles ei oare, ad`ncul dureros 
"n care p]\ea Domnul cu pasul maiestos? 
 
C`nd venea la noi Fiul, 'n trup de umilin[], 
"n Cer a fost durere sau imn de biruin[]? 
Ce r]suna sub bolt], c`nd Fiul S-a n]scut, 
|i 'ngerii m]ririi pe drum L-au petrecut? 
 
Arhanghelii puterii, 'n jurul Lui pe cale, 
Aveau c`ntarea slavei, sau bocetul de jale — 
Atunci c`nd de la Tronul de "mp]rat suprem, 
S-a f]cut trup Cuv`ntul, un trupul de sub blestem? 
 
La 'mplinirea vremii, 'n iesle, jos 'n paie, 
S-a n]scut Fiul slavei smerit 'ntr-o copaie; 
|i pe izlazul umed de l`ng] Betleem, 
A cobor`t mul[imea de 'ngeri, s]-i vedem; 
 
Dar ei c`ntau nu jalea, ci imnuri de m]rire, 
C]ci Dumnezeu ne-aduce \i nou] m`ntuire. 
C`ntau deja izb`nda \i pacea pe p]m`nt, 
"n inimile noastre stropite cu Duh Sf`nt.  (V.P.) 

O s]m`n[] 
binecuv`ntat] de 
Domnul 
 %S]m`n[a lor va fi 
cunoscut] 'ntre neamuri, \i 
urma\ii lor 'ntre popoare. To[i 
cei ce-i vor vedea, vor cunoa\te 
c] sunt o s]m`n[] 
binecuv`ntat] de Domnul!^ 
(Isaia 61:9) 
 Apropierea s]rb]torilor, 
preg]tirile, munca \i 
a\teptarea, pot fi o povar] care 
ne stoarce puterile. Pentru 
noi, cuv`ntul Domnului ne 
spune s] mai st]m pu[in, s] ne 
retragem din tumult \i s] ne 
odihnim 'n promisiunile Lui, 
'n harul S]u bogat. Sufletele 
noastre au nevoie de 'nt]rire 
prin Cuv`ntul lui Dumnezeu. 
|i e bine s] vedem cum ne 
vede Dumnezeu. 
 %O s]m`n[] binecuv`ntat] 
de Domnul!^ — Ce descriere 
frumoas] a celor m`ntui[i! 
Apostolul Petru ne descrie 
astfel: o preo[ie 'mp]r]teasc], 
un neam sf`nt. Te sim[i un 
e\ec? Ai gre\it mereu, \i sim[i 
c] mereu vei face gre\eli? Te 
vezi un faliment? Ai impresia 
c] \i al[ii te v]d la fel? Dar, 
opre\te-te \i g`nde\te-te cum 
te vede Dumnezeu! 
 %O s]m`n[] binecuv`ntat] 
de Domnul!^ — Iat] cum e\ti 
tu 'naintea lui Dumnezeu \i 
'naintea altora. Dac] e\ti 
copilul lui Dumnezeu, peste 



 tine se revars] ploaia de har a 
binecuv`nt]rilor cere\ti. 
 Din textul de la Isaia 61, 
observ]m c] %s]m`n[a 
binecuv`ntat] de Domnul!^, 
sunt cei 'ntrista[i din Sion care 
au primit 'n locul 'ntrist]rii o 
cunun] 'mp]r]teasc]. Erau 
dobor`[i la p]m`nt, 'n cenu\], 
\i lor Dumnezeu le-a dat 
cununa de biruitori. Au avut 
ochii plini de lacrimi, dar 
Dumnezeu i-a uns cu un 
untdelemn al bucuriei. Erau 
plini de necazuri, aveau duhul 
m`hnit, dar Dumnezeu le-a 
dat o hain] de laud]. 
 B]tr`nul Zaharia spunea 
despre Domnul Isus c] va veni 
datorit] %marei 'ndur]ri a lui 
Dumnezeu^ (Luca 1:78). 
"ndurarea, ca \i eliberarea, 
dezrobirea, vine pentru cei 
ap]sa[i. Lumina Domnului 
vine pentru cei ce zac 'n 
'ntunericul \i umbra mor[ii^ 
Luca 1:79). Iat] deci pentru 
cine a venit Domnul Isus. cei 
care au a\teptat ar]tarea 
slavei Lui, au fost oamenii 
n]c]ji[i \i zdrobi[i 'n sufletele 
lor, oameni care n-au mai avut 
alt] n]dejde \i ajutor dec`t 'n 
Domnul. Din ei |i-a f]cut 
Dumnezeu %s]m`n[a Lui 
binecuv`ntat]^. 
 Ast]zi suntem  noi poporul 
care tr]ie\te 'n a\teptarea 
Venirii sale: dobor`[i 'n 
'ntrist]ri, 'n suferin[e, 'n 
cenu\], 'n lacrimi, dar cu 
n]dejdea 'n harul Domnului. 
A\tept]m \i noi de la Domnul 
untelemnul bucuriei, cununa 
'mp]r]teasc], haina de laud]. 
A\tept]m \i noi m`ng]ierea lui 
Israel! Domnul nostru vine, \i 
t]m]duirea este sub aripile 
Lui. Binecuv`ntat s]-I fie 
Numele 'n veci!  



%Binecuv`ntat 
este Domnul, 

Dumnezeul lui 
Israel, pentru c] 

a cercetat \i a r]scump]rat pe 
poporul S]u. |i ne-a ridicat o 

m`ntuire puternic]...^ 
Luca 1:68-69a 

 •Servicii divine: 
Miercuri, seara de Ajun: 7:00 pm 
Joi, Ziua de Cr]ciun: 11:00 am 
 
 •Tinerii vor merge cu colinda 'n 
noaptea de Ajun, pornind de la 
biseric] dup] serviciul divin din 
adunare. Coordonator, Marc 
Popovici. 
 •Copiii vor merge cu colinda 
m`ine, 22 decembrie, de la orele 
12:30 pm, pornind de la biseric], \i 
se vor 'ntoarce 'napoi la ora 6:00 
pm. P]rin[ii sunt ruga[i s]-i aduc] 
\i s]-i ia. Conduce Tina Popovici. 

 Œ Putem s] spunem din toat] 
inima, Sl]vit s] fie Domnul! -pentru 
puterea de vindecare pe care a dat-o 
celor bolnavi din poporul Domnului. 
"n s]pt]m`na aceasta \o fratele 
Cornel Giuca \i fratele Aurel 
Flonta, sora Mariana Ta\edan, sora 
Tatiana Bonca, c`t \i ceilal[i 
bolnavi, au sim[it puterea 
Domnului \i s-au f]cut bine dup] 
bolile grave 'n care au suferit. 
M]rim Numele Domnului pentru ei 
\i a\tept]m vindecarea deplin]. 
 Œ Ne-am bucurat 'n ultimele 
s]pt]m`ni s] avem cu noi pe t`n]ra 
Emily Sporea, din Paducah, 
Kentucky, nepoata sorei Rodica 
Sporea. Emily a fost cu tinerii 
no\tri vineri seara 'n colinda pe la 
c`teva case-azil de b]tr`ni. Cei care 
au fost colinda[i au primit cu 
bucurie m`ng]ierea c`nt]rilor de 
Cr]ciun \i ur]rile calde f]cute 'n 
Numele Domnului. 
 Œ "n s]pt]m`na trecut] am 
primit ur]ri de Cr]ciun de la mai 
mul[i fra[ii p]stori \i lucr]tori din 
America \i Rom`nia, printre care, 
Liviu {iplea, Ovidiu Rauca, Dan 
Male\, Severin {iprigan, Daniel 
Chiu, Ghi[] Dr]gan. Le mul[umim 
pentru aten[ie. 
 Œ Bun Venit la noi Alex 
Popovici... urmeaz] \i ceilal[i! 

 V] dorim s]rb]tori 
binecuv`ntate \i pline de pace 'n 
care darul cel mai de pre[ al lui 
Dumnezeu – Copilul Sf`nt n]scut 
'n Betleem – s] afle 'n casa \i 
inima voastr] loc de poposire cald 
şi primitor, umpl`ndu-le cu 
speran[] şi bucurie. 
 V] dorim ca sufletul s] v] fie 
'mprosp]tat de minunea 
credincioşiei lui Dumnezeu, de 
frumuse[ea şi des]v`rşirea iubirii 
Sale, de purtarea Lui de grij] şi 
bun]tatea jertfitoare. 
  Domnul s] v] d]ruiasc] un 
Cr]ciun fericit şi un An Nou 'n 
care s] v] sim[i[i cu adev]rat 
binecuv`nta[i! 
 Cu drag, familia Ioan Redi\ 

Isuse-ai ap]rut 'n razele de sf`nt] lumin], 
"n lumea noastr] cu multul amar \i de tin]! 
Ai fost adus ast]zi cu pacea divin] la noi, 
Ca s] ne dai m`ntuirea din cruntul r]zboi... 
 
Mun[ii \i dealurile au izbucnit 'n c`ntare, 
C`nd 'ngerii i-au 'nchinat o sf`nt] urare, 
Iar copacii-nverzi[i \i florile-n sf`nt] cunun] 
I-au strigat cu glas fericit: Sosire bun]! 
 
Natura 'ntreag] de bucurie a izbucnit 
   'n urale, 
De fericire c] omenirea \i ea au, 
   'n Tine, salvare! 
|i eu m]-nchin, cu bucurie, 'n fa[a Ta: 
   M]rire [ie! 
Fericit scriind aceste r`nduri de proz] 
   \i  poezie... 
      (Prof. Dumitru Buhai) 


