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Luni 23 decembrie in Centrul Civic din Resita 
vor răsuna colindele.

Începând cu ora 14 tinerii Bisericilor Izvorul 
Vietii și Cezareea vor interpreta colinde vechi și 
noi în amintirea nașterii mântuitorului nostru 

Isus Hristos.

Vă asteptăm cu cele mai frumoase colinde și un ceai cald cu miere.  

- “De ce mă tem, aceea mi se întâmplă” (Iov 3:25) -

Nick era un tip dur şi cu o reputaţie urâtă. Lucra 
la căile ferate. Într-o noapte, după ce toţi colegii de 
muncă au plecat acasă, s-a închis din greşeală în 
vagonul frigorific. îngrijorat că temperatura este 
sub punctul de îngheţ, a strigat după ajutor, dar în 
zadar Cu cât se gândea mai mult la situaţie, cu atât i 
se făcea mai frig, până când, în cele din urmă, a 
început să dârdâie necontrolat. Convins că are să 
moară, a scris o scrisoare familiei, spunându-le ce s-
a întâmplat A doua zi dimineaţa, au găsit trupul lui 
Nick. 

Autopsia a arătat că într-adevăr îngheţase de frig 
şi murise. Dar investigatorii au descoperit ceva 
uluitor. Vagonul în care s-a blocat Nick era stricat şi 
fusese deconectat. În noaptea în care a îngheţat, 

temperatura din vagon a fost de 16  grade puţin sub temperatura camerei. Dar pentru că el 
se aştepta să moară, a pierdut lupta în mintea lui.

Ceea ce crezi despre viata ta este mai important decât ce crede oricine altcineva. 
Iov a spus: “De ce mă tem, aceea mi se întâmplă”. Ai grijă ce anticipezi; aşteptările 
negative devin profeţii ce se auto-împlinesc. Dumnezeu a promis că te va ajuta, dar tu ai 
votul decisiv. Prin faptul că te concentrezi asupra laturii negative, eşti de acord să-l laşi pe 
Satana să te înfrângă. Domnul Isus a spus: “Facă-vi-se după credinţa voastră!” (Matei 
9:29). O altă traducere sună în felul următor “Devii ceea ce crezi”. Aşa că pune-te în acord 
cu Cuvântul lui Dumnezeu şi concentrează-te pe promisiunile lui şi nu pe problemele tale. 
Când faci aşa, credinţa ta te va duce la noi niveluri ale victoriei. Dar depinde de tine să faci 
primul pas!

www.radiolevi.ro

PROGRAM SARBATORI  IZVORUL VIEŢII
DUMINICĂ 22 DECEMBRIE - dimineaţa 09:00-12:00 – Mat. 7:13-14
                                          - dupa-masa -18:00-20:00 - Ecls.5:1-7
MARŢI 24 DECEMBRIE - seara - 18:00-20:00 – Luca 2:1-7 - Ajun
MIERCURI  25 DECEMBRIE - dimineaţa 09:00-12:00  
                                          - seara- 18:00-20:00 – Luc.2:8-20- Naşterea
JOI  26 DECEMBRIE   - dimineaţa 09:00-12:00  - a 2-a zi
                                 - dupa-masa 18:00-20:00 

Să ne rugăm în această săptămână 
pentru următoarele persoane și familii 

din biserica noastră:
Sora Floruţ Maria;

Sora Floruţ Ecaterina
Sora Curaciuc Florica;

Fr. Sfetcu Ioan;
Sora Dumitru Silvia;
Sora Luchian Sanda;
Roland si Carolina.

IZVORUL VIE II

Echipa de redacţie

Ciprian I. Bârsan

Corectură
Radu Pavel-corector lingvistic

Grafică

Daniel Trotea

Pentru sugestii și ajutor 
vă rugăm să ne contactaţi. 

                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Adina Radu

Emanuel Radu
Andrei Pintilei
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Crăciunul este de asemneni un termen controversat. El are ca referinţă atât vechea 
sărbătoare celtică (păgână) a crăcilor de aur (crăci-un), adică a vâscului miraculos, pe care 
druizii ori celţii îl considerau plantă sacră (!?), capabilă să vindece bolile deoarece avea 
virtuţi magice (!), cât şi creaţia (din termenul englez „creation”). De la obiceiul de a umbla 
cu vâscul (cu crăcile), pe la casele oamenilor, a apărut mai târziu colindul cu sorcova (o 
cracă cu foi de hârtie colorate!), element care nu are nici o legătură cu creştinismul!

Colindele sunt de asemeni un obicei introdus de biserică din afara spaţiului biblic, 
evenimentul fiind practic vechile calende romane, când copiii (necreştinaţi) umblau din 
casă în casă şi cântau imnuri la început de an. De la imnuri creştine, astăzi am ajuns să fim 
bântuiţi de capre, urşi, buhai-uri şi alte dansuri cu zăngăneli, stridente, sfidătoare la adresa 
creştinismului, dar aducătoare de profit celor care le practică.

Bradul de Crăciun (sau pomul de iarnă cum e cunoscut de românii mai în vârstă), 
este de asemeni un elemnet păgân, originar din spaţiul germanic apărut pentru prima dată în 
anul 1605. Deoarece este veşnic verde, catolicii l-au considerat un substitut al pomului 
veşniciei din grădina Edenului!!! La început el nu era împodobit decât cu mere sau nuci, 
apoi cu trandafiri de hârtie. Pentru prima dată „lumina în pom” a fost „pusă”  de Martin 
Luther, care a aprins mai multe lumânări, dorind să arate copiilor pe întuneric cât de frumos 
este bradul său împodobit. De la lumânările lui Luther s-a ajuns la ledurile de azi, de la 
trandafiri de hârtie la globuleţele de aur, de la bradul veşnic verde la „brazi de metal” ori 
sintetici sau chiar la orice copac pe care poate atârna o instalaţie!!! În ţara noastră bradul nu 
se împodobea niciodată în casele „de români” înainte de anul 1920, obiceiul fiind considerat 
o sărbătoare nemţească, prezentă doar în odăile saşilor din Transilvania.

Moş Crăciun, această persoană care „stie totul despre copiii cuminţi” şi vine cu 
sacul de daruri pe coşul sobei, este o invenţie pur americană, personajul fiind introdus în 
Europa pentru prima dată de soldaţii americani în timpul celui de-al doilea război mondial. 
La acea vreme el era mult mai tânăr, deoarece în 1931 Coca-Cola l-a impus pe piaţa de 
marketing, evident cu echipamentul său roşu şi sacul de daruri. Dar atenţie, Santa Klauss 
(numele american al lui Moş Crăciun) este la rândul său un substitut al Moşului Nicolae, cel 
mai darnic dintre sfinţi, care umple ghetele cu bunătăţi! În zelul lor, de a fi mai catolici decât 
papa, unii atribuie acestui nume personajul soţului Crăciuniţei, om rău care a tăiat mâinile 
soţiei sale după ce a ascuns Pruncul într-un grajd! Oare, un moş simpatic care întruchipează 
bunătatea, cum este Santa Klauss, să fi fost la origini criminal şi maliţios?
Nu, nu este spaţiu să trecem în condei toate obiceiurile care au ajuns în casele noastre. Care 
l-au înlocuit de fapt pe Isus, Cel care s-a născut să mă mântuiască pe mine şi pe dumneata. 
Este trist să ne lăudăm cu sărbătoarea fără să-i cunoaştem semnificaţia. Ne agităm să 
petrecem cât mai fastuos Crăciunul, ne batem în piept că suntem mai buni decât cei din 
vechime, dar îl ţinem în continuare (ca evreii de odinioară) pe Isus afară. Sau mic, atârnat în 
perete. Locul Lui nu este într-o icoană. Nici măcar atârnat pe o cruce. Locul Lui e în inimile 
oamenilor. Că nu e încă acolo se vede de la o poştă. A fost înlocuit cu orice. Cu oricine. Şi 
nici nu ne mai putem bucura de „bucuria pe care numai El o poate aduce”. Dacă vrei să mă 
contazici, gândeşte-te bine dacă te asemeni cumva cu cei din poezia lui Costache Ioanid : 
„Astăzi e zi de sărbătoare/şi toţi un strai mai bun şi-au pus/se cântă, se ciocnesc pahare/dar 
unde, unde e Isus?”.
               

MOŞUL SAU ISUS?   ...de Nicolae Geantă

După '90, asistăm 
anual (neputiincioşi) la 
dimensiunile de neegalat pe 
care le-a căpătat sărbătoarea 
Crăc iunu lu i ,  ad ică  a  
Nativităţii cum adevărat 
este ea în lumina biblică. 
Nu, nu vă gândiţi la vreo 
t r e z i r e  s p i r i t u a l ă  a  
românului, la faptul că urcă 
mai aproape de cer după ce a 
meditat la ieslea Prunclui 
născut în scutece sărace. Ci 
l a  î m b u l z e a l a  d e  l a  
cumpărătur i  în  c iuda 
preţurilor explodate, la 

banii aruncaţi pe lucruri pe care nu le-ar fi cumpărat cu altă ocazie, la spitale gemând de 
caraghioşi care au căzut în păcatul îmbuibării, la grătare încinse în frigul de decembrie, la 
km de caltaboşi valorificaţi, la bubuielile ca la Verdun, la manelele date la maxim să răsune 
fie la termopanele dintre blocuri fie la ferestruicile caselor răsfirate printre vii şi livezi…

Privim atât de dezgustaţi la kitsch-urile care au surclasat feţele religioase, pe mireni 
ori pe laici. La substitutele care-l ţin pe sărbătorit, pe Isus Hristos, afară, la uşă, chiar de ziua 
Sa! Sărbatorea de Crăciun a ajuns asemănătoare cu Halloweenul: brazi împodobiţi (uneori 
chiar în biserică), beteală, globuleţe, lumini, leduri, vâsc, ho-ho-ho-ială, crăciuniţe 
îmbracate sumar şi indecente, cu căciulă de moş pe cap, moşi de ciocolată, felicitări aiurea 
care n-au nimic în comun cu noaptea sfântă, reni cu nume de import sau autohtone, care trag 
la sănii… fără zăpadă… Ce e aia iesle, Prunc, sfinţi părinţi, magi? Afară cu actul nativităţii! 
Atunci, de unde vin toate obiceiurile? Şi cine le-a introdus, şi de ce?

No-el, sau ziua întrupării, este aşa cum bine ştim cu toţii semnificaţia zilei în care s-
a născut Isus în Betleemul din Iudeea. Nu se cunoaşte cu exactitate data, de aceea 25 
decembrie a fost fixată aleator. Pentru unii (Sf. Epifan), naşterea Domnului era stabilită la 6 
ianuarie, pentru alţii (Sf. Clement) era 19 aprilie sau chiar 19 mai. De fapt, deosebirea între 
creştinii din biserica primară şi păgâni era tocmai aceea că primii considerau un păcat 
sărbătorirea zilei de naştere a unui zeu. Ne întrebăm: poate divinitatatea, care e veşnică, să 
aibă un început? Ziua de 25 decembrie a fost introdusă abia după secolul IV (Conciliul de la 
Sofia – 343 dH, Papa Liberiu în anul 354 dH, sau Ioan Gură de Aur în anul 386 dH, fiind 
pionerii acestei sărbători)! Ba mai mult, ea are un element precreştin, păgân, deoarece la 25 
decembrie romanii sărbătoreau Sol Invictus (adică ziua de naştere a Soarelui!!!).În 
România, nici unul din textele religioase vechi nu menţionează cuvântul crăciun până în 
secolul XVI-XVII, impetuoasa sărbătoare de azi fiind introdusă abia după anii 1750, aşa 
cum aflăm din dicţionarul Academiei, care atribuie numai 3 referiri secolului cu pricina.
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