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Advent 3

Cheia Casei lui David
La Isaia 22:22-23, sunt cuvintele: „Voi pune pe umărul lui cheia casei lui
David: când va deschide el, nimeni nu va închide, și când va închide el, nimeni
nu va deschide. Îl voi împlânta ca pe un drug într-un loc tare, și va fi un scaun
de slavă pentru casa tatălui său.”
Cheile sunt semnul puterii și semnul încrederii. Când noi dăm cuiva
cheile de la casa noastră, acela are putere să intre, să deschidă, să închidă, și e
persoana în care avem încredere deplină, pentru că toată casa e în mâna lui. Așa
este regele Eliachim din textul de mai sus din Isaia 22, pe care Dumnezeu îl pune
ca simbol al Mântuitorului, și pe al cărui umăr pune Dumnezeu cheia casei lui
David. Așa e Hristos Mântuitorul nostru. El are cheia casei lui David. El este
moștenitorul care avea să șadă pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu.
Împărăteasa din Seba îi spunea regelui Solomon, care era atunci un alt chip peste
veacuri al Domnului Isus: „Binecuvîntat să fie Domnul, Dumnezeul tău, care S'a
îndurat de tine, și te-a pus pe scaunul Lui de domnie ca împărat pentru Domnul,
Dumnezeul tău!” (2 Cronici 9:8). Iar Isaia spunea profetic: „El va face ca
domnia Lui să crească, și o pace fără sfîrșit va da scaunului de domnie al lui
David și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire,
de acum și-n veci de veci: iată ce va face râvna Domnului oștirilor. ” (Isaia 9:7).
Cu adevărat Domnul Isus Hristos are cheia tuturor făgăduințelor lui
Dumnezeu. Ca Stăpân al casei lui David, El are și cheia Casei Lui. Când S-a
coborât pe pământ, la întruparea Sa miraculoasă în zămislirea ca om în fecioara
Maria, Domnul Isus vine ca Stăpân al Casei lui David. El are cheia. Magii au
întrebat: „Unde este Împăratul de curând născut al iudeilor?”
Cel născut și culcat în ieslea din Betleem e Regele, Stăpânul, Cel care are
pe umărul Lui cheia întregului univers. Slăvit să fie Numele Lui în veci!

v Salutăm în mijlocul nostru pe sora Daniela B., venită din România, soră
de corp a sorei Lidia Moșman. La data de 5 ianuarie 2020, sora Moșman
împlinește vârsta de 60 de ani și familia fiului Silviu Moșman și a fiicei Flavia
Neagu i-au făcut surpriza să cheme în America pe una din surori, s. Daniela, ca
să vină aici și să sărbătorească ziua de naștere împreună. Spunem și noi cu
bucurie, Bun Venit în mijlocul nostru.
v Astăzi după masa, între serviciile de închinăciune ale bisericii (de la
12:30 la 4:30), copiii vor merge să colinde la câteva case și familii. Mulțumim
celor care vor fi cu supravegherea lor pe drum și în familiile unde vor cânta
cântări de Nașterea Mântuitorului.
v Duminica viitoare va avea loc programul de Crăciun al copiilor, cu
poezii, versete biblice, cântări și o piesă despre Nașterea Domnului Isus, la
serviciul divin de dimineață de la orele 10:00.
v Ieri după amază am avut masa de Crăciun a bisericii Betel. Mulțumim
din inimă surorilor care au lucrat pentru pregătirea meniului atât de bogat.
Mulțumim sorei Magdalena Capotă pentru organizarea și mobilizarea frumoasă a
suorilor la bucătărie, și mulțumim sorei Ronela și fratelui Petru Ordeanu pentru
programul frumos alcătuit la masă, program în care ne-am delectat sufletele
bucuria părtășiei, în urările de har, versetele biblice, și în concursul întrebărilor
de cercetare a Bibliei. Mulțumim sorei Aurora Hiriț pentru pregătirea Tombolei
atât de bogate.
La masa aceasta am avut și musafiri. Familia Ilciuc a venit împreună cu
fratele Ted și sora Daniela Dobrin, de la biserica Logos. Iar fratele Ioan Nițu a
adus doi oaspeți: Viorel Brisan, de la biserica nr. 2 Timișoara (care și azi este cu
noi); și prietenul Romică Strâmban, din Chicago. Ne-am bucurat să fim
împreună ieri și le dorim binecuvântarea cerească de sărbătoarea Nașterii
Mântuitorului.
v Cauze pentru Rugăciune. Să luăm numele acestea în cămăruța
rugăciunilor de mijlocire, și să batem la ușa îndurărilor lui Dumnezeu:
- Joia trecută sora Viorica Ghera, fiind acasă, s-a împiedicat și a căzut foarte
grav, și din căderea aceasta și-a fisurat câteva vertebre la coloana vertebrală. În
urma acestui accident domestic, a fost în spital câteva zile, și acum este acasă.
Alții pentru care să mijlocim în rugăciune:
- Dorin Mitrofan, - Dorin Opriș; - Teo Pop, internat la spitalul Lutheran;
- Pușa Buhai, - Tatiana Bonca;
- Victor Moșman, - Dimitrie Marandiuc;
- Mihai Meglei (care a fost internat la Mayo Clinic în Minnesota, și după
intervenția de tratament cardiac la care a fost supus, este din nou acasă);
- Alla Dinu și copilașul nou-născut, Tristan Dinu;
- Vasile Căpățână, în Rep. Moldova.

Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El, și-i scapă din primejdie. Gustați și
vedeți ce bun este Domnul! Ferice de omul care se încrede în El! (Ps. 34:7-8)

Vinerea trecută, copiii la concursul de Gingerbread houses. Toți au câștigat!
Stânga: Luni 9
dec. a.c., la masa
de apreciere și
recunoaștere a
păstorilor etnici
din zona
Chicago.
Jos stânga:
familia Dani și
Alina Voica în
program.
Jos dreapta:
Tinerii, la
împodobirea
pomului de
Crăciun.

„ To t u ș i î n t u n e r i c u l n u v a
împărăți veșnic pe pământul în care
acum este necaz…” (Isaia 9:1).
Acest „totuși” — spune mult.
Pământul era stăpânit de întuneric.
Întunericul domnea aici, era stăpân.
Dar urma să vină Eliberatorul,
Lumina care rupe lanțurile morții.
„Eu sunt lumina lumii,” a spus
Domnul Isus despre Sine (Ioan 8:12).
Oricine crede în El, oricine își pune
încrederea în Numele Lui, și se unește
cu El în viață, în trăire, ajunge să fie
L u m i n ă : „ Vo i s u n t e ț i l u m i n a
lumii…” (Matei 5:14).
Lumina este cheia eliberării celor
care sunt în lanțurile întunericului.
Hristos are cheia eliberării lor. El
poate distruge puterea întunericului
care ține mintea oamenilor în bezna
păcatului și a morții. Iar ap. Ioan
spune că taina părtășiei sfinților este
să umble în lumină.
Din Fiodor Dostoevsky:
t Metoda cea mai bună să-l
oprești pe un prizonier să fugă, este să
te asiguri că nu află că este prizonier.
t Misterul cel mai mare al
existenței umane nu este în a te păstra
viu, ci în a-ți afla scopul pentru care
trăiești.
t Cu cât e noaptea mai
întunecoasă, stelele strălucesc mai
luminos. Cu cât ți-e mai adâncă
durerea, este și Dumnezeu mai
aproape de tine.

„Să ne uităm țintă
la Căpetenia și
Desăvârșirea
credinței noastre,
adică la Isus, care
pentru bucuria care-I era pusă înainte
a suferit crucea, a disprețuit rușinea, și
șade la dreapta scaunului de domnie al
lui Dumnezeu” (Evrei 12:2)
Din depărtări nemărginite,
Dintr-al slăvitului hotar,
Te-ai coborât Tu, Preaiubite
În lumea ruptă de ispite,
Să bei paharul meu amar.
Din universul de lumină,
Ți-ai așezat un cort la noi,
În noaptea de păcate plină,
În lumea putredă, meschină,
În șanțul marelui război.
Îți lași Tu slava jefuită,
Oare pe-acest străin meleag?
Să-Ți fie fața pălmuită!
Să-Ți fie fruntea zdrențuită?
Stăpân bătut…, Stăpân pibeag…
Tu, Creatorul și Puterea,
Tu, Dumnezeu din veșnicii,
Tu Grai ceresc și Tu Tăcerea,
Tu, Dragostea și Mângăierea,
Aici, la noi, în grajd să vii?
Dar n-ai vrut drumul printre stele,
Cât ai dorit să cobori jos,
Să vii la lacrimile mele,
Să-mi iei păcatele prea grele,
Să fi al meu Isus Hristos!
Slăvitu-Ți Nume-n veci să fie,
Isuse Doamne, înălțat,
Căci ne-ai scăpat de grea urgie,
Și ne-ai adus o-mpărăție,
Isuse, Mare Împărat (vp)
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