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Editorial. Cum arată locul pe care l-am pregătit pentru a-L primi pe Hristos ?

 

„Să trăieşti în pace, şi pacea să 
fie cu casa ta şi cu tot ce este al  
tău” !                     I SAMUEL 25 : 6

10 Dar îngerul le-a zis : „Nu vă temeţi :  
căci vă aduc o veste bună, care va fi o 
mare bucurie pentru tot norodul : 11 

astăzi, în cetatea lui David, vi S-a născut  
un Mântuitor, care este Hristos, Domnul.

12 Iată semnul, după care-L veţi cunoaşte:  
veţi găsi un Prunc înfăşat în scutece şi  

culcat într-o iesle.” 
13 Şi deodată, împreună cu îngerul, s-a 

unit o mulţime de oaste cerească, lăudând 
pe Dumnezeu şi zicând : 

14 „Slavă lui Dumnezeu în locurile  
preaînalte şi pace pe pământ între oamenii  

plăcuţi Lui.” 
15 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.”
16 S-au dus în grabă şi au găsit pe Maria,  

pe Iosif, şi Pruncul culcat în iesle. 17 
După ce L-au văzut, au istorisit ce li se 

spusese despre Prunc.
18 Toţi cei ce i-au auzit s-au mirat de cele  

ce le spuneau păstorii. 
19 Maria păstra toate cuvintele acelea şi  

se gândea la ele în inima ei. 
20 Şi păstorii s-au întors, slăvind şi  

lăudând pe Dumnezeu, pentru toate cele ce  
auziseră şi văzuseră şi care erau întocmai 

cum li se spusese”.

             

SĂ CITIM BIBLIA ÎMPREUNĂ
 [DE FOLOS PENTRU TIMPUL DEVOŢIONAL] 

Evanghelia după Luca 
CAPITOLUL 2 : 1 - 20 

„1 În vremea aceea a ieşit o poruncă de la  
Cezar August să se înscrie toată lumea.

2 Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată 
pe când era dregător în Siria Quirinius. 

3 Toţi se duceau să se înscrie, 
fiecare în cetatea lui. 

4 Iosif s-a suit şi el din Galileea, din 
cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea,  
în cetatea lui David, numită Betleem – 

pentru că era din casa şi din seminţia lui  
David – 5 să se înscrie împreună cu 

Maria, logodnica lui, care era însărcinată. 
6 Pe când erau ei acolo, s-a împlinit  

vremea când trebuia să nască Maria. 
7 Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, L-

a înfăşat în scutece şi L-a culcat într-o 
iesle, pentru că în casa de poposire Ânu 

era loc pentru ei. 
8 În ţinutul acela erau nişte păstori care 
stăteau afară în câmp şi făceau de strajă 

noaptea împrejurul turmei lor. 
9 Şi iată că un înger al Domnului s-a 

înfăţişat înaintea lor, şi slava Domnului a 
strălucit împrejurul lor. 

Ei s-au înfricoşat foarte tare. 

Într-o scenetă de  Naşterea Domnului Isus, un copil numit Ralph, şi-a 
dorit  foarte  mult  să  joace  rolul  lui  Iosif.  Dar  atunci  când  au  fost  împărţite 
rolurile, pentru Iosif a fost numit un alt copil. 

În acele momente, Ralph s-a supărat aşa de tare încât voia să plece acasă 
şi să nu mai vină niciodată la biserică.

Pentru  ca  să-l  liniştească,  mama  şi  învăţătoarea  de  la  Şcoala 
Duminicală, i-au promis un alt rol, numindu-l pe Ralph să interpreteze rolul 
proprietarului hanului în care Iosif şi Maria au căutat loc de găzduire. 

Când  însă  sceneta  a  fost  prezentată  în  biserică,  Ralph  a  dorit  să  se 
revanşeze.  De aceea când  Iosif şi  Maria au ajuns în  faţa  sa,  cerând un loc 
pentru găzduire, el a deschis larg uşa hanului spunând : 

„Poftiţi înăuntru ! Vă primesc cu bucurie ! Avem multe camere libere !” 
În acele momente, cei din sală au început să râdă, iar mama lui Ralph şi 

învăţătoarea de la  Şcoala Duminicală, au încercat să-i şoptească ce trebuia să 
răspundă,  spunându-i  :  „Nu-i  loc  !”  ...  „Nu  mai  este  loc  pentru  voi  !”

În acele momente când toţi aşteptau ca cei ce interpretau rolurile să se 
încurce  şi  sceneta  să  se  întrerupă  cu  acest  răspuns  neaşteptat,  copilul  ce-l 
interpreta pe  Iosif a intrat în acea cameră amenajată ca han şi-a spus cu voce 
tare : 

„Hei ; locul acesta-i ca o cocină ! Mai degrabă mergem în staul, decât  
să înnoptăm în casa ta !” 

După  ce  toţi  cei  prezenţi  s-au  amuzat  copios  de  improvizaţia  de 
moment, fiecare a fost însă cercetat de întrebarea : „Cum arată locul pe care l-
am pregătit pentru a-L primi pe Hristos !”                            [Continuarea pe pagina 2]



 

 

                

  
  

[Continuare din pagina 1] 
Tu ce loc ai pregătit pentru Domnul ? 
Poate El găsi o cameră curată în inima 
ta ?” [Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net] 
În Efeseni 3 : 14 – 17, apostolul Pavel 
a scris : „ …Iată de ce, zic,  îmi plec 
genunchii înaintea  Tatălui  Domnului  
nostru Isus Hristos, din care îşi trage 
numele  orice  familie,  în  ceruri  şi  pe  
pământ,  şi-L  rog ca,  potrivit  cu  
bogăţia slavei Sale, să vă facă să vă  
întăriţi  în  putere,  prin  Duhul  Lui,  în  
omul dinăuntru,  aşa încât  Hristos să 
locuiască  în  inimile voastre  prin  
credinţă”.  În  Psalmul  119  (v.  174  şi 
176)  era  scrisă  de  mult  dorinţa 
omului :  „Suspin după mântuirea Ta,  
Doamne... Rătăcesc ca o oaie pierdută 
:  caută  pe  robul  Tău  ...”.  Dorul 
aceasta al inimii îşi găseşte împlinirea 
prin Întruparea Domnului Isus. Despre 
EL scrie că : „ ... Fiul omului a venit  
să  caute  şi  să  mântuiască  ce  era 
pierdut.”  (Luca 19 :  10)  Dorinţa  Lui 
Dumnezeu  este  ca  fiecare  om  să-L 
primească  în  viaţa  lui  pe  Domnul 
Isus ! Şi tu dacă ÎL rogi cu sinceritate, 
EL îţi va asculta rugămintea ! 

RUBRICA COPIILOR
Puterea cuvintelor rostite
„Dumnezeu a făcut pe om 

după chipul Său ... ”. (Geneza 1 : 27) 
În  timpul  unei  consultaţii,  un  doctor 
folosindu-şi  stetoscopul,  a  încercat  să 
asculte bătăile inimii unei fetiţe. 
Când doctorul a încercat să-i atingă partea 
stângă  a  pieptului,  fetiţa  l-a  oprit  însă 
spunându-i : „Domnule doctor, dacă vreţi  
să-mi ascultaţi inima, n-o veţi găsi acolo 
unde  o  căutaţi,  pentru  că  inima mea  ...  
este pe umăr !” 

Surprins  de  afirmaţia  fetiţei,  doctorul  a 
întrebat-o de unde este această idee ? „Păi 
- a răspuns fetiţa, oridecâteori fac ceva ce 
este bine, bunica mă bate pe umăr şi-mi  
spune : „Foarte bine ... inimioara mea !” 
În cazul acestei fetiţe, bunica a dovedit o 
aşa  afecţiune,  încât  în  ciuda  tuturor 
evidenţelor, aceasta a început să creadă că 
inima îi este pe umăr.
Cu toate că şi  pentru noi  Dumnezeu şi-a 
dăruit inima prin Hristos, ştiu ce înseamnă 
să ai  înfrângerile transformate în biruinţă 
şi  dezamăgirea  în  binecuvântare,  numai 
aceia care Îi simt atingerea dragostei !

Păpuşa cea ascultătoare
O  mamă  a  intrat  cu  fetiţa  ei  într-un 
magazin  de  păpuşi.  În  timp  ce 
urmăreau păpuşile,  fetiţa  a  început  să 
întrebe  :  „Mamă  ce  face  păpuşa 
aceasta ?” „Mecanismul  cu care este  
dotată o face sa râdă continuu atunci  
când  este  ţinută  în  picioare  !”  „Dar 
păpuşa  cealaltă  ?”  a  întrebat  fetiţa, 
indicând  o  păpuşă  din  altă  vitrină. 
„Aceasta  plânge  !”  „Dar  cealaltă  
păpuşă închisă în vitrină, ce poate să  
facă  ?”  a  continuat  ea  cu  întrebările. 
„Această păpuşă este foarte scumpă”, 
a  răspuns mama !  „Dacă vorbeşti  cu 
ea, aceasta îţi răspunde ... !” Deoarece 
toate  păpuşile  indicate  de  fetiţă  erau 
prea scumpe, împreună cu mama s-au 
îndreptat  spre  un raion  unde  păpuşile 
aveau un preţ  mai  rezonabil,  dar care 
nici nu exprimau nimic sonor. Văzând 
acele păpuşi îngrămădite pe raft, fetiţa 
a întrebat (arătând spre una dintre ele) : 
„Această păpuşă ce face ?”„Ascultă !” 
i-a  zis  mama.  „Atunci  cumpară-mi-o,  
te  rog”  a  spus  fetiţa  !  „Voi  avea  pe 
cineva care mă va asculta tot timpul”. 

Am  citit  recent  o  felicitare  de  Naşterea 
Domnului,  care  sublinia  lucrurile  de  care 
avem cu adevărat nevoie la sărbători :
„Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar 

fi fost educaţia, 
Dumnezeu ne-ar fi trimis un profesor !” 

„Dacă cea mai mare nevoie a omenirii ar 
fi fost tehnologia, 

Dumnezeu ne-ar fi trimis un savant !” ... 
„Dar pentru că cea mai mare nevoie a 

omenirii este iertarea, 
Dumnezeu ne-a trimis un Mântuitor !”  

[Preluat de pe : http://www.tanarcrestin.net]

Lupt împotriva Lui Dumnezeu ?
„Odată,  un  ateu  s-a  apropiat  de  

Mahatma Gandhi, marele bărbat al Indiei,  
şi  1-a  rugat  să  sprijinească  o  societate  
contra lui Dumnezeu. 

Gandhi s-a uitat la el şi i-a zis : 
„Mă  uimeşte  să  văd  un  om 

inteligent  care  luptă  împotriva  unui  
Dumnezeu  despre  care  el  spune  că  nu  
există”. (Petru Popovici)

CUM POT FI MÂNTUIT ?
1. Nu există om fără păcat : „Căci toţi au 
păcătuit şi  sunt  lipsiţi  de  slava  lui  
Dumnezeu”. (Romani 3 : 23) 
2.  Pentru un singur păcat, omul este / va 
fi  condamnat :  „Fiindcă plata păcatului  
este moartea ...”. 
3.  Mântuirea  este  posibilă  numai  prin 
Isus :  „  ...  darul  fără  plată  al  lui  
Dumnezeu  este  viaţa  veşnică  în  Isus  
Hristos,  Domnul  nostru”.  (Romani  6:23) 
„Doamne  Isuse,  vino  te  rog  şi  în  viaţa 
mea !”

„Fiindcă atât de mult a iubit  
Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul  
Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El  
să nu piară, ci să aibă viaţa veşnică”. 

EVANGHELIA DUPĂ IOAN 3 : 16

ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC
Ce-mi doresc şi ce am nevoie ?

„Căutaţi  mai  întâi  Împărăţia  lui  
Dumnezeu  şi  neprihănirea  Lui,  şi  toate  
aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.  
(Matei  6  :  33)  Înainte  de  terminarea 
programului din ziua de ajun a sărbătorii 
Naşterii  Domnului,  într-un  supermarket 
era foarte mare aglomeraţie. 
Cozile de la casierii  erau foarte mari,  iar 
cumpărătorii  erau  foarte  agitaţi,  deoarece 
doreau  să  plătească  lucrurile  cumpărate 
imediat,  pentru  a  ajunge  cât  mai  repede 
acasă,  unde  să  înceapă  săbătoarea, 
împreună cu cei dragi.  În acele momente 
(când deja nu se mai permitea accesul în 
magazin),  a  sunat  telefonul,  într-un birou 
unde se efectuau vânzări prin poştă. Unul 
dintre angajaţii din zonă, a auzit telefonul 
şi s-a întrebat : „Cine mai doreşte acum să 
facă  o  comandă  pentru  produse  ce  
urmează să fie expediate poştal ?” 
Fiind curios să afle acest mister, a ridicat 
receptorul şi în acele momente a auzit pe 
cineva  care  i-a  cerut  să  verifice  dacă  se 
mai găseşte în stoc, o carte pe care dorea 
să o dăruiască părinţilor săi. 
„Dacă mai aveţi în stoc această carte, aş  
dori să comand două exemplare”. După ce 
angajatul a verificat stocul, a găsit cărţile, 
apoi a ridicat din nou receptorul pentru a-l 
întreba  pe  cel  ce  le  comandase,  la  ce 
adresă să le expedieze. Când i-a comunicat 
însă  preţul  şi-a  întrebat  unde  să  fie 
expediate, cumpărătorul i-a răspuns : „Nu-
i  nevoie  să  vă  mai  deranjaţi  pentru  a  
merge  până  la  poştă,  acum  în  ultimele  
minute înainte de a închide magazinul. Eu 
sunt  în  faţa  magazinului,  în  cabina 
telefonică  ;  aduceţi-mi  cărţile  şi  vă  voi  
plati  cash  !”   Interesantă  soluţie  ;  nu-i 
aşa  ?  Oamenii  aleargă  mai  mult  astăzi 
după ceea ce-şi doresc, decât după ceea ce 
au cu adevărat nevoie. 


