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Colindul
E totul cuprins de albul veșmânt Și câmpuri, și case, și piscuri mărețe,
Liniștea parcă e de mormânt,
Când mama, la sobă, cu glasul ei blând
De Domnul ne spune, și ne dă povețe.
Afară e frig și-n sobă troznește
Jăratic încins în pară de foc,
Desprins și el, parcă, din poveste,
Motanul ochii abia mai mijește...
Și-apoi între noi se-ncinge un joc.
Pe-un vreasc de alun, cu vârful la grindă
Mama, senină, atârnă de zor
Fuioare de lână rămase prin tindă,
C-apoi fir subțire din ele să-ntindă
Pe fusu-i ce-aleargă tare cu spor.
Din codrii cei falnici coboară și tata,
Ce-aduce cu el simbria-n desagi În munte e iarnă și lucrul e gata.
Deodată, se-aude bătaie în poartă
Colindu-i adus de prieteni dragi.
Deschide roșteiul la drum, cu grăbire,
Georgică al nostru, mezinu-ntre frați.
Colindători dau năvală într-o simțire,
Acum, casa-i plină, răsună colinde,
Iar noi ascultăm cu toții, mirați.

Prin versul ce-l cântă vorbesc de-un Isus,
Ce-a fost întrupat prin sfânta Maria.
Apoi, ea și Iosif la Templu L-au dus,
Ca Domnul să lase-ndurare de sus
Și harul bogat peste pruncul Mesia.

Isus,
Prunc
și
Rege

Simțeam cum din ceruri coboară-n căsuță
O pace cum numai la sfinți o-ntâlnești.
Apoi, cu grăbire, draga măicuță,
Întinde bucate pe-a noastră măsuță
Și-i cheamă pe tineri să stea la povești.
Iar eu, dus de gânduri la micul Copil,
Mă strădui să-L văd prin ochi de credință,
Apoi mă apropii de tata, tiptil,
Și el, când mă vede cât sunt de umil,
La pieptul își strânge iubita ființă.

D. UN GÂND

Din seara aceea, cu drag L-am primit
Pe pruncul Isus în sufletul meu.
De-a lungul vieții, mereu L-am simțit,
Cu-a Lui bunătate cum M-a ocrotit
Și-a Lui îndurare de sfânt Dumnezeu.
Un dor mă cuprinde și tare aș vrea
Ca toți să-L primească ca dar pe Hristos.
Adu-ți azi la Domnul povoara cea grea
Tu liber vei fi, scăpa-vei de ea,
Și-apoi, împreună, trăi-veți frumos.
Nu-i vremea să stai mereu la răscruce
Și nici să respingi al Său har ceresc!
O, vino smerit astăzi la cruce,
Primește-L pe Isus, ce pace-ți aduce
Și spune-I cu drag:,,Ce mult Te iubesc“!
MINODOR ȘUTEU

Prin Duhul Sfânt
Prin Duhul Sfânt aud cântare,
Un imn măreț și glorios.
E-un cor de îngeri... Bucuroși,
Ei cântă: S-a născut Hristos!
Ascult cântarea ce răsună,
Și mă-nfior, e minunat,
Vibrez și, plin de bucurie,
Îl laud pe-al meu Împărat!
Cu îngerii ce cântă-n ceruri,
Cu oastea sfinților de sus,
Mă plec și eu cu bucurie,
Și cânt spre slava lui Isus.
Spre slava Lui, spre-a Lui onoare,
Îl laud și-I spun: Bun venit!
Mă plec la ieslea Sa umilă,
Privindu-I chip desăvârșit.

În Hristos, creștinii ajung la o asemănare deosebită în ce privește principiile formatoare ale personalității.
Dumnezeu ne-a creat după chipul
și asemănarea Lui și ne străduim să copiem acest chip dumnezeiesc în viețile
noastre. Pavel simțea o durere atunci
când constata în viața galatenilor lipsa
chipului lui Hristos, de aceea le scrie:
„Copilașii mei, pentru care iarăși simt
durerile nașterii, până ce va lua Hristos chip în voi” (Galateni 4.19).
Avându-și originea în suflet, emoțiile și sentimentele ne influențează
într-un fel sau altul acțiunile și faptele.

Isus S-a născut
Odată, demult…
Dar azi nu mai e prunc,
Ci Rege preasfânt!
Nu ieslea-i divină,
Ci Pruncul e sfânt.
Azi, darul de smirnă
E plin de pământ…
Mai e rugăciunea
Tămâie spre cer?
Vai, aurul zace
Uitat în ungher!
Isus nu mai este
Un prunc, cum vor mulți.
El azi este Rege
Și vrea să-L asculți!
În inima ta,
Ce chip a luat?
Să crească în ea
Oare L-ai lăsat?
De-I încă doar prunc
Neajutorat,
Primește-L, cu lacrimi,
Spre-a fi Împărat!
Hristos a-mbrăcat
Veșminte smerite
Dar azi e-nălțat
În slăvi strălucite!
Cei mulți azi Îl caută
La iesle, o zi…
La cruce - nu-i nimeni
Cu El a muri…
Isus, azi, te-așteaptă
La cruce să vii.
Mai urcă o treaptă,
Cu El să învii!
LIDIA DUCIUC

O, Prunc preasfânt venit din ceruri,
Te laud și Îți mulțumesc
Și vreau viața mea întreagă,
Cu drag doar Ție să-Ți slujesc!
ICA DRĂGOI

A fi un gând înseamnă a avea aceeași
perspectivă asupra convingerilor doctrinare – a ceea ce credem (împreună).
Înțelesul expresiei este că fiecare membru al trupului lui Hristos trebuie să
fie dispus să colaboreze cu ceilalți pe
baza voinței mutuale și în armonie frățească. Cuvântul nu se referă atât de
mult la intelect, cât la ceea ce este înlăuntrul intelectului: gânduri, planuri etc.:
„Căci, cine a cunoscut gândul Domnu-

lui, ca să-I poată da învățătură? Noi
însă avem gândul lui Hristos” (1 Corinteni 2.16). Se poate ajunge la gândul
lui Hristos luptându-ne să ajungem la
ceea ce scrie în 2 Corinteni 10.5: „Noi
răsturnăm izvodirile minții și orice
înălțime, care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu; și orice gând
îl facem rob ascultării de Hristos.”
Preocupările Domnului Isus și ale
sfinților apostoli pentru întărirea unității bisericești trebuie să fie preocupările tuturor slujitorilor de astăzi.
Am ales ca motto al acestei teme
versetul care spune „Să fiți uniți în chip
desăvârșit” (1 Corinteni 1.10). Principiile care au stat la baza unității bisericii în perioada apostolică și în perioada
primelor secole sunt aceleași și în
această vreme post-modernistă.
Adevărul este că, și astăzi, Domnul
trebuie să le spună unora ce îi spunea
bisericii din Efes: „...Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintâi...” (Apocalipsa 2.4).
Dragostea, unitatea și buna înțelegere lipsesc din multe biserici locale.
În măsura în care am înțeles că
unitatea dintre noi nu trebuie știrbită

crește și părtășia și unitatea noastră
cu Hristos.
Aceste patru caracteristici ale unității spirituale, existente în viața bisericii, conduc la o unitate deplină, atât
în Hristos, cât și, în același timp, între
membrii bisericii.

CAUZELE CARE CONDUC LA ȘTIRBIREA
UNITĂȚII ÎN BISERICI
1. Lipsa nașterii din nou
Dezbinările vin din natura firii păcătoase a omului. Scriptura ne arată clar
că „sursa” tuturor neînțelegerilor și a dezbinărilor dintre frați este firea cea veche,
pământească a omului: „Și faptele firii
pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria,
vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile,
neînțelegerile, dezbinările, certurile de
partide” (Gal. 5.19-20); „De unde vin luptele și certurile între voi? Nu vin oare
din poftele voastre, care se luptă în
mădularele voastre?” (Iacov 4.1).
(continuare în pag. 20)

Reușite românești internaționale
„Domnul te va face să fii cap, nu coadă; întotdeauna vei fi sus,
și niciodată nu vei fi jos, dacă vei asculta de poruncile Domnului
Dumnezeului tău pe care ți le dau astăzi, dacă le vei păzi și le
vei împlini și nu te vei abate nici la dreapta, nici la stânga de la
toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să vă duceți după alți
dumnezei și să le slujiți.”
(Deuteronomul 28.13-14)

D

espre Andreas Onea, membru în Biserica Penticostală „Elim” din Viena, cititorii noștri au citit
în numărul 1/2014 al revistei Cuvântul Adevărului. Anul acesta, Andy a participat la Jocurile Paralimpice (pentru persoane cu dizabilități) de la Rio de
Janeiro, Brazilia, ca reprezentant al Austriei, țara unde
s-a născut și unde trăiește. Iată ce scria înaintea probei
de 100 metri brat SB8: „M-am antrenat 4 ani la greu
pentru aceasta probă și știu că totul este posibil cu ajutorul Domnului!” Credința și munca i-au fost răsplătite,
Andy câștigând medalia olimpică de bronz! „În sfârșit,
mult așteptata medalie la Jocurile Paralimpice! Bronz
la 100 m brat! Încă nu pot să cred că am reușit acest
lucru! Este o minune din partea Domnului pentru mine!”
scria Andy după concurs. „Vă mulțumesc pentru susținere și pentru rugăciunile voastre!”

Laura Bretan (14 ani), câștigătoarea concursului „Românii
au talent” ediția 2016, a ajuns
până în finala concursului
„America's Got Talent”, unde
a interpretat magistral aria „O
mio babbino caro”, de Puccini,
însă a ratat premiul cel mare,
câștigat de o altă adolescentă,
de numai 12 ani.
Născută pe 7 aprilie 2002, în
Chicago, în familia Rahela și
Petru Bretan, originari din
Hațeg, respectiv Vama, Satu
Mare, Laura mai are o soră,
Estera (10 ani), și un frate,
Petru (9 ani), fiind membri în
Biserica Penticostală „Elim”,
din Chicago.
Înterpretările excepționale ale
Laurei au fost apreciate atât
de telespectatorii din lumea
întreagă, cât și de juriul AGT,

care au laudat atât calitățile vocale, cât și
modestia tinerei interprete.
Domnul să le dea har Laurei și lui Andy
și Numele Lui să fie glorificat în continuare
prin mărturia lor!
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