
DE COLORAT!! 

 
Orarul slujbelor Bisericii Cezareea, de sărbători, este următorul : 
Miercuri, 24 Decembrie 2014, slujba începe mai devreme cu o oră, de la orele 
17 – 19, iar miercuri 31 Decembrie 2014, se începe cu o oră mai târziu, (de la 
19 – 24) ! 
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Editorial. „ ... ţi s-a făcut mare har... !” (Luca 1: 28) 
  
 Har, din punctul de vedere al Domnului ! Dar, din punctul de vedere omenesc 
? O fecioară să rămână însărcinată ... tocmai când discută cu cineva, fiind deja 
logodită !? În Evanghelia după Luca 2 : 35, sunt redate cuvintele profetice rostite de 
către Simeon :  
 „Chiar sufletul tău va fi străpuns de-o sabie, ca să se descopere gândurile 
multor inimi.” Harul Domnului este ca printr-un om să I Se facă voia! Voia LUI să fie 
adusă la îndeplinire pe pământ! 
 După ce aude : „ ...ţi s-a făcut mare har ...!” în versetul următor, Luca redă 
starea Mariei : „Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură 
ce putea să însemne urarea aceasta. 30. Îngerul i-a zis ...”.   
 A avut harul de-a primi un răspuns imediat dar, în viaţa de credinţă, etalonul 
nostru poate fi considerat răspunsul pe care Domnul Isus i l-a dat lui Petru: „Ce fac 
EU, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea.” (Ioan 13 : 7).  
 Ce s-a întâmplat de fapt atunci ? Domnul Isus a intervenit în viaţa lui Petru 
într-un mod neobişnuit, la care el, chiar că nu s-a aşteptat, iar Domnul nu îi dă 
explicaţiile dorite de el. Aşa că „De ce ?-ul” nostru trebuie să aştepte, până când tot 
Domnul ne dă şi harul înţelegerii ! În Ieremia 24 : 7, este scris : „Le voi da o inimă ca 
să înţeleagă că EU SUNT DOMNUL ...” Şi orice Stăpân intervine în viaţa slujitorilor 
lui, aşa cum crede el de cuviinţă, fără a da multe explicaţii ! 
 Câteva din situaţiile prin care poate să treacă un om care alege să facă voia lui 
Dumnezeu, sunt următoarele : 
1. Neînţelegerea ... din partea celor dragi ! 
2. Respingerea ... este cel de-al doilea pas, care urmează ! 
3. Aşteptarea ajutorului Divin, este singura soluţie, care ne rămâne la dispoziţie! 

                   Anunturi :  
Evanghelizare va fi, cu ajutorul lui Dumnezeu şi în  
această duminică seara.  
Zilele de post, pentru Biserică : Luni A-B, Marţi C-D, 
Miercuri E, F, G, H, Joi I, J, K, Vineri L, M, N, O iar 
Sâmbătă de la P- Z. Duminica (dim.) toţi cei ce pot . 

 



De ce nu putem face ce vrem 

cu Crăciunul? 
 
Am intrat în linie dreaptă în pregătirile pentru 
sărbătoarea Crăciunului. Mulți oameni din lumea 
întreagă au impresia că sărbătoarea Crăciunului 
este un fel de „jucărie cosmică”, un cadou în sine, 
dat umanității spre propriul său deliciu. 

De aici este doar un pas până când fiecare face ce vrea cu această „jucărie”, așa 
căesența sărbătorii Crăciunului se pierde printre panglicile și ambalajele propriilor 
noastre „proiecte de celebrare”. 

 
De ce nu putem face ce vrem cu Crăciunul? 
 
În primul rând, din cauza istoricității sale. Sărbătoarea nașterii lui Mesia – căci aceasta 
este esența Crăciunului – nu este o invenție filosofică, o idee lansată în lume, 
rămânând ca fiecare să facă ce dorește cu ea. Nașterea Domnului Isus este un fapt 
istoric și real, consemnat în Evanghelii. Este bine să celebrăm Crăciunul pentru a 
comemora, an de an, istoricitatea creștinismului, faptul că acesta este indisolubil legat 
de un personaj istoric, în carne și oase, Isus din Nazaret, Om și Dumnezeu adevărat. 
Fără întruparea reală a lui Mesia în ieslea Betleemului, creștinismul s-ar prăbuși 
într-o clipă! 
 
Crăciunul este pentru noi, însă nu este al nostru! „Pentru noi” fiindcă nașterea lui Isus 
este o veste mare, „o bucurie pentru tot poporul” (Luca 2:10): avem un Salvator! 
Crăciunul nu este „al nostru” fiindcă nu noi l-am cauzat, nu noi l-am inventat. Deci, nu 
este nicidecum „jucăria noastră”. 
Nu putem face ce vrem cu sărbătoarea nașterii lui Mesia deoarece celebrarea sa 
autentică ar trebui să includă nu doar ideea de Crăciun, ci și aplicația istorică 
originală a acestui eveniment. Aplicația istorică la care mă refer este salvarea din 
păcat și moarte eternă. 
 
În concluzie, Crăciunul este sărbătoarea soluției lui Dumnezeu pentru salvarea 
omului din păcat, în persoana lui Isus Hristos. Ar trebui să celebrăm Crăciunul doar 
în baza acestui măreț adevăr. Cum să o facem în mod practic? Să dăm fiecare un 
răspuns! 

 
Pastor Costel Ghioancă – bisericaadonai.ro 
 

Au furat Pruncul Isus! – 
Nicolae Geantă 
 

Primăria noastră, domnule 

profesor, a amenajat în centrul 

localităţii o iesle de Crăciun. 

Foarte frumoasă. Cu Fecioara, 

Iosif, Pruncul, magii, păstorii şi 

câteva animale. Încântaţi de feeria sărbătorii, am ieşit seara trecută cu 

familia să admirăm capodopera. Dar când am ajuns la iesle, stupoare… Nu 

mai era Isus! Erau toate personajele, dar Isus dispăruse. Fusese furat! Ce 

răufăcător făcuse asta? Indignată, am sunat la viceprimar să-i declar 

ipostaza. M-a asigurat să stau liniştită, pentru că pe Isus, îl luase preotul 

la biserică !!!”. 

 

Chiar dacă iniţial pare amuzantă, din povestea doamnei medic, de mai sus 

am învăţat o lecţie nouă: de Crăciun, e obligatoriu ca Isus să fie băgat în 

biserică! Locul Lui nu e pe străzi. Și nici măcar într-o iesle! Nu bradul, nu 

ledurile, nu lumânările, nu cadourile şi nici icoanele, colindătorii ori 

liturghiile ne încălzesc inimile de Crăciun în biserici, ci prezenţa sfântă a 

Pruncului Isus. Fără El, biserica e moartă. E cimitir spiritual. Cu lumini, dar 

fără Lumină! 

 

Durerea mare pentru închinători nu este când Pruncul e furat dintr-o 

iesle, de afară. Ci când e furat din biserică! Căci, din nefericire, chiar și 

pentru multe lăcașuri din România, chiar de Crăciun, Pruncul tot pe afară 

rămâne! N-are loc de viaţa duplicitară a enoriaşilor, a preoţilor, a 

pastorilor. Nu poate intra din cauza hăţişurilor dogmatice, nu trece de 

gardurile religiei. 

 

Vegheați să nu vă fure cineva Isus-ul. Nici diavolul, nici Moșul, nici bradul, 

nici sarmalele! Să fiți biserici pline de El! Tocmai din lipsa unui Isus viu, 

multe biserici se mulţumesc de Crăciun să etaleze un dumnezeu… păpuşă! 

  
Nicolae Geantă http://www.ciresarii.ro 

 


