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cu stropul lui de bunătate, să contribuim
fără a aștepta răsplată și laudă firească.
Noi știm cum, putem și pe lângă toate
celelalte ieșind un pic din confortul obișnuinței și al tradițiilor, să facem ce este
cel mai important: Să ne dăruim.

Așa cum Tatăl din cer dăruiește lumii
pe Dumnezeu - Fiul, Pruncul născut în
ieslea Betleemului, fiind cel mai mare
Dar posibil pe care noi l-am fi putut
primi. AMIN!
Zâna Mețac

Căci un Copil ni S-a născut,
un Fiu ni S-a dat, şi domnia
va fi pe umărul Lui; Îl vor
numi: „Minunat, Sfetnic,
Dumnezeu tare, Părintele
veşniciilor, Domn al păcii.”
El va face ca domnia Lui să
crească, şi o pace fără sfârşit
va da scaunului de domnie al
lui David şi împărăţiei lui, o
va întări şi o va sprijini prin
judecată şi neprihănire, de
acum şi-n veci de veci; iată ce
va face râvna Domnului
oştirilor. (Isaia 9:6-7)
Biserica Creştină Baptistă
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Anunţuri
Luni
ora 18.00 Ședință de comitet
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
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
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Să ne dăruim

Doamne Dumnezeul nostru,
cât de minunat este Numele Tău
pe tot pământul!
(Psalmi 8:9)

INTRUŞII
SĂRBĂTORILOR
S-au fălit că sunt înţelepţi, şi au înnebunit; şi au schimbat slava Dumnezeului nemuritor într-o icoană care
seamănă cu omul muritor….
(Romani 1:22-23)
Am observat, surprins plăcut, că în ultimii ani în oraşul nostru, aşa zisul târg
de Crăciun, avea amenajată în mijloc
scena nativităţii, care îi includea pe
protagoniştii iniţiali: Maria, Iosif, Prun-

cul Isus, grajdul, ieslea, păstorii şi câteva animale, care, se presupune, ar fi fost
în acel staul.
Dar când m-am plimbat într-una din
seri pe acolo, am descoperit că anul acesta scena naşterii lipseşte. Ea a fost
înlocuită cu personaje din spaţiul profan,
printre care iese în evidenţă figura impunătoare şi în acelaşi timp, grotescă, a
lui Moş Crăciun.
Nu ştiu dacă este o întâmplare sau o
acţiune premeditată, menită să se încadreze în mersul strâmb al vremurilor,
cu intenţia de a fi în rândul lumii, dovedind astfel că ne-am însuşit political
correctly, adică atât de fluturata idee
de corectitudine politică, Continuare pag. 2

2

Ceea ce îi caracterizează pe toţi aceşti intruşi cărora le-am îngăduit să
pună stăpânire pe viaţa noastră, înlocuindu-L într-un mod nedemn şi impardonabil pe Dumnezeul Viu şi
Adevărat, este efemeritate şi neputinţa de a ne împlini nevoile lăuntrice
esenţiale, cum ar fi semnificaţia, siguranţa, iertarea, pacea, relaţiile trainice şi
mai ales viaţa veşnică. Dragostea faţă de
asemenea intruşi şi legarea inimii de ei
este periculoasă, înşelătoare, osândită
de Dumnezeu şi aducătoare de dezamăgire.
În scena despre care am scris la început, este inclus şi un şemineu, la care,
chipurile, Moş Crăciun se încălzeşte după ce a îndurat, într-un fel imaginar, frigul de afară. Numai că acel şemineu este fals, nu dă nici un pic de căldură, iar
dacă ar da, Moş Crăciun s-ar transforma
în scrum, aşa cum se vor transforma în
scrum visurile tuturor celor care au
schimbat slava lui Dumnezeu, înlocuind-o cu orice altceva.
Să crezi că te poţi încălzi la pieptul unor dumnezei falşi, indiferent ce nume
poartă, este o iluzie care costă mult prea
mult ca să ne permitem să o testăm.
Veniţi să alungăm din inimile şi vieţile
noastre orice intruşi care l-au înlocuit pe
Dumnezeul Adevărat şi înţelegând planul măreţ al lui Dumnezeu, să-i aducem
slavă că Acel ce este Necuprins se lasă
cuprins de o iesle săracă şi de un trup
muritor ca să ne câştige nouă dreptul de
a şedea alături de El în Împărăţia Sa
veşnică.
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care duce până la ridicol grija de a nu ofensa pe ceilalţi.
Imaginea dominatoare a lui Moş Crăciun care se odihneşte pe un scaun uriaş,
sugerează parcă un tron regesc şi reprezintă fidel galeria de noi dumnezei care
au devenit obiectele de adorare ale lumii
de astăzi. Este atât de convenabil să te
închini unor asemenea dumnezei creaţi
de noi înşine, care ne stau la dispoziţie
cu scopul de a împlini dorinţele care ne
trec prin minte, indiferent de calitatea
lor morală. De fapt, schimbarea aceasta
de paradigmă s-a produs mai întâi în
minţile oamenilor, iar noua lume pe care
o vedem ilustrată de aceşti intruşi ai
Sărbătorii care ar trebui să-l onoreze pe
Dumnezeu, nu face decât să proiecteze
imaginea dorinţelor limitate, superficiale, egoiste şi deseori, păcătoase , care
se rezumă la a avea totul acum şi aici.
Când nu trăim cu responsabilitate şi ne
desprindem privirea dinspre adorarea
Dumnezeului veşnic, nici nu observăm
că slava lui Dumnezeu este înlocuită cu
o serie de intruşi care ne acaparează
viaţa şi se transformă în obiectele de
cult ale noii religii în care singurul personaj important este omul însuşi.
Alături de Moş Crăciun, intruşii pe care i-am adus fără să ne ascundem, în
Sărbătorile care de drept sunt ale Domnului, dar nu numai de sărbători, ci în
viaţa noastră cotidiană, sunt mâncarea,
băutura, distracţia, împlinirea poftelor
egoiste şi păcătoase, adorarea propriului
eu, spiritul materialist, carierismul, aviditatea după apreciere şi afirmare, şi
mulţi alţi intruşi pe care hârtia nu-i
poate cuprinde.

pastor Daniel Chereji

SĂ NE DĂRUIM
Este greu să repeţi, să mergi pe un șablon, să urmezi aceleaşi obiceiuri, tradiții acelaşi lider... aceleași locuri, fel, oameni, anturaj sau cel puțin așa demonstrează timpurile de acum și asta pentru
ca fiecare se ghidează după propriile
trăiri, experiențe, educația care stă la
baza rădăcinii fiecaruia dintre noi ...
Oricum ar fi suntem în perioada în care
pe lângă toate câte ne înconjoară și le
trăim suntem prinși și într-o organizare,
curățenie generală pentru a ne face ordine în casă, lucruri, sentimente, etc.
Esențiale pentru prosperitatea care ne-o
dorim să vină în noul an.
Cu ce să începem această curățenie și
reorganizare generală?
Haideți să începem prin a face curățenie în sentimente.
Da, în sentimente; se poate, începând
să decopertăm tot ce este josnic și nedemn de un om cu verticalitate, dar mai
ales de un credincios care scopul vieții
lui trebuie să-i aducă mulțumire în tot
Celui care i-a dăruit viața și care este
Principalul Sărbătorit al acestei perioade
din an. Deci josnic; însemnând gelozie,
minciună, lăcomie, bârfă...
Înlocuiește-le cu dragoste reacționând
cu iubire, ceea ce toți și nici unul nu
poate spune că nu a simțit și primit acestea din partea Celui pe care îl caracterizează în totalitate aceste atribute.
Pentru noi trebuie multă forță, putere
profunzime să putem simți acest lucru
cu toată inima, nu doar de pe buze. A
iubi profund, ca și cum nu ai fost rănit
niciodată. Câți îndrăznesc să încerce
măcar ?
Este perioada în care unii simt că vor
să fie de ajutor practic prin a aduce un
pic de bine sufletește și material celor
care chiar duc lipsă. Nu trebuie mers

până în Etiopia sau Calcuta pentru a
vedea sărăcie și lipsă. Cu siguranță la îndemâna ta sunt o mulțime de situații,
unele le împărtășești cu alții, dar cele
mai multe este bine să fie între tine și
Domnul și atunci chiar simți cu adevărat
bucuria citită în ochii celui lipsit, iar ție
îți dublează trăirea şi indiferent cât ai
tu.... simți că ești cel mai Binecuvântat!
Merită căutate aceste trăiri personale,
deoarece te împing apoi să îndrăznești
și reușesti să le faci să devină și mai
mărețe.
Apare recunoștința pentru tot ce este
simplu în viața ta, de fapt recunoscător
pentru viața ta și fiecare moment ce ține
de ea.
Atunci mulțumești pentru aceste binecuvântări, pentru fiecare realizare oricât
ar fi de mică, pentru oamenii care fac
parte și te înconjoară, pentru sănătatea
ta oricum ar fi ea, înseamnă o altă zi
trăită bine .
“Fii fericit mereu. Binele pe care-l faci
azi oamenii îl vor uita oricum. Și totuși
Fă bine mereu! La urma urmei nu e între
tine și ei, e între tine și Dumnezeu"
Acesta este motto-ul cu care Maica
Tereza a cucerit lumea.
Adică și ea un om simplu ca și noi oricare, cu dragoste sublimă pentru Tatăl
nostru, un exemplu pentru noi prin care
ne putem îndeplini scopul și menirea ca
Fii ai singurului Rege, înțelegând că prin
gesturi mici mai adăugăm fiecare câte o
picătură, dar împreună se formează un
ocean de mult bine, de iubire și dăruire,
de mulțumire și Slavă Adevărată, nu
doar cântând cu buzele și glasul, ci
acționând cu adevărat, așa cum noi, mai
ales noi cei Binecuvântați putem fiecare,
continuare în pagina 4
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