EDITORIAL
Am intrat, cu ajutorul Domnului, în
perioada atât de aşteptată şi de dragă nouă a
pregătirilor pentru Crăciun. Sărbătoarea Naşterii
Domnului este o sărbătoare a bucuriei venite din
cer. Şi cum ar putea să fie altfel, când Cerul însuşi
privea uimit împlinirea profeţiilor: venirea pe lume,
în chip de copilaş, a Celui ce avea să aducă
mântuirea oamenilor. Se înfăptuia planul perfect al Tatălui, pus la cale înainte
de întemeierea lumii, şi pe care chiar îngerii doreau să-l contemple. Însuşi Fiul
se dezbrăca de gloria Lui şi lua chip de om, pentru a ne apropia de Tatăl prin
viaţa, moartea şi învierea Lui. Maria, fecioara neprihănită din Nazaret, alege
ascultarea de Dumnezeu şi se numeşte "roaba Domnului", primind cu
smerenie onoarea, dar şi responsabilitatea imensă de a naşte pe Fiul întrupat.
Nu mult după aceea, ea avea să izbucnească în acea cântare de bucurie în care
spune: "Sufletul meu măreşte pe Domnul, şi mi se bucură duhul în
Dumnezeu, Mântuitorul meu...". Îngerii aduc vestea păstorilor din cîmpia
Betleemului: "Nu vă temeţi, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare
bucurie pentru tot norodul...".
Într-adevăr, în ciuda faptului că ascultarea de Domnul însemna o
cruce la capăt de drum, venirea pe lume a Fiului a adus în omenire bucuria de
nespus a împăcării cu Tatăl. Nici o bucurie din lumea asta nu poate egala
prezenţa Domnului în viaţa noastră. Istoria mântuirii nu se termină cu crucea
suferită de El pentru păcatele noastre. Dumnezeu Tatăl L-a înviat, pentru
îndreptăţirea noastră, pe Cel care s-a făcut ascultător până la moarte. Apoi,
Domnul nostru S-a înălţat la cer, dar nu ne-a lăsat orfani. Duhul Sfânt vine să
locuiască în toţi cei care au fost mântuiţi prin jertfa Fiului. Iar cei care rămîn în
El aduc roadă. Inspirat de Duhul Domnului, apostolul Pavel ne arată în
epistola către Galateni care sunt roadele Duhului Sfânt în viaţa noastră.
(Gal.5:22).
Numărul de faţă al revistei doreşte să scoată în evidenţă bucuria ca
roadă a Duhului Sfânt. Da, în vremuri de criză economică şi spirituală, cei care
sunt ai Domnului şi rămân în El nu sunt scutiţi de probleme, ci au bucurie în
ciuda necazurilor; o bucurie care vine de sus şi nu depinde de împrejurări.
Femei de lângă noi, care au trecut prin încercări, ne vor spune cum au reuşit
să aibă această bucurie în vieţile lor. Mai mult, vom vedea că bucuria pe care o
experimentăm nu ne face să trăim în egoism, dorind să ţinem doar pentru noi
această comoară, ci ne îndeamnă la acţiune; nu la activism, ci la slujire cu
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bucurie. Vom afla şi despre înaintaşe ale noastre, care au avut parte de
bucuria slujirii altora de dragul Domnului, în ciuda condiţiilor vitrege.
Desigur, atenţia noastră se va îndrepta în această perioadă şi asupra celor
dragi ai noştri, şi vom învăţa cum să avem grijă de noi şi de familiile noastre şi
cum să facem mici bucurii celor dragi.
În speranţa că am reuşit şi noi să vă aducem puţină bucurie, vă dorim
tuturor spor în tot ce aveţi de făcut, fie că e slujire în familie, la locul de
muncă, în biserica din care faceţi parte sau în societate. Orice aveţi de făcut,
faceţi cu bucurie, ca pentru Domnul. Şi nu uitaţi: puteţi aduce un strop de
bucurie cuiva oferindu-i revista "Maria"! Domnul să vă dea bucuria Lui la
aceste sărbători şi întotdeauna!

Daniela Sala
Biserica Betel Timişoara

Rugă de Crăciun
Când totul este viu de sărbătoare,
În zile de Căciun, aşa de sfinte,
Mi-e gândul dus şi odihnit în zare
Şi ruga mea se-nalţă mai fierbinte.
Nu-Ţi cer, Isus, ce lumea mult aşteaptă,
Nici ani mai buni, nici multă avuţie,
Ci-n ruga mea aduc o cerere-nţeleaptă:
Să-mi fii aici, să fim în părtăşie!
Şi-as vrea, Isuse, pe când vii la mine
Să mă găseşti cu inima curată,
Purtând în piept o ruga-nfiorată,
Scăldată-n dor şi lacrimi după Tine!
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Bucuria intimităţii cu Domnul ne-ndeamnă la acţiune
Frumuseţea vieţii de credinţă este adesea greu de înţeles pentru aceia
care nu au experimentat-o. Bucuria este una dintre caracteristicile unei vieţi
creştine autentice. Această bucurie deplină şi, totodată, bucurie adevărată,
vine din Dumnezeu, când prin întâlnirea fiecăruia dintre noi cu Domnul Isus
este turnată în inimile noastre de către Duhul Sfânt. Ea este rezultatul umplerii
noastre cu Duhul Sfânt, al trăirii noastre în dependenţă de El, astfel încât El
ajunge să rodească în noi dragoste, bucurie, pace... Această bucurie nu poate fi
evaluată în bani sau aur, pentru că are preţul Sângelui care a curs pe Golgota,
preţul iertării depline, cel al naşterii din nou.
Fiind din Dumnezeu, această bucurie este cea care ne ţine în picioare
în clipe de durere, ne aduce pacea în clipele zbuciumate, ne dă eliberare atunci
când suntem încătuşate. Ea se naşte în intimitatea cu Isus Cristos, Cel care este
sursa bucuriei depline, eterne, cea care nu ne poate fi luată de nimeni. Ea
porneşte din interiorul nostru atunci când ne rugăm, când medităm la
Cuvântul Domnului, şi se manifestă în exterior atunci când dăruim, când
vizităm un bolnav, când îmbrăcăm un semen gol. Ea te pătrunde, te
transformă, pe măsură ce înţelegi tot mai mult bogăţia promisiunilor
Domnului Isus faţă de noi, urmaşii Săi şi experimentezi realitatea împlinirii lor
în viaţa ta, atunci când Îl urmezi cu credincioşie.
Pentru mine este întotdeauna o modalitate de a mă umple de bucurie,
de a lăsa fericirea să-mi inunde viaţa, atunci când prin credinţă îmi asum
bogăţia moştenirii de har pe care o avem în Cristos: pacea Sa (Ioan 14:27);
prietenia cu Dumnezeu şi fericirea ce rezultă din ea (Ioan 15:14, Iov 22:21);
siguranţa protecţiei Sale indiferent de circumstanţe (Psalmul 91); constanţa
iertării Sale şi rezolvarea problemei păcatului (Psalmul 32:1-5). Atunci când în
timpul nostru de intimitate cu Domnul ne concentrăm asupra acestor
adevăruri esenţiale (şi a multor altora asemenea lor presărate pe paginile
Scripturii), indiferent de circumstanţele cu care ne confruntăm, putem
dezvolta o atitudine care să debordeze de bucurie supranaturală, ba mai mult
chiar, să ne determine la acţiune.
Prin urmare, surori dragi, îndemnul meu pentru
dumneavoastră, în prag de Crăciun, este:
Bucuraţi-vă pentru sănătate, chiar atunci când ea nu este perfectă,
sunt atâţia oameni mult mai bolnavi! V-aţi gândit cum aţi putea să-i
încurajaţi?
Bucuraţi-vă pentru locuinţa voastră, aşa cum este ea, deoarece alţii
înnoptează sub cerul liber! V-aţi gândit să oferiţi unui sărman un
acoperiş de Crăciun?
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Bucuraţi-vă pentru hainele voastre, chiar dacă nu sunt prea moderne,
deoarece alţii sunt goi! V-aţi gândit să le împărţiţi cu unul mai sărac?
Bucuraţi-vă pentru maşina voastră, chiar dacă nu este luxoasă, deoarece
alţii nu au nici măcar picioare cu care să se deplaseze! Veţi oferi cuiva
şansa de a veni la biserică de sărbători?
Bucuraţi-vă pentru familia voastră, aşa cum este ea de la Dumnezeu,
deoarece alţii sunt atât de singuri! Veţi invita o persoană singură să
petreacă sărbătorile împreună cu familia voastră?
Bucuraţi-vă de fiecare zi şi nu lăsaţi îngrijorarea să vă întunece
perspectiva! Ajunge zilei necazul ei!
Dar, mai ales, bucuraţi-vă că Cel născut în iesle VA REVENI-N CURÂND!
Ileana Chirileanu
Biserica Betel Timişoara

La fiecare Praznic de Crăciun
De Valentin Popovici
La fiecare Praznic de Crăciun,
Duios, colinzile ne-aduc aminte
Că Domnul a venit într-un cătun,
A dat pe-o iesle cerurile sfinte…
La fiecare Praznic ne-ntrebăm,
Cum? N-a fost nimeni să-l primească-n casă?
… Dar şi noi tot în paie II uităm,
Când forfota Crăciunului ne-apasă!
La fiecare Praznic simt mereu
Că-i prea adâncă şi prea grea ocară
Să fie patul pentru Dumnezeu,
O iesle într-un grajd sărac afară!
La fiecare Praznic e un glas
Ce spune-n taina nopţii fermecate
Că Domnul caută şi azi popas,
Mai stă la uşa noastră şi mai bate…
La fiecare Praznic noi vestim
Venirea Domnului, sărbătorească.
Dar mă întreb, cu-adevărat dorim
La noi în case să se-adeverească?
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Cum să trăim pline de bucurie
Suntem în prag de Crăciun, sărbătoarea bucuriei, când omenirea
sărbătoreşte întruparea Fiului. Acesta este un moment potrivit pentru a
medita la semnificaţia şi importanţa bucuriei în viaţa şi mărturia noastră. Cu
tristeţe constatăm că mulţi oameni înţeleg viaţa de creştin doar ca pe o sumă
de reguli care trebuie respectate şi de interdicţii severe. Mai mult chiar,
Dumnezeu este perceput deseori ca un gardian care are grijă să ne atingă cu
nuiaua atunci când ne permitem prea multe libertăţi. Nu e de mirare că unul
dintre reproşurile pe care le auzim cel mai des din partea lumii este acela că
un creştin nu ştie să se bucure.
În contrast cu percepţia lumii, Biblia
vorbeşte deseori despre bucurie. Pe paginile
Vechiului Testament citim despre bucuria
strânsului
recoltei,
a
victoriei
asupra
duşmanilor, sau a naşterii de fii. Oamenii lui
Dumnezeu au înţeles încă din vechime, însă, că
mai există o bucurie specială, care atinge
perfecţiunea în prezenţa lui Dumnezeu,
izvorând din relaţia cu El. „Înaintea feţei Tale
sunt bucurii nespuse, şi desfătări veşnice la
dreapta Ta”, exclamă David în Psalmul 16:11, iar
în alt loc spune: „Când îţi întorci privirile spre
El, te luminezi de bucurie...” (Ps.34:5). David face distincţie între bucuria
omenească, dependentă de împrejurări, şi bucuria adevărată, plenară, dată de
Domnul: „Tu-mi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se
înmulţeşte rodul grâului şi al vinului” (Ps.4:7). Mai mult, David şi mai târziu
Isaia şi alţi oameni ai lui Dumnezeu vorbesc în mod profetic despre bucuria
mântuirii (Ps.51:12; Isaia 61:10). Unul dintre textele memorabile care exprimă
bucuria de nespus a părtăşiei cu Domnul, bucurie care nu depinde de
împrejurări, este scris de profetul Habacuc. Chiar dacă nu vor exista nici un fel
de resurse materiale, eu mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, anunţă
profetul în auzul conaţionalilor săi corupţi (Hab.3:17-18).
Noi, cei care prin har ne putem apropia de Tatăl prin jertfa ispăşitoare
a Fiului, avem parte de bucuria mântuirii datorită prezenţei Duhului Sfânt în
noi. În Ioan 15 Domnul Isus vorbeşte ucenicilor despre Mângâietorul, Duhul
adevărului, care urma să vină şi să fie prezent în vieţile celor care sunt ai Săi.
După ce îi asigură că dacă rămân în El vor fi nedespărţiţi pentru totdeauna,
Isus le spune: ”V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria Mea să rămână în
voi, şi bucuria voastră să fie deplină” (Ioan 15:11). Câtă grijă şi iubire, ce har:
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Domnul vrea ca noi să avem bucurie deplină! Apostolul Pavel îi îndeamnă
deseori pe creştini să se bucure, ştiind ce sunt şi ce au ei în Cristos. În Galateni
5:22 bucuria ne este prezentată ca roadă a Duhului Sfânt, ceea ce ne ajută să
înţelegem originea şi caracterul ei divin, dar şi faptul că aceasta se manifestă
în noi doar dacă suntem uniţi cu El. Petru vorbeşte şi el despre bucuria
„negrăită şi strălucită” pe care o avem în Cristos chiar în mijlocul necazurilor,
acea bucurie a mântuirii despre care au vorbit şi profeţii. Apostolul ne
dezvăluie un lucru profund şi tulburător: profeţii, fascinaţi de mântuirea
pregătită de Dumnezeu pentru noi, au înţeles că lucrurile minunate pe care ei
le întrevedeau doar au fost pregătite pentru noi şi nu pentru ei. Da, pentru
noi, cei care avem parte de iertarea venită prin patimile lui Cristos şi de slava
care urmează după aceea (I Petru 1:10-12). Această mântuire, pe care o
dobândim ca rezultat al credinţei noastre, dar care a fost deja pregătită pentru
noi, este sursa bucuriei noastre despre care citim în I Petru 1: 6, 8.
Dacă am avea tot timpul aceste adevăruri în noi, nelăsând să fie
înnăbuşite de păcate nemărturisite, îngrijorări, amărăciune sau lene spirituală,
roada Duhului ar străluci în viaţa noastră în toată splendoarea ei. Şi care roadă
ar fi mai vizibilă decât bucuria, chiar în mijlocul încercărilor? Celelalte
(dragostea, pacea, îndelunga răbdare...) se clădesc în ascuns şi se vădesc prin
atitudinea şi prin faptele noastre, dar bucuria ar trebui să strălucească pe feţele
noastre, chiar dacă ele uneori sunt brăzdate de lacrimi. Atunci când cineva
care nu înţelege adevărurile lui Dumnezeu afirmă că viaţa creştină e lipsită de
bucurie, poate că ar trebui să ne examinăm în lumina Lui. Este posibil ca
oamenii să nu înţeleagă în ce fel ne bucurăm noi, dar se poate ca şi noi să fi
pierdut din prospeţimea bucuriei pe care o aveam în El. Rămâne atunci de
făcut un singur lucru: să ne întoarcem privirile spre El, pentru a fi din nou
luminaţi de bucurie. Vă doresc tutror sărbători pline de adevărata bucurie!
Daniela Sala
Biserica "Betel" Timişoara

Darul Darurilor
O, Izvorul oricărui bine, ce pot să-Ţi aduc în
schimbul darului darurilor, Fiul Tău preaiubit, născut, nu creat, Răscumpărătorul
meu, reprezentantul, garantul, înlocuitorul meu, a Cărui dezbrăcare de Sine e de
nepătruns, a Cărui dragoste nesfârşită depăşeşte puterea de înţelegere a inimii.
Iată minunea minunilor: El a coborât să mă ridice, s-a născut asemenea
mie ca eu să pot deveni asemenea Lui.
Iată dragostea: când eu nu mă pot ridica la El, se apropie El de mine pe aripile
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harului ca să mă ridice la Sine.
Iată puterea: când Dumnezeirea şi omenirea erau despărţite de o prăpastie infinită,
El le-a unit pe amândouă într-o unitate indestructibilă, pe Cel necreat cu cel creat.
Iată înţelepciunea: când eu eram un păcătos nenorocit, când nu vroiam să mă întorc
la El, nu aveam înţelepciunea să concep un plan de salvare, El a venit, Dumnezeu
întrupat, ca să mă mântuiască pe deplin, Şi-a vărsat sângele răscumpărător pentru
mine, ca să îmi asigure o neprihănire desăvârşită.
O, Dumnezeule, du-mă în duh la păstorii care veghează şi măreşte-mi mintea; fă-mă
să aud veşti bune, pline de bucurie, şi, auzindu-le, să cred, să
mă bucur, să Te laud, să Te ador, conştiinţa mea scăldată
într-un ocean de odihnă, ochii ridicaţi către un Tată împăcat;
pune-mă lângă boi, măgari, cămile, capre, să privesc
împreună cu aceştia la faţa Răscumpărătorului meu, şi în El
să fiu socotit eliberat de păcat; fă-mă ca împreună cu Simeon
să strâng noul-născut la inima mea, să Îl îmbrăţişez cu o
credinţă nemuritoare, fericit că El e al meu iar eu sunt al Lui.
În El mi-ai dăruit atât de mult încât cerul nu-mi mai poate da nimic în plus.
Din rugăciunile puritane, www.rcrwebsite.com

Femei cu impact
Maria – soţia misionarului Hudson Taylor
Maria Dyer s-a născut în 1837 în China fiind
cea mai mică dintre cei 3 copii ai unei familii de
misionari anglicani. La zece ani era deja orfană
de ambii părinţi şi a fost luată în grijă de unchiul
ei, în Anglia. La 18 ani s-a întors în China
împreună cu sora ei mai mare ca să predea la o
şcoală de fete din Ningpo. Acolo ea l-a întâlnit pe
Hudson Taylor, cel care era privit de ceilalţi
misionari englezi ca fiind inferior lor datorită
contextului din care provenea, a educaţiei sale
precare şi a faptului că a adoptat stilul de
îmbrăcăminte chinezesc. În ciuda opoziţiei
doamnei Aldersey, misionara care conducea şcoala de fete din Ningpo, Maria
s-a simţit atrasă de Hudson şi s-au căsătorit cu acordul unchiului Mariei, care
îi era tutore.
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Ea a jucat un rol crucial în formarea lui Hudson Taylor, cel care avea să
schimbe pentru totdeauna viziunea misionarilor în ţări străine. Fiind mai bine
educată decât soţul ei şi vorbind fluent limba chineză, ea a devenit partenera
şi ajutorul de care Hudson avea nevoie. Maria l-a ajutat să-şi concentreze
entuziasmul, i-a cizelat manierele, iar când Taylor a fondat Misiunea din
interiorul Chinei, Maria a fost persoana ideală care să instruiască femeile
venite ca misionare referitor la limba şi obiceiurile chinezeşti. Căsătoria lor a
fost un adevărat parteneriat pentru înaintarea Evangheliei, toţi cei patru copii
ai lor care au atins vârsta adultă devenind misionari în China.
Deşi a plecat la Domnul timpuriu, la 33 de ani, după naşterea celui deal optulea copil, viaţa ei rămâne un exemplu de slujire misionară cu bucurie.

Fiecare bucurie revărsată din belşug în inima ta este o îmbrăţişare
dată de Braţele care ţin totul, dar care vor în mod special să te ţină pe tine.
În viaţa creştină nu există nici o virtute care să nu devină strălucitoare alături de
bucurie; nu există nici o circumstanţă şi nici o ocazie care să nu fie iluminată de
bucurie. O viaţă fără bucurie nu este o viaţă de creştin, deoarece bucuria este o
constantă esenţială a trăirii creştine.
Lumea ofera distracţii, şi chiar o fărâmă de fericire, dar numai Cristos poate da
bucurie, şi această bucurie vine din rămânerea nostră în El.
Warren W. Wiersbe
Respingerea bucuriei este respingerea creaţiei lui Dumnezeu.
Richard Wurmbrand
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Slujirea cu bucurie
Întotdeauna când aud expresia “slujirea cu bucurie”, mă gândesc că
aceste două cuvinte sună ciudat împreună atunci când se referă la slujirea
creştină pentru că, în acest context, primul concept ar trebui în mod implicit
să-l includă pe al doilea. Dacă “slujirea” nu conţine în sine “bucuria”, devine
un soi de activism religios sec, izvorât mai degrabă dintr-un simţ al datoriei
decât din dragoste, iar acesta nu este modelul lăsat de Cristos. Dacă, însă,
adoptăm modelul slujirii divine ne vom face lucrarea încredinţată cu drag,
pentru că Domnul ne-a învăţat că orice slujire în cadrul Împărăţiei implică
bucurie - “slujiti cu bucurie, ca Domnului…” (Efeseni 6:7). Privită astfel, nu
poate fi pentru noi bucurie mai mare decât să ducem la îndeplinire o
“însărcinare” încredinţată nouă de Dumnezeul care şi-a dat singurul Fiu ca
jertfă de răscumpărare pentru noi.
Prin urmare, slujirea noastră
reprezintă chemarea care ne-a fost
încredinţată de către Mântuitorul, aşa
cum subliniază şi Apostolul Pavel:
“…vreau numai să-mi sfârşesc cu bucurie
calea şi slujba pe care am primit-o de la
Domnul Isus, ca să vestesc Evanghelia
harului lui Dumnezeu” (Fapte 20:24).
Mai mult chiar, cuvântul “vreau” din
acest verset ne sugerează faptul că
slujirea cu bucurie implică întreaga
noastră voinţă şi dedicare. Dacă ţinem
cont că bucuria este un rezultat ("roadă")
a Duhului în noi, înţelegem că putem cu
adevărat să avem succes în lucrare numai dacă slujirea noastră este condusă şi
împuternicită de Duhul Domnului. Atunci bucuria va izvorî în inima noastră
şi va marca toate acţiunile pe care le întreprindem.
Tot pe paginile Scripturii găsim şi o avertizare, de care ar trebui să
ţinem cu toate seama. În Apocalipsa, “dragostea dintâi” care i se reproşează
conducătorului bisericii din Efes că a pierdut-o, pare a se referi tocmai la
bucuria şi entuziasmul în slujire. Datorită acestui fapt el este chiar aspru
mustrat, iar apoi chemat la pocăinţă, pentru a nu i se lua sfeşnicul. Consecinţa
pierderii “dragostei dintâi” în lucrare, a bucuriei şi entuziasmului de a sluji,
este descalificarea, iar aceasta se poate întâmpla fiecăreia dintre noi dacă nu
veghem.
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Chemarea pe care Domnul – Cel care a părăsit cerurile şi a venit
printre noi, ca să ne slujească, născându-se ca prunc într-o iesle – ne-o
adresează tuturor este ca să lucrăm şi să slujim lui Dumnezeu şi semenilor
noştri în dependenţă de Duhul, “căci Împărăţia lui Dumnezeu este
neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt” (Romani 14).
Puşa Linguraru
Biserica "Harul", Lugoj

Mărturii...

Bucurie-n necazuri!?
Viaţa pe acest pământ este presărată cu necazuri şi probleme, de aceea
nu am panicat când acestea au apărut şi în viaţa mea. Am ales să mă încred în
Dumnezeu şi să-I spun Lui nevoia mea la modul cel mai simplu şi direct –
prin rugăciune. Această reacţe în faţa problemelor nu s-a dezvoltat natural în
mine, ci este rezultatul lucrării Duhului Sfânt în viaţa mea, fără de care nimeni
nu o poate experimenta sau creşte spiritual. Drept rezultat al acestei "şlefuiri"
interioare, am primit capacitatea de a mă bucura cu adevărat în necazuri şi
strâmtorări.
Am avut harul ca în jurul vârstei de 30 de ani să primesc înţelepciunea
de a-L căuta pe Dumnezeu la modul cel mai real, mânată de o dorinţă sinceră
ca să-L cunosc. Acolo, într-o bisericuţă de ţară, Dumnezeu şi-a manifestat
puterea asupra mea prin cuvântul curat al Evangheliei şi puterea Duhului
Sfânt, care m-a făcut să înţeleg că răscumpărarea oferită de Dumnezeu în dar,
prin jertfa Domnului Isus Hristos, este un gest de mare dragoste şi un motiv
de mare bucurie în inima mea.
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Anii au trecut şi au adus cu ei şi bucurii şi multe
greutăţi, iar adesea chiar atacuri clare ale celui rău. Din
nefericire, soţul meu a căzut sub robia alcoolului la
modul cel mai grav, deprinzând o dependenţă care lui ia devenit nefastă, pierzandu-şi treptat raţiunea,
sănătatea şi serviciul, iar mie şi copiilor producandu-ne
multă durere. Într-o asemenea situaţie, omeneşte parcă
nu mai sunt motive de bucurie. Aveam de ales între a
mă încrede în Dumnezeu, care este sursa tuturor puterilor sau a mă lăsa
înfrântă de deznădejdi şi lipsurile care, inevitabil, au apărut. Aveam la
îndemână rugăciunea si credinţa în Cel care mi-a promis „.. cu nici un chip nam sa te las” (Evrei 13:5). Acestea mi-au fost îndeajuns, şi pot fi pentru oricine
crede cu adevărat, în orice vreme. În timp ce diavolul mă îndemna să mă văd
neajutorată şi să privesc la pierderile pe care le provoca soţul meu şi la
comportamentul lui iresponsabil, Duhul Sfânt mă mângâia, îndemnandu-mă
să privesc la iubirea Domnului Isus şi la celelalte lucruri frumoase care mi-au
ramas in viaţă.
Cred că una din greşelile pe care uneori le facem noi, copiii Domnului,
cei care ar trebui să fim încrezători în Dumnezeu în orice vreme, este aceea de
a nu lua seama la îndemnul Duhului Sfânt, la "şoapta" Lui. Ne rugăm
conştiincioşi şi apoi ne grăbim să intrăm în cursul firesc al lucrurilor, fără a
ascula la ce vrea El să ne spună. Din experienţă eu, însă, am învăţat că singura
sursă a bucuriei adevărate este Dumnezeul nădejdii şi al îndurării, care în
fiecare dimineaţă îţi dă atâta putere cât ai nevoie ca să depăşeşti orice
probleme. El este întotdeauna credincios şi Îşi face partea, tot ce mai rămâne
este ca noi să alegem să ne şinem privirile aţintite asupra Lui şi astfel vom
putea să ne păstrăm bucuria mântuirii neafectată de circumstanţe, ba mai mult
chiar, s-o lăsam să răzbată prin noi înspre cei din jur. Cu adevărat, „Când îţi
întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie…” (Psalm 34:5)!
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Din vremuri străvechi
Din vremuri străvechi străbate Vestea Bună
Şi ne inundă-n inimi bucuria,
Iar peste tot colindele răsună:
-La Betleem ni s-a născut Mesia.El a venit în lume să slujească,
Să moară-n locul tău şi-n locul meu
Şi de păcate să ne izbăvească,
Să ne-mpăcăm prin El cu Dumnezeu.
Ce-nseamnă pentru tine azi Crăciunul?
E-o zi ca alta scrisă-n calendar?
Îţi aminteşti de Dumnezeu preabunul,
Doar când se-apropie al anului hotar?
Preocupat mai mult cu-mpodobitul,
Cu mese-ntinse pentru cei avuţi,
Tu uiţi aşa uşor Sărbătoritul
Şi pe săracii ce-aşteaptă să-i ajuţi...
Cei ce-au intrat în Sărbătoarea sfântă
Şi prin credinţa-n El sunt mântuiţi,
În fiecare zi cu drag îi cântă,
Sunt buni la inimă, blânzi şi smeriţi.
Vino şi tu prietene degrabă,
Numai Isus te poate mântui,
Întoarce-te din calea ta pribeagă,
Întoarce-te la El pâna e zi.
O, dacă-ai şti ce Sfântă Sărbătoare
Tu poţi să ai dacă-L primeşti acum,
Ce bogăţii de har şi de-ndurare,
Tu poţi avea cu El pe-al vieţii drum!
Veniţi, voi cei flămânzi, la Pâinea Vieţii
Şi voi, cei însetaţi, la sfânt izvor,
Să fiţi şi voi în zorii dimineţii,
Răpiţi la cer cu sfântul Său popor.
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RECENZIE CARTE
Câteva clipe sub steluţa din fereastră
de Elisabeth Mittelstadt
«Câteva clipe sub steluţa din fereastră» este o sumă de amintiri de neuitat şi
idei creative care pot fi luate ca model pentru familia noastră. O carte
de Crăciun care mişcă inimi şi mângâie suflete, din care putem învăţa cum să
aducem mai multă bucurie şi armonie în căminul nostru.
Cartea este formată din 7 capitole: ”Daruri de neuitat”, ”Îngerii - asistenţă
divină”, ”Secrete şi surprize”, ”Obiceiuri de Crăciun”, ”Un loc al ocrotirii şi al
intimităţii”, ”Ospitalitate de Crăciun” şi ”Gânduri pentru inimă şi suflet”.
Peste 50 de femei îşi dezvăluie tainele sufletului cu multă siceritate şi adesea
cu mult umor. La unele povestiri vei zâmbi, la altele ţi se vor împăienjeni
ochii, dar nu vei putea rămâne imună la bucuria pe care o trasmit aceste
rânduri simple dar pline de încărcătură. Ideile creative nu lipsesc şi sunt bune
de urmat pentru a face de neuitat acest Crăciun. Copiii îşi vor aminti cu drag
Crăciunul când vor gusta din ”bucuria cu aromă de caise”, iar soţul va fi pe
deplin încântat când va lua o porţie din ”complimentol”. Care este secretul
unor surprize plăcute? Este arta de a recunoaşte ce îl face fericit pe celălalt. Cel
care se dăruieşte pe sine, cel care le dăruieşte altora din dragostea şi timpul
său, va avea prilejul să perceapă ritmul bucuriei în inimile semenilor săi.
Crăciunul, sărbatoarea păcii, a familiei şi, de ce nu, a cadourilor care
întotdeauna aduc bucurie atât printre cei micuţi cât şi printre cei vrâsnici.
De acest Crăciun îţi doresc să-ţi deschizi inima şi casa pentru întâlnirea cu
Dumnezeu şi părtăşia cu oamenii; să ai parte de o Sărbatoare relaxată şi
creativă în familie şi între prieteni; să găseşti acele daruri pe care nu le poţi
cumpăra pe bani şi care nu-şi pierd valoarea în timp; să păstrezi comoara
obiceiurilor şi a tradiţiilor străvechi şi să o îmbogăţeşti cu altele noi; să-ţi
linişteşti sufletul şi să te bucuri de povestiri care-i vorbesc inimii, dar şi minţii
tale; să meditezi la cel mai măreţ dar pe care ni l-a făcut Dumnezeu nouă,
oamenilor. O carte ce te îndeamnă să redescoperi Crăciunul în toată măreţia şi
frumuseţea lui!
Cristina Bejinar
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Bucuraţi-vă întotdeauna...
Mi s-a pus întrebarea cum am
experimentat bucuria ca roadă a Duhului Sfânt în
viaţa mea. Privind în urmă, retrăiesc copilăria
marcată de război şi apoi de anii de început ai comunismului, dar îmi
amintesc că L-am iubit pe Domnul încă de atunci şi pot spune că El a fost
bucuria mea. Totuşi, cea mai neaşteptată experienţă a bucuriei am trait-o în
clipele cele mai grele din viaţa mea, când mi-am pierdut soţul şi când credeam
că bucuria mea s-a năruit pentru totdeauna.
În anii tinereţii, Domnul mi-a dăruit un soţ bun şi credincios, mi-a dat
copii, eram iubită şi apreciată. În ciuda greutăţilor care existau şi atunci,
simţeam de multe ori că viaţa mea e plină şi bucuria mă inundă din toate
părţile. Am ajuns la vârsta medie şi mă consideram o femeie împlinită. Aveam
un soţ care Îl slujea pe Domnul ca păstor cu o inimă curată, două fiice
studente şi, spre bucuria noastră, amândouă credincioase Domnului. Mai
aveam un serviciu bun şi o casă destul de modestă, dar confortabilă, cu poarta
mereu descuiată pentru oricine voia să ne calce pragul. Într-o zi, însă, soţul
meu iubit, sprijinul meu şi omul cel mai drag şi mai apropiat, a fost luat acasă
la Domnul. Nimeni nu te poate pregăti pentru pierderea fulgerătoare a celui
drag, luat de lângă tine în plină putere şi activitate. Dintr-o dată, poverile
lumii păreau să se înghesuie pe umerii mei slabi. Ca şi când nu ar fi fost de
ajuns, unii dintre cei pe care îi credeam prietenii lui şi ai mei mi-au întors
spatele. Cineva mi-a fost atunci cel mai aproape, m-a susţinut şi m-a mângâiat
într-un mod pe care nu-l pot descrie. Era Domnul meu, Cel care prin Duhul
Sfânt m-a ajutat să înving teama de viitor, să fiu sprijin pentru cei care aveau
nevoie de mine, să iert şi să iubesc. Spre mirarea multora care nu-l aveau pe
Domnul, am reuşit să am pace şi bucurie în mijlocul acestor încercări. M-am
apropiat de Dumnezeu mult mai mult decât o făcusem înainte, când parcă
aşteptam ca soţul meu să aibă toată responsabilitatea pentru viaţa spirituală şi
de închinare a familiei. Atunci am înţeles cu adevărat îndemnul din Filipeni
4:4 : "Bucuraţi-vă întotdeauna".
Au trecut mulţi ani de atunci, dar mă bucur şi acum de
binecuvântările pe care mi le dă Domnul în fiecare zi, de copii şi de nepoţi, de
faptul că din puţinul meu pot face şi altora bucurie. Doresc ca Domnul să
toarne tot mai mult în noi dragostea Lui, cu care începe rodirea, şi apoi
bucuria care ne ajută să Îi fim mulţumitoare şi plăcute Lui.
Elena Jula
Biserica „Betel”, Timişoara
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Despre sănătate...
Bucuria iernii
Toamna, bogată şi melancolică, ne-a umplut cămările dar ne-a alungat
florile şi frunzele şi păsările…Iar acum, presărând un văl arămiu peste
tristeţea ploilor reci, se-aşterne la drum pe vechea cărare a timpurilor… şi
anotimpurilor, lăsându-ne în liniştea de gheaţă a iernii. Şi dacă roadele
toamnei stau cuminţi în cămări, cea dintâi roadă a Duhului, dragostea, face să
crească în sufletul nostru bucuria… o bucurie în care vrem să-i învăluim pe cei
din jurul nostru, cu atât mai mult cu cât Crăciunul bate la uşă…
Pentru ca bucuria să ne poată fi deplină, însă, trebuie să fim atente la
sănătatea noastră şi a celor dragi. Dacă scurgerea anotimpurilor nu ne-a
afectat semnificativ starea de sănătate, ceea ce avem de făcut este să ne
întărim sistemul imunitar, care trebuie să se adapteze la temperaturile scăzute,
la umiditate şi vânt. Din fericire Domnul a avut grijă să ne înconjoare de
plante care să ne ajute să ne păstrăm sănătatea.
Echinacea este probabil planta cea mai folosită pentru întărirea sistemului
imunitar. Pentru a preveni apariţia răcelilor se fac cure scurte de câte patru
zile în care se administrează de trei ori pe zi câte o jumătate de linguriţă de
pulbere, cu puţină apă, urmate de trei zile de pauză. Se recomandă cinci
cicluri de tratament.
Lemnul dulce constituie un remediu foarte bun pentru sistemul imunitar – dar
se va evita în cazul persoanelor cu tulburări endocrine severe.
Cătina se poate folosi sub formă de ceai sau sirop şi pe lângă creşterea
rezistenţei organismului, ea este eficientă şi în afecţiuni ale stomacului.
Usturoiul şi varza , despre care am mai vorbit, sunt ajutoare de nadejde în
sezonul rece.
O afecţiune foarte frecvent întâlnită ce se accentuează în sezonul rece
este reumatismul care este localizat în special la nivelul articulaţiilor, inimii şi
vaselor de sânge. Arnica este o plantă cu efect antiinflamator foarte puternic
fiind şi un stimulent al imunităţii şi al sistemului
circulator. Se foloseşte intern sub formă de tincturi –
care se găsesc în comerţ- şi extern, sub formă de
unguent care se aplică pe zonele dureroase.
Scorţişoara, pe lângă parfumul pe care îl adaugă
sărbătorilor ne poate ajuta pe mai multe planuri,
astfel, o jumătate de linguriţă de pulbere de
scorţişoară cu miere folosită timp de o săptămână
ameliorează durerile articulare iar dacă este folosită
timp mai îndelungat ajută la scăderea colesterolului.
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Folosită ca şi condiment sau sub formă de infuzie, scorţişoara împiedică
dezvoltarea bacteriilor în organism şi pe deasupra îmbunătăţeşte tonusul
mental şi memoria, reduce presiunea sanguină, calmează spasmele
abdominale şi dă o plăcută senzaţie de căldură în cazul răcelilor. Aş mai
adăuga o proprietate a scorţişoarei, foarte utilă în perioada sărbătorilor şi
după aceasta: reglează apetitul
Uneori oboseala acumulată înaintea şi în timpul sărbătorilor poate să
ducă la apariţia de stări depresive pe care le putem combate folosind ceai de
sunătoare, busuioc sau lavandă. Se pot folosi şi tincturile. Nu uitaţi citricele!
Consumaţi cât mai multe – lămâi, portocale, clementine, mandarine - dar
folosiţi-le şi cojile pentru a parfuma încăperile.
Să aveţi o iarnă plină de bucurie!
Camelia Eugenia Cîmpan
Biserica “Maranata”, Arad

În ajutorul mamelor...
Perioada dinaintea sărbătorilor este foarte solicitantă pentru mame,
iar uneori avem atâtea de pregătit, încât ajungem chiar să ne neglijăm copiii.
Pentru a evita această situaţie, cea mai bună soluţie este să-i implicăm şi pe ei
în pregătirile de sărbătoare, potrivit cu vârsta şi priceperea lor. Astfel, copiii
pot fi îndrumaţi să confecţioneze ornamente pentru împodobirea mesei de
Crăciun, a bradului sau pentru decorarea casei. Aceste ornamente, pregătite
chiar de mâinile lor, pot constitui, de asemenea, cadouri pentru bunici, mătuşi
şi unchi, verişori sau alte persoane dragi. În felul acesta, copiii se vor simţi
responsabili şi importanţi, mamele vor câştiga ceva timp, şi - de ce nu? - vom
reuşi să economisim puţin în aceste vremuri grele. Câştigul cel mai mare va fi
faptul că petrecem timp cu copiii noştri în timp ce lucrăm pentru pregătirea
sărbătorilor.
Pentru confecţionarea unor ornamente, iată câteva idei cu care sperăm
să vă venim în ajutor:

*globuri

colorate - avem nevoie de bile de
polistiren, paiete sau forme perforate din hârtie
colorată, panglică aurie şi bolduri. Introducem
câte un bold în gaura paietei sau în forma din
hârtie, apoi introducem boldul în bila de
polistiren. Cu puţinî imaginaţie se pot crea o
multitudine de modele. Tăiem apoi o bucată de
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10 cm de panglică aurie, facem un cerculeţ din ea şi o prindem de glob, tot cu
un bold.

*coroniţă

cu lumânări - cei mai pricepuţi pot
confecţiona singuri coroniţa, din ramuri de brad
prinse pe un cerc de sârmă sau nuiele. Dacă nu,
putem folosi o coroniţă simplă din comerţ sau
vechea coroniţă de la uşă, pe care fixăm lumânări
şi obţinem un frumos ornament pentru masa de
Crăciun.
Atenţie!
Nu
lăsaţi
coroniţa
nesupravegheată când lumânările sunt aprinse!

*vas cu globuri - un vas simplu de sticlă
transparentă sau chiar un pahar de sticlă poate fi
umplut cu globuri (poate chiar din cele confecţionate
de copii) şi aşezat pe masa de Crăciun pentru a-i da
un aer festiv.

*cartonaş

pentru marcarea locului - când vă
plimbaţi prin parc, adunaţi conuri de brad şi
lăsaţi-le un timp la uscat. Apoi, daţi-le cu un
spray auriu sau argintiu sau chiar cu spray
pentru ornarea geamurilor, doar de sus în jos, în
aşa fel încât să mai rămână şi din culoarea
naturală a conurilor. Confecţionaţi cartonaşe cu numele membrilor familiei şi
ale invitaţilor, dacă primiţi musafiri. Fixaţi cartonaşele folosind conurile drept
suport.
În privinţa cadourilor cu care vrem să-i răsfăţăm pe cei dragi, din
nou trebuie să dăm dovadă de inventivitate şi să nu ne lăsăm doborâte de
criza economică. Situaţia materială mai dificilă nu trebuie să ne lipsescă de
mulţumirea de a ne face mici bucurii unii altora. Dacă nu avem bani pentru
maşinuţa scumpă la care visează băieţii, putem cumpăra o maşinuţă care
trebuie montată din bucăţi. Pe lângă avantajul de a fi mai ieftină, este şi mai
educativă, stimulând creativitatea şi îndemânarea. Iar în locul păpuşii
scumpe, cu multe accesorii, fetiţele pot primi o păpuşă împreună cu bucăţi
frumos tăiate din diverse materiale şi o trusă de cusut, pentru a confecţiona
singure hăinuţe şi accesorii pentru ea.
O altă idee ar fi personalizarea unor cadouri banale, adăugându-le
astfel valoare, mai ales sentimentală. O cană, o ramă pentru poze, un tricou
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simplu, un ceas de birou sau de perete, perne decorative, jucării de pluş, un
mouse-pad, suporturi de lumânări, un breloc, o eşarfă, huse pentru telefonul
mobil, şepci... şi lista poate continua, toate acestea se pot cumpăra cât mai
simple şi fără ornamente, apoi ne putem adresa unor persoane sau firme care
se ocupă cu imprimarea lor, pentru a le personaliza (asta dacă nu cumva ne
pricepem chiar noi la imprimare). Astfel de firme există acum şi în marile
magazine. Cheltuielile de imprimare nu sunt
mari, şi reuşim astfel să obţinem obiecte
frumoase la preţuri rezonabile. În plus, putem
scrie un scurt mesaj din suflet pe obiectul
respectiv, făcându-l astfel preţios pentru cel
care îl primeşte.
Vă dorim tuturor sărbători pline de
bucurie împreună cu familiile!

Motive de rugăciune
…aduceţi cererile voastre la cunoştinţa Lui Dumnezeu, prin rugăciuni si cereri, cu mulţumiri;

(Filipeni 4:6b)
Mulţumim pentru:
Începerea lucrării de prevenire şi luptă împotriva traficului de persoane si
impactul pe care l-a avut in licee;
Posibilitatea ca o echipă din Comunitatea noastră să participe la conferinţa
Federatiei Baptiste Europene contra traficului de
persoane în Viena.
Prezenţa Domnului la intâlnirile si conferinţele de
femei care au avut loc in această toamnă;
Ajutorul acordat in misiunea din Republica
Moldova, unde sora Gina si surorile din Tyler au
slujit unde s-au pus bazele unui parteneriat pentru
lucrarea cu femeile între Uniunea Bisericilor
Crestine Evanghelice Baptiste din Moldova,
Comunitatea noastră şi Biserica Grace Community
Church din Tyler;
Rugăciunile ascultate şi cele la care încă nu am primit răspuns;
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Surorile implicate în slujire la fiecare department în bisericile din
Comunitatea noastră;
Întrunirile organizate cu ocazia zilei mondiale de rugăciune, pe 1
noiembrie, cât şi pentru dărnicia surorilor.
Să ne rugăm pentru:
Serviciile şi activităţile speciale
care vor fi
organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă, ca ele sa
fie un bun prilej pentru oameni să audă
Evanghelia şi mulţi să se intoarcă la Domnul;
Toţi tinerii care vor merge cu colinda anul acesta
prin sate şi oraşe, să fie protejaţi şi întăriţi;
Taberele de iarnă pentru copii si tineri;
Serviciile de evanghelizare din biserici, ca Domnul să pregătească
vestitorii Evangheliei, iar sămânţa să cadă în pământ bun şi să aducă rod;
Misiunea în Serbia din ianuarie 2011;
Situaţia economică şi politică dificilă din ţară;
Cei care caută un loc de muncă;
Cei care sunt singuri în perioada sărbătorilor;
Cei care trec prin încercări de tot felul şi prin suferinţe, ca Domnul să le
întărească credinţa şi să scurteze zilele de încercare;
Bisericile din Comunitatea noastră, să fie biserici vii şi pline de Duhul
Sfânt, iar credincioşii să aibă o bună mărturie în afară;
Ca să avem o inimă plină de bucurie şi de mulţumire în fiecare zi.

Anunţuri
În cadrul evenimentelor cu care bisericile se pregătesc pentru
sărbătorirea venirii în lume a Mântuitorului nostru, încurajăm
surorile să organizeze întâlniri speciale pentru femei, unde într-un
context special pot invita prietenele lor care încă nu sunt gata să
participe la un serviciu de biserică şi care astfel pot avea ocazia să
afle, prin intermediul programului pregătit sau a mesajului
prezentat, care este adevărata semnificaţie a Crăciunului şi cum
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putem să-l sărbătorim într-un mod care să-L onoreze pe
Dumnezeu. Continuaţi să vă rugaţi pentru invitatele
dumneavoastră, păstraţi legătura cu ele şi invitaţi-le şi la serviciile
bisericii pentru a celebra împreună întruparea Fiului din dragoste
pentru noi.
În perioada 25-28 noiembrie, o echipă din Comunitatea noastră Emma Goldiş, Puşa Lingurar, Graţiela Ciortuz şi Maria Preda - au
participat la Viena la o conferinţă organizată de Federaţia Baptistă
Europeană despre problema traficului de persoane şi implicarea
bisericilor baptiste în combaterea acestuia. Cu această ocazie au
auzit mărturii despre modul în care Dumnezeu foloseşte femeile
baptiste din diferite ţări de pe continentul nostru pentru a aduce o
rază de lumină şi speranţă femeilor care au căzut din diferite
motive victime acestui flagel îngrozitor. Cunoştinţele acumulate
cu această ocazie şi contactele stabilite cu lucrări similare din alte
ţări vor fi de un real folos dezvoltării acestei lucrări şi în
Comunitatea noastră.
În ajun de sărbătoare, să nu uităm pe aceia dintre noi care au
rămas singuri. Îndemnăm surorile din toate bisericile din
Comunitatea noastră să organizeze evenimente speciale pentru
persoanele rămase văduve în urma pierderii partenerului de
viaţă. Haideţi să ne folosim creativitatea cu care ne-a înzestrat
Domnul pentru a le oferi o masă specială, sau un cadou – gesturi
prin care să le arătăm că nu sunt singuri, ci în familia Domnului
Isus fiecare este special şi important. Domnul să vă ajute şi să vă
inspire şi pentru această lucrare!
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