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 Nașterea lui Isus îl dă 
de gol pe Dumnezeu. Care 
dintre noi, dacă ar fi să 
regizăm naşterea copilului 
nostru am alege drept decor 
un grajd? Fie bugetul cât de 
mic, toţi optăm pentru cele 
mai confortabile condiţii pe 
care ni le putem permite. 
Dumnezeu ar fi putut alege 
oricare dintre palatele lui 
Irod ca Fiul Său se nască. Dar 
nu a ales nici măcar o casă 
curată şi o încăpere decentă.

De ce optează pentru 
un grajd? Care este mesajul 
naşteri i  Sale? Fiul  lui  

Dumnezeu se naşte într-o localitate obscură. Cât a umblat pe pământ nu a căutat 
popularitate, deşi ar fi meritat-o.

De Nașterea lui Isus ajungi la inima lui Dumnezeu! Sărbătoarea aceasta îi trădează 
caracterul: discreţia şi umilinţa Lui. Şi apoi, cine au fost invitaţi la naşterea Lui: câţiva 
ciobani, magii - nişte păgâni. Nu Marii preoţi, nu guvernatorii, nici măcar primarul 
localităţii.

Pe tot parcursul vieţii Sale, Cristos a purtat acelaşi mesaj: nu Eu, Tatăl Meu. Nu 
spun nimic decât ce am auzit pe Tatăl meu că spune, nu se lăuda în fața celorlalţi cu 
inteligenţa şi descoperirile Lui. Prin aceasta se deosebeşte de toţi profeţii celorlaltor religii.

Prin nimic nu a dorit să atragă privile asupra Sa, ci doar spre Tatăl care l-a trimis. El 
spune clar că dacă vrei linişte şi odihnă trebuie să înveţi de la El, care este blând şi smerit cu 
inima. Mesajul naşterii şi a vieţii Lui poate fi cuprins în cuvintele: Impărăţia mea nu este 
acum şi aici. Valorile pe care le numeşte lumea aceasta valori sunt de fapt gunoaie. Lucruri 
absurde şi fără preţ.

Ceea ce promite şi oferă El este dreptate şi bucurie în Duhul Sfânt. Şi acestea vor 
rămâne veşnic. Nu slavă deşartă, nu popularitate şi fast, ci dragoste. Acesta este mesajul 
îngerilor, inima lui Dumnezeu de nașterea Fiului Său.

Cristina Olariu

Foaie de informare a Bisericii Penticostale Izvorul Vieții Reșița
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       Să ne rugăm în această săptămână pentru ,,Ceata Prezbiterilor,,
Radu Pavel, Creţu Teodor, Baiaş Gheorghe, Schinteie Ion, Hîrtie Filaret
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Pentru orice sugestii 
vă rugăm să ne contactaţi 
sau să le depuneţi într-un 
plic în cutia poştală de la 
intrare cu mentiunea pentru 
Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu
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Când plugul urii mai brăzda pământul
Și ploaia deznădejdii-l otrăvea,
Iubirea într-un staul Se năștea,
Schimbându-i în speranțe vii veșmântul.

În noaptea sfântă cerul strălucea
Peste păstorii ostoind frământul
Și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul,
Că era mântuirii începea.

Revăd tabloul cu imagini vagi
Și, pe cămilele mușcând din frâie,
Cum Orientul se-nchina cu magi.

Eu n-am, ca ei, odoare prinse-n brâie,
Nici aur n-am, sau smirnă în desagi,
Dar, Doamne, rugăciunea mi-e tămâie.

Sonetul Nașterii  -  Simion Felix Marţian
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TE PREŢUIESC!
De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc. (Isaia 43:4)
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Daciana Bilan

Copiii tânjesc să se simtă speciali; tânjesc să vadă că, în inima părinţilor, ei au un 
loc special. Nu în urma vreunei performanţe sau datorită aspectului fizic. Nu câştigat 
printr-o faptă anume. Copiii vor să simtă că sunt valoroşi, preţuiţi, apreciaţi – alegeţi voi 
termenul – de mama şi de tata, numai pentru că sunt copii – şi pentru că merită să fie 
preţuiţi. 

Însă a fi preţuit fără un motiv special este un concept greu de înţeles pentru copii. 
Până la urmă, ei sunt în mod constanţi categorisiţi prin note, performanţe atletice, grupe 
valorice şi de o societate acaparată de ideea că a fi frumos înseamnă a fi mai bun. E 
regretabil, dar aceasta este realitatea. Pentru a combate această realitate, părinţii trebuie să 
le transmită copiilor mesajul „te preţuiesc” prin două tehnici importante: acţiuni 
deliberate şi acţiuni repetate. 

A încerca în mod intenţionat să convingi un copil că el sau ea merită să fie preţuit – 
indiferent de performanţe – poate fi o mare provocare pentru părinţi. În definitiv, părinţii 
sunt obişnuiţi să-şi laude copiii pentru că aceştia le oferă motive. Totuşi, există o diferenţă 
uriaşă între mesajele: „Te felicit!” şi „Te preţuiesc!”

Felicitările comunică sprijinul – şi este bine să le exprimăm, atâta timp cât nu sunt 
singurele cuvinte. Părinţii care fac remarci pozitive la adresa copilului numai pentru 
performanţe sau pentru modul în care arată, îl pot determina, în mod neînţelept, să se 
compare cu ceilalţi. De ce? Pentru că el va vrea să ştie dacă a făcut suficient ca să câştige 
atenţia – o perspectivă nesănătoasă, centrată pe sine, conform căreia ceilalţi oameni sunt 
potenţiali concurenţi. Acesta este un mod dificil de a-ţi trăi adolescenţa, fără îndoială. 

Mesajul de preţuire, pe de altă parte, comunică un ridicat simţ al valorii – şi copiii 
care se simt preţuiţi îi vor preţui şi ei la rândul lor pe ceilalţi oameni. Părinţii pot împărtăşi 
cuvintele „te preţuiesc” în numeroase moduri şi cu o frecvenţă regulată, pentru că mesajul 
nu are nevoie de motive pentru a fi transmis. Singura condiţie: ca părintele să fie hotărât că 
face un lucru bun şi apoi să transforme decizia în acţiune. Să examinăm câteva exemple 
specifice şi justificate. 

Simplitatea. Atunci când comunici cu un copil, aminteşte-ţi acest lucru: cu cât este 
mai lung mesajul, cu atât te va înţelege mai greu. În plus, nu te gândi nici un moment că el 
nu va lua în seamă cuvintele tale pentru că i se par de modă veche sau răsuflate. Mesajele 
simple, venite din inimă, transmise în mod constant, pătrund adânc în inimile copiilor şi 
devin parte din sistemul de valori. Copiilor le place foarte mult atunci când li te adresezi cu 
un apelativ special, pozitiv. Am cerut părerea mai multor copii – ai căror părinţi folosesc 
apelative amuzante – despre ce cred ei referitor la acest obicei. Toţi au spus că îi face să se 
simtă speciali – în limbajul copiilor, asta înseamnă că se simt preţuiţi. 

Timp şi atenţie. A le oferi timp şi atenţie copiilor nu înseamnă că îi răsfăţăm, ci sunt 
moduri prin care îi putem face să se simtă preţuiţi. Pe lângă investirea unui timp 
suplimentar în vieţile copiilor dvs, gândiţi-vă cum să planificaţi momentele în care să le 
acordaţi o atenţie specială. Copiii vă vor da numeroase ocazii de a le sărbători succesele. 
Ignorarea acestor oportunităţi ar trimite un semnal că tu, ca părinte, nu acorzi atenţie 
vieţilor lor – ceea ce reprezintă mesajul opus celui de preţuire. Provocarea este aceea de a-i 
aprecia pentru realizările lor într-un mod plăcut de care ei să-şi amintească. 

Curând oamenii din întreaga lume vor sărbători 
Crăciunul. Dar ce înseamnă de fapt Crăciunul? 

Haideţi să privim la următoarele două întrebări ce 
au fost puse mai multor oameni într-un interviu.

1. Ce se sărbătoreşte de Crăciun? 
v Învierea Domnului Isus.
v Sărbatorile de Iarnă.
v Nu ştiu...
v Naşterea Domnului Isus.
v Intruparea Domnului

2. Ce legatură are Moş Craciun cu această Sărbătoare?
v Este un simbol pentru copii.
v A transmis din generaţie în generaţie naşterea Domnului.
v Nu cred că are legatură.
v Este doar o legendă, un personaj creat de oameni, ce diminuează din valoarea 

adevarată a Crăciunului.

3. Cine crezi că trebuie să fie în centrul atenţie de Crăciun? Isus sau Moş Crăciun?
v Moş Crăciun.
v Nu trebuie să facem diferenţe, unul sau celălalt. Amândoi.
v Amândoi..
v Isus Cristos în primul rănd.
v Domnul Isus, dar multe persoane consideră că Moş Crăciun.
v Pruncul Isus.
v Normal că Isus Cristos, că de la El s-a început totul, nu?

Tu ce răspunzi azi la aceste întrebări? Toata lumea îl pune la loc de cinste pe Moş Crăciun, 
bradul şi instalaţiile şi să nu uităm de vestitele cadouri. Decembrie, luna cadourilor, beculeţe , 
bucate alese şi tot asa... E sărbătoare, nu? Dar nu cumva lipseşte ceva? Imaginaţi-vă că sunteţi la 
nuntă. Totul e frumos, aproape prea frumos, toată lumea e veselă, mâncare cât vezi cu ochii şi tot ce 
îţi pofteşte inima, dar mirii lipsesc. Observă cineva? Cu siguranţă că am observa cu toţii dacă ar lipsi 
mirii. Dar astăzi, ne dăm seama dacă exista sau nu în inima noastră Cel pe care-L sărbătorim? Dragii 
mei, de sărbători totul e frumos, aproape prea frumos dar ... de multe ori...lipseşte Isus, 
Sărbătoritul. Ce am făcut cu El? De ce se cântă colinde? În amintirea naşterii Lui?  Sau pentru că ne-
am obişnuit cu ele şi creează o atmosferă placută? Nu cumva ne-am îndepărtat de ceea ce 
înseamnă cu adevărat Crăciunul? Crăciunul nu e o sărbătoare oarecare. E sărbătoarea sfântă a 
naşterii Domnului, şi nu putem să o lăsăm să treacă pe lângă noi doar cu nişte cadouri şi cu mese 
pline. Noi de Sărbători trebuie să ne reamintim de El şi de ce sărbătorim noi de fapt. Toţi sărbătorim 
Crăciunul, toţi afirmăm că suntem creştini, dar câţi dintre noi mai credem în El şi ne trăim viaţa după 
placul Său? Prea puţini ... 

Tu unde te încadrezi? 

Ce înseamnă de fapt Crăciunul ?


