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refugiaţii creştini care fug din Orientul
Mijlociu să-şi scape viaţa, fără ca autorităţile germane ori franceze să intervină.
Mutilarea simbolurilor creștine
Toleranța şi naivitatea autorităţilor occidentale față de islamişti însă se manifestă şi la alte nivele. Radicalii islamişti
mutilează, decapitează ori distrug în întregime, statui creştine şi simboluri religioase creştine în cimitirele germane fără ca autorităţilor se le pese. Un articol
publicat în Decembrie reflecta dimensiunile enorme ale acestei probleme. Peste
tot unde ajung, islamiștii distrug simbolurile religioase, din Afganistan, unde au
dobândit notorietate distrugând statuia
lui Buda, veche de mai bine de 1000 de
ani, până la Tombuctu, în Mali, unde cu
câţiva ani în urmă au distrus simbolurile
religioase vechi de dinaintea convertirii
localnicilor la islam. Din nefericire, Europa nu face excepţie acestor acţiuni deosebit de agresive şi intolerante. În
2016, de exemplu, doar în Germania, islamiștii au mutilat, decapitat ori distrus
în întregime 50 de statui ale lui Hristos
ori alte statui creştine. În 2015, 40 de
sculpturi creştine au fost distruse, tot în
Germania. Poliţia germană a interogat
câţiva suspecţi islamişti, dar anchetele
au fost sistate după ce suspecţii au fugit
în Siria.
Mutilarea sculpturilor şi statuielor creşBiserica Creştină Baptistă
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tine nu se face la voia întâmplării. Ea
denotă ura islamiștilor ajunşi în Europa
împotriva creştinilor, cât şi obiecti-vul
lor de anihilare în întregime a creş- tinismului. Mutilarea simbolurilor religioase exprimă intenţia de anihilare a
celor pentru care aceste simboluri religioase sunt importante şi relevante.
Secularismul face exact la fel şi urmăreşte acelaşi obiectiv, dar nu prin violenţă ci prin constrângeri de multiple feluri. Multe, chiar foarte multe, sunt incidentele în care creştinii occidentali au
fost concediaţi, daţi în instanţă, ori găsiţi
vinovaţi de prozelitism pentru că abordează simboluri religioase în public ori
la locul de muncă.
Cules de Roxana și Dorin Chereji
Sursă: www.alianta-familiilor.ro

Anunțuri
Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Tineret. Studiu
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare.
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare.

SUFERINŢE
FOLOSITOARE
„Iată, chiar suferinţele mele erau spre
mântuirea mea;” (Isaia 38:17a)
Cine îşi poate imagina că suferinţele
prin care ne este îngăduit să trecem pot
fi folositoare? Acest lucru pare greu de
crezut, cu toate acestea mulţi oameni ai
lui Dumnezeu care au cunoscut focul
încercărilor au ajuns să priceapă că în
ultimă instanţă suferinţele s-au dovedit

a fi folositoare din moment ce au contribuit la apropierea lor de Domnul.
Oamenii în general, se grăbesc să afirme
că suferinţa este inutilă, că nu aduce cu
ea nimic bun şi că este lipsită de sens.
Aceste convingeri nu se potrivesc
nicicum cu realitatea existenţei unui
Dumnezeu pe deplin suveran, care cunoaşte toate lucrurile şi conduce absolut
totul într-un chip desăvârşit.
Este nevoie să fim deosebit de atenţi
când ne exprimăm în legătură cu rostul
suferinţei, pentru că în situaţia în care o
găsim complet inutilă şi lipsită de logică, implicit negăm autoritatea lui Dumnezeu peste noi şi capacitatea Sa de a
ţine lumea sub control.
Cu totul altfel stau lucrurile când nu
ne străduim atât de mult să pricepem
circumstanţele prin care ne este dat să
trecem, dar în schimb suntem preocupaţi
de cunoaşterea caracterului lui Dumnezeu.
Convingerea că Dumnezeu este cu
desăvârşire drept, bun şi plin de dragoste, aduce lumină şi în privinţa confruntării cu momente mai puţin plăcute
care pot să apară în vieţile noastre.
Când credinciosul matur se confruntă
cu suferinţa, el pleacă de la ideea că un
Dumnezeu perfect nu urmăreşte nenorocirea creaturilor Sale, ci chiar şi prin
situaţii potrivnice caută binele veşnic al
copiilor Lui.
De cele mai multe ori, efectele
pozitive ale suferinţei Continuare pag. 2

care sunt roadele ei.
Concluzia unanimă a credincioşilor
căliţi într-un astfel de foc a fost că
suferinţele i-au adus mai aproape de
Domnul, i-au ajutat să discearnă
valorile autentice de nonvalori, au
contribuit semnificativ la stabilirea
priorităţilor esenţiale, au obligat la cercetarea atentă a vieţii, au provocat la
pocăinţă şi dedicare, au întărit credinţa,
au oţelit caracterul şi i-au ancorat cu şi
mai multă fermitate în nezdruncinata
nădejde cerească, obligându-i să-şi
desprindă privirile dinspre pământ şi să
se uite ţintă la Cristos. Asemenea suferinţe nu pot fi catalogate altfel decât
folositoare.
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sunt observate abia în urma încheierii
acelei experienţe dureroase, când cel
trecut prin încercări descoperă cu uimire
că ceea ce a crezut că îi va face rău, a
dus de fapt la dezvoltarea caracterului
său şi la o mai bună asemănare cu
chipul Domnului.
De fapt semnul evident al maturităţii
în credinţă este atunci când cel care a
experimentat-o are capacitatea să vadă
câştigurile care i-au fost aduse prin
interacţiunea cu aceasta.
Într-adevăr dacă suferinţa nu ar veni
cu îngăduinţa lui Dumnezeu, atunci în
mod legitim s-ar putea spune că este
lipsită de sens. Dar când este clar că
Dumnezeu o foloseşte ca un instrument,
atunci ceea ce ne rămâne este să ne
încredinţăm în mâna Domnului şi să
aşteptăm cu răbdare şi interes să vedem
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POVESTEA CELOR DOI LUPI - LUPTĂ CU SINE
chin să facă măsline sau o viţă să facă
Într-o seară, un bătrân indian îi explica
smochine?
nepotului său ce luptă teribilă se dă în
(2 Corinteni 6:14-16) „Ce legătură esinteriorul fiecărei persoane. Şi îi spunea
te între neprihănire şi fărădelege? Sau
aşa:
cum poate sta împreună lumina cu în- Există în fiecare dintre noi doi lupi:
tunericul? Ce înţelegere poate fi între
Primul lup reprezintă furia, gelozia, inHristos şi Belial? Sau ce legătură are cel
vidia, tristeţea, regretele, aroganța, stucredincios cu cel necredincios? Cum se
piditatea, furia, vinovăţia, lăcomia, infeîmpacă Templul lui Dumnezeu cu
rioritatea, minciuna, orgoliul, superioriidolii?”
tatea şi egocentrismul. Al doilea lup reDomnul Isus Însuşi a afirmat că: ,, Niprezintă bucuria, pacea, iubirea, spemeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci
ranţa, liniştea, modestia, bunătatea, busau va urî pe unul şi va iubi pe celalalt;
năvoinţa, generozitatea, umilinţa, adesau va ţine la unul, şi va nesocoti pe
vărul, credinţa şi compasiunea.
celalalt: Nu puteţi sluji lui Dumnezeu
După o clipă de gândire, nepoţelul îl
şi lui Mamona.” (Matei 6:24)
întreabă:
(Galateni 5:19-24) „Şi faptele firii
- Bunicule… şi care lup câştigă? La capământeşti sunt cunoscute şi sunt acesre bătrânul îi răspunde simplu :
tea: preacurvia, curvia, necurăţia, des- Cel pe care îl hrăneşti!
frânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria,
Versete de meditat!
vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile,
(Iacov 3:11-12) ,,Oare din aceeaşi vână
neînţelegerile, dezbinările, certurile de
a izvorului ţâşneşte şi apă dulce şi apă
amară? Fraţii mei, poate oare un smocontinuare in pagina 3
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partide, pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările şi alte lucruri asemănătoare
cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum
am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moşteni Împărăţia lui
Dumnezeu. Roada Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de
bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri
nu este lege. Cei ce sunt ai lui Hristos
Isus şi-au răstignit firea pământească
împreună cu patimile şi poftele ei.”
Denumirea listei viciilor este „faptele
firii pământeşti”, pe când lista virtuţilor
poartă denumirea de „roada Duhului”.
Aceasta este o deosebire importantă.
După cum scrie James G. Dunn, „firea
pământească cere, pe când Duhul aduce
Alianța dintre Secularismul
intolerant cu Islamul terrorist
În 2016 au fost uciși în întreaga lume
peste 90.000 de creștini, cu 10.000 mai
mulți ca în 2015! Majoritatea lor covârșitoare au fost uciși din pricina credinței
lor creștine. Au fost uciși cu precădere
de musulmani și islamişti. Putem anticipa, deci, cu durere și îngrijorare, că masacrul creștinilor în mâinile musulmanilor jihadiști va continua și în 2017. În
doar ultimele 14 luni terorismul islamist
a făcut ravagii, cu precădere în Europa,
dar şi în Statele Unite.
Din nefericire atacurile teroriste sunt
tot mai frecvente şi se extind în zone noi
ale lumii. Pe 19 Decembrie a avut loc ultimul atac terorist islamic în inima Europei. În acea zi, în Elveţia 3 persoane au
fost împușcate într-un centru islamic din
Zurich, ambasadorul Rusiei a fost asasinat în Ankara, şi 12 oameni inocenţi au
fost ucişi, iar alţii 48 răniţi, când un camion, condus de un terorist islamist tunisian, a trecut peste un grup de persoane

rod. Prima listă emană în jur o atmosferă impregnată de vanitate şi îngăduinţă de sine, pe când cealaltă vorbeşte
mai mult despre preocuparea faţă de
ceilalţi, despre linişte, despre tărie, despre încredere. Prima înfăţişează manevrele omeneşti, cealaltă împuternicirea
divină prin har, subliniind ideea că transformarea interioară este sursa conduitei responsabile.”
Viaţa dusă după firea pământească
promovează dezbinarea, neliniştea, disensiunile şi despărţirea.
Dimpotrivă, viaţa condusă de Duhul
produce un singur rod al Duhului care se
manifestă sub formă a nouă calităţi ce
promovează unitatea.
Cules de Roxana și Dorin Chereji
Sursă: www.insulaekklesia.ro
inocente în inima Berlinului care cumpărau cadouri de Crăciun pentru cei
dragi. Tot în 2016 au fost înregistrate cel
puţin alte 10 atacuri islamiste împotriva
creştinilor din Europa. În iulie, doi islamişti au ucis un preot într-o biserică din
Normandia. Tot în Iulie, de Ziua Bastiliei, un terorist islamist a ucis 84 de persoane la Nisa trecând cu camionul peste
ei. În martie au fost ucise 34 de persoane,
şi 190 rănite, în atacuri islamiste coordonate în Bruxelles, iar în Noiembrie 2015,
130 de persoane au fost ucise de terorişti
islamici în inima Parisului.
La aceste atacuri sângeroase se adaugă
zecile de mii de creştini ucişi în 2016 din
cauza credinţei lor de către islamişti în
Orientul Mijlociu, Egipt, Libia, Nigeria,
Mali, Niger, Somalia, Kenia. Lista este
lungă şi, practic vorbind, interminabilă.
Îngrijorătoare sunt şi ştirile frecvente
care parvin din centrele de refugiaţi din
Germania şi Franţa unde migranții musulmani ameninţă, persecută şi chiar ucid
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