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CRĂCIUN 2012!
Acest Crăciun nu mai trebuia să fie. După prezicerile unora, lumea trebuia să se
autodistrugă în 21 Decembrie, așa că nu mai trebuia să mai fie făcut nimic de
Crăciun. Comercianții nu au crezut. Ei au decorat, au pus la vânzare, au făcut
reclame, toate pentru Crăciun. Chiar și ateii din America și din alte părți s-au
luptat cu Crăciunul, deși unii credeau că se gată lumea. Nu s-a terminat. Oare nu
se va termina? Apostolul Petru a scris să fim atenți că nu e chiar așa de simplu.
Dacă nu s-a terminat acum, nu se mai termină? Ba da, se va termina dar nu prin
autodistrugere, ci prin puterea Lui Dumnezeu, care va distruge vechea creație și va
face un Cer Nou și un Pământ Nou. Dar, e Crăciun și lumea e veselă că nu li s-a
stricat acest Crăciun. Dacă ne uităm însă de la început, chiar primul Crăciun nu a
fost prea sigur. Maria a fost singura care a crezut ce i-a spus îngerul, dar Iosif nu a

fost ușor de convins. Dacă Iosif nu o lua pe Maria, era cu semnul întrebării dacă
Maria mai ajungea la Betleem...sau ajungea oricum, căci planul Lui Dumnezeu se
împlinește fie că vrem noi sau nu vrem să cooperăm cu El. Slavă Lui Dumnezeu
că Iosif a ascultat glasul Domnului și chiar dacă nu a fost loc pentru ei în casa de
poposire, Fiul Lui Dumnezeu s-a născut în staul. Pentru sute de ani, creștinii nu
au sărbătorit nașterea Domnului, ci numai învierea Lui. Apostolul neamurilor nu a
vrut să știe nimic altceva între creștinii din Corint, decât pe Cristos și pe El
răstignit. Noi am sărbătorit Crăciunul în toate felurile și în toate formele. Am
auzit și predici împotriva mâncărilor mai bune, împotriva la pomul de Crăciun, a
luminilor de pe case, etc. Chiar colinzile noastre nu sunt prea evanghelice, dar leam cântat că așa a fost și este tradiția.
Au fost multe generaţii care au aşteptat venirea Domnului Isus. În vremea asupririi
de către alte popoare, poporul Israel a dorit venirea Fiului lui David ca să-i scape,
dar nu a venit. Maleahi, ultimul profet al Vechiului Testament, a lăsat jos pana de
scris şi şi-a adunat sulul cărţii, dar Cel profeţit nu a venit. Au trecut patru secole
până când Dumnezeu a socotit că vremea s-a împlinit! Important de reţinut este
faptul că nu noi stabilim când este împlinirea vremii, ci Dumnezeu. La El sunt
vremurile şi soroacele. El ştie când trebuie sau nu trebuie ceva. Când vremea s-a
împlinit, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său în lume. Nu a mai stat până când oamenii
vor avea o stare sufletească mai bună pentru a-L primi mai bine pe Fiul Lui, nici nu

a aşteptat să moară Irod! Nu, Dumnezeu L-a trimis pe Domnul Isus la poporul
care nu a avut nici un loc pentru El şi în vremea unui împărat care a vrut să-L
omoare. Dacă noi eram cu împlinirea vremii, poate mai aşteptam şi azi pentru a
găsi cel mai bun moment, dar slavă Lui Dumnezeu că El ştie ce face şi nimeni nu
poate să-I stea înaintea planurilor Lui. Să-I cântăm slavă şi glorie pentru că L-a
trimis pe Domnul Isus la noi, ca să ne poată duce la El prin credintă!

2012 S-a dus pe lângă noi cu aceeași viteză cu care au trecut toți anii, dar nimeni
nu a crezut că așa se va derula acest an. Sirienii au crezut că scapă de președinte,
Americanii au fost siguri că va fi ales alt președinte, Românii au încercat iarăși să
scape de președinte și tot așa încât anul acesta va rămâne marcat ca un an straniu în
istoria lumii. Lumea se pregătea de Crăciun, iar un tânăr și-a pușcat mama și apoi
a mai pușcat 20 de copii și 6 adulți. La urmă s-a pușcat și pe el. Părinți din toată
lumea sunt înfricați să-și mai lase copiii la școală. În America mor peste 50,000 pe
an în accidente de mașină. În pat mor cei mai mulți oameni. Nimeni nu se teme de
pat sau de mașină. Armele nu sunt bune, dar armele nu sunt cele ce omoară,
oamenii omoară. Lângă Eden, Cain l-a omorât pe Abel, fără pușcă. Personal cred
că ar fi f. bine ca tații și mamele să se uite la copiii lor și de acolo să înceapă

procesul de vindecare al societății. Unde-I Dumnezeu? El este exact unde L-am
pus...afară din școli, afară din instituții publice, chiar din fața bisericilor se luptă să
ia ieslea și reprezentarea venirii Domnului Isus în lume. Când e necaz, oamenii
strigă la Dumnezeu, dar după? Dar înainte de necaz? Cum va fi noul an? La fel
ca toți anii noi. Cu file albe așteptând ca noi să scriem cu penița până la ultima
portiță, dar să știm că ce am scris rămâne și nu se mai șterge doar cu Sângele
Domnului Isus. Să umblăm cu curaj în noul an că Domnul va fi cu noi până la
sfârșit.

La 4 Decembrie, fratele Ioan Ștef, pastor pensionar, a plecat la Domnul. Dânsul a
fost pastor la Mediaș, la Detroit și în Atlanta. A trăit peste 86 de ani și acum se
odihnește în slavă.
În ziua de Crăciun, la 5 seara vom avea un serviciu de închinare. La fel și în a
doua zi de Crăciun, la 6 seara ne vom închina Celui ce-a venit în lume să ne
mântuiască.
În 31 Decembrie, la Revelion ne vom aduna la ora 7 seara.

Cei care doriți să vă continuați studiile, vă putem ajuta să vă înscrieți la
următoarele școli:
American Leadership Institute and Seminary
Luther Rice University

www.americanls.org

www.lru.edu

Tennessee Temple University www.ttu.edu
Trinity Theological Seminary www.trinitysem.edu
Rockbridge Seminary www.rbs.org
Union University of California www.uuc.edu
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VĂ DORIM UN CRĂCIUN PLIN DE ALESE BINECUVÂNTĂRI ȘI UN AN
NOU PLIN DE PREZENȚA CĂLĂUZITOARE A DOMNULUI ISUS!
LA MULȚI ANI 2013!

