
Caci Eu stiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, 
gânduri de pace, si nu de nenorocire, ca sa va dau un viitor si o nadejde.

Ieremia  29:11

Revista Crestina pentru femei Nr. 6

   Editia Decembrie 2012:

Veniti sa ne inchinam lui  Isus!
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Cuprins:
E vremea ta....sa te inchini Lui ! 
Femeia care muta muntii.
Fi un ajutor potrivit! 
Ce înseamna Isus pentru tine?
Fanfara Bisericii Elim Lisabona
Despre Sarbatoarea Nasterii Domnului 
Un copil e darul lui Dumnezeu pentru noi.

In noaptea tainelor
In noaptea tainelor, lângă Efrata,
La margine, sub deal de Betleem,
S-a spus întâia dată “Maranata”,
Când toate pregătirile-au fost gata

Pentru Mesia, Regele Suprem.

Din glorioasa Lui Împărăţie,
Din Sfânta sfintelor, S-a ridicat,

Şi-a scos hlămida plin de bucurie,
Şi-a coborât în pas de vitejie Măreţul,

Preaslăvitul Împărat.

Iar oştile cereşti încolonate
Intr-un alai regesc I-au dat onor,
Şi-n scânteieri de glorii nevisate

Sub diademele de nestemate
Au izbucnit uralele în cor.

Şi-apoi deodată cerul se opreşte,
Şi universu-ntreg rămâne mut…
In scutece un copilaş scânceşte,
Şi-o mamă nani-nani Îi doineşte:

In noaptea tainelor, Mesia S-a născut!  
                                        Valentin Popovici
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E vremea ta....sa 
te inchini Lui !
E sarbatoare  in cer, intre 

ingeri ,in constelatia cereasca.
Universul intreg sarbatoreste nastera Fiului 

lui Dumnezeu.Undeva afara din oras in campia 
Betleemului niste pastori isi pazeau turmele lor deodata un 
inger coboara din cer si impreuna cu el o multime de ingeri 
anunta  nasterea Copilului Sfant ,trimis de Dumnezeu ca dar 
pentru omenirea intreaga.A fost atat de decazuta intreaga 
omenire incat Domnul Isus a trebuit sa paraseasca cerul 
pentru o vreme,sa ia chip de om facandu-se asemenea noua 
pentru a aduce la indeplinire scopul lui Dumnezeu pentru 
lumea aceasta. Iosif si Maria au mers la Betleem sa se inscrie 
dupa legile care erau atunci in tara.Aflandu-se in Betleem 
in preajma sarbatorilor ,din cauza aglomeratiei nu mai gasi-
ra loc de gazduire,doar o pestera ,un grajd cu animale . Se 
implini-se vremea cand Maria trebuia sa nasca, ii sosise-ra 
durerile nasterii si singurul loc de maternitate  pentru ea 
era un grajd,iar ca locsor de dormit pentru bebelasul ei era 
o iesle.Cu cata durere in inima ei de mama pregatea ieslea cu asternut de paie pentru cel care era Fiul Celui Prea Inalt. Cate intrebari 
s-or fi nascut odata cu acest copil in mintea Mariei! A venit Isus in lumea noastra intr-un loc saracacios aratandu-ne ca pentru Dumnezeu 
lucrurile acestei lumi nu sunt importante.Chiar daca sa nascut in iesle ,El este Imparat.Nu locul unde sa nascut Isus il face imparat 
ci natura Lui ,El vine de la Dumnezeu,El vine ca Imparat al cerurilor.Pastorii din campia Betleemului traiesc un eveniment ciudat la 
inceput, care apoi devine un spectacol ceresc unde multimi de ingerii se unesc cantand cantarea nasterii Mantuitorului,laudand si marind 
pe Dumnezeu pentru pruncul infasat in scutece si culcat intr-o iesle. Dumnezeu anunta intruparea Fiului Sau trimitand ingeri din cer pe 
pamant,Dumnezeu este Suveran.Dintr-o data teama pastorilor se schimba in bucurie si aprinde in ei dorinta de a pleca sa-l intalneasca pe 
pruncul care va fi mantuitorul lor. 

Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: Slavă lui Dumnezeu în 
locurile preaînalte şi pace pe pământ între oamenii plăcuţi Lui.”

După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alţii: „Haidem să mergem până la Betleem şi să vedem 
ce ni s-a spus şi ce ne-a făcut cunoscut Domnul.” Luca 2:8-15  Prezenta lui Dumnezeu prin revelatia cereasca si ingerii, schimba nu 
doar starea sufleteasca a pastorilor ci le da o atitudine de cautare imediata,si bucuria de a gasi intocmai cum le spusese ingerul. In noaptea 
de Craciun Isus  vine din cer intr-o iesle in Betleem. Ostile ceresti nu canta la nasterea oricarui copil,la nastera pruncului nascut in iesle 
au cantat ostile ceresti  descoperind pastorilor din camp nasterea mantuitorului.Cum ti sa descoperit tie Fiul lui Dumnezeu? Isus si astazi 
vrea sa iti spuna ca a venit si pentru tine!  Daca auzi si tu cantarea ingerilor inchina-te si tu lui Isus! El a venit si pentru tine!Isus a suferit 
in locul tau ,a trecut prin gradina Ghetsimani pana pe dealul Golgota ducand in spate crucea pacatelor si a faradelegilor noastre.Acolo la 
Golgota pe o cruce a fost rastignit in locul meu si al tau,pentru ca noi azi sa fim eliberati de sub osanda pacatelor si a mortii. A murit Isus 
si in locul meu pentru ca ma iubit,cum as putea sa-i multumesc!?  Cand cineva ne face o favoare se naste in noi dorinta de ai multumi si ai 
face un dar. Isus merita cel mai frumos dar pe care as putea sa-l fac vreodata cuiva. Ce dar ii dai  lui Isus, de sarbatoarea nasterii Lui? Ce-l 
mai maret dar ar putea fi inima ta ,viata ta inchinata Lui,o inima deschisa ca El sa intre in ea si sa sfarame catusele robiei ce te leaga inca 
de acest pamant ,sa iti dea o stare de bucurie si o dorinta de cautare iar cand te vei intalnii cu El sa ai o atitudine de inchinare de dragul 
Lui, in duh si adevar.Daca te-ai intalnit cu Isus ,spune si altora cum ti l-a descoperit Dumnezeu.Spune despre iubirea Lui si celor care inca 
nu au gustat cat de bun este Domnul.Vesteste laudele Lui si fa din inchinarea ta o lauda pentru Imparatul cerului.

                                Sarbatori frumoase pline de bucurie! 
Florica Maran
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Femeia care muta muntii ,este în primul rând ceea ce eu vrea să fiu în calitate de femeie, de soţie, de mamă, 
de membru în biserică şi, nu în ultimul rând, de Fiică a Celui 
Preaînalt pe acest pământ. Totodată, consider faptul că fiecare 
femeie care afirmă că este Fiica Celui Preaînalt trebuie să fie 
sau să devină o femeia care mută munţii! Cine este această 
femeie? Femeia trăieşte zilnic sub asediul unor munţi, a unor 
titani de granit care vor să-i frângă puterea de a trăi fiecare 
zi în ascultare de Hristos şi să o trântească la pământ astfel 
încât ea să devină nefericită cu viaţa ei, inactivă în lucrarea lui 
Dumnezeu şi moartă pe dinlăuntru. Inspirându-mă din viaţa personală, dar 
şi din trăirile altor femei despre care am aflat citindu-le cărţile, -Domnind peste 
împrejurările vieţii, de Ligia Seman, Anotimpurile Inimii, de Gigi Graham Tchividjian, 
Adevărata valoare a unei femei, de Lisa Bevere şi altele -, am scris această carte cu gândul 
la tine, o femeie care se luptă în viaţa de zi cu zi cu o sumedenie de munţi şi care rareori 
găseşte în ea puterea de a transforma lacrimile de tristeţe din viaţa ei, în lacrimi de bucurie. 
Nu sunt o femeie care a fost scutită, pe parcursul vieţii, de lupta cu diferiţi munţi, fie ei sub 
formă de lacrimi, de frământări, de neajunsuri, de probleme şi situaţii dificile sau fie ei sub 
formă de stres, de cârtire, de nemulţumire şi de dezamăgire faţă de viaţă. Am avut şi eu 
parte de astfel de momente, tocmai datorită faptului că nici o femeie nu va putea vreodată 
fugi de durerea fizică, sau sufletească, oricât de bună atletă ar fi! Care sunt munţii care 
apar în viaţa femeii? Cum pot fi ei îndepărtaţi? Care este rolul femeii în această lume? Este 
statutul de soţie şi de casnică scopul ultim şi absolut pentru care femeia a fost concepută 
de către Dumnezeu? De ce alături de iubitul ei soţ femeia nu găseşte adevărata fericire şi 
împlinire în viaţă? De ce statutul de mamă poate fi presărat cu lacrimi? De ce viaţa aceasta 
pare uneori atât de searbădă şi fără sens? Acestea sunt câteva din întrebările la care vei afla 
răspuns citind această carte.  Daniela Delibas
   
Femeia care mută munţii este titlul cel mai încurajator pentru femeia din ziua de astăzi. 
Autoarea observă cu o fineţe nobilă situaţia specială în care se găseşte „vasul sensibil” – 
femeia se confruntă cu numeroase probleme delicate, prezentate în paginile care urmează 
cu o mână sigură şi matură -, însă cartea aceasta nu se opreşte la o prezentare obiectivă a 

vieţii, cu toate punctele ei negative. Se pune pe tapet capacitatea femeii de a găsi soluţii la problemele ei, această calitate fiind rezultatul parteneriatu-
lui ei cu Dumnezeu. (Ligia Seman)

Dragile mele femei care mutati muntii în fiecare zi, 
  Sărbătoarea naşterii Mântuitorului ne umple inimile de bucurie! Împreună cu familiile cu care Dumnezeu ne-a binecuvântat, ne bucurăm 
de atmosfera idilică a naşterii lui Isus, dar devenim în acelaşi timp şi atât de ocupate! Munţii cu care ne luptăm parcă devin mai mari şi 
mai numeroşi! Toate pregătirile care trebuiesc făcute cu ocazia acestor sărbători ne fură timpul, şi puterea, şi pacea, şi uneori, chiar şi 
bucuria din inimă. În acest mod, sărbătoarea nu mai este sărbătoare ci este o perioadă presărată cu nevoi care trebuiesc împlinite şi treburi 
care trebuiesc făcute, cu stres fizic şi emoţional şi cu programe aglomerate în biserică. Este aceasta o sărbătoare? Îl onorez eu pe Isus, 
pruncul născut în iesle, prin această atitudine? 
Tu eşti creată după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, dar ai fost făcută pentru a aduce slavă Lui! Nu ai fost creată doar să te căsătoreşti, 
să suferi din punct de vedere fizic (în special când naşti), să creşti copii şi să îngrijeşti de bunul mers al vieţii de familie. Tu nu eşti doar 
o femeie neînsemnată din milioanele de femei din lume care se luptă cu diferiţii munţi ai vieţii, fie ei sub formă de lacrimi, de frământări, 
de neajunsuri, de probleme şi situaţii dificile sau fie ei sub formă de stres, îngrijorare, nemulţumire, cârtire şi dezamăgire faţă de viaţa pe 
care Dumnezeu ţi-a dat-o, ci eşti o fiică a Cerului creată cu un scop bine determinat: acela de a- L arăta pe Hristos lumii! Cui? Copiilor tăi, 
cei pe care Dumnezeu ţi i-a dăruit ca să-i înveţi cum să trăiască după voia Lui. Soţului tău, onorându-l în calitatea lui de cap de familie. 
Semenilor tăi, care aşteaptă să vadă din partea ta măcar un strop de dragoste şi compasiune îndreptată înspre ei, şi lista poate continua. 
Faci tu acest lucru acum, de aceste sărbători? Pui tu calităţile şi talentele tale pe altarul lui Dumnezeu, sau eşti preocupată doar de casă 
şi familie?
Fiecare dintre noi este în stare să facă ceva care să o schimbe pe ea însăşi, în primul rând, apoi să schimbe familia cu care a binecuvântat-o 
Dumnezeu, biserica unde a aşezat-o Dumnezeu ca parte din trupul lui Hristos şi societatea din care face parte şi care este măcinată de 
păcat, din ce în ce mai mult. De aceste sărbători, tu poţi alege să te implici mai mult în lucrarea lui Dumnezeu! Nu lăsa ca activităţile şi 
responsabilităţile tale din familie să îţi ocupe tot timpul şi să îţi fure toată energia. Fă ceva frumos de aceste sărbători şi pentru Hristos! 
Dăruieşte-te! Semenii tăi te aşteaptă! Nu-i dezamăgi!
Viaţa pe acest pământ nu este Raiul şi cred că unele dintre voi simţiţi aceasta din plin! Lacrimile vărsate de femeie în viaţa trăită pe acest 
pământ pe motive de suferinţă, fizică sau sufletească, de neputinţă, de dezamăgire, de frustrare, de neînţelegere a planului lui Dumnezeu 
pentru viaţa ei sau de neînţelegere a rolului ei în familie, în biserică şi în societate sunt, sau pot fi multe. Pentru ce atâtea lacrimi în viaţa 
mea? Pentru ce atâţia munţi de întristare vin uneori peste mine? Te-ai întrebat aceasta vreodată? Eu da, cu lacrimi amare în ochi, iar 
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Dumnezeu care nu este un Dumnezeu nepăsător şi rece care nu îngăduie în viaţa noastră momente de grea încercare 
şi zdrobire doar de dragul de a ne vedea suferind, mi-a răspuns. Gândurile pe care vi le împărtăşesc aici sunt, de 
fapt, răspunsul pe care El mi l-a dat.
Şi totuşi, cine ar alege să trăiască tristeţea sau durerea fizică? A ales Maria, mama lui Isus, durerea naşterii într-o 
iesle umilă şi cea a morţii fiului ei preaiubit, pe o cruce? Care dintre femeile care citesc aceste rânduri a dorit 
sau doreşte suferinţa, în viaţa ei? Niciuna! Cu toate acestea, sunt momente când simţim durerea din plin. De 
ce? Pentru că înainte ca Dumnezeu să ne folosească în lucrarea Lui, El ne va zdrobi. În acest scop onorabil, 

Dumnezeu ne prelucrează prin faptul că îngăduie să ne luptăm cu anumiţi munţi şi cu tot felul de încercări, de 
neajunsuri sau de probleme. Putem noi pune la îndoială planul Lui măreţ pentru vieţile noastre, sau metodele prin care 

El ne desăvârşeşte? Cu siguranţă nu! El ştie ce face! El este Meşterul care ne prelucrează, pentru ca într-o zi să se poată folosi 
de noi, la adevăratul nostru potenţial! Este, într-adevăr, un proces foarte dureros, dar răsplata-i va fi pe măsură: Domnul va face lucruri 
minunate în mijlocul nostru! 
Totodată, suferinţa care ne macină uneori sufletele este consecinţa păcatului din viaţa noastră. Ştim că Dumnezeu este Sfânt şi urăşte 
păcatul, prin urmare, şi noi, fiicele Lui, trebuie să urâm păcatul. Prin suferinţă, Dumnezeu ne învaţă exact acest lucru: să urâm păcatul cu 
toată inima şi astfel, să nu mai păcătuim. Prin suferinţă şi durere, Dumnezeu ne curăţeşte inimile şi le îndreaptă înspre El. Am constatat 
faptul că momentele în care sufeream, din diverse motive, erau momentele în care Îl căutam cel mai mult pe Dumnezeu! Te provoc astăzi 
să te gândeşti serios la păcatul din viaţa ta, cel cu care te confrunţi zilnic, în calitate de soţie, de mamă, de vecină, de angajată sau de 
prietenă şi să lupţi pentru a-l asimila, cât mai curând. Acest păcat este cel care te ţine departe de Dumnezeu şi de binecuvântările Lui şi 
îţi aduce suferinţă în viaţă. Vrei să fii mai fericită? Vrei să nu mai experimentezi suferinţa? Nu mai păcătui: una din soluţii! Suferinţa din 
vieţile noastre îşi atinge scopul doar în măsura în care Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne prelucreze, să ne modeleze şi să îndepărteze tot ceea 
ce este rău din noi. Dumnezeu ştie ce face! Acceptarea acestui adevăr în inima ta îţi va aduce cea mai mare împlinire în viaţă şi multă 
putere în încercare. Nu te înşela gândind că drumul crucii este unul lipsit de purtarea efectivă a crucii, căci este lipsit de sens. A fi creştin 
înseamnă, prin definiţie, a fi supus şi suferinţelor de orice natură, aşa cum şi Hristos, Însuşi Fiul lui Dumnezeu a fost supus.
Ne luptăm în fiecare zi cu atacurile celui rău şi cu munţii ridicaţi de el împotriva noastră şi de ce să nu recunoaştem, de multe ori, suntem 
învinse. Insă ştiţi ce e minunat, dragi fete, dragi femei, dragi soţii şi dragi mame? În ochii lui Dumnezeu noi suntem biruitoare pentru că 
am mai urcat o treaptă, am mai înaintat cu un pas, am mai făcut o rugăciune prin intermediul căreia ne-am cerut iertare şi în urma căreia 
am primit mai multă putere, pentru a birui. Nimic nu este eşec, ci totul este un pas făcut înainte. Totul este oportunitatea unui nou început! 
Tu nu eşti ceea ce ai tu uneori, impresia: un vas lipsit de importanţă, un suflet chinuit de sentimentul de vinovăţie că iar a întristat faţa 
lui Dumnezeu sau o femeie sleită de putere şi energie care ridică tonul, pentru a se face ascultată de copii. Da, acestea sunt realităţi din 
viaţa ta dar nu trebuie să te laşi doborâtă de ele şi să renunţi la luptă. În ochii lui Dumnezeu, tu eşti mult mai mult decât atât! Tu eşti o 
fiică a Cerului! Aşadar, oricare ai fi, ridică-te! Dumnezeu este de partea ta mai mult decât crezi şi vrea să te folosească în lucrarea Lui mai 
minunat decât ai visat! Dumnezeu este Cel care te-a creat cu un anumit potenţial şi cunoaşte în totalitate tot ceea ce poţi tu deveni. El ştie 
că înlăuntrul tău se află o femeie deosebită care poate face lucrări mari în Numele Lui. El vrea ca potenţialul din tine să fie dezlegat şi să 
poţi astfel deveni persoana pe care a avut-o El în gând, atunci când te-a creat! Totuşi, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât 
biruitori, prin Acela care ne-a iubit (Romani 8:27). Pot totul în Hristos, care mă întăreşte. (Filipeni 4:13). Orice femeie care citeşte 
aceste versete, le poate crede şi păstra în inimă! Orice femeie care Îl iubeşte pe Hristos este lucrarea lui Hristos, astfel că El doreşte să o 
folosească pentru scopurile Sale! Pune-te la dispoziţia Lui astăzi ! Încetează în a te mai desconsidera spunând că nimic bun nu locuieşte 
în tine, sau că tu nu poţi face nimic în lumea aceasta care să conteze şi crede-L pe Dumnezeu pe cuvânt, atunci când îţi spune: 
Eu te-am creat în chip minunat! Am pus în tine un potenţial deosebit pe care nu îl are nicio altă făptură din lumea aceasta. Te-am aşezat 
într-un oraş care poate fi schimbat şi datorită ţie. Te-am aşezat într-o biserică care nu poate funcţiona aşa după cum Eu doresc dacă 
tu nu te implici în slujire. Ţi-am dăruit o familie care va fi binecuvântată şi datorită rugăciunilor şi jertfei tale de zi cu zi. Fă aceste 
lucruri la care ai fost chemată şi te voi binecuvânta, acum şi în veşnicie! Fii o femeie care mută munţii! 

Dumnezeu se poate folosi atât de mine, cât şi de tine, pentru a face lucruri măreţe si deosebite, în lumea 
aceasta. Dacă eşti femeie, înseamnă că eşti chemată să muţi munţii, prin credinţa în Dumnezeu! Adevărat vă 

spun că dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare”, şi dacă nu se va îndoi în 
inima lui ci va crede că ce zice se face, va avea lucrul cerut. (Marcu 11:23) Acest verset se adresează tuturor 
femeilor, atât celor capabile cât şi celor mai puţin capabile, celor cu studii cât şi celor fără studii, celor tinere 
cât şi celor mai în vârstă. Totul este posibil femeii care crede în Dumnezeu şi în puterea Lui! Tu poţi fi o femeie 
care mută munţii!

  Vă doresc tuturor să fiţi femei care mutaţi chiar şi munţii din loc atunci când vine vorba de fericirea familiei 
voastre sau de lucrarea lui Dumnezeu pe acest pământ! 

                                                                                                                               Daniela Delibas
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 Fi un ajutor potrivit....
     Dumnezeu a hotarat sa fi ajutor potrivit. Nimeni in lumea aceasta nu va reusi niciodata sa fi mai aproape de 
sotul tau in bucurie si necaz, la bine si la rau, in criza si in succes in zile senine si in zile cu nor decat tu ,care poti 
sa-i fii alaturi, sa-l intalegi, sa-l asculti, sa-l ajuti si sa-i aduci un cuvant de incurajare, esti cea pe care a hotarat 
Dumnezeu sa-i fi ajutor deci indeplineste-ti menirea. Sunt domenii de activitate in viata barbatilor care nu 
intodeauna sunt cu reusita, iar acum ne vom opri la doua din acestea: munca sotului tau si atitudinea lui fata 
de bani sunt lucruri legate intre ele unul de celalalt si suficient de importante in familie, lucru care suntem 
chemate ca sotii sa fim pregatite a face fata momentelor neplacute din aceste domenii in acest domeniu al munci 
lui sunt doua extreme desigur , ambele destul de distrugatoare pentru familie daca vreti una mai rea decat cealalta, una 
din extreme in care poate ajunge un barbat in relationare cu munca lui este lenea, evitarea muncii dintr-o teama egoista, lipsa de 
incredere, depresie sau neincredere in viitor. Despre lenes, Dumnezeu spune, “Cum se invarteste usa pe tatanile ei, asa se invarteste 
lenesul in patul lui“ (Proverbe 26:14) “Atipirea te face sa porti zdrente” (Proverbe 23:21) “Drumul lenesului este ca un hartis de spini 
(Proverbe 15 :19) “Poftele lenesului il omoara, pentru ca nu vrea sa lucreze cu mainile“ (Proverbe 21:25). Astfel spus un barbat lenes 
nu va ajunge niicaieri, nu va vrea niciodata nimic, drumul cei va sta in fata va fi unul deloc neted si in cele din urma il va distruge. Extrema 
cealalta este dependenta de munca, in sensul in care exista dependenta de alcool, tutun sau altceva de felul acesta. Obsedarea de munca 
pana la excluderea din viata a tuturor celorlalte lucruri cum ar fi familia, biserica, etc., si in final distrugerea insasi a vietii. Despre omul cu 
o astfel de atitudine fata de munca Dumnezeu spune, “Acesta este soarta tuturor celor lacomi de castig: lacomia aduce pierderea celor 
ce se dedau la ea“ (Proverbe 1:19) “Apoi cand m-am uitat cu bagare de seama la toate lucrurile pe care le facusem cu mainile mele, 
si la truda cu care le facusem, am vazut ca in toate este numai desartaciune si goana dupa vant, si ca nu este nimic trainic sub soare“ 
(Eclesiastul 2:11).  Cu alte cuvinte, atunci cand munca devine o patima, omul ajunge la extenuarea si la pierderea sensului vietii. Nici 
una din cele doua extreme nu duce la fericire si implinire. Numai un echilibru perfect intre cele doua atitudini lucrul pe care cu ajutorul 
lui Dumnezeu un barbat il poate gasi poate duce la o viata din care nici unul din cele doua atribute sa nu lipseasca. Poate parea ciudat, dar 
ceea ce il face pe un barbat sa ajunga in oricare din cele doua extreme este acelasi sentiment : teama. Si acesta pentru ca indentitatea unui 
barbat se afla adesea intr-o relatie stransa cu munca lui. El are nevoie sa se simpta apreciat si sa obtina succese, si munca lui este adesea 
un mijloc de a-si satisface tocmai aceste doua nevoi. Gandul ca s-ar putea sa nu obtina nici aprecieri si nici succese, il sperie. Daca munca 
pe care o face il injoseste, el se simpte fara valoare ca persoana. Dumnezeu recunoaste ca munca unui barbat este pentru acesta o sursa 
de implinire. El spune ca nu este nimic mai bun pentru un barbat decat “sa duca, un trai bun in mijlocul intregii lui munci, si acesta 
este un dar de la Dumnezeu“ (Eclesiastu 3:13). Faptul ca multi barbati nu sunt impliniti de munca lor are mai putin a face cu ce anume 
muncesc cat cu daca au sau nu sentimentul unui scop in munca pe care o fac. Un barbat care nu are asa ceva poate ajunge in cele din urma 
sa-si spuna ca a muncit din greu si mult pentru atat de mica rasplata incat nu-si mai vede nici un viitor. Daca si sotul tau a avut un astfel 
de inceput, rugaciunile tale ii pot schimba viata. Poti sa te rogi ca ochii sa-i fie deschisi pentru a vedea ce vrea Dumnezeu ca el sa faca si 
unde il conduce El. Rugaciunile tale il pot ajuta sa se simpta suficient de apreciat si incurajat pentru a recunoaste ca are valoare, indiferent 
de ce face il poti asigura ca Dumnezeu la daruit in mod unic cu capacitate si talent si ca are pregatit ceva bun pentru el. Roaga-te apoi ca 
Dumnezeu sa descopre si sa deschida o usa a oportunitatii pe care nimeni sa nu o poata inchide. Rugaciunile tale pot pava un drum pentru 
el. Chiar daca sotul tau are deja un lucru asigurat este bine sa continui sa te rogi ca el sa fie acolo unde Dumnezeu vrea sa fie si ca totul 
sa mearga bine in continuare.
      Rugaciunile noastre nu pot asigura in totalitate un drum lipsit de piedici pentru sotii vostri, insa ce pot face in mod sigur este sa-i 
calauzeasca in rezolvarea multor probleme. Daca sotul tau munceste din greu, fa in asa fel incat sa se poata bucura de odihna si relaxare, 
sa faca lucruri care il binedispun si care il deconecteaza pentru un anumit timp de la povara de o viata grea. Rugaciunile tale il pot ajuta 
pe sotul tau sa intelega ca adevaratul sens al vietii nu i-l da munca pe care o face ci urmarea lui Dumnezeu. Astfel sotii  vor intalege acest 
lucru si vor ajunge la un echilibru perfect. Acum analizam putin cel de-al doilea aspect cu privire la atitudinea sotului fata de bani. In mare 
parte felul de a fi al sotului tau si cel in care traiesti sunt determinate de atitudinea pe care o are fata de bani. Este generos sau zgarcit? 
Este multumit cu cat are sau este invidios pe altii? Sunt banii pentru el o binecuvantare sau un blestem? Este el intelept sau iresponsabil in 
raport cu ce are? Este el de acord cu tine cu privire la modul cum sa cheltuiti banii, sau va zbateti in dificultati financiare din cauza ca nu 
va intalegeti asupra acestei probleme? Nimic nu exercita o mai mare presiune asupra unei casnicii ca iresponsabilitatea financiara, lipsa 
banilor si datoriile mari. Numai cand cunoastem ca tot ce avem vine de la Dumnezeu si Il facem pe El Domn peste posesiunile noastre, 
putem evita capcana pe care banii sau lipsa lor ne-o pot intinde.  Cunoastem de asemenea si promisiunea Bibliei ca “acei ce cauta pe 
Domnul nu duc lipsa de nci un bine“ (Psalmul 34 :10). Cu siguranta noi il cautam pe Domnul. Avem credinta ca privind la Dumnezeu 
ca la sursa binecuvantarilor noastre si traind in ascultare de El, El ne va purta de grija si ne va da tot ce avem nevoie.  Multe probleme 
financiare pot fi rezolvate Prin aducerea inaintea lui Dumnezeu a tuturor posesiunilor noastre financiare si facand cu ele ce spune El sa 
facem. Aceasta inseamna sa dam cat spune El sa dam. Atunci cand dai, Dumnezeu promite sa-ti poarte de grija, sa te protejeze, sa te 
binecuvinteze, sa te vindece si sa te tina cu viata. Atunci cand nu faci, vei ajunge sa cunosti nenorocirea si disperarea saraciei. “Cine isi 
astupa urechea la strigatul saracului, nici el nu va capata raspuns, cand va striga“ (Proverbe 34 :10). Nepracticarea darniciei te face sa 
nu te poti bucura de ceea ce ai si duce la dificultati pe tot parcursul vietii. “Aduceti insa la casa vistieriei toate zeciuielile“, spune Domnul, 
“si veti vedea daca nu va voi deschide zagarurile cerurilor, si daca nu voi turna peste voi belsug de binecuvantare“ (Maleahi 3 :10). 
“Ferice de cel ce ingrijeste de cel sarac ! Caci in ziua nenorocirii Domnul il izbaveste ; Domnul il pazeste si il tine in viata“ (Psalmul 
41 :1)  Da, exista oameni bogati care nu dau. Dar daca le-ai cunoaste viata mai indeaproape, ai vedea ca ei nu se bucura de multe din 
binecuvantarile Domnului. Binecuvantarea implinirii, a protectiei, a dragostei, a pacii, a sanatatii si a realizarii se pare ca ii ocloleste tot 



7

timpul si ei nu  stiu de ce. 
Ei ajung la bunastare, dar nu se pot  bucura de ea pentru ca nu cunosc secretul unei vieti implinite, care este 
acela de a-L cunoaste pe Domnul si a trai dupa voia Lui. Aceasta inseamna sa dai timp, energie, dragoste, 
talent si bani dupa cum te calauzeste El.  Roaga-te ca sotul tau sa cunoasca acest secret si sa intaleaga care 
este voia lui Dumnezeu cu privire la banii pe care-i castiga. Roaga-te sa devina un om care da celor care nu 
au si ca sa fie multumit cu ce are, fara sa-si doreasca mai mult. Nu spun ca el nu trebuie sa 

incerce sa-si doreasca mai mult. Nu spun ca el nu trebuie sa incerce sa-si mareasca venitul, 
ba din contra. Un barbat trebuie sa-si primeasca plata meritata pentru munca pe care o face, si tu 

trebuie sa te rogi pentru aceasta. Munca epuizanta in urma careia omul ramane tot sarac, si care aduce cu 
sine amaraciune, manie, boala si invidie nu trebuie acceptata ca un mod de viata. Fa tot ce poti si roaga-te ca 

binecuvantarile lui Dumnezeu sa se reverse peste sotul tau, dar cere ca toate acestea sa vina din mana 
Lui. “Binecuvantarea Domnului imbogateste, si El nu lasa sa fie urmata de 
nici un necaz“ (Proverbe 10:22).  
Este posibil ca nu intotdeauna sa reusesti ca prin rugaciune sa 
eviti 
orice problema financiara, pentru ca uneori Dumnezeu se foloseste 
de astfel de probleme pentru a ne atrage atentia si a ne invata 
anumite lucruri. 
Cu siguranta insa rugaciunile tale il vor pazi pe sotul tau de 
lupte inutile. Dorinta lui Dumnezeu este sa-i binecuvinteze pe 
aceia cu inima ascultatoare, recunoscatoare si gata sa dea celor 
lipsiti, si a caror comoara este la Domnul. 

“Pentru ca unde este comoara voastra, acolo este si inima 
voastra“ (Matei 6:21). 

Dumnezeu doreste ca sotul tau sa-si gaseasca comoara in El, nu in 
banii lui.                                      

Pastor. Ionut Ursaciuc

O frumoasa marturie.
Am o prietena care nu demult sa casatorit. Pritena nu e la prima tinerete si sa casatorit cu un 
barbat dupa varsta ei..Cand barbatul a indragit-o pe doamna ,ea era credincioasa evanghelica 
iar el nu era..Dupa aproape un an inima lui a fost topita de dragostea lui Hristos (dar si dupa 
doamna pe care o iubea),si a primit pe Domnul Isus in inima lui.Apoi a urmat casatoria 
celor doi.Cei doi mergeau impreuna la  adunare,la rugaciune ,la studii biblice...Dar sotul nu 
dupa multa vreme,vede intre membrii adunarii ceea ce nu ar trebui sa se vada intre copiii 
lui Dumnezeu (barfe,vorbiri de rau,critici,invidie,preocupare mai multa pentru lucrurile 
materiale...) Intr-o zi sotul ii spune sotiei; draga mea,pana acum tu esti singura crestina pe 
care eu o cunosc si care traieste viata de credinta asa cum scrie in Biblie ! Daca nu te-as fi 
cunoscut pe tine inainte de a cunoaste pe altii, eu nu m-as fi pocait ! 
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Ce înseamna Isus pentru tine?
“Căci un copil ni s a născut, un Fiu ni s a dat,  şi domnia va fi pe  
umărul   Lui;   Îl   vor   numi:   “Minunat,   Sfetnic,  Dumnezeu   

tare, Părintele veşniciilor, Domn al păcii.” Isaia 9:6

Aceste   cuvinte   prevestite   de   prorocul   Isia   s au   împlinit adlitteram. Isus   născut   într-
un  context  iudaic,  trăind   și   propovăduind neprihănirea   prin   credință,  și   nu   aceea   care   
se  capătă   prin faptele Legii, se bucură  de o recoltă  bogată  pe pământ deoarece mulțimi de oa-
meni, de a lungul secolelor și până astăzi au acceptat și acceptă fru
musețea lucrării Lui, în viețile lor.
Oameni din diferite clase socia-
le,  săraci  sau bogați,  situați  pe diferite  continente ale  
pământului  experimentează  la modul  cel  mai  înalt  iubi-
rea adevărată   și absolută  care vine de la Dumnezeu, prin perso-
ana Fiului său prețios Isus. Limbajul dragostei Lui e  același pen-
tru orice ființă umană de pe pământ.

Lupta oamenilor după falsa fericire ia sfârșit când  îl  întâlnesc  
într un mod personal pe  Împăratul lor, iar neliniștea, teama de ne-
cunoscut, depresiile o iau la fugă din sufletele lor la contact-
ul cu Divinitatea.
Isus este persoana care merită toată reverența noastră. Statu-
tul Lui nu a fost vreodată discreditat. Atitudinea   Lui   de   smerenie   
evidențiată   prin   încingerea   cu   ștergarul   și   spălarea  picio-
arelor ucenicilor Săi, ar trebui să ne motiveze suficient de mult  
încât să fim gata să ne implicăm în viețile oamenilor pent-
ru a le oferi suportul de care aceștia au nevoie.
De un astfel de Domn, și Stăpân are nevoie  ini-
ma noastră! Ce înseamna Isus pentru tine?

Trebuie să  accepți  astăzi  realitatea  faptului  că  nu poți   face nimic  
fără  El.  Nu poți   fi  mântuit, prin propriile forțe, nu poți să  te ra-
portezi la El cu superficialitate rostindu i  numele doar  într un mod spo-
radic,   și   în continuare să   insiști  cu bălăcirea  în mocirla compromi-
sului   tău.  El  dorește   ca   întreaga   ta   ființă,   în  toată   complexitatea   
ei,   să   îi aparțină. Este  interesat   să  aibă  o   relație   cu  tine   și   să   
fie  una autentică   care  să   te determine să te ridici și să lupți împotri-
va păcatului care se ascunde sub diferite forme și în același timp să  
îți dea suficientă putere pentru a câștiga războiul spiritual pe care  
îl  vei avea de purtat zilnic și fără să lași vreodată armele jos.

Cum vei răspunde acestei provocări?
Sufletul tău  își va găsi leacul doar  în Isus, cadoul trimis de Dumne-
zeu special pentru 
tine!

Acceptă acum acest dar minunat!
Melania Leinfellner

http://Yeshua.at/Melania
melania_leinfellner@yahoo.com
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Fanfara   Bisericii  ELIM  Lisabona
       Intr-una din zilele anului 2010 s-a nascut o dorinta in inima catorva tineri si adolescenti de a-l 
lauda pe Domnul cu instrumente de suflat.  Vazand dorinta lor infocata m-au determinat si pe mine 
sa ma alatur lor, asa incat in data de 20 ianuarie 2011, dupa un anunt facut in Biserica prin care 

i-am chemat pe toti care au simtit o chemare din partea lui Dumnezeu pentru aceasta lucrare, a avut 
loc prima intalnire. Dupa o perioada teoretica si apoi practica, 15 ianuarie 2012 a fost ziua in care, prin harul 

lui Dumnezeu in acorduri de fanfara, impreuna cu intreaga Biserica am cantat cantarea:     
                               “ Nicidecum, nicidecum niciodata,,  Gandul meu altui pas nu-l astern
                                        In Isus viata mea e bogata,   Un izvor din etern in etern “
            Prin aceasta cantare Dumnezeu ne-a vorbit si am hotarat ca aceasta sa fie un angajament pentru fiecare dintre noi.  
Multumesc lui Dumnezeu pentru acesti  tineri care, in timp ce altii isi risipesc tineretea alergand dupa poftele de o clipa ale 
pacatului, ei au ales sa isi puna: talantul, timpul si banii lor in slujba Celui care ne-a creat.
            Ma simt onorat sa lucrez cu acesti tineri credinciosi si talentati, in special cu fratele Narcis Ursaciuc , care pe langa 
faptul ca este implicat in mai multe activitati in Biserica, a acceptat sa ma ajute in lucrarea de dirijorat.
            Vreau sa multumesc in primul rand lui Dumnezeu pentru binecuvantarea si harul care ni la acordat de a putea sa-L 
slujim si prin aceasta lucrare, apoi vreau sa multumesc conducerii Bisericii pentru intelegerea si sprijinul acordat si nu in 
ultimul rand tuturor fratilor si surorilor care sprijinesc aceasta lucrare prin rugaciunile lor dar si financiar.
                                                                                   DUMNEZEU SA VA BINECUVINTEZE PE TOTI  !       

       “ Laudati pe Domnul! Laudati pe Dumnezeu in Locasul Lui Cel Sfant
              laudati-L in intinderea cerului, unde se arata puterea Lui!

              Laudati-L cu sunet de trambita, laudati-L cu alauta si harfa!
              Tot ce are suflare sa laude  pe Domnul! Laudati pe Domnul! “      Ps. 150: 1,3,6

                                                                                             Iosif Dan
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In fiecare an la data de 25 Decembrie crestinii de pretutindeni sarbatoresc Nasterea Domnului 
Nostru Isus Hristos. Sarbatoarea 
Nasterii Domnului ma poarta cu gandul la 
evenimentul mircaulos care sa intâmplat cu mai bine 
de 2000 de ani in urma, pe câmpia de langa Beetlem, când niste 
pastorii faceau de straja noaptea imprejurul turmei lor. Deodata 
intunericul noptii a fost inlaturat de o lumina stralucitoare si 
un înger al Domnului s-a infatisat inaintea lor. Cine nu s-ar fi 
infricosat daca ar fi fost in locul lor? Insa Mesagerul din Cer era 
aducatorul unei vesti bune pentru pastori. „Nu va temeti caci va 
aduc o veste buna, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul: 
Astazi in Cetatea Lui David vi s-a nascut un Mântuitor care este 
Hristos Domnul” – Luca 2: 10-11 .
             Luna Decembrie este intodeauna o luna foarte frumoasa, 
plina de bucurie si chiar mult asteptata de noi. Este bine sa 
sarbatorim Nasterea Lui Hristos fie ca o facem in Decembrie sau 
in Ianuarie. Este mai bine daca sarbatorim Nasterea lui Hristos 
amintindu-ne de Moartea, Ingroparea, Invierea si Inaltarea sa 
la Cer in fiecare zi! Domnul Isus a spus: „De ce-mi zice-ti : 
Doamne, Doamne! Si nu faceti ce spun Eu?” Luca 6:46.Ca 
si crestini, trebuie sa avem grija de felul in care sarbatorim. 
Daca retinem motivul sarbatorii, atunci trebuie sa fim atenti sa 
nu ne comportam la fel ca lumea din jur. Când devenim mai 
preocupati cu pomul de Craciun, de cadouri scumpe, mese 

pompoase si de buna dispozitie vom adopta imediat modelul lumesc de sarbatorire. Acesta ar trebui sa fie un timp când sa 
meditam in primul rând la Dragostea lui Dumnezeu si la dovada acelei Dragoste, adica daruirea Fiului Sau si sa intelegem 
ca a existat un motiv pentru care Fiul a fost trimis si Dumnezeu sa ne ajute ca sa intelegem acest lucru. O mare parte din 
ceea ce inseamna aceasta Sarbatoare in mod sigur trebuie sa se concentreze asupra familiilor noastre. Am inteles sensul 
acestei sarbatorii si prin faptul ca ni se ofera si un timp minunat de partasie cu cei dragii ai nostri când putem sa-i invatam 
pe copii cum sa daruiasca. Si ce i-am putea noi oferi ca dar lui Isus, as putea spune chiar un cadou foarte pretios, este viata 
noastra adusa ca o jertfa vie. Sarbatoarea Nasterii ne-a facut sa intelegem si sa pretuim timpul de partasie petrecandu-l cu 
fratii si surorile raspândind mesajul cantariilor si a Cuvântului lui Dumnezeu. Meditand la aceasta minunata Sarbatoare am 
mai inteles ca: 
- Isus a  venit in umilinta:
Umilinta Nasterii Lui prezicea smerenia mortii Lui. „La infatisare a fost gasit ca un om, s-a smerit si S-a facut ascultatot 
pana la moarte, si inca moarte de cruce” Filipeni 2:8 . Numai prin Nasterea si Moartea Lui smerita noi putem primi Viata 
Vesnica ca dar nemeritat. 
- Isus a venit pentru ca ne-a iubit: 
„Fiindca atat de mult a iubit Dumnezeu lumea, ca a dat pe Singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede in El sa nu piara ci sa 
aibe Viata Vesnica” Ioan 3:16 . Dumnezeu la dat pe unicul sau Fiu pentru Salvarea noastra a tuturora
-Isus a venit ca sa Mantuiasca ce era pierdut:
Am gasit in Sfanta Scriptura despre Zacheu. Zacheu a fost unul dintre acei pierduti, chiar daca era bogat si avea o functie 
destul de inalta (mai marele vamesilor) el a simtit ca ceva îi lipsea ceva din viata Lui. Dragostea Lui Isus a atins inima lui 

Sarbatoarea Nasterii Domnului
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Zacheu care a fost mantuitor, precum insusi Isus a marturisit „Astazi a intrat Mantuirea in casa aceasta” 
Luca 19:9. 
In concluzie „Pentru ca Fiul Omului a venit sa caute si sa mantuiasca ce era pierdut” Luca 19:10.
-Isus a venit ca sa avem parte de har si de adevar:
„Si Cuvântul sa facut Trup, si a locuit printre noi, plin de har si de adevar. Si noi am privit Slava 
Lui o Slava intocmai ca Slava Singurului nascut din Tatal” Ioan 1:14 . Cum legea a fost data prin 

Moise   harul si adevarul au venit prin Isus Hristos. 
-Isus a venit ca noi sa celebram Nasterea si Viata Lui: 

Pot sa spun ca Domnul Isus a venit in viata mea in smerenie si in dragoste. Isus a venit sa ma cheme, sa ma mantuiasca 
si sa ma faca copilul sau. Este minunat sa te simti un copil fericit stiind ca Tatal nostru este coordonatorul acestui Univers si 
care toate lucrurile sunt conduse prin intelepciunea lui nemarginita. El ne invata adevarul si harul sau si sa traim o viata din 
belsug. El a venit in lume pentru mine si pentru noi toti. Dorim din tot sufletul ca amintirea Nasterii Domnului sa ne aduca 
bucurii deosebite in Bisericile si casele noastre, citind, ascultând si mai mult, implinind Cuvântul Domnului petrecând aceste 
zile Slavindu-L si Laudându-L pe Dumnezeu, asa cum a facut-o odinioara si pastorii de la Betleem. 

Familia noastra va doreste tuturor un Craciun Fericit si Binecuvântat alaturi de cei dragii! 
Multe binecuântari!                                                                                           

Lidia & Ghita Morcocean

S-a nascut Isus!

Ne apropiem de frumoasa sarbatoare de Craciun, care aduce multa bucurie si fericire pentru intreaga 
lume.Cei mai multi inteleg sarbatoarea Craciunului doar ca o atmosfera frumoasa,bucate gustoase si 
cadouri..dar niciodata nu-si amintesc adevarata insemnatate a sarbatorii. De ce s-a nascut Domnul 
Isus Hristos? Isus s-a nascut sa ne aduca o mare bucurie(Luca 20:10).Imi place ca oamenii se 
bucura in aceasta zi.Dar oare se bucura de Nasterea lui Isus sau de alte lucruri?? Isus s-a nascut sa 
aduca izbavire de pacat.Acesta este motivul major pentru care s-a nascut Isus,ca sa salveze intrega 
omenire,de aceea este scris la Romani 3:23 ,,.. toti au pacatuit si sunt lipsiti de Slava Lui Dumnezeu..,, 
Pentru acest motiv Dumnezeu a ales ca Fiul Sau sa se nasca intr-o iesle,sarac,umilit,doar ca noi sa 
credem in El si vom avea viata vesnica. Isus s-a nascut sa avem viata vesnica.Multe daruri primim la 
aceste sarbatori,dar cel mai mare este Viata Vesnica.Nu poti avea mai mare bucurie in inima ta decat 
sa stii ca vei fi cu Dumnezeu o vesnicie in Cer.Multi cred ca pentru a castiga acest cadou trebuie sa 
plateasca ceva,dar totul e asa de simplu...ceea ce se cere este doar sa crezi in Domnul Isus din toata 
inima ca El ti-a salvat viata de la pacat si te poate face fericit cu adevarat (Ioan 3:16).  Nu trebuie 
sa ramai doar cu imaginea unui prunc nascut intr-o iesle pentru ca nu in aceasta consta valoarea si 
semnificatia Nasterii Domnului.Primeste-L chiar acum pe Hristos ca Domn si Mantuitor al sufletului 
tau,accepta darul nespus de mare si scump pe care ti-l face Dumnezeu.Vestea buna nu consta doar in 
faptul ca Pruncul Isus  s-a nascut intr-o iesleVestea buna consta in faptul ca Isus Hristos a fost trimis 
pe pamant ca tu sa fii salvat daca il primesti in inima ta chiar acum.Fie ca Domnul Isus Hristos sa 
se nasca cu adevarat in inima si in viata ta chiar in acest moment  pentru ca viata este foarte scurta 
pe acest pamant.Nu lasa sa treaca si acest Craciun pe langa tine fara sa te intorci la Dumnezeu, fara 
sa-ti schimbi felul tau desert de vietuire de pana acum, fara sa-ti pese de Cuvantul Sfant. Pregateste-
te pentru vesnicie pana nu-i prea tarziu !
Craciun Fericit ! tie, celor dragi si Nastere Domnului Isus Hristos sa-ti fie de folos! 
                                                                                                                                                 Adriana Gherasim
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Un cadou 
pentru tine!

E noapte-n Betleem. In contrast 
cu ziua foarte agitate, in care oamenii 
incercau sa faca cat mai multe afaceri sau sa-si 
gaseasca un loc de poposire pentru noaptea ce se anunta 
cu repeziciune. Noaptea era linistita.Nimic din linistea 
noptii nu prevestea ceea ce urma sa se intample. Odata 
cu aparitia noptii, toti oamenii erau bucurosi pentru ceea 
ce reusisera sa faca. Luminile se stingeau , una cate una, 
usile caselor se inchideau, toti erau pregatiti de culcare. 
Nimeni nu se mai gandea la acea femeie insarcinata care 
nu gasise nici o camera libera pentru a se odihni,  din mila 
i se dadu-se voie sa stea in grajd cu animalele...Cerul, ca 

un tablou frumos pictat de un albastru inchis, incarcat cu maiestrie de mii si mii de stelute, luminau strazile pustii, astfel, 
si ultimii calatori aveau lumina pe cararile lor pentru a putea ajunge in siguranta acasa. Nu departe de casele oamenilor, 
pe campul plin de iarba, se mai auzea, din cand in cand, doar “behaitul” animalelor. Pastorii erau trezi si vegheau asupra 
turmei lor ca nimic rau sa nu se intample si priveau cu uimire la tabloul acela , de un albastru inchis, brodat extraordinar 
cu mii de stelute , demn de un Creator iscusit.. Ca niciodata, cerul devenea din ce in ce mai stralucitor,o  lumina mare , 
stralucitoare, sa coborat din cer.Speriati pastorii nu stiau ce se intampla si de frica sa nu dispara acea imagine splendita, ei 
nici nu indraznesc sa vorbeasca intre ei. Cineva, cu vocea calma si blanda le vorbeste spunandu-le sa nu le fie frica pentru 
ca tocmai au primit un cadou minunat. Dumnezeu priveste cu bucurie cum ingerul isi duce la capat misiunea de a anunta 
venirea pe lume a Fiului Sau.S-a nascut Mnatuitorul cel mult asteptat. Tot cerul s-a umplut de bucuria cadoului  oferit de 
D-zeu. Multimi de ingeri, au aparut pe cerul frumos colorat, cantau si se bucurau de venirea Mantuitorului. In noaptea 
linistita de pe camp, pastorii erau acum linistiti si plini de bucurie pentru cadoul oferit de Dumnezeu unor oameni simpli ca 
ei. Cu inimile ne incapatoare de bucurie, pastorii au plecat imediat la Betleem ca sa se inchine micului Print acceptand cu 
bucurie cadoul primit in dar.... 

De fiecare data, in preajma Nasterii Mantuitorului,si nu numai, si parintii, asemenea ingerilor, vorbesc copiilor despre 
marele cadou pe care Dumnezeu ni l-a trimes, si anume pe Isus Hristos, Fiul Lui. Asa cum pastorii au avut inimile pline de 
bucurie, tot asa si copii cu inimile vesele si asteptand cu nerabdare sa primeasca cadouri, sunt bucurosi ca Domnul Isus 
este cadoul perfect pe care Dumnezeu il are pentru ei, pe langa miile de alte cadouri pe care le are pregatite. Desi micuti si 
inocenti, intrebati fiind de ce se bucura de nasterea Mantuitorului, toti au raspuns ca El este singura cale de a ajunge in cer, 
cu inima curata, pentru ca numai cu inima alba - spalata in sangele Lui – ei pot ajunge in cer, unde Dumnezeu a pregatit 
pentru fiecare in parte multe suprize si cadouri. De la faptul ca vor putea merge pe strazi de aur, de a purta coroane de aur 
pe cap, pana la faptul ca se vor putea juca cu toate animalele. Si asta datorita marelui cadou pe care Dumnezeu ni l-a dat, 
Isus Hristos. 

Pastorii au plecat imediat cu inimile pline de bucurie sa-l vada pe Mantuitorul, copiii sunt pregatiti si asteapta cu nerabdare 
sa se intanleasca intr-o zi, sus in cer, cu Mantuitorul.....Astepti si tu sa te intalnesti cu Mantuitorul tau...???  Cum stai tu in 
fata unui cadou atat de mare pe care Dumnezeu l-a pregatit pentru tine? Pastorilor la inceput le-au fost frica, dupa care 
bucuria si nerabdarea de a primi cadoul, au luat locul fricii. Tu, primesti  cadoul cu bucurie si respect sau de teama fricii te 
ascunzi?  Mergi in graba la ieslea din Betleem pentru a primi in dar cadoul pregatit. Copiii sunt bucurosi de cadoul mare si 
frumos pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu. Tu singur decizi ce vrei sa faci cu acest cadou.....

                                                                                                   Ramona Bucur
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O zi de sarbatoare 
“Dragostea să fie fără prefăcătorie. Fie-vă groază 
de rău, şi lipiţi-vă tare de bine “Romani 12:9 
Dragostea este sentimentul cel mai profund pe 

care o persoana poate sa-l aiba,este izvorata 
dintr-o sursa care vine din vesnicie si  va 

continua in vesnicie.Dumnezeu este dragoste 
,este sursa si izvorul nesecat al dragostei .Dragostea 

se manifesta prin iubire,prin afectiune fata de ceilalti de 
langa mine.Nu pot sa ma iubesc pe mine insumi aceasta ar 
devenii egoism,am dragoste in mine pentru a o darui. Cu cat o 
daruiesc mai mult,dragostea din mine va creste .Dumnezeu 
ne-a iubit si ne-a tot iubit in fiecare zi chiar daca eram rai 
si neascultatori ,a crescut atat de mult iubirea Lui pentru 
noi incat intr-o zi a spus; trebuie sa imi trimit Fiul ca daovada a iubirii 
mele,ei nu vad iubirea mea prin ceea ce Eu Sunt; va trebui sa le dovedesc 
dragostea nespus de mare ce o am fata de toti si asa la trimis pe Domnul Isus  
care a stat noua luni de zile in pantecele Mariei,o fecioara curata 
“bucura-te Maria ca ti sa facut mare har,binecuvanta-ta esti intre femei”  Ce har sa te pastrezi curata,pentru 
Dumnezeu!...intr-o inima curata se coboara prezenta lui Dumnezeu si lasa har si binecuvantare  peste toata fiinta 
apoi te face o binecuvantare pentru altii. Dragostea lui Dumnezeu continua sa ni se arate intr-o iesle ,loc umil si 
saracacios,unde sa poata ajunge oricine vrea sa gaseasca iubirea Lui si harul Lui.Ar fi putut Dumnezeu sa gaseasca 
un loc pentru Fiul Sau intr-un palat,la o casa imparateasca  cu multa vaza si faima... “Căci al Domnului este 
pământul şi tot ce cuprinde el.” 1Corinteni 10:26...dar pentru venirea lui Isus sa deschis cerurile si au coborat 
ingerii si in constelatia cereasca sa nascut o noua stea mai puternica si mai luminatoare decat toate celelelte.
Dumnezeu alege oameni simpli pentru a anunta nasterea Fiului Sau si-i trimite sa-L caute si sa se inchine pruncului. 
Merg pastorii ,merg magii si ei nu merg oricum ,merg plini de bucurie si cu o atitudine de inchinare, ceva in ei ii 
atrage catre  locul unde era Isus. Acum ,azi cand ai aflat de nasterea lui Isus ,de atitudinea ce au avut-o acei care au 
mers inaintea ta sa-l caute pe Isus ,vei sta nepasator sau vei lasa totul si vei merge sa-L intalnesti si tu pe Isus ? Te 
vei inchina  inaintea Lui si-i vei da ca dar inima ta,viata ta intreaga de aici inainte? Cand pastorii sau intors nu au 
mai putut de bucurie. 
Ce stare minunata sa nu mai poti de atata bucurie! Cand te intalnesti cu Isus nu mai poti de bucurie,orice ai incerca 
sa faci bucuria din tine da afara si inunda viata celorlalti,te copleseste iubirea lui Dumnezeu si nu poti sta nepasator. 
Cand te intalnesti cu Isus te copleseste iubirea Lui si bunatatea Lui,te umplii si tu si dai si altora.Cand te intalnesti cu 
Isus ,iti este groaza sa mai faci raul ,pentru ca dreptatea locuieste in tine , lasi ca dragostea din tine sa se concretizeze 
in fapte nobile ,in dorinte pentru binele celorlalti ,uiti de tine si te daruiesti altora.Cel mai potrivit loc pentru a te 
darui ar fi in familia ta,incepe cu acei pe care nu prea i-ai luat in seama ori pentru ca nu meritau,ori pentru ca erau 
prea departe de tine si distanta a pus un zid intre voi,ori pentru ca, consideri ca ai ajuns undeva mai sus si iti este 
greu sa te apleci acum. Sunt bunici,parinti si frati care asteapta de la tine un semn de iubire ,sa le daruiesti un zambet 
sau o vorba buna,o incurajare sau o apreciere . 

Lasa-L pe Isus sa patrunda  in toata fiinta ta si daca gaseste ceva acolo ascuns, ceva ce nu ai fi vrut sa afle nimeni 
,ceva peste care tu nu ai putut sa treci si l-ai inghesuit  in unghierul inimii tale crezand ca poate fi uitat cu vremea...
Isus cand intra  in inima ta nu se poate aseza acolo pana nu scoate afara si acel   “ceva al tau” ,nu tine de el ca 
si cum ar fi ceva ata de bun,lasa-l pe Isus sa-l arunce din inima ta ,sa faca curat prin sangele curs pe crucea de la 
Golgota,iar apoi da-i voie sa locuiasca acolo „Dacă Mă iubeşte cineva, va păzi Cuvântul Meu, şi Tatăl Meu îl va 
iubi. Noi vom veni la el şi vom locui împreună cu el” Ioan 14:23 . Azi,Isus vrea sa intre si in viata ta,si in inima 
ta,deschide-o astazi pentru El si fa din aceasta zi o zi de sarbatoare pentru sufletul tau.                                                                       

Florica Maran
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Un copil e darul lui Dumnezeu pentru noi.
Venirea unui nou nascut in familile noastre aduce intodeauna bucurie si speranta unui viitor.   Ne 
bucuram pentru toti copiii nascuti de curand sau de mai multi ani si dorim ca binecuvantarea lui 
Dumnezeu sa ramana peste ei toata viata.Isus era copil dar crestea in intelepciune,in statura si era 
tot mai placut inaintea lui Dumnezeu si inaintea oamenilor.Fie ca toti copiii sa cresca sub calauzirea 
Tatalui ceresc in ascultare de parinti iar cand vor fi capabili sa aleaga singuri ,sa-l aleaga pe Isus ca 
Salvator si Mantuitor.Isus azi traieste si sta la dreapta Tatalui asteptand ziua cand ne va primii pe toti 
in locul minunat pe care s-a dus sa –l pregateasca tuturor celor care si-au deschis inima primindu-L 
ca Mantuitor si Domn.      Ramaneti sub binecuvantarea lui Dumnezeu!

Elisa Maran

Abigail 
Grigorean

Luisa Senciuc
Beatriz Nistor

Tiago Panzaru

Beatriz Radeanu

Dorotea Miclaus

Alissia & Jessica Boiciuc

Raul Miclaus Rut & Miriam Cosma Amiel & Fineas Balaj

Diogo & Daniel Hueanu
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Un dar de sarbatori
Intr-o seara geroasa,in timpul sarbatorilor de iarna ,un baietel de vreo sase 
–sapte anisori statea in frig in fata unei vitrine.Copilul nu avea pantofi,iar 
hainutele erau numai zdrente.O tanara care trecu pe acolo vazu copilul si 
intelese dorinta din ochii lui albastri.Lua copilul de mana si-l duse in maga-
zin.Ii cumpara patofi si un set intreg de haine groase.Revenira in strada si 
tanara femeie ii spuse: “Acum te poti duce acasa sa te bucuri de sarbatori.” 
Baietelul isi ridica privirea si o intreaba: “Sunteti Dumnezeu ,doamna?” 
Ea se uita la el zambind si-i raspunde: “nu fiule sunt doar unul din copiii 

Un cant pentru El
Multumesc pentru paine,pentru  apa,pentru raza de soare,pentru clipa ce trece,pentru zi de-ncercare si zi de speranta.
Ma inchin inainte-ti o Domn al vietii !N-am daruri ca magii,dar vin cu iubirea-mi fierbinte ti-aduc azi orfanda unei 
inimi smerite la picioarele Tale,Cel nascut intr-o iesle. Azi  iti aduc osanale cu pastorii,cu magii si cu ingeri-n cor 
laudand pe Imparatul,Domn minunat  al Slavei...Ce minune!ce taine...vazduhul e plin tot de ingeri...te-nalta omeni-
rea si eu impreuna cu ei, ma-nchin Tie. Sa imi fie cantul ruga iar ruga mea un cantec  pentru Tine, Imparat ,Domn 
si Dumnezeu Prea Sfant! Ce-aI  parasit marirea si slava cea de sus s-aduci Tu mantuirea asa precum ai spus. In 
Betleem se naste Hristos Emanuel,...divinitatea iata a coborat din cer, in pestera saraca acolo intr-un ungier.Copi-
lul Sfant adus-a cu Tatal impacarea si pacea Sa cea sfanta o vrea peste pamant.Marire!...slava !...cinte sa ii cantam 
in cor ,cu ingerii din ceruri slavim pe Salvator! Marire si onoare sa-i dam celui Prea Sfant si pacea sa domneas-
ca  intre oameni pe pamant!                                                                                                                          Lena.

Lui” Atunci ,baietelul zice: Stiam eu ca sunteti ruda cu El” 
Este normal cel putin de sarbatori sa facem un cadou cuiva 
care ne este ruda ,sau prietena si de la care ne asteptam sa 
primim si noi in schimb.Dar acum de aceste sarbatori fa un 
dar unei persoane care niciodata nu iti va putea rasplatii 
,fa-l in asa fel ca in acel dar el sa-l vada pe Isus.

Amiel & Fineas Balaj
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A mai trecut un an

A mai trecut un an  si rod tot nu a dat,

Desi, l-am îngrijit  si zilnic l-am udat.

Când vânt batea puternic  cu grija l-am pazit

Ca frunza sa nu-i rupa  s-ajunga vestejit.

Când unii, fara mila,  au vrut sa îl doboare,

Eu l-am pazit ca azi  sa fie în picioare.

Si totusi.. slabe frunze  pe ramuri i-au crescut,

Iar fructe.. nu-s nici ele...  cum de n-au aparut..?

A mai trecut un an  si crengile-s pustii..

Ah, oare ce-i vei face  atunci când ai sa vii?

Nu vreau sa-l vad taiat  si atuncat în foc

Iar alt pom în gradina  sa creasca-n al lui loc..!

Mai lasa-L doar un an  si rod de nu va da,

La glasul Tau, Stapâne,  atunci îl voi taia!
Amin.

           Paula Dita


