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„Aș vrea să menționez că prin participarea mea la acest miting nu aprob violența. Din contră, sunt împotriva violenței
de orice natură. Protestez însă împotriva
lipsei de profesionalism a angajaților Barnevernet și a soluțiilor dezastruoase pe care
le-au luat, probabil, din lipsă de logică elementară, susținută de o legislație stufoasă
și lacunară”.
„Statul trebuie să se implice activ, dar în
sensul susținerii familiei, încurajând-o să
procreeze, nu intimidând-o și terorizând-o.
Cum adică să vină acasă la mine un funcționar (pe care nu l-am invitat) care să îmi
spună cum să îmi disciplinez copilul dacă
vreau să îl păstrez? Unde este libertatea de
a-i transmite valorile culturale pe care cred
eu de cuviință că trebuie să și le însușească?
Menționez că nu mi-am agresat niciodată
copiii fizic sau verbal, dar i-am disciplinat
pentru că îi iubesc, iar disciplina nu înseamnă violență”. Pentru aceasta voi protesta.
„Barnevernet este o instituție privată investită cu putere discreționară, care, prin
lipsa de transparență și prin refuzul de a pune în aplicare sentințe definitive ale instanțelor, inclusiv hotărâri ale CEDO, și-a
pierdut credibilitatea. Punerea în mișcare a
sistemului chiar și în urma unor reclamații
anonime pe care nici măcar nu le verifică
înainte de a acționa (pentru că legea le permite), amintesc de organele de represiune
ale regimurilor dictatoriale din fostul bloc
comunist. Nu înțeleg autonomia în sensul în
care activitatea unei instituții nu poate fi mo-
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nitorizată și controlată în niciun fel. Particip
la protest cerând să se facă dreptate, iar
pentru aceasta trebuie transparență”.
„În cadrul unui proces, atât în materie civilă cât și penală a fost consacrat, la nivel
european, un principiu care se numește
egalitatea armelor. Nu voi intra în detalii
pentru că, pe de o parte, este un termen tehnic cu trimitere la procedură, pe de altă parte fiind ușor de intuit la ce se referă, în termeni largi. Nu cunosc sistemul juridic norvegian, dar mi se pare cel puțin ciudat faptul
că, în speță, este suficient ca instituția privată Barnevernet să contrabalanseze lipsa
oricăror dovezi de abuz cu simpla declarație
a copilului, asupra căruia are, în mod evident, control absolut. Câtă vreme instituția
tace, ascunzându-se în spatele unor norme
interpretate, probabil, în litera și nu în spiritul legii, nu putem face nimic altceva decât
să cerem respectarea dreptului la o apărare
echitabilă și efectivă. Voi participa la protest, întrucât, în cazul familiei Bodnariu, înclin să consider acțiunile și măsurile Barnevernet ca fiind abuzive și disproporționate
raportat la presupusele acuzații aduse”.
Realizat de Dorin Chereji

Anunţuri
Luni
ora 18:00 Ședință de comitet
Miercuri ora 18.00 Repetiţie de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17.00 Întâlnire de tineret.
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele 10.00 şi 17.00 Servicii de închinare

Pastor Daniel Chereji
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„Să nu mai daţi în stăpânirea
păcatului mădularele voastre, ca nişte
unelte ale nelegiuirii; ci daţi-vă pe voi
înşivă lui Dumnezeu, ca vii, din morţi
cum eraţi; şi daţi lui Dumnezeu
mădularele voastre, ca pe nişte unelte
ale neprihănirii.”
(Romani 6:13)

FRUMUSEŢEA
ASCULTĂRII
„Am trimis îndată la tine, şi bine ai
făcut că ai venit. Acum, dar, toţi suntem aici înaintea lui Dumnezeu, ca să
ascultăm tot ce ţi-a poruncit Domnul
să ne spui.”“
(Faptele apostolilor 10:33)
Disponibilitatea de a asculta a sutaşului Corneliu este uluitoare. Cu certitudine că fiind militar de profesie a
învăţat să îşi asculte superiorii fără să

comenteze, dar felul lui de ascultare nu
era nicidecum al unui om care execută
fără să gândească.
Atunci când apostolul Petru a răspuns
invitaţiei lui Corneliu, acesta din urmă
avea certitudinea deplină că cel care i-a
vorbit a fost îngerul Domnului iar Petru
era omul lui Dumnezeu care avea să-i
explice cât mai pe îndelete Cuvântul
Adevărului.
Sutaşul nu era un om atât de uşor de
convins, dar de data aceasta inima lui
era pregătită de Duhul Sfânt. Mişcat de
mesajul îngerului din vedenia pe care a
avut-o, el şi-a dat seama că are de-a face
cu o lucrare divină şi că printr-o acţiune
a harului, Dumnezeu este Cel care vrea
să i se facă de cunoscut.
Continuare pag. 2
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oare ce fel de scuze stau în pi- cioare
Pentru Corneliu nu s-a pus nicio clipă
atunci când va trebui să dăm socoproblema să nu asculte mesajul venit
teală? Niciuna!
din partea Domnului chiar dacă acest
Ignorarea Cuvântului lui Dumnezeu
lucru ar fi însemnat incompatibilitate cu
este păcat atât pentru necredincioşi
calitatea lui de militar în slujba Cezarucât şi pentru credincioşi, iar Dumnelui. În mintea lui era foarte bine structuzeu tratează neascultarea ca atare.
rată ierarhia autorităţii şi ştia că mai preÎn schimb, frumuseţea ascultării este
sus de orice se cuvine să asculte de
neasemuită şi încântă de plăcere inima
Dumnezeu.
Domnului, în timp ce omul decis să asOm de acţiune, Corneliu s-a folosit de
culte va experimenta într-un fel neaseoportunitatea prezenţei apostolului Pemuit ce înseamnă să trăiască revărsarea
tru şi înainte de a şti ce le va spune abinecuvântărilor Domnului.
cesta, el şi-a declarat intenţia de a
Graba şi inima deschisă cu care Corasculta în totalitate cuvintele care aveau
neliu a privit spre Cuvântul Domnului
să-i fie transmise.
nu au făcut decât să-i umple fiinţa şi
Într-o lume relativistă am ajuns să
casa de mireasma aleasă şi scumpă a
punem la îndoială până şi ascultarea de
mântuirii. De aceea este atât de frucuvintele Domnului. Cei mai mulţi dinmoasă ascultarea. În primul rând ea dotre noi pierdem din vedere că Dumvedeşte că omul a înţeles cine este
nezeu este Suveran peste absolut toate
Dumnezeu şi care sunt aşteptările Sale,
lucrurile şi cuvintele Sale trebuie asculdar în acelaşi timp, cel care ascultă va
tate în sensul de împlinire şi nu putem
ajunge uimit de schimbările fundamensă ne mulţumim doar să-l consultăm
tale pe care Domnul le aduce în viaţa sa.
fără ca o asemenea atitudine să rămână
fără repercusiuni grave.
pastor Daniel Chereji
Când Dumnezeu porunceşte şi Cuvântul răsună în auzul urechilor noastre,
PROVOCĂRILE FAMILIEI CREȘTINE ÎN CONTEXTUL SECULARIZĂRII SOCIETĂȚII
Pot spune liber și deschis că evoluțiile
rență, crezând ca fiind un lucru bun, nevremurilor care le trăim sunt brutale, și
cesar. Și da, familia este afectată în mod
termenul mi se pare chiar foarte potrivit,
direct de secularizarea lumii contempoavând în vedere lucrurile pe care le trărane, diminuându-se considerabil rolul
im, sau familiile unor semeni de ai nostri
Bisericii în viața de familie, scăzându-i
suferind...
încrederea în Dumnezeu, și mai ales deȘi asta deoarece individul liber, al
gradarea relațiilor dintre oameni, nemaizilelor noastre, parcă este într o bună
având principii morale, acestea ne fiind
masură deconectat de referințele trecucauzate prioritar de secularizare dar sunt
tului. Uneori oamenii ajung să dea sens
în mare parte efecte colaterale ale secuorizonturilor și credinței singuri sau din
larizarii.
fragmente pe care le combină, urmând
Putem totuși considera că asistăm în
un scop nedefinit, fără Dumnezeu, de
prezent la un fel de recompunere a sofapt, urmând modalități eliberate de societății și este o realitate, deoarece se recietatea globală mondialistă pe care lucontinuare în pagina 3
mea o caută în cea mai mare preponde-
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definesc toate cutumele societății, deci
în ansamblu și cele românești tradiționale, mai ales cele referitoare la familie.
Biserica și familia au un rol important
în mentinerea credinței. Valurile vieții
sunt multe, unii se lasă purtați și duși de
orice adiere, alții le înfruntă. Familia are
o importanță majoră hotărâtoare chiar în
această societate modernă secularizată.
Și poate locui în mijlocul ei, dar fară a
se lăsa pătată de amprenta secularizării,
prin menținerea unei credințe vii, autentice. Biserica este o stâncă a ordinii, cu
ghilimelele de rigoare, într-o lume schimbătoare și trecătoare. De aceea familia
are și ea o importanță majoră, hotărâtoare în mijlocul acestei societăți moderne secularizate, simțind efectele acestui sistem, care sunt nocive asupra familiei.
Aceste efecte trebuie privite cu mare
responsabilitate, astfel încât viața familiei să fie creatoare de echilibru social,
MITING DE PROTEST
Bisericile baptiste și penticostale din
Baia Mare organizează, în data de
30.01.2016, ora 12:00, în fața Prefecturii, un miting de susținere a familiei
Marius și Ruth Bodnariu din Norvegia,
și de afirmare și promovare a drepturilor
familiei în general. Întrucât subiectul,
care a generat un val uriaș de proteste
atât în Europa cât și în USA, este cunoscut, nu voi relua prezentarea evenimentelor, ci voi prezenta câteva dintre motivele care au mobilizat oamenii și i-au
determinat să se alăture protestatarilor.
Astfel, am întrebat mai mulți dintre
membrii bisericii noastre dacă vor participa la protest, cerându-le să enumere
câteva motive, pe care vi le prezint mai
jos:

să nu se lase perturbată de aceste schimbări ale societății, și mai ales să fie sprijin, susținătoare a principiilor creștine,
trăindu-le și luptând pentru a le face înțelese pentru cât mai mulți oameni,
înțeles fiind faptul că noi cei credincioși
suntem în permanentă legătură cu Creatorul nostru, Dumnezeu. Să nu încurajăm mediocritatea, limbajul facil, banalitatea. Un limbaj vulgar nu va reuși să
susțină și să emită mari adevăruri. Mai
mult ca oricând să devenim nu buni oratori ci buni mărturisitori. Dumnezeu este
singura sursă a sfințeniei, și fără ea suntem goi, fără credință.
Deuteronom 29:18: „Să nu fie între
voi nici bărbat, nici femeie, nici familie, nici seminție, a căror inimă să se
abată azi de la Domnul, Dumnezeul
nostru, ca să se ducă să slujească dumnezeilor neamurilor acelora. Să nu fie
printre voi nicio rădăcină care să aducă otravă și pelin.”
Zâna Mețac
„Voi participa la protest convins fiind
de faptul că instituția privată Barnevernet, prin măsurile brutale pe care le-a
aplicat în cazul acestei familii, a comis
un abuz pe care nu-l credeam posibil
într-un stat democratic”.
„Voi participa pentru a susține familia
tradițională, în care părinții își pot
educa copiii în dragoste și frică de
Dumnezeu. Sunt împotriva abuzării lor
fizice sau psihice, dar cred că, dacă întradevăr ne iubim copiii, trebuie să-i
creștem „în mustrarea și învățătura
Domnului”, așa cum ne învață apostolul Pavel în Epistola către Efeseni.
Firește, fără să îi întărâtăm la mânie”
(Efeseni 6:4).
continuare în pagina 4
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