25 Decembrie 2016

E Sărbătoare! S-a Născut Mântuitorul Nostru !

Veți găsi un Prunc înfășat în scutece…
„Iată ce să jertfești pe altar: doi miei de un an, în fiecare zi, necurmat. Un miel să-l
jertfești dimineața, iar celălalt miel seara” (Exod 29:38-39). Aceasta era jertfa zilnică de
mulțumire, de consacrare și de ispășire. Era o jertfă dimineața și o jertfă seara, și
împreună formau „arderea de tot necurmată”.
Dar, de unde erau aduși mieii aceștia pentru jertfă la Templu, în fiecare zi
câte doi miei jertfiți și mistuiți pe altar? Rabinii evrei au lăsat scris că turmele de
oi creșteau și pășteau de obicei undeva în pustie, în partea de sud a țării. Pustia
aceasta nu era uscată ci avea petece de iarbă și oaze cu apă. Dar turmele de oi
pentru jertfele de la Templul era ținute în apropierea templului, și singurul loc
unde puteau să aibe pășune era pe colina și pajiștea din jurul Betleemului, la o
distanță de numai câțiva kilometri de Ierusalim. Aici erau mieii pentru jertfă.
Când îngerul a anunțat păstorilor vestea că la Betleem S-a născut un
Mântuitor care este Hristos Domnul, el vorbea cu niște oameni care știau despre
jertfă și mântuire, căci mieii lor erau duși la junghiere. Au înțeles imediat despre

profeția că Dumnezeu Și-a adus pe lume El Însuși Mielul de jertfă.
Mântuitorul nostru s-a născut la Betleem în Efrata, în mijlocul mieilor care
creșteau cu un singur scop, să fie duși pe altar în Templul de la Ierusalim. Și
primii care au auzit vestea Nașterii lui Hristos au fost păstorii turmelor cu oile
de jertfă. De fapt, păstorii aceștia erau și primii care luau în brațe oițele care se
nășteau în turmă. Iată-i aici, primii care s-au dus să vadă pe Mielul lui
Dumnezeu, Mântuitorul lumii, imediat după nașterea Sa. Simbolismul acesta
este emoționant. Întreaga viață pământeană a Domnului Isus a avut un singur
scop, să fie Jertfa de ispășire a păcatelor noastre. Și S-a născut în mijlocul turmei
în care creșteau mieii de jertfă de la Templu, iar păstorii aceia au fost primii care
L-au văzut și au spus altora despre minunea de pe izlazul Efratei, cu îngerul
vestitor și mulțimea îngerească lăudând pe Dumnezeu. „După ce L-au văzut, au
istorisit ce li se spusese despre Prunc”.
Oare vom fi și noi la Crăciunul acesta ca păstorii de demult? Ne vom lăsa
preocupările cotidiene, ca să cinstim pe Domnul care a venit la noi ca să fie
Mântuitorul nostru, Regele nostru? Vom avea în noi bucuria mântuirii ca să
spunem cu entuziasm și altora despre Nașterea Lui și dragostea lui Dumnezeu?

Dintr-un bilanț al harului
Mulțumim lui Dumnezeu pentru un an
binecuvântat, cu oportunități și posibilități
de a pregăti, învăța și încuraja pe mulți.
Mulțumim Domnului pentru ușile deschise,
prezența și protecția Lui în călătoriile făcute
în 2016 în România, Malta, Republica
Moldova, Rusia, Siberia, Ungaria, Ucraina,
Albania, Macedonia,
Kirgyzstan, Egipt,
Emiratele Arabe, Irac,
Germania.
În 2016 am tradus în
limba română și am
predat la centrul de
studii Surduc opt cărți…
Coordonăm traducerea
și tipărirea materialelor
de studii biblice în 45 de
limbi, iar în acest an s-au
adăugat patru limbi: Bașchiria, Bengali,
Burmez, Amharic; în total au fost traduse și
tipărite peste 150 de cărți în diferite limbi.
În 2016 am ținut 14 conferințe de
pregătire a lucrării cu liderii și profesorii din
Eurasia și țările arabe; de exemplu la
sesiunea din Surduc au participat păstori,
peste 40 de profesori și lideri din 10 țări. De
asemenea a fost o sesiune pentru lucrarea
cu liderii din 6 țări care au studiat limba
engleză și studiu biblic.
În două săptămâni de pregătire am
predat Judecătorii, Istoria lui Israel și
principii pentru lideri. În urma evaluării am
fost încurajați să vedem progresul lucrării:
liderii au 158 de grupe cu 2,133 studenți în
65 de localități. Acești lideri lucrează în 38

de închisori, 20 de spitale, 10 azile și multe
orfelinate; de asemenea ei predau în 102
școli și 21 centre de reabilitare.
În 2016 avem 90 de institute de studiu
biblic (program de 3 ani) în Euro-Asia și
am avut 9 graduări în România, Ucraina,
Moldova, Kirgyzstan, Siberia, Moscova (2).
În acest an au fost deschise cinci noi
institute biblice.
În 2016 am lucrat în 152 de închisori
prin studii biblice în
penitenciare, prin
evenimente speciale și
cursuri
prin
corespondență. Se
lucrează
prin
corespondență cu 35 de
închisori; iar în celelalte
închisori se lucrează
prin studii biblice
săptămânale; se fac
pregătiri speciale pentru
cei care lucrează în închisori. În unele
orașe se lucrează cu cei care ies din
închisori prin centrele de reabilitare pe
lângă biserici. Într-o închisoare, în urma
studiului biblic s-a format o biserică și 6
persoane au fost botezate, iar alte 7 doresc
să primească botezul. În urma studiului
biblic oamenii se schimbă și directorul ne-a
mulțumit pentru lucrare și ne roagă să
mergem zilnic la închisoare.
În 2016 au fost organizate peste 545 de
tabere cu studii biblice pentru copii, tineri,
familii, văduve, orfani, persoane cu
dizabilități, sport, etc., cu 80.802 de
participanți din care 18,300 au primit pe
Domnul Isus… (Mia și Costel Oglice)

Au auzit, au văzut, au venit
O cântare de Crăciun iubită de
noi are cuvintele, „Auzi, corul
îngeresc, Mărire lui Dumnezeu...”
În limba engleză este:
„Hark! the herald angels sing,
Glory to the newborn King!”
Primul cuvânt e foarte expresiv,
Hark! ș i înseamn ă : Ciule ș te
urechile bine, ascultă
atent, fă
lini ș te ca s ă po ț i auzi ceva
extraordinar, fii atent fiindcă se
aude ceva uimitor...
La Nașterea Domnului Isus, e
scris că niște păstori păzeau oile în
câmp și era noapte. Atunci, un
înger al Domnului a coborât cu
strălucirea lui lângă ei și le-a spus
vestea Nașterii Domnului nostru.
Ei au auzit. Și apoi e scris că
„s-au dus în grabă” la Betleem să
se convingă de cele auzite. Noi să
nu fim anchilozați la picioare
Magii au văzut steaua. Din
puzderia miilor de stele, una era
steaua care prevestea nașterea
Regelui din Iudea. Și despre magi
aflăm că nu s-au lăsat până nu Lau găsit pe Pruncul Rege ca să I
se închine. Și noi să facem la fel.
Un colind frumos de Crăciun în
tradiția poporului englez cântă
despre cele „Douăsprezece zile
până la Crăciun”, în fiecare zi
având un cadou, un semn al
dragostei pentru cineva drag. Iar
una din poeziile simple și ușoare
pe care toți am învățat-o când
eram mici a fost „Isuse, eu de ziua
Ta, Îți fac cadou inima mea...”
Să fim atenți, să auzim ca
păstorii. Să vedem ca Magii. Și
mai ales, să-I aducem Domnului
închinarea și darurile noastre!

Nicolae
Steinhardt
1912 - 1989
- Născut la
Pantelimon, lângă
București.
- Întemnițat șase
ani la închisorile de
la Jilava, Gherla și Aiud. Evreu
încreștinat (în biserica ortodoxă), și
botezat la închisoarea din Jilava.
- Înmormântat la Mănăstirea Rohia,
în Maramureș.
Fusese chemat în strada Ștefan Furtună ca să
fie martor împotriva unor prieteni, intelectuali
de marcă. A refuzat să fie martor al acuzării,
și astfel și-a pecetluit soarta, fiind arestat. Ce
urmează mai jos sunt cuvintele tatălui său,
Oscar Steinhardt, bucuros că fiul său nu și-a
pătat conștiința și mulțumit că luptă împotriva
întunericului. (Din cartea „Jurnalul Fericii”)
— E adevărat, zice tata, că vei avea
zile foarte grele. Dar nopţile le vei avea
liniştite - vei dormi bine. Pe când dacă
accepţi să fii martor al acuzării vei
avea, ce-i drept, zile destul de bune,
dar nopţile vor fi îngrozitoare. N-o să
mai poţi închide un ochi. O să
trebuiască să trăieşti numai cu
somnifere şi calmante; abrutizat şi
moţăind ziua toată, iar noaptea
chinuitor de treaz. O să te perpeleşti ca
un nebun. Cată-ţi de treabă. Hai, nu
mai ezita. Trebuie să faci închisoare.
Mi se rupe şi mie inima, dar n-ai
încotro. De altfel, chiar dacă apari
acum ca martor al acuzării, nu fi prost,
după şase luni tot te ia. E sigur.
Argumentul acesta din urmă, perfect
logic, negustoresc şi avocaţial, mă
impresionează îndeosebi. Doar că şase
luni când ţi-e frică e cât o veşnicie.Tata
însă, din ce în ce mai senator roman, îi
dă mai departe:
— Pregăteşte-ţi prin urmare
lucrurile pentru luni. Vezi, ia-ţi numai
lucruri uzate. Şi în astea trei zile care
ne rămân să nu-mi vorbeşti nici un
cuvânt despre proces, Securitate,
închisoare. Vreau să le petrecem
împreună, plăcut şi liniştit…

„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)

Copiii cu colinda în casa familiei Ilisie

Cu colinda la Chick-fil-A

Bun Venit la noi, Isuse,
Coborât din zări senine,
Pâine rumenită bine
În cuptorul cu suspine!
Ai venit jos între oameni,
Sub un cer de promoroacă,
La flămânzii și desculții
Din coliba cea săracă.
Bun Venit la noi, Isuse,
De la sânul cald de Tată,
Într-o lume fără pace,
În păcate cufundată.
Vai, și n-am avut odaie,
Nici un colț într-un bordei!
Te-am lăsat în grajd, în paie,
Într-o iesle, printre miei!
Bun Venit la noi, Iubire!
Tu, Iubire infinită,
Cel ce ne-ai adus nădejdea,
Biruința în ispită…
Frumusețea umilinței,
Într-o lume de mândrie…
Peste inima zdrobită,
Untdelemn de bucurie.

Duet, frații Ilie și Sami
Negru;

Brian Drinkall,
misionar în Malaezia

Bun Venit în casa noastră,
La cei slabi, cuprinși de teamă,
Tu, Stăpânul veșniciei, —
Dumnezeu cu noi de-o seamă!
Ai ales Betelul nostru
Casa inimii pribege…
Bun Venit la noi, Isuse,
Fii slăvit al nostru Rege! (vp)
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