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„… iată că au venit niște magi din Răsărit la Ierusalim, și au întrebat: „Unde 
este Împăratul de curînd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua în 

Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.” (Matei 2:1-2)
Magii aceștia au fost pe drept numiți înțelepți. Nu pentru că știau multe din 

mersul stelelor, sau că aveau trecere la vreun împărat din Răsărit, ci pentru că:
1. L-au căutat pe Domnul până L-au găsit: „Unde este Împăratul de 

curând născut al Iudeilor?”
2. S-au lăsat călăuziți de Dumnezeu: „Fiindcă I-am văzut steaua în 

Răsărit…”
3. Au venit să se închine Domnului: „…și am venit să ne închinăm Lui.”

Ce potrivită e zicala: „Wise men still seek Him” (Înțelepții și azi Îl caută) ! — 
Oare vom fi și noi ca ei? Într-o vreme când toți caută și aleargă după lucruri 
vremelnice, noi să-L căutăm pe Domnul!



Scurte Comunicări

de Alexa Popovici

Să nu uităm că Magii au venit să se închine Domnului. Întotdeauna, 
credința adevărată duce la închinăciune, și invers, adevărata închinăciune 
arată credincioșie față de Domnul. Ce contrast de stări observăm la Ierusalim 

când au venit magii! Poporul ales, acei ce aveau 
patrimoniul profețiilor, erau străini; iar străinii au venit 
ei să I se închine Mântuitorului.

Este și mai curios faptul, că după ce cărturarii i-
au comunicat lui Irod că într-adevăr se află scris în 
profeții că Acel ce va fi Păstorul Se va naște în 
Betleemul lui Iuda, totuș nimeni din poporul ales, nici 
cărturarii, nici preoții, nimeni, absolut nimeni, nu s-a 
dus la Betleem să vadă adevărul profeției și să se 
închine Trimisului lui Dumnezeu. Niște străini din 
Răsărit, da, au venit să se închine; însă cei aleși ai lui 

Dumnezeu, poporul la care i-a trimis Dumnezeu pe profeți, n-au avut nici un 
interes în închinăciunea față de Solul venit de sus.

A fost atunci, și probabil așa este și astăzi, o nepăsare vizibilă față de 
închinăciunea în duh și în adevăr. Am întâlnit biserici de-ale noastre, unde au 
înlocuit serviciile divine ale bisericii, cu unul singur pe săptămână; îi dăm lui 
Dumnezeu nu ce avem noi mai bun, ci cât mai puțin.

Astăzi, sărbătoarea Nașterii după trup a Mântuitorului a fost făcută o 
sărbătoare „a familiei”, a activităților în familie, iar Bisericii adunate 
împreună i s-a furat dreptul de a sărbători Întruparea Domnului Isus Hristos. 
Dar nu numai la sărbătoarea aceasta, ci de regulă, în fiecare Duminică se face 
altceva, se înlocuiește închinăciunea cu alte preocupări.

Peste sărbătoarea Nașterii s-au suprapus, s-au încărcat multe, multe 
lucruri străine, și pentru închinăciunea adevărată n-a mai rămas loc și timp. 
Există o ispită foarte camuflată, ca cei credincioși să nu se mai închine 
Mântuitorului. În ziua specială pusă de o parte pentru glorificarea coborârii 
Lui în omenire, noi ar trebui să punem primul accent, să perpetuăm 
închinarea noastră Domnului Isus. Magii au venit să se închine Pruncului. Să 
ne bucurăm în închinăciunea față de Acela care a venit la noi, a Domnului 
Isus Hristos. Ce păcat că unii se ocupă cu alte activități pe care le cred 
cardinale și uită spiritualitatea acestei sărbători.

Ar trebui să dăm la o parte tradiția greoaie și să luăm frumusețea 
sfântă a miezului acestei sărbători, să cultivăm măreția și puritatea cu care 
magii s-au apropiat de Pruncul coborât la noi. Sărbătaorea nașterii are 
valoarea ei în preamărirea și bucuria în credincioșie că El este Emanuel, 
Dumnezeu cu noi!



 

n Masa de Crăciun din 
duminica trecută a fost o 
bună ocazie de a fi 
împreună cu musafiri care 
au fost invitați special să 
ia parte cu noi la 
închinăciune și la bucuria 
părtășiei la masă. Sala de 
jos cu mesele împodobite 
frumos a fost 
neîncăpătoare, și surorile 
de la bucătărie s-au 
întrecut pe ele în arta 
culinară. Fie ca Bunul 
Dumnezeu să dea o 
răsplată bună celor care s-
au ostenit ca masa din 
duminica trecută. (în 
fotografia de mai sus, 

surorile care au lucrat la 
pregătirea mesei).

n Ne-am bucurat de 
musafirii care au fost cu 
noi, printre care:

- Nelu și Florica 
Ticarad, din Indiana, 
prieteni ai familiei Zah;

- Mia și Costel 
Oglice, vicepreședinți în 
departamentul de 
misiune de la 
organizația Precept 
Ministries, și Eunice, 
fiica lor, ne-au umplut 
de bucurie cu veștile 
bune de pe câmpul 
misionar, și prin 
exemplele de credință și 

eroism de care dau 
dovadă sfinții Domnului 
din regiunile unde încă e 
prigoană împotriva 
credinișilor Domnului 
Isus.

n Slavă Domnului 
pentru însănătoșirea dată 
fratelui Dumitru  și sorei 
Maria Marandiuc, care 
au fost cu noi la adunare 
după o lungă absență din 
cauza operației și a 
tratamentului medical 
sever la care au fost 
supuși.

n Salutăm astăzi cu 
noi pe Alex și Melania 
Popovici din Denver, 
Colorado; de asemenea 
pe Julian și Sarah Savu, 
medici în Marshfield, 
Wisconsin. 

n Avem salutări de la 
frații: Pitt Popovici, din 
Atlanta; Nicu Tătar, din 
Hațeg; Pavel Pența, din 
Australia; Daniel Mariș, 
din București; Ovidiu 
Rauca, San Francisco…

n O veste bună: În urma 
demonstrațiilor interne și a 
protestelor internaționale, 
Parlamentul Bulgariei a 
cerut revizuirea Proiectului 
de Lege a Cultelor înainte 
de votare, pentru a nu priva 
de drepturi cultele 
protestante și activitățile 
Societăților de misiune.

n Masa de Crăciun din duminica trecută a fost o bună ocazie de a fi 
împreună cu musafiri care au fost invitați special să ia parte cu noi la 
închinăciune și la bucuria părtășiei la masă. Sala de jos cu mesele 
împodobite frumos a fost neîncăpătoare, și surorile de la bucătărie s-au 
întrecut pe ele în arta culinară. Fie ca Bunul Dumnezeu să dea o răsplată 
bună celor care s-au ostenit ca masa din duminica trecută.
n Ne-am bucurat de musafirii care au fost cu noi, printre care:

- Nelu și Florica Ticarad, din Indiana, prieteni ai familiei Zah;
- Mia și Costel Oglice, vicepreședinți în departamentul de misiune de 

la organizația Precept Ministries, și Eunice, fiica lor, ne-au umplut de 
bucurie cu veștile bune de pe câmpul misionare, și exemplele de 
credință și eroism de care dau dovadă credincioșii Domnului din 
regiunile unde încă e prigoană împotriva credinișilor Domnului Isus.

n Slavă Domnului pentru îndurarea Sa cea mare și însănătoșirea dată 
fratelui Dumitru  și sorei Maria Marandiuc, care au fost cu noi la 
adunare după o lungă absență din cauza operației și a tratamentului 
medical sever la care au fost supuși.

n Salutăm astăzi cu noi pe Alex și Melania Popovici din Denver, 
Colorado. unde sunt membri în biserica Applewood, păstorită de Dr. 
Calvin Wittman, care este și profesor la seminarul Baptist din Kansas, și 
lector în curusrile modulare periodice la Universitatea Emanuel din 
Oradea, unde colaborează în mod special cu fratele Dan Botica în 
traducerea în limba română a cărților scrise de dânsul. Ultima carte 
tradusă este Exod, un comentar homiletic din serialul Decalogului, 
primele cinci cărți ale lui Moise.
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Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

„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)

CÂND AI VENIT…

Când ai venit la noi,  noi așteptam
Să vii cu slăvi pe-a Cerului sprânceană,
Dar ai venit așa cum nu credeam:
Firav și blând, și mic, fără coroană.

Nu ne-ai vorbit cu timbrul greu de Leu,
N-ai strălucit cu Fața Ta de soare,
Din brațul Tău stăpân de Dumnezeu
Nu s-au desprins săgeți scânteietoare…

Vârtej de foc n-a fost ‘naintea Ta,
Și n-ai cutremurat deloc pământul,
Iar nimbul slavei nu Te-mpodobea,
Și nu Ți-a fost porfirul scump veșmântul…

Căci… ai venit pe ușa cea din dos,
Ca un prieten care vine-acasă,
Așa cum vine Mirele sfios,
Să-aducă un cadou pentru Mireasă.

Dar ce surpriză tristă Ți-am făcut,
Că nu Te-am așteptat cu flori pe cale;
Că ai venit, și nu Te-am cunoscut,
Nu Te-am primit voioși cu Osanale.

Și Te-ai făcut un Prunc, un copilaș,
Ai coborât din Tronul de mărire,
La iesle, grajd, gunoi, ca un slujbaș,
La scutece, la plâns, la prigonire.

Isuse drag, slăvitule Isus,
Venim la Tine azi cu închinare,
Să-Ți mulțumim c-ai lăsat Cerul sus,
Ca să ne-aduci lumină și splendoare.

Ce har dumnezeiesc! Ce har bogat!
Să vii la noi cu-a dragostei solie!
Și când ai coborât de la Palat, —
Cu noi Te-ai făcut una pe vecie! (vp)

””oooOOoo

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)

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….

Căci mai mult face o zi în curțile Tale decât 
o mie în altă parte; eu vreau mai bine să stau 
în pragul Casei Dumnezeului meu, decât să 

locuiesc în corturile răutății!
Psalmul 84:10

Programul de 
Sărbători la 
noi:

Mâine, ziua de  
Ajun a Crăciunului, 
adunare de la 7:00 seara, când 
fanfara va împodobi serviciul de 
închinăciune.

Tinerii vor merge cu colinda 
după terminarea serviciului divin.  

Marți, în ziua de Crăciun, 
vom avea adunare de la 11:00 
dimineața. Iar miercuri nu vom 
avea adunare.

l Cine n-are Crăciunul în 
inimă, nu-l găsește nici sub pomul 
de Crăciun.

l Avem nevoie de sărbătoarea 
Nașterii Domnului, ca să ne 
aducem aminte că suntem aici cu 
un scop înalt: să-L iubim și să-I 
dăm slavă Fiului lui Dumnezeu!

l La Crăciun, toate drumurile 
duc acasă , ad ică î napo i l a 
Dumnezeu.

l Mesajul Crăciunului e 
simplu: Dumnezeu este cu noi!

l Unii cumpără cadouri de 
Crăciun cu banii din anul viitor; la 
Crăciun Dumnezeu ne dă Darul lui 
nespus de mare, fără plată. 


