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VETI CUNOAŞTE ADEVĂRUL ŞI
ADEVĂRUL VĂ VA FACE LIBERI
Ioan 8:32

Dorim tuturor un Crăciun
plin de Cristos! Fie bucuria
Domnului tăria noastră şi în
acest sezon! Să unim
vocile şi vieţile noastre cu
ale îngerilor şi ale magilor
pentru a aduce darurile
noastre Celui ce-a venit în
lume pentru a ne deschide o
cale spre Casa cerească!
Dorim tuturor cititorilor
noştri un călduros: LA
MULŢI ANI—2008!
Domnul să vă
binecuvinteze!

De la noi…
Vă putem spune la acest Crăciun că Dumnezeu ne-a ajutat şi am plătit
terenul care poartă semnul şi că acolo va fi locul unde vrem să zidim
clădirea pentru adunarea Eben Ezer. Mai sunt multe lucruri de pus la rând
până atunci, dar slăvim pe Domnul pentru ajutorul Lui până aici. Vă
mulţumim la toţi care v-aţi rugat şi ne-aţi dat ajutorul vostru în această mare
lucrare. Domnul să vă răsplătească efortul şi dărnicia voastră! Avem nevoie
de rugăciuni să ştim ce să facem în continuare. Cu nerăbdare aşteptăm ziua
când Domnul Isus va veni să ne mute la El în Casa Cerească, dar dacă El
întârzie, trebuie să zidim un locaş al nostru. Rugaţi-vă împreună cu noi ca
El să ne dea lumină ce să facem pentru ca slava Lui să crească între românii
din Atlanta, Georgia!

CRISTOS S-A NĂSCUT!
Aşa ne salutam în satul nostru natal în ziua de Crăciun.
Nimeni nu găsea deplasat acest salut. Atât pocăiţii cât şi
cei nepocăiţi răspundeau politicos: adevărat că s-a
născut! Crăciunul era serbat în seara de ajun, apoi trei
zile la rând, atât dimineaţa cât şi seara ne adunam la Casa Domnului.
Am plecat la oraş şi acolo nu am mai auzit acest salut şi nu l-am mai folosit
nici eu. Era suficient să spunem “sărbători fericite,” şi toţi înţelegeam că ne
refeream şi la sărbătoarea naşterii Domnului Isus. Bisericile nu mai ţineau
Crăciunul trei zile, ci doar două, iar unii doar una şi atât.
Am ajuns în America şi aici am aflat că “Merry Christmas” era la modă.
Dar nu a durat mult şi forţele întunericului au impus să spunem “happy
holidays” şi iarăşi ne-am comformat fără prea multe consecinţe! Cum e cu
mersul la biserică la această sărbătoare? La Americani doar de ajun, pe ici
pe colo, dar în ziua de Crăciun? De loc. Românii se mai adună pe ici pe
colo câte o seară şi cu asta e gata Crăciunul! De ce oare s-au schimbat
lucrurile? De ce oamenii se tem să spună “Cristos s-a născut?” De ce nu ne
mai adunăm să celebrăm venirea Lui în lume? Nu cumva dacă El s-a născut,
ei trebuie să-L adore, să I se închine şi să asculte de El? A devenit mult prea
incomodă naşterea Lui? Dacă a devenit naşterea Lui incomodă pentru lume,
a devenit oare şi pentru creştini?
În aceste zile mi-a venit mereu în minte un vers de poezie auzit cu mulţi ani
în urmă: “se naşte iar Cristos…şi iar va suferi…” Chiar? Se naşte iarăşi?
Va mai fi din nou copilaş micuţ în iesle? Va fi din nou un Irod, un Pilat, o
nouă Golgotă? Desigur că poetul nu a vrut asta să spună, ci ne-a dat de
înţeles că vor fi şi acum din aceia care vor să scape de El.
M-am gândit la aceste lucruri şi am tras concluzia că nu-i chiar aşa! Nu se
mai naşte Domnul Isus, ci El s-a născut acum două mii de ani în staulul din
Betleemul Iudeii! Cei care cred că El se naşte în fiecare an poate că doresc
un Cristos mic care să nu fie prea pretenţios şi să nu devină incomod pentru
vieţile lor. Un Cristos mic poate fi purtat în braţe şi dus unde vrem noi.
Adevăratul Cristos vrea să ne ducă El pe noi unde El vrea! Micul Cristos
este mulţumit cu închinarea numai la Crăciun. Adevăratul Cristos vrea ca
noi să-I dăm închinarea şi ascultarea în fiecare zi!

Nu, nu va mai suferi o nouă Golgotă, căci El a adus o singură jertfă care este
suficientă pentru totdeauna! Jertfa Lui este îndeajuns pentru veşnicie!
Valoarea Jertfei Lui nu se pierde niciodată. Cei care au cunoscut harul Lui
Dumnezeu şi se întorc la o viaţă fără Dumnezeu, aceia sunt cei care
“răstignesc pe Fiul Lui Dumnezeu pentru ei, şi-L dau să fie batjocorit,”
Evrei 6:6. Să ne ajute Domnul să nu facem nimic, care să se asemene cu ce
fac acei care-L răstignesc din nou pe Domnul slavei.
Cristos s-a născut! Aşa cum au spus profeţii, aşa cum au vestit îngerii, la
împlinirea vremii, Fiul Lui Dumnezeu s-a întrupat şi a venit la noi. Cortul
Lui a fost întins între noi, iar noi ne-am uitat la El dar nu am înţeles cum a
coborât El din slavă printre noi. Nici nu am înţeles prea bine cine-I Isus.
De fapt, după două mii de ani de atunci, sunt milioane de oameni care nu
ştiu cine-I Isus! Uneori, chiar în aşa zisele ţări creştine, sunt din aceia care
nu ştiu cine-I Isus. O cântare spune că “toţi ar trebui să ştim cine-I Isus.”
Da toţi ar trebui să ştim, dar ştim noi cine-I El? El e crinul cel din vale,
trandafirul sfânt din văile Sharonului…El Soarele care răsare din înălţimi a
venit în întunericul lumii noastre să ne strămute în împărăţia luminii!
Pentru a-L cunoaşte pe El e nevoie:
1. Să ne schimbăm mintea, adică să ne pocăim. Numai aşa putem să-L
cunoaştem pe El. Cei ce se pocăiesc se identifică cu Domnul prin
botez, iar apoi la Cina Domnului.
2. Să citim Cuvântul Lui Dumnezeu în mod sistematic. Scripturile
vorbesc despre El şi ni-L prezintă pe Domnul Isus ca Dumnezeu şi
Om.
3. Să ne rugăm ca prin Duhul Sfânt să creştem în har şi în cunoaşterea
Domnului Isus.
4. Să nu uităm părtăşia sfinţilor. Prin ei şi cu ei vom creşte în
cunoaşterea Lui şi ajutându-ne unii pe alţii contribuim cu toţii la
creşterea Trupului Lui Cristos.
Vă dorim la toţi un Crăciun binecuvântat şi dorim ca mâna Lui să vă
conducă prin tot anul nou, 2008!

LA MULTI ANI!
CU SANATATE!
2008

