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Se spune că bucuria este 
adevaratul  dar  a l  Naşterea  
Domnului Isus Hristosului. 

Avem peste tot colinde, 
avem peste tot oameni în goană 
după cadouri, avem peste tot fel de 
fel de pregătiri, chiar și zăpadă. Și, o 
bucurie de moment… Naşterea 
Domnului Isus Hristosul este 
s ă r b ă t o a r e a  c h e l t u i e l i i ,  a  
buzunarelor goale și a porcului 
afumat sau nu de atâta amar de 
vreme.  Naşterea Domnului Isus 

Hristosul aduce oamenii obosiți de alergătura unui an și parcă după ce trece îi obosește și 
mai tare. Aceleași poveri și aceleași mâncăruri sățioase, aceleași beții și aceleași povești ale 
unui popor creștin de decembrie. De Naşterea Domnului Isus Hristos, nicăieri Hristos. Mă 
opun ideologiei unui Naşterea Domnului Isus Hristos fără Isus născut. Adevaratul dar al 
Naşterea Domnului Isus Hristosului este Isus și datorită Lui a patruns bucuria și speranța 
în sufletele umbrite de păcat ale oamenilor. De Naşterea Domnului Isus Hristosul acesta, 
mi-aș dori ca cei din jur să fie cuprinși de o bucurie necondiționată de pământ. Până la urmă 
Isus s-a născut ca să ne naștem și noi, să fim altfel, să fim schimbați. Fără nașterea Lui,  nu 
vedeam cerul. 

Magii au văzut steaua strălucind ca semn că, odată cu Isus, s-a deschis cerul să 
putem să ne vedem în el. Dacă până la venirea Lui, cerul era cumva ascuns, odată cu 
nașterea Lui, cerul a început să se facă cunoscut, strălucind într-o promisiune mai mare 
decât toate. 

A fost darul lui Dumnezeu îmbrăcat în cea mai sfântă și mai curată podoabă. 

Fă și tu daruri de Naşterea Domnului Isus Hristos, datorită bucuriei Domnului Isus 
în viața ta. Ajutând pe cineva, dăruind cuiva ceva, lui Dumnezeu îi dai. Însă, dacă Isus nu 
este născut în tine, poți face daruri în numele Moșului sau Gerilă sau cum s-o mai numi el, 
tot degeaba e. Moșii vor trece și tu vei rămâne cu poverile.

Sau poate vei face o bucurie în cer Lui Dumnezeu și Îl vei ruga pe Isus să 
se nască și în inima ta… Îți vei da seama astfel că Dumnezeu a cheltuit cel mai mult 
pentru darul de Naşterea Domnului Isus Hristos.

Alexandru Fintoiu 
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Foaia Bisericii
                      Vă mulţumim.

Roxana Martin
Cristina Olariu

B I S E R I C A P E N T I C O S T A L A N r . 7 R E S I T A

Un  an întreg tratăm cu superficialitate mersul la Biserică , dar de Sărbatori, dintr-o 
dată devenim interesaţi de Biserică, bineînteles până trec sărbatorile. Un an întreg cheltuim 
o grămadă de bani pentru interesele noastre, care de multe ori nu sunt necesităţi, ci mofturi, 
iar de Sărbători dintr-o dată devenim oameni buni, care vrem să facem binefaceri, iar dacă 
se poate să se bată şi toba, este mai bine. Un an întreg ne tratăm unii pe alţii cu dispreţ şi ne 
certăm la orice provocare, dar de Sărbători dintr-o dată cuvântul IARTĂ-MĂ ( rostit 
superficial) apare şi pe buzele noastre, pentru ca apoi s-o luăm de la început. Un an întreg 
trecem unii pe langă alţii fară interes, cu indiferenţă, dar de Sărbători, dintr-o dată ne 
amintim că existăm, ne urăm Sărbători fericite, dăm mâinile şi se blochează reţelele de 
atâtea mesaje, ca apoi cu aceaşi indiferenţă s-o luăm de la capăt. Un an întreg se scurge în aşa 
fel încât zilele din el sunt zile monotone, nu sunt zile speciale, iar Sărbătorile le tratăm ca şi 
cum toate zilele din an ar fi fost făcute pentru ele ( pentru Sărbători),  uitând că Dumnezeu a 
făcut fiecare zi specială, cu farmecul ei. Suntem aşa de puternici încât prin aceste atitudini 
închidem gura conştiinţei sau suntem aşa de insensibili încât conştiinţa oricât ar striga că 
nu-i bună atitudinea noastră, noi nu mai auzim nimic?

Suntem creştini care practicăm creştinismul în fiecare zi sau suntem 
creştini care practicăm creştinismul doar de Sărbători?

LUNI 24  DECEMBRIE            SEARA – 18:00-20:00 - AJUN – Is.9:1-7
MARŢI 25 DECEMBRIE          DIMINEAŢA – 09:00-12:00 Naşterea –  Luc.2:1-7
                                                 SEARA -  18:00-20:00 - Luc.2:8-20
MIERCURI 26 DECEMBRIE    DIMINEAŢA–  Mat.2:1-12
                                                  SEARA  - 18:00-20:00
DUMINICĂ 30  DECEMBRIE   DIMINEAŢA  – 09:00-12:00 -  Mat.13:1-23

                                  SEARA –  18:00-20:00 - Ioan 21:15-19
LUNI 31 DECEMBRIE              SEARA - 18:00-20:00 

PROGRAMUL BISERICII NOASTRE LA FINAL DE AN

De vrei să fii fericit,
Să citești Cuvântul Sfânt.

Fii un bun împlinitor,
Nu, un uituc ascultător.
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Altfel de cadouri ... 

www.izvorulvietii.ro DECEMBRIE  2012 / Nr 83

Suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, sărbători mult aşteptate în mod special de 
copii. Copiii simt că se apropie ziua cadourilor, zi în care cu multe emoţii împletite cu tot 
atâtea bucurii deschid pungile de cadouri , şi fiecare mic cadou aflat în pungă îi aduce 
bucurie. Cadouri cum ar fi: bomboane, ciocolate, maşinuţe, avioane, păpuşi şi lista e 
luuuungă... cu jucării şi dulciuri pe care le primesc.

  Dar uităm că există şi o altă categorie de copii : COPIII CREŞTINI DIN TĂRILE 
CU PERSECUŢII, copii care nu-şi permit să viseze la a primi aceste cadouri : bomboane, 
maşinuţe, avioane, păpusi, ciocolate şi tot felul de jucării şi dulciuri, pentru că n-au şansa să 
primească aşa ceva. Totuşi, ei trăiesc cu speranţa că vor primi  alte cadouri care să le aducă 
bucurie, cadouri pe care cei din ţările democrate  ,,n-au şansa “ să le primească ( bineînteles 
că nici nu şi le doresc).

    Măcinat de emoţii, dar nu emoţii împletite cu bucurie , ci cu tristeţe , vreau să vă 
prezint câteva din cadourile mult aşteptate de aceşti copii: 

 - o pâine şi ceva hrană,... pentru că părinţii lor, care le asigurau hrana au fost ucişi 
de musulmani radicali;

-  întoarcerea în familie a unuia sau a ambilor părinti care au fost condamnaţi la 
închisoare, pentru că au ales să fie creştini;

-  nişte medicamente şi un tratament pentru o mamă care a fost torturată 
îngrozitor , pentru că a permis copiilor să cante cântecele despre Isus;

-  eliberarea unei surori adolescente răpite, violate şi forţate să se căsătorească cu 
un musulman, pentru a se extinde islamul;

-  întoarecerea acasă a unui frate, a unui băieţel care a fost răpit pentru a fi făcut 
terorist şi apoi instruit să-şi ucidă familia creştină;

-  un adăpost, acum în mijlocul iernii, în care să găsească puţinp căldură, pentru că 
le-a fost confiscată casa şi au fost alungaţi din sat, pe motiv că n-au acceptat să îmbrăţişeze 
islamul şi că îl iubesc pe Domnul Isus;

-  proteze care să înlocuiască picioarele, pentru că le-au fost zdrobite, fiindcă au 
ales să meargă la biserică;

-  un decret semnat pentru eliberarea tata[ui condamnat la moarte, pentru că a fost 
prins citind în Biblie;

-  o lege prin care să nu mai fie obligaţi să practice islamul în tările islamice;
-  o Biblie cu ilustraţii, pentru care este gata să moară;
... şi lista poate continua.
Crezi că necesităţiile tale sunt atat de mari? Dar ce spui de ale lor? Te 

mai poţi plânge astăzi că nu primeşti ce iţi doreşti tu de Sărbători? 
Sunt câteva din cadourile aşteptate de aceşti copii; sunt ,,jucăriile şi dulciurile” 

pe care aceşti copii dacă le-ar primi, s-ar bucura foarte mult! Niciun copil din România 
şi occident nu-şi doreşte aceste cadouri... şi totuşi există copii care tânjesc dupa ele.

Putem alege să alocăm un timp din timpul nostru pentru a ne ruga ca aceşti 
copii să se bucure de cadourile mult aşteptate de ei.

Copiii bisericilor noastre au anumite aşteptări şi se bucură de un anumit fel de 
cadouri. 

Copiii bisericii din tările cu persecuţii au alte aşteptări şi se bucură de alt fel de 
cadouri.

Tu ce îţi doreşti de Sărbători?

Am trecut prin foc si prin apa;dar Tu ne-ai scos și 
ne-ai dat belsug.   Ps 66.12

Am citit despre un baron german care a intins in 
paralel mai multe  fire de sarma intre cele doua turnuri ale 
castelului. Facand lucrul acesta, el a sperat  sa poata construi 
o uriasa harpa eoliana. Un instrument muzical care scoate un 
sunet minunat atunci cand aerul intretaie corzile ei.

     La inceput nu a auzit nimic,fiindca nu batea  
vantul. Curand insa, a inceput sa bata o briza usoara si el a 
inceput sa auda muzica stinsa a harpei. Dar sunetele cele mai 
armonioase nu s-au auzit pana cand puternicele si vijelioasele 

vanturi  de iarna nu au izbit in fire. Atunci o muzica glorioasa umplea spatiul dintre cele 
doua turnuri si valea de dedesupt. Cele mai frumoase sunete se nasteau pe timp de furtuna.

     Ceva similar se poate intampla si in vietile noastre.Deseori gasim ca atunci cand 
furtunile necazului si ale impotrivirii bat cel mai tare,noi beneficiem cel mai mult de harul si 
de indurarea lui Dumnezeu. Daca aceste dificultati n-ar lovi deloc in corzile vietii noastre, 
Dumnezeu nu ar avea prilejul sa ne arate biruinta pe care numai El ne-o poate da.  

     Te-ai zbatut vreodata  sa intelegi de ce ti se intampla lucruri rele? Te-ai saturat 
de furtunile vietii? Nu te mai zbate,ci lasa-L pe Dumnezeu, Tatal nostru din ceruri,sa 
produca in viata  ta calitati asemanatoare cu cele pe care le-a avut  Hristos. Incercarile si 
dificultatile te pot aduce la o stare de maturitate, iar vanturile de impotriviri si necazuri  
creeaza muzica in viata ta prin care sa-L  slavesti pe Dumnezeu  si care sa fie o 
binecuvantare pentru altii.

CEI CARE-L BINECUVINTEAZA PE DUMNEZEU IN INCERCARILE  LOR VOR 
FI BINECUVANTATI DE DUMNEZEU PRIN ELE.

                                                                                       Autor:   Paul R. Van Gorder

Muzica atunci cand bate vântul!Silviu Luncan
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