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Maria s-a sculat chiar în zilele acelea, și a plecat în grabă spre munți,
într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia, și a urat de bine
Elisavetei. Cum a auzit Elisaveta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în
pântece, și Elisaveta s-a umplut de Duhul Sfânt. Ea a strigat cu glas tare:
— Binecuvîntată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul
pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului
meu? Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat
pruncul în pîntece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut; pentrucă
lucrurile, cari i-au fost spuse din partea Domnului, se vor împlini.
Și Maria a zis:
— Sufletul meu mărește pe Domnul, și mi se bucură duhul în
Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentrucă a privit spre starea smerită a
roabei Sale. Căci iată că de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice
fericită, pentru că Cel Atot Puternic a făcut lucruri mari pentru mine.
Numele Lui este sfînt, și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste
cei ce se tem de El. >>> (Luca 1:39-50)

MAGII
Dr. Alexa Popovici
„Unde este Împăratul de curînd născut al Iudeilor? Fiindcă I-am văzut steaua
în Răsărit, și am venit să ne închinăm Lui.” (Ev. Matei 2:2)
Era pe-atunci, în vremurile vechi, mai ales în părțile Răsăritului, un
obicei frumos, generator de prietenie și de pace, ca la nașterea unei odrasle
regale, persoanele de mare vază, cei de os domnesc, să vină și să i se închine
noului născut, să-i aducă daruri. De aceea au călătorit magii din părțile
Răsăritului, călăuziți de stea, pînă în Iudea.
Cum steaua a dispărut, magii s-au dus la Ierusalim. Acolo au rămas
nedumeriți de lucrurile pe care le-au găsit. Nimeni nu s-a bucurat, n-a fost
nici o exaltare în popor, și nimeni nu știa nimic de un prinț nou născut. Au
întrebat întîi și apoi au făcut o declarație explicativă a căutării lor. Declarația
lor, dezvăluirea căutării lor, a produs la Ierusalim tulburarea la casa regală, și
tulburare în „tot Ierusalimul.” S-au făcut ședințe, întruniri la cîteva nivele ale
societății, au fost convocați preoții și cărturarii. Iar aceștia au făcut studii,
cercetări în vechile profeții, pînă au aflat revelațiile divine înscrise în sulul
Cărții. Probabil că Irod și înalții demnitari din vremea aceea nici nu auziseră
pînă atunci de asemenea revelații divine. Și n-a știut nici poporul de o
asemenea comunicare divină prin profeți. Ce mare greșală se face cînd
comunicările lui Dumnezeu sunt nebăgate în seamă și apoi rămîn uitate! În
declarația lor, forțată de împrejurări, magii au spus câteva lucruri
mari, bune în toată vremea și bune și pentru noi, cei de azi.
Dacă le vom urma și noi, ne vom asemăna
cu acești înțelepți care au găsit pe
Mîntuitorul, și I-au adus daruri.
Întâi, magii declară că S-A NĂSCUT
UN ÎMPĂRAT. „Unde este Împăratul de
curînd născut al Iudeilor?” Pe Acesta Îl
căutau ei. Da, Acel care S-a întrupat și a
venit jos, la noi, la oameni, a fost un
Împărat. Ba chiar mai mult, El a fost
Împăratul împăraților, Regele regilor,
Domnul domnilor. El a coborît din cer. Au știut îngerii, dar n-au știut
oamenii, fiindcă solia divină, înștiințarea prin profet, a fost nebăgată în
seamă, a fost neglijată și apoi uitată. Acolo a avut loc o lucrare
dumnezeească.
Mai tîrziu, autorul epistolei către Evrei scria despre minunea
întrupării: „Tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci Mi-ai pregătit un trup...”
(Evrei 10:5). Era acolo contrastul: Dumnezeu adevărat din Dumnezeu
adevărat a luat un trup pregătit în taină de Cel Preaînalt, iar omenirea, pentru
care El a venit, nu știa nimic. Și a avut nevoie Dumnezeu de niște magi din
Răsărit, de o stea pe cer, ca vechile hrisoave ale profetului să aibă din nou
glas și să fie auzite. (va urma)

Copiii noștri miercuri seara la adunare

Darurile Magilor
„Au intrat în casă, au văzut pe Pruncul
cu Maria, mama Lui, s-au aruncat cu fața la
pământ și I s-au închinat; apoi și-au deschis
visteriile, și I-au adus daruri: aur, tămâie și
smirnă” (Matei 2:11).
1. Darul potrivit pentru un rege. Aurul
era darul regal, darul prin care cel ce-l
primea era prețuit ca majestate. Magii au
venit până la Betleem ca să se închine
regelui nou născut. Cum ne închinăm noi
astăzi Domnului Isus?
2. Darul potrivit pentru Fiul lui
Dumnezeu. Tămâia era o rășină aromatică strânsă din pomii Arabiei, și era
arsă în semn de consacrare față de Dumnezeu. Magii au afirmat prin darul
acesta că Pruncul din Betleem era divin. Cu ce daruri venim noi înaintea
Domnului Isus?
3. Darul suferințelor. Smirna era un parfum uleios folosit la îmbălsămare,
o prevestire dureroasă a suferințelor Domnului Isus pe cruce. Ce daruri îi
aducem noi, știind că El a murit pentru noi, Și-a dat viața ca ispășire și
răscumpărare pentru noi? Cum sunt darurile noastre l

t Mâine, fratele Petre Ordeanu va
fi supus unei operații la inimă la
spitalul Lutheran General Hospital.
Operația nu e ușoară, și chiar dacă e
destul de frecventă în medicina de azi,
îndemnăm pe cei care pot, să fie
mâine în post și rugăciune; familia
deja s-a legat în hotărârea aceasta, și
îndemnăm frațietatea
să ne arătăm dragostea
față de păstorul
bisericii în felul
acesta.
t Să ne unim în
rugăciune penru
ceilalți bolnavi pe care
îi avem în adunare. Să cerem ca
Medicul cel Mare să le dea vindecare
deplină, să ne scape de epidemia
virusului Covid-19, și să fim iarăși
împreună la casa Domnului, în
adunare plini de bucurie.
t Pentru unii e ceva necunoscut,
dar în fiecare miercuri seara, când noi
suntem în sanctuar, jos în sala de
părtășie copiii noștri au activități la
care sunt supravegheați de surori și
frați educatori: cântări, memorizarea
versetelor biblice, lucru manual,
pregătiri pentru programul copiilor de
Crăciun. Să-i avem în rugăciune.
t Și anul acesta copiii vor merge
cu colindul la câteva case, iar tinerii
de asemenea. Deși nu vom avea o
masă de Crăciun, tinerii și copiii vor
merge cu colinda și chiar dacă nu vor
intra în case, ei doresc să facă bucurie

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).
Când ai venit aici, Isuse,
Un fiu al omului să fii,
Te-ai deslipit de slăvi nespuse,
Le-ai dat pe-un hârb care căzuse,
Unul ca mine, ce pierduse
Cărarea vieții în pustii…
Când ai venit întâia oară
Ca să mă scoțide sub blestem,
N-ai vrut paradă militară,
N-ai vrut palat, n-ai vrut comoară,
Ci doar o iesle de la țară,
În staulul din Betleem.
Ai vrut să fi sărac în lume,
Te-ai furișat parcă-n secret,
Stăpânitor și Domn anume, —
Tâmplarul Iosif să-ți dea nume?
Și-o țărăncuță să-Ți îndrume
Primii Tăi pași în Nazaret?
Așa ai vrut, smerit să-Ți fie,
Tot umbletul pe-acest pământ,
Ca să-mi arați o pildă vie,
Cum este-a Ta Împărăție,
Și cum ești Tu, Cel din vecie
Ca Miel de jertfă, blând și sfânt.
Când ai venit întâia dată
Tu, Cel ce-n veci Stăpân erai,
Te-ai coborât aici în gloată
Să-mi dai Iubirea minunată,
Și slava Ta adevărată,
Și să mă scoți din hău, la Rai! (vp)
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Când ai venit aici, Isuse…

Biserica la rugăciune:

