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Pacea să fie peste toți cei care veniți la Casa Domnului

Betleem, Casa Pâinii
„Și tu, Beteeme Efrata, măcar că ești prea mic între cetățile de căpetenie ale
lui Iuda, totuș din tine Îmi va ieși Cel ce va stăpîni peste Israel, și a cărui obîrșie
se suie pînă în vremuri străvechi, pînă în zilele veciniciei.” (Mica 5:2)
„Iosif s'a suit și el din Galilea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudea,
în cetatea lui David, numită Betleem, pentrucă era din casa și din seminția lui
David…” (Luca 2:4

MAGII

(continuare la Buletinul din duminica trecută)
Al doilea fapt din declarația magilor este că ei I-AU VĂZUT STEAUA ÎN
RĂSĂRIT. Nevrednicia uitării și nebăgarea în seamă a profeției venită de la
Dumnezeu, a făcut ca steaua cu vestirea ei să nu apară la Ierusalim, nu la preoți și
nu la cărturarii poporului ales, ci departe, „în Răsărit.” Acolo au văzut-o magii, și
au fost gata să facă drum lung, necunoscut, spre a I se închina Domnului.
Coborârea în omenire a Acelui care „a venit să caute și să mîntuiască ce era
pierdut,” trebuia să fie anunțată de o stea pe bolta înaltă a cerului. Magii au fost
martorii sinceri ai lucrării lui Dumnezeu, vasele alese de Dumnezeu, spre a lucra la
vestirea nașterii Mîntuitorului.
Azi, după ce Cuvântul lui Dumnezeu a ajuns să fie scris și la îndemâna
tuturor, unii caută să înăbușe vestirea nașterii Mântuitorului. Sunt oameni, și nu
puțini, care atribuie sărbătoarea Nașterii Domnului Isus
Hristos, unor sărbători vechi păgâne, cu motiv că
Biserica n-ar fi ținut sărbătoarea aceasta, zice-se
până prin anul 354 d.Hr., fără să ia în seamă
persecuția care i-a oprit pe creștini să o țină.
Dar creștinii au sărbătorit nașterea după trup a
Domnului Isus Hristos, odată cu sărbătoarea
păgână Saturnalia sau Brumalia, și probabil
au evitat s-o numească sărbătoarea Nașterii
Mântuitorului înainte de anul 354 d.Hr. spre a
nu fi prigoniți. Iar faptul că nimeni azi nu
cunoaște ziua în care S-a născut „Acel fără de început”
iarăși nu este o piedică să sărbătorim o zi din an și să glorificăm întruparea
Domnului Isus Hristos.
Și, în al treilea rând, magii declară, CĂ AU VENIT SĂ I SE ÎNCHINE.
„Am venit să ne închinăm Lui!” Întotdeauna, credința duce la închinăciune, și
invers, închinăciunea arată credincioșie. Ce contrast de stări! Poporul ales, acei ce
aveau patrimoniul profețiilor, erau străini; iar străinii au venit ei să I se închine
Mântuitorului. După ce cărturarii i-au comunicat lui Irod că într-adevăr este 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 se duce 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. Probabil așa este și astăzi, o nepăsare
vizibilă față de închinăciune.
Astăzi, sărbătoarea Nașterii după trup a Mântuitorului a fost făcută o
sărbătoare a familiei, iar bisericii i s-a luat dreptul de a sărbători întruparea
Domnului Isus Hristos. Există o ispită foarte camuflată, ca cei credincioși să nu se
închine Mântuitorului. Ar trebui să dăm la o parte tradiția greoaie și să luăm
frumusețea sfântă a sărbătorii, să cultivăm măreția și puritatea cu care magii s-au
apropiat de Pruncul coborît la noi. Sărbătaorea nașterii are valoarea ei: preamărirea
și bucuria în credincioșie că El este Emanuel, Dumnezeu cu noi!
de Dr. Alexa Popovici (1915-1997)

Copiii noștri cu colinda în duminica trecută

Vă invităm să ne
închinăm Domnului…
Astăzi, întregul program de
închinăcune este rezervat
cântărilor de fanfară.
„Sunați cu trâmbița în Sion!”
(Ioel 2:15)
(Miercuri nu vom avea adunare).
Joi seara de la 7:00, seara de Ajun
- Suita de cântări a Corului
După adunare tinerii vor merge
cu colinda.
Vineri, 25 Decembrie
slujba începe la 11:00 dimineața
- programul copiilor
Duminică, 27 Decembrie
de la 10:00 la 12:00
- Corul și programul tinerilor

Anunțuri
Fratele Petre Ordeanu a fost operat
la inimă (open-heart surgery) luni, 7
decembrie, și dăm slavă Domnului
pentru reușita operației. Ne rugăm să-i
dea Bunul Dumnezeu o recuperare
deplină a sănătății, ca să revină cu
bucurie între noi.
Din București am primit vestea că
fratele dr. Vasile Taloș, păstorul
bisericii „Buna Vestire” și soția
dânsului, s. Cornelia Taloș, au fost
infectați cu virusul Corona, și în urma

Familia Ionuț și Maria Pirtea, și copiii
Eduard și Andrei, care au fost cu noi din
29 iulie, au întregit pentru o vreme
întreaga familie Smahon, iar pentru noi
ca biserică au fost o binecuvântare.
infectării cu COVID fratele Taloș a
fost internat în spital pentru o îngrijire
specială. Să ne rugăm ca familia
aceasta să exprimenteze harul lui
Dumnezeu în această încercare.
Operația sorei Angela Popovici s-a
amânat din cauza molimei COVID-19.

„Ținta poruncii
este dragostea, care
vine dintr-o inimă
curată, dintr-un
cuget bun
și dintr-o credință neprefăcută…”
(I Timotei 1:5).

Colinda, Joi seara după adunare: Tinerii care vor merge cu colinda doresc să știe
familiile care sunt gata să-i primească. Sunați pe Josh Popovici, (847) 340-8699.
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