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„…pentru că în casa de poposire nu era loc pentru ei.” (Luca 2:7)
„Să nu dați uitării primirea de oaspeți, căci unii, prin ea au găzduit, fără să știe, pe
îngeri” (Evrei 13:2)
„Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie; fiți primitori de oaspeți!” (Romani 12:13).
„Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire!” (I Petru 4:9).
Primirea de oaspeți era în vechime privită ca ceva natural, o dovadă de bunul
simț al oamenilor față de străini și mai ales pentru rude. Iosif și Maria erau din
casa lui David, și strămoșii lor au locuit în Betleem. Într-un fel am zice că
veniseră acasă. Dar iată că nu s-a găsit loc pentru ei acolo. Casa de poposire,
hanul din sat, era plin de lume, și nimeni nu s-a găsit să-i primească. E trist că
nimeni nu și-a deschis casa pentru Împăratul slavei. Ioan scria în Evanghelia sa:
„A venit la ai Săi, și ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1:11).
Dar astăzi…? Domnul Își caută un loc de popas în inima ta, o vatră a iubirii,
un leagăn al cântărilor… Îl vei primi sau nu?

Bucurați-vă! Nu suntem uitați!
„Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu, și-i vor pune numele
Emanuil”, care, tîlmăcit, înseamnă: „Dumnezeu este cu noi!” (Matei 1:23).
Avem făgăduința sacră din partea lui Dumnezeu că nu suntem uitați,
că poartă de grijă de noi, că Se uită la noi, că este cu noi. Și dovada cea mai
evidentă și permanentă ne-a dat-o prin Isus Hristos Mântuitorul nostru
scump, coborât în omenire ca să ne aducă răscumpărarea. Dumnezeu i-a dat
proorocului Isaia o încurajare în momentele grele de disperare: „Acum, așa
vorbește Domnul, care te-a făcut, Iacove, și Cel ce te-a întocmit, Israele!” Nu
te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.” (Isaia
43:1). Popor ales, nu ești uitat, Dumnezeu Se gândește la tine!
Richard Wurmbrand, în cartea „Strigătul Bisericii Prigonite”, are un
fragment în care explică unor musafiri din străinătate bucuria de pe fața lui:
„…Într-o după amiază, am rămas să mă odihnesc
puţin, în casa unui frate, într-un oraş de provincie. Ma trezit spunându-mi: "Au venit nişte fraţi din
străinătate". Erau peste hotare oameni care nu ne
uitaseră şi nu ne părăsiseră.
Un şir de legături creştine formaseră o filieră de
ajutor pentru familiile creştinilor persecutaţi, aducând
şi literatură creştină.
Am găsit în camera alăturată şase fraţi care
veniseră cu asemenea daruri. Au vorbit mult cu mine.
Li se spusese că, la adresa la care se aflau, vor găsi pe cineva, care fusese 14
ani la închisoare şi au dorit să-l cunoască. Le-am spus că eu sunt acea
persoană. Mi-au spus: "Ne-am aşteptat să vedem un melancolic.
Dumneavoastră sunteţi plin de bucurie, deci nu semănaţi cu omul căutat".
I-am asigurat din nou că sunt persoana căutată şi că bucuria mea se
datora venirii lor şi faptului că nu mai eram singuri şi uitaţi…”
Psalmistul David avea cântarea încrederii în Dumnezeu: „Domnul este
lumina și mântuirea mea: de cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții
mele: de cine să-mi fie frică?” (Psalmul 27:1)
La Nașterea Domnului Isus în Betleemul din Iudeia, cerul tresaltă de
bucurie, și perdeaua se dă la o parte pe câmpul unde păstorii vegheau la oi, ca
să se audă cântarea de bucurie a îngerilor din văzduh… Păstorii care s-au dus
la ieslea unde era Pruncul, și s-au convins că cele spuse de înger erau
adevărate, e scris că s-au întors slăvind și lăudând pe Dumnezeu. Bucuria le
inundase inima. Despre Magii veniți din îndepărtatul Răsărit, când au văzut
din nou steaua pe care o pierduseră, e scris că n-au mai putut de bucurie
(Matei 2:10). Bucuria Cerului se revarsă peste pământ.
Sus inima, Biserică iubită! Emanuel — Dumnezeu este cu noi! Nu
suntem uitați. Dumnezeu Și-a adus aminte de îndurarea Sa (Luca 1:54).

adunare după ce Domnul
i-a dat vindecare din
boala prin care a trecut.
De asemenea s. Florica
Popa a fost cu noi,
întărită în sănătate,
aducându-ne și vestea
❁ Felicităm pe s. Amber bună că n-a avut heartattack, așa cum se
Ilisie la binecuvântarea
anunțase.
pe care a primit-o din
partea Domnului, și la
❁ De vineri, 11 ianuarie
un pas important din
2019, tinerii vor reîncepe
❁ Dintre cei cu care Tatăl viață: a fost admisă la
studiul biblic de la 7:00
ceresc ne-a făcut bucuria universitatea DePaul.
pm (și în fiecare vineri
să fim împreună în
seara).
❁ Ieri un grup frumos
duminica trecută,
de tineri de la noi au
amintim pe aceștia:
❁ Din duminica de 6
fost în oraș în câteva
- Benjamin Pop și
ianuarie 2019, vom
locuri pe străzi și la
soția, Emily Pop, din
Pacific Garden Mission, începe clasa de catecheză
Houstos, TX. Benny e
unde au împărțit haine și pentru candidații pentru
frate de corp cu s. Méa
următorul botez.
alimente la cei mai
Ordeanu.
- Emanuel Dragomir și săraci. Ne bucurăm de
❁ La Mulți Ani de ziua
râvna lor și de dragostea
sora sa Becky, din
onomastică (cu
lor pentru lucrarea
Windsor, Canada;
întârziere), la 6 dec. de
Împărăției lui
împreună cu Lidia
Sf. Nicolae:
Dumnezeu.
Dragomit și fiica Abby,
- Nicu Mureșan,
din Chicago;
- Nicholas Dinu,
❁ Sora Lidia Mic a fost
- fratele Ieremia
- Nicolae Clonda,
Varvara ne-a adus salutări în mijlocul nostru la
- Niculina Bulboacă.
❁ Astăzi, la terminarea
sericiului de închinăciune
de dimineață sunteți cu
toții invitați în sala de
părtășie la o masă de
bucurie și aniversare a
Nașterii Mântuitorului. În
cadrul mesei, vom avea și
un program festiv de
cântări, poezii, urări și
mărturii.

de la bisericile vizitate
în călătoria făcută de
curând în România
împreună cu soția:
bisericile din Alba Iulia,
Constanța, Medgidia.

❁ Saluăm între noi astăzi pe fratele și sora Costel și Mia
Oglice, din Chattanooga, TN. care lucrează din anul 1984 în
organizația Precept Ministries. În prezent au funcția de
directori în departamentele de misiune în țările arabe și
regiunea Eurasiei din cadrul organizației Precept, călătorind
intens în țările unde deschid seminarii de studiu biblic și
misiune. Anul acesta au pregătit peste 800 de lideri în 80 de
Institute Precepts cu mii de studenți, lucrători și misionari.
Spre deosebire de alți ani când stăteau la noi un timp mai îndelungat, din
cauza programului încărcat pe care îl au de sărbători, vor fi la noi numai în
duminica aceasta. Îi îmbrățișăm cu toată dragostea.

„De aceea, luați
toată armătura
lui Dumnezeu, ca
să vă puteți
împotrivi în ziua
cea rea, și să rămâneți în picioare,
după ce veți fi biruit totul! (Ef. 6:13)

Chivotul
Am venit să colindăm,
În Ajun să vă cântăm
Cântece de bucurie,
Din a Cerului tărie:
Cel Slăvit fără-nceput,
Într-o iesle s-a născut;
Cel nemuritor și Rege
A venit sărac, sub Lege;
A venit Domnul la noi,
Jos în staulul de oi,
Să ne-aducă bucurie
Din a Cerului tărie….
Repetăm programul serviciilor
divine din casa Domnului la noi:
23 dec. dimineața, Suita corului
seara, Programul copiilor
24 dec. luni, seara de la 7:00 - fanfara
după adunare tinerii merg cu colindul
25 dec. marți, 11:00 AM — Crăciun
(seara nu avem adunare).
30 dec. Ultima duminică din 2018
31 dec. luni, seara de la 7:00-9:00 PM
după adunare tinerii au masa.
1 ian. marți, 11:00 AM — Anul Nou
(seara nu avem adunare)
2-4 ian. 2019, seri de rugăciune la început
de an (7:00-8:00 PM)

Să poleiești cu aur lemnul
Din Sfânta Sfintelor de jos,
Ca să arate strălucirea
De sus, din slava lui Hristos.
Și aurul care îmbracă
Tot lemnul sfântului chivót,
Să oglindească-n lumea noastră,
Pe Domnul slavei Savaót.
Să nu se vadă decât aur,
Placat în lemnul de salcâm:
Să știm că El, Hristos, e Rege,
Și-aici, și-n celălalt tărâm.
Așa cum lemnul din pustie,
Cu aur scump e poleit,
Pământul s-a unit cu Cerul
Când Domnul la noi a venit.
De scândurile pământene,
S-a prins un aur maiestos:
Oglinda blândei umilințe
Și-a frumuseții lui Hristos.
Jos, pe capacul mărturiei,
Acolo, între heruvimi,
Vine la noi, să ne vorbească,
Preasfântul dintru’ Înălțimi.
…Și în cătunul fără faimă,
În Betleemul cel uitat,
Culcat în iesle, strâns în fașe,
Chiar Dumnezeu ne-a cercetat! (vp)
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