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........................
ragii mei prieteni, gândiți-vă la dragostea
incomensurabilă a Creatorului nostru care, Şi-a dat
Fiul la moarte pentru ca noi să putem avea parte de viața
veșnică alături de El. Domnul Isus, a intrat în lume atât de
smerit.... Mesia! Acel copilaș născut într-un staul, nu avea
nimic strălucitor, nimic mai mult decât gingășia unui
prunc abia venit pe lume. Dar dincolo de ceea ce se
vedea, era ceva atât de măreț, încât greu se poate
reproduce în câteva cuvinte. Harul lui Dumnezeu a
coborât pe pământ, a luat chip de Om și a locuit printre
noi pentru o vreme, a murit, a înviat a treia zi, după
Scripturi, și S-a înălțat la cer ca să ne pregătească un loc
acolo lângă Tatăl. Ce veste minunată!

D

Nu trebuie să vizualizăm doar acel micuț Copil, gândind la Domnul Isus. Trebuie să înțelegem ca și magii de la
răsărit care au urmat steaua, amploarea evenimentului! Întregul plan de salvare a omenirii, este dovada iubirii
Agape a Tatălui nostru, Dumnezeu! Păcatele ne sunt iertate, dacă am crezut în Domnul Isus! Avem nădejde
într-o viață veșnică în cerul glorios, doar prin credința în El. Să ne înțelegem, există viață veșnică indiferent pe
ce drum mergi, spre Lumină sau spre neant! Nu există cale de mijloc, nici reconcilieri, nici șpagă, nici alte
forme de a putea schimba destinația, când te aflii la poartă! Destinația o poți alege aici, acum, cât ești viu!
După moarte, nici o rugăciune omenească, nici un pomelnic, nici o faptă făcută în numele celui decedat nu mai
poate schimba nimic! Asta spune Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia!
Dragul meu cititor, avem un mare har să sărbătorim pe Cel ce este Calea, Adevărul și Viața! Sărbătorim
nașterea Domnului Isus! Cum te raportezi la acest eveniment? Te înfiori la gândul că Cineva te-a iubit atât de
mult, încât S-a jertfit pentru tine, sau e doar un alt moment în care te poți distra, fără să-ți pese de viitorul tău
veșnic? Te rog, meditează la acest fapt! Viața nu este doar mâncare și băutură! Asta spunea Domnul Isus când
a fost ispitit. Nici o bogăție lumească nu va putea acoperi costul intrării în veșnicia plină de slavă! Doar El,
Mielul fără pată, Isus Cristos, îți poate deschide acest drum. Roagă-Te să înțelegi această mare lucrare a lui
Dumnezeu, apropie-te de crucea de la Golgota, lasă-ți acolo povara de-o viață și pornește spre drumul către
Cer, prin credință! Lumea și poftele ei trece, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac! Alege Viața!
Tu, cel ce citești aceste rânduri, nu uita că nu ești singur în lupta ta existențială, suntem mulți cu probleme, fie
ele de natură fizică, materială sau emoțională dar, acel ce se încrede în Domnul, este un învingător. Poate
trece mai ușor prin încercări pentru că la cârmă e Domnul Isus! „În lume veți avea necazuri”, spune Domnul,
„dar îndrăzniți, Eu am biruit lumea!”.
„Dar îngerul le-a zis: <Nu vă temeți: căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul:
astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut un Mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul, după care-L veți
cunoaște: veți găsi un Prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle>. Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o
mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: <Slavă lui Dumnezeu în locurile preaînalte și pace
pe pământ între oamenii plăcuți Lui>”.

Bucuria adevărată

VĂ DOROM UN CRĂCIUN FERICIT!

Preot Iosif Trifa (1888-1939)
Bucuria cea adevărata a Nașterii o aduce vestea cea bună a sosirii unui Mântuitor al tău, care Se pogoară din
Cer pentru tine, pentru păcatele tale, pentru iertarea ta, pentru iubirea și mântuirea ta. Copilul Sfânt din ieslea
Betleemului ne învață să ne iubim așa cum și El ne-a iubit, să ne smerim așa cum El s-a smerit pentru ca să ne
mântuim sufletul, căci El pentru aceasta a venit în lume.
Nașterea Domnului trebuie să ne fie o sărbătoare a sufletului nostru, o naștere și renaștere pentru sufletul
nostru. El trebuie să se nască în sufletul fiecărui creștin. Pe Domnul trebuie să Îl primești așa cum ești, plin de
răutate. Isus S-a născut într-o peșteră plină de întuneric. El căuta și azi tocmai astfel de peșteri sufletești să se
nască în ele. Într-un grajd de vite S-a pogorât lsus să se nască dar ce minunată schimbare s-a făcut în acest
grajd îndată ce S-a născut lsus în el! Deodată s-a umplut de lumina cereasca. Aceasta minune se petrece și
într-o peșteră sufletească dacă Îl primește pe Domnul lsus și în care se pogoară lsus, Fiul lui Dumnezeu.
Sunt și azi destui creștini care o viață întreagă trec dintr-un Crăciun în altul fără nicio schimbare sufletească,
pentru că lumina Nașterii n-a pătruns în peștera sufletului lor. Fiul lui Dumnezeu S-a pogorât din Cer pe pământ
să-l împace pe om cu Dumnezeu și să lege iar Cerul de pământ. Mântuitorul lumii n-a aflat nici o casă și nu L-a
primit nici o gazdă. Isus Mântuitorul caută și azi case sufletești unde să se nască și unde să intre. Deschide-I ușa
inimii tale! Să intre în inima ta, în faptele tale, în vorbele tale, în gândurile tale, lăsa-L pe El să se facă Stăpân.
Ia de la El lumina și viața!

VĂ INVITĂM LA BISERICĂ - Veniți creștini la rugăciune!
Biserica Baptistă Adelaide, S.A. Ps. Gelu Bondor –
0408872795. 12A Victoria Str. Mile End, Duminica 10:00am,
6:00pm.
Biserica Penticostală Betania, Melbourne, Vic. Ps. Pavel Moza
- 0424915498. 127-129 Hallam Rd. Narre Warren North,
Duminica 9.00am, 6.00pm.
Biserica Baptistă Bethel, Brisbane, OLD. Ps. David Toma 0428164369. 363 Kingston Rd., Kingston, QLD. Duminica
10:00am (serv. în limba română); 6:00pm (în limba engleză).
Dulwich Hill Baptist Church, Sydney, NSW. Ps. Ovidiu Oprea 0418488864.
3 MacArthur Pde, Dulwich Hill, NSW. Duminica 10:00am (în
limba engleză); 12:30 (în limba română).
Biserica Penticostală Phladelphia, Melbourne, Vic. Ps. Gabi
Izsak - 0452241045. 8 Rockleigh Park Rd, Narre Warren North,
Duminica 10:00 am, 6:00pm.
Biserica Baptistă Harul, Melbourne, Vic. Ps. Dorel Brândaș –
0401565160. Fulham Road, Rowville, (Uniting Church).
Duminica 6:00pm.
Prima Biserică Baptistă, Melbourne, Vic. Ps. Teofil Ciortuz –
0474991436. 139-149 Reema Blvd., Endeavour Hills. Duminica
9:00am, 6:00pm.
Biserica Baptistă Maranatha, Melbourne, Vic. Ps. Cornel Ghiță
– 0432730100. 61-63 Narre Warren-Cranbourne Road, Narre
Warren, Duminica 9.30am, 6.00pm.
Biserica Baptistă Perth, W.A. Ps Ioan Bușan – 0420654001.
451 Guildford Rd. Bayswater, Duminica 10:00am, 6:00pm.
Biserica Baptistă Speranța, Melbourne, Vic. Ps. Daniel P.
Nicolici – 0412166800. 12 Brighton St. Flemington. Duminica
10:30, 2.00pm.
Biserica Penticostală Sydney, NSW. Ps. Corneliu Tuchlei 0422684298. 155 Carnarvon Rd., Schofields, New South Wales
. Duminica 9:30am; 5:00pm.
Biserica Penticostală Tabor, Melbourne, Vic. Ps Mircea
Câmpeanu – 0410488611. 8 Nettleford Ave. Sunshine North,
Duminica 10.00am, 5:00pm.

O colindă nouă
Dragii mei, Prieteni, fraţi
Azi cu toţi vă adunaţi
Cuvântu-mi să-l ascultaţi
Mai departe să-l purtaţi.
Iată, Anul Nou se-arată,
A pornit în lumea toată,
Să dea Domnu-n România
Să răsară şi să crească
Dragostea, prietenia.
Să-mplinim ce-a spus Scriptura,
Dintre noi să piară ura,
Să-nflorească doar Iubirea
Între fraţi, între surori
Şi în loc de vorbe rele,
Să ne-ntâmpinăm cu flori.
Pe părinţi să-i respectăm,
Cât putem să-i ajutăm
Hai să ne-ndemnăm la bine,
Eu pe tine, tu pe mine.

Să citim des în Scriptură
Și să fim atenți... la gură,
Pe copii să-i creştem bine,
Cu învăţături creştine.
Să-L iubim pe Dumnezeu
Şi pe Hristos Fiul Său!
Să-nvăţăm ce e răbdarea,
Cinstea, mila, bunătatea,
Dărnicia şi dreptatea.
Vă doresc, la toţi, să fiţi
Împliniţi şi fericiți,
Cât va voi Dumnezeu,
Ocrotiţi de orice rău.
Dacă Îl vom asculta
Fața-I sfântă vom vedea
LA ANUL ŞI LA MULŢI ANI!

