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BUCURIA SĂRBĂTORII
Sărbătoarea nașterii generează manifestări de bucurie.
Varietatea de lumini care împodobesc casele, brazi
împodobiți, străzi iluminate cu ghirlande, cadouri, unele
promise, altele surpriză, gospodine preocupate de meniuri
apetisante, un freamăt comercial generalizat, mirosuri de
cârnați, ici și colo câte un pocnet asurzitor de petardă,
moși crăciuni agățați în vitrine, colinzi cu leru-i ler, datini,…
toate invită la o stare de bine, de bucurie, este Crăciunul.
Sărbătoarea nașterii oferă însă o altă bucurie, diferită de
cea pe care încercăm să o creăm prin cadouri și decoruri. O
bucurie care nu se stinge odată cu încheierea sărbătorii. O
bucurie proclamată de îngeri în fața celor mai simpli
oameni, păstorii, pe câmpiile Betleemului:
Luca 2:10 ”Dar îngerul le-a zis: „Nu vă temeţi: căci vă aduc o
veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care
este Hristos, Domnul.”
O mare bucurie oferită tuturor. O mare bucurie care nu
poate fi substituită cu ornamente artificiale, oricât de
impresionante ar părea. O mare bucurie generată de
evenimentul inconfundabil și unic al nașterii Mântuitorului, prezentat de înger ca Hristos, Domnul. Adevărata bucurie o aduce darul lui Dumnezeu, Mântuitorul Isus
Hristos, oferit întregii lumi. Bucuria aceasta ne însuflețește cântarea, ne motivează colindul, ne înrâurește viața.
Bucuria de a-L cunoaște, de a-L avea ca Mântuitor, o trăim
și o transmitem și semenilor noștri. Este bucuria păcătosului iertat, bucuria peregrinării prin lumea plină de
nemulțumiri, amenințări și vești rele. Este bucuria care ne
leagă de cer, de Dumnezeu.
Bucuria acesta să vă umple inima în Sărbătoarea
nașterii Mântuitorului!
Pastor ȚUȚ VIOREL

01 DECEMBRIE
02 DECEMBRIE
03 DECEMBRIE
04 DECEMBRIE
05 DECEMBRIE
06 DECEMBRIE
07 DECEMBRIE
08 DECEMBRIE
09 DECEMBRIE
10 DECEMBRIE
11 DECEMBRIE
12 DECEMBRIE
13 DECEMBRIE
14 DECEMBRIE
15 DECEMBRIE

DANIEL 4 – 6
DANIEL 7 – 9
DANIEL 10 – 12
1 PETRU 1 – 2
1 PETRU 3 – 5
2 PETRU 1 – 3
OSEA 1 – 6
OSEA 7 – 14
IOEL 1 – 3
AMOS 1 – 5
AMOS 6 – 9
1 IOAN 1 – 3
1 IOAN 4 – 5
IONA 1 – 4
MICA 1 – 7

16 DECEMBRIE
17 DECEMBRIE
18 DECEMBRIE
19 DECEMBRIE
20 DECEMBRIE
21 DECEMBRIE
22 DECEMBRIE
23 DECEMBRIE
24 DECEMBRIE
25 DECEMBRIE
26 DECEMBRIE
27 DECEMBRIE
28 DECEMBRIE
29 DECEMBRIE
30 DECEMBRIE

Pământeşte, Isus S-a născut
o
singură
dată,
însă
duhovniceşte, Se poate naşte-n
orice clipă în inimile oamenilor.

NAUM 1 – 3
2 , 3 IOAN, IUDA
ȚEFANIA 1 – 3
ZAHARIA 1 – 7
ZAHARIA 8 – 14
MALEAHI 1 – 4
APOCALIPSA 1 – 3
APOCALIPSA 4 – 6
APOCALIPSA 7 – 9
APOCALIPSA 10 – 12
APOCALIPSA 13 – 14
APOCALIPSA 15 – 16
APOCALIPSA 17 – 18
APOCALIPSA 19 – 20
APOCALIPSA 21 – 22

LA MULȚI ANI
BINECUVÂNTAȚI!
Le dorim celor născuţi în luna



DECEMBRIE

La Betleem în "casa
pâinii".... s-a născut "Pâinea
vieţii", care s-a frânt pentru noi
toţi spre iertarea păcatelor.

BLIDĂRAN ELVIRA – 07
MOCAN FLORIN – 07
PANAINTE ANICA – 13
LELETI ENIKO – 15
MOCAN ANA – 25
MUNTEANU EMANUELA – 26
GOICOVICI EMANUEL – 27



Oamenii I-au adus Domnului
Isus aur care-şi pierde luciul,
tămâie care se face scrum,
smirnă ce-şi pierde mirosul; dar
El a adus omenirii un cămin de
slavă şi o moştenire care nu se
strică şi care nu va dispărea
niciodată.


”Căutaţi mai întâi
Împărăţia lui Dumnezeu
şi neprihănirea Lui,
şi toate aceste lucruri
vi se vor da pe deasupra.”
MATEI 6:33

✡

HANUKA ✡

O sărbătoare a lumini! Ea nu apare în Scriptura în Levitic 23, deci nu face
parte din Sărbătorile Domnului, însă e menționată totuși în Noul Testament în
Ioan 10:22, o sărbătoare la care Ieshua a participat. Ea provine din anii 170165 î.H. pe când la puterea Ierusalimului era Antiohus Epifanus, un om căruia
nu îi plăceau legile și sărbătorile evreiești. Acesta a interzis ținerea sabatului
și a sărbătorilor și a profanat templul de la Ierusalim. Unii evrei curajoși au
luat inițiativa și s-au răsculat împotriva lui și a regimului de atunci, provocând
o revoltă, și reușind să recucerească Templul și Ierusalimul. Prima lor grijă a
fost să reînnoiască Templul, pentru a putea aduce din nou jertfe. Pentru
aceasta trebuia aprinsă Menora (sfeșnicul cu 7 brațe) în Templu, sfeșnic care
se întreținea cu ulei sfințit. Uleiul, ca să fie sfințit trebuie să treacă printr-un
proces de câteva zile pentru a putea fi folosit în Templu, însă pentru ei nu era
timp, sfeșnicul trebuia aprins. Au găsit în templu o cantitate mică de ulei, care
împărțită la cele 7 brațe ale sfeșnicului, ajungea pentru o zi; au pus uleiul în
sfeșnic și probabil s-au rugat pentru o minune,
și când inimile oamenilor sunt sincere, Domnul
face imposibilul. Sfeșnicul nu s-a stins timp de
8 zile. Între timp uleiul a fost sfințit. De atunci
se sărbătorește Sărbătoarea Luminilor sau a
Înnoirii Templului în fiecare an. Aceasta ține 8
zile după numărul zilelor cât minunea a existat.
Cum se sărbătorește ? Există un sfeșnic special cu 9 brațe, 8 după numărul
zilelor minunii și unul care este numit slujitor și care este folosit pentru
aprinderea tuturor lumânărilor. Acest sfeșnic se numeste Hanukie, vine de la
Hanuka, numele sărbătorii, și în fiecare zi în casele evreilor și pe stradă, în
centrele orașelor, la magazine se aprinde câte o lumânare din acest sfeșnic. În
prima zi arde prima lumânare, în a doua zi ard două și așa până la ultima zi,
când întreaga hanukie este aprinsă. Se mănâncă gogoși cu această ocazie, se
joacă jocuri pentru copii și se împart daruri. Sunt foarte multe asemănări între
Hanuka și Sărbătoarea Nașterii Domnului. Mulți mesianici sărbătoresc acum
și Nașterea Domnului, pentru că, după cum știm din Noul Testament, Ieshua
este lumina lumii (Ioan 8:12), iar noi considerăm că slujitorul (cea de a 9-a
lumânare din Hanukie) reprezintă pe Ieshua, care ne luminează pe toți și ne
face să fim și noi lumină pentru alții (Matei 5:14-16).
DANIEL STANGER, Nazaret
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”Dumnezeul răbdării şi al mângâierii
să vă facă să aveţi aceleaşi simţăminte unii
faţă de alţii, după pilda lui Hristos Isus,
pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi
cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu,
Tatăl Domnului nostru Isus Hristos.”
ROMANI 15:5,6

BULETIN DUMINICAL
Nr. 9 / DECEMBRIE 2017
PE UN PĂTUL
Pe-un pătul de fân şi floare,
tare greu
s-a născut Copilul Soare,
tare greu…
Dar în casa ta, vecine,
n-ai o mână de sulfine,
să se nască şi la tine
Dumnezeu?

Sus în Cer cu dor de frate,
sus în Cer,
El ţi-a pregătit palate,
sus în Cer!
Iar tu, inimă amară
Cum de-L poţi lăsa afară
Ca de dor și frig să moară
Pui stingher?

Ia auzi ce vânt subţire,
subţirel
bate rău printre cămile,
subţirel...
Iar tu, om cu minte-naltă,
stai cu inimă de piatră.
N-ai tu oare-un colţ de vatră
pentru El?

Iată vin păstorii-n grabă
pe pământ,
și de Prunc pe toţi ne-ntreabă
pe pământ.
Hai, vecine, la ferestre!
Haide să le dai de veste:
că-i aici, la tine-n iesle
Pruncul Sfânt!

Plânge Pruncul ca o mierlă,
plâns nespus,
că în iesle nimeni pernă
nu i-a pus.
Iar tu-n casa ta frumoasă
te-ai culcat şi nici nu-ţi pasă.
Nu vrei tu să-L iei în casă
pe Isus?

Costache Ioanid

