11 Decembrie 2016

O Mare Bucurie
„Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie
pentru tot norodul…” (Luca 2:10).
Pruncul născut la Betleem, fiul Mariei, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
despre care îngerul le-a vestit păstorile din câmp, era nu numai moștenitor al
tronului pe care ședea atunci Irod, ci era răspunsul lui Dumnezeu la făgăduința
unui moștenitor veșnic al regelui David, și avea să domnească peste o Împărăție
mult mai mare decât regatul Israelului. De aceea, îngerul spunea că vestea
Nașterii va fi o mare bucurie pentru tot norodul, pentru întreaga omenire.
La început păstorii s-au înfricoșat, dar după ce au trecut pe la Betleem și au
văzut cele spuse de înger, este scris că s-au întors slăvind și lăudând pe
Dumnezeu. Și-au dat seama că Regele a venit la ei. Iar magii care se rătăciseră
la Ierusalim, când au văzut din nou steaua n-au mai putut de bucurie. Steaua i-a
dus nu la palatul din Irod, ci într-un sat sărac, la Betleem. Bucuria nu era în
luxul extravagant al hainelor Regelui nici în palatele moștenirii Lui, ci în El
Însuși. El era împlinirea promisiunii lui Dumnezeu.
Și pentru noi, bucuria la sărbătoarea Nașterii să n-o avem concentrată în
lucruri, în cadouri, în oameni, ci în Cuvântul care S-a făcut trup, în Împăratul
care a venit la noi, în Domnul Isus, Răscumpărătorul celor ce cred în El!

Astăzi la serviciul divin de după
masă vom avea sărbătoarea de
bucurie a împlinirii unui botez
noutestamental, la care ne rugăm și
dorim să simțim harul și puterea
mântuitoare a Domnului nostru Isus
Hristos în adunarea noastră. „Intrați
cu laude pe porțile Lui, intrați cu
cântări în curțile Lui! Lăudați-l și
binecuvîntați-I Numele” (Psalmul
100:4).
Duminica trecută, 4 decembrie,
după serviciul divin de dimineață a
avut loc oficierea logodnei fratelui
Marc Popovici cu sora Cristina
Bogdan. Le dorim din inimă

binecuvântarea Domnului și
împlinirea dorințelor de fericire în
viața lor, în viața familiilor din care
fac parte, în viața bisericii Domnului
Isus. Vă iubim mult și ne rugăm
pentru voi.
În duminica trecută seara am
fost vizitați de Ryan și Andrea
Colson, care, fiind într-o vizită în
America, ne-au adus vești bune din
câmpul lor de misiune de la
Covasna-Zagon, unde lucrează cu

copiii și tinerii, la întâlniri
săptămânale și în tabere de tineret.
Ultima oară când ne-au vizitat nu
erau siguri dacă se vor fixa cu
misiunea pe care o au în România,
dar de data aceasta ne-au spus că
sunt hotărâți să rămână în
România la Covasna. E frumos să
vezi o pereche de americani care
iubește poporul român și vorbesc
fluent și corect românește. Dorința
lor este să ne implicăm și noi în
programul lor de misiune prin a ne
alege câte unul din copiii care vin
la activitățile lor și să-l avem în
rugăciune, fiindcă mulți dintre copiii
aceștia provin din familii care nu-l
cunosc pe Domnul Isus ca
Mântuitor.
Fanfara va avea în weekendul
viitor două ieșiri misionare; va
cânta la Fashion Outlet Mall vineri
seara de la 7:00 (5220 Fashion
Outlet Way, Rosemont); și la
Pacific Garden Mission sâmbătă
seara de la 7:00 (1458 S. Canal
Street, Chicago).
Ieri am avut Masa de Crăciun a
bisericii Betel, și ne-am desfătat în
bucuria harului lui Dumnezeu fiind
împreună și lăudând pe Domnul.
Mulțumim din nou și pe această
cale surorilor care au pregătit
masa, celor care au servit cu atâta
eleganță, și mulțumim și celor care
au pregătit programul frumos cu o
bogată participare. Deși mai este
încă destul timp până la Crăciun,
am intrat în atmosfera de
sărbătoroare a Nașterii Domnului
Isus, și ne rugăm ca Duhul lui
Dumnezeu să umple de frumusețe
și pace inimile și casele noatre.

Privim înapoi în istorie, și ce
vedem? Imperii care se ridică și se
prăbușesc. Revoluții și contrarevoluții. Bogății adunate, și bogății
pierdute... Mă uit la compatrioții
mei și țara mea (Anglia), care odată
stăpânea un sfert din lume… L-am
auzit pe dementul acela din Austria
cum anunța întregii lumi cu glasul
țipat că Reichul pe care l-a născut
va dăinui o mie de ani. Am văzut un
bufon din Italia cum avea de gând
să schimbe calendarul care să
înceapă cu ziua când s-a urcat el pe
tron. Am auzit de georgianul acela
criminal și hoț din Kremlin, pe care
elita intelectualilor din lume îl
lăudau că e mai înțelept decât
Solomon… Am văzut America, cea
puternică și bogată, cum tremură în
noroiul desfrâului… Și toate, în
timpul unei singure vieți, au
dispărut. Au dispărut ca vântul!
Anglia, ajunsă o insulă mică pe
coasta Europei, bântuită de
pericolul desmembrării și al
bancrutei. Hitler și Musolini, morți,
pomeniți doar în dezgust. Stalin, un
nume ajuns de groază și interzis
chiar în regimul pe care l-a format și
l-a dominat peste trei decenii.
America, bântuită de frică, să nu
piardă fluidele acelea scumpe cu
care să-și mâne automobilele și să
umple cerul cu fum, și cu amintirea
de coșmar a eșecului din Vietnam
sau a victoriei unor Don Qujote ai
presei care au asaltat ferestrele de la
Watergate. Toate, în timpul unei
singure vieți! În timpul unei singure
vieți, toate au dispărut! Au dispărut
ca vântul...
Dincolo de ruinele acestor
supermeni îngrozitori și diplomați
avizi după faimă, stă chipul Unuia,
de la Care, în Care, și prin Care
omenirea mai poate avea speranță și
pace, Isus Hristos!
Vi-L prezint pe acest Isus ca
singura Cale, singurul Adevăr și
singura Viață!
(Malcom Muggeridge)

Radu Gyr
1905-1975
20 de ani de
temniță, la
Tismana,
Miercurea-Ciuc,
Târgu Jiu, Jilava
și Aiud
O, brad frumos...
O, brad frumos, ce sfânt păreai
În altă sărbătoare.
Mă vad copil cu păr bălai
Și ochii de cicoare.
Revăd un scump și drag cămin
Și chipul mamei sfinte,
Imagini de Crăciun senin
Mi-apar și azi în minte.
Un brad cu daruri și lumini
În amintiri s-arată.
In vis zâmbește ca un crin
Copilul de-altădată.
Întregul cer era deschis
Deasupra frunții mele.
Azi strâng doar pulbere de vis
Și numai scrum din stele.
Copil bălai, Crăciun și brad
S-au stins în alte zile.
Azi, numai lacrimi, lacrimi cad
Pe-ngălbenite file...
Azi nu mai vine Moș Crăciun
Cu barba-i jucăușe,
Ci doar tristețile mi-adun
Să-mi plângă lângă ușe...
În bezna temniței mă frâng
Sub grele lespezi mute,
Și-mpovărat de doruri plâng
Pe amintiri pierdute.
Omătul spulberat de vânt
Se cerne prin zăbrele
Și-mi pare temnita mormânt
Al tinereții mele...
de Radu Gyr

„Întărește-te și
îmbărbătează-te.
Nu te
înspăimânta și nu te îngrozi,
căci Domnul, Dumnezeul
tău este cu tine în tot ce vei
face.” (Iosua 1:9)

Fanfara în adunarea de pe strada Potomac, înființată
de fratele Ștefan Sârb. Fotografia este probabil din anul
1978, și ne-a fost transmisă de fr. George Ardelean.
Desigur, recunoașteți pe mulți din cântăreții de atunci
(puțin schimbați după 38 de ani).
Din cele 15 silabe de mai jos, completați
numele a patru profeți mesianici, care au
profețit despre nașterea Domnului Isus, și a
doi regi din vremea nașterii.
Mi Ie Qui Ir Se Od Nius
Ri Moi Re Mia Is Ca Aia.
COMPLECTAȚI și POTRIVIȚI
1. Apostolul în lanțuri.
2. Îl vor vedea pe Dumnezeu.
3. Profetul aruncat în fântână.
4. Ilie a fost hrănit de...
5. Cine s-a lepădat de El.
6. Cetatea lui David numită...
7. Cine a locuit în pește
8. Călăuza Magilor
9. Ei au vestit Nașterea
10. Cine și-a plâns copii
11. Primul pat al Domnului
12. Mama Domnului Isus

A. Îngerii
B. Steaua
C. Iona
D. Matei 5:8.
E. Maria
F. Simon Petru
G. Ieslea
H. Ieremia
I. Corbii.
J. Betleem
K. Pavel
L. Rahela

Învățături
… din discuția de la Școala
Duminicală de miercurea trecută
(Matei 1:39-56):
Maria, mama Domnului
Isus, avea nevoie de părtășia
Elisabetei, rudenia sa, ca astfel
să se întărească în credință.
Maria a fost o femeie
smerită. Ea spune că
Dumnezeu a privit la starea
smerită a roabei Sale.
Maria iubea cântarea, îi
plăcea să cânte, și textul lecției
este unul din cele mai frumoase
imnuri de laudă Domnului.
Maria cunoștea bine Sfintele
Scripturi, fiindcă în cântarea ei,
ea are citate din Moise, din
David, din cîntarea Anei. Maria
iubea Sfânta Scriptură.
Maria a înțeles că lucrarea
lui Dumnezeu se răsfrânge
peste toate neamurile.
Maria a recunoscut că prin
Isus, Cel pe care-L va naște ea,
Dumnezeu aduce mântuirea, și
Își va împlini făgăduințele
făcute poporului Israel. Deci,
Maria aștepta venirea
Răscumpărătorului.
Maria a fost o tânără simplă,
ca și noi. Iar noi să fim ca și ea.
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