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Căci Domnul este Duhul;
şi unde este Duhul Domnului,

acolo este slobozenia.
 2 Cor 3:17
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O Mare Bucurie pentru
 tot NORODUL !!! 

Semnul după care-L veţi cunoaşte...
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Cu mai bine de șapte secole înaintea Întrupării Fiului, Ființa divină vorbește, prin 
Isaia, pentru poporul ales, descriindu-L: am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat 
împotriva Mea; neam păcătos; popor încărcat de fărădelegi; sămânță de 
nelegiuiți; copii stricați; au părăsit pe Domnul; au disprețuit pe Sfântul lui Israel; 
I-au întors spatele; voi vă răzvrătiți din ce în ce mai rău; tot capul este bolnav; 
toată inima suferă de moarte; din tălpi până-n creștet, nimic nu-i sănătos.
 
Așa a ajuns poporul care a pretins despre sine, și mai pretinde, că are o Țară, are 
un Dumnezeu și are o Lege ! Israel nu Mă cunoaște, Poporul Meu nu ia aminte la 
Mine! Vai!
 
Ne gândim că dacă starea poporului ales a ajuns așa, cum s-ar putea descrie 
starea celorlalte popoare? Nu Mă cunoaște !
 
Excelența bunătății dumnezeiești trece peste această blocare a minții oamenilor, 
și aduce o nouă ocazie pentru cunoașterea Lui. Niște păstori, afară în câmp, de 
strajă noaptea, împrejurul turmei, au primit prezența unui înger al Domnului, 
care aducea o veste bună, 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!
 
Iubite cititor, poate că observi cum, după mai bine de șapte sute de ani, cheia 
lucrurilor din viața omului a rămas aceeași: cunoașterea lui Dumnezeu. 
Permite-mi să-ți recomand, în această vreme a sărbătorilor, venirea spre a-L 
cunoaște. Nici o emisiune a politicienilor nu te conduce spre aceasta, nici o 
preocupare insistentă spre a deveni cel mai bogat sau cel mai deștept, nici 
relaxarea prin jocurile ieftine plasate în cutiuța electronică pe care o ai mereu cu 
tine, nu aduce această cunoaștere sfântă. Vă invităm să venim împreună, fără a � 
furați de emisiuni, de dorințe luciferice, de „nevinovate” relaxări prin jocuri pe 
calculatoare, spre a-L cunoaște tot mai mult pe Fiul Întrupat, expresia desăvârșită 
a dragostei dumnezeiești.

(Ioan Bâle, Toronto, Dec 2016)


