Dansul ameţitor al miilor de steluţe argintii te îndeamnă
insistent să priveşti, creionându-se în jurul tău o
atmosferă plăcută, liniştitoare, dar misterioasă.

N

u şti sigur ce doresc să
îţi comunice prin tumultul lor, care îşi
continuă activitatea neobositor; tot
ceea ce ştii este că întradevăr, gândul
tău se îndreaptă înspre ceva, neconcretizat
încă, dar care primeşte un contur în
final… - cel mai probabil va fi ideea de
„venirea iernii”, care te duce spre
Sărbătorile de iarnă, acea perioadă a anului când tumultul societăţii se amplifică
de zeci de ori, angrenându-ne pe toţi în febrila
pregătire de Sărbători.
La acest lucru mai
contribuie varietăţile
exterioare, care ne sunt
oferite într-un mod
impus chiar- oferte
peste oferte, reduceri,
vitrine îmbietoare, sclipiri multicolore…
Toate încearcă întrun mod mai mult sau mai
puţin eşuat să îţi reamintească faptul că vremea pregătirilor este deja prezentă - deci,
trebuie să începi să te pregăteşti şi tu.
Totuşi, făcând excepţie acum de la aceste lucruri, lasă-ţi mintea să se oxigeneze
de la „febra Sărbătorilor” şi încearcă să priveşti dincolo de aparenţă.
Oare chiar te mai impresionează aceste
lucruri? Dispun de puterea de a-ţi crea
acea stare, acea atmosferă “de sărbătoare”?
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:(004) 0362-411252
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Nu ai impresia că în jurul tău, în societatea în care trăim, lumea pare interesată de
sărbătoare şi nu de Sărbătorit? Sau chiar
dacă sunt conştienţi de existenţa Lui, pentru mulţi este doar un pretext.
Oare este posibil să fi atins de mesajul
acestei sărbători sfinte fără să îi înţelegi
conţinutul? Poţi să distingi concret aparenţa de esenţă?
Adevărata semnificaţie este
atunci când inima ta s-a întâlnit cu Sărbătoritul la
iesle, iar mai apoi la Calvar. Fără Sărbătorit, existenţa sărbătorii ar fi
imposibilă. Totuşi, cine Îl are pe Sărbătorit
are şi sărbătoarea. Cei
care au făcut loc Mântuitorului în inima lor,
lăsându-se transformaţi, nu vor avea nevoie de toate ofertele efemere ale Crăciunului ca să le
confere atmosfera specifică, ci prioritatea o va ocupa
prezenţa Sărbătoritului.
Succesul sărbătorii este determinat de relaţia personală cu Cel născut
în ieslea din Betleem, Mântuitorul nostru,
Sărbătoritul.
Aşa că haideţi să ne lăsăm inimile şi
mintea să vibreze într-o rezonanţă eternă
a sărbătorii, care Îl are în centru pe Singurul vrednic de a fi sărbătorit…
Rut Chereji

Serviciile de închinare
de Anul Nou

Vineri
- ora 18
Sâmbătă - ora 10
Duminică - ora 10 şi 17

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Crăciun în
România 2010
S-a defectat Sărbătoarea Crăciunului
Pentru că i-a îngheţat aripa îngerului
Care avea să anunţe cu glas de profet
Că se naşte Sfântul din Nazaret.
Iosif şi Maria, mi-e teamă
Că sunt opriţi cu maşina la vamă
Şi chiar în noaptea-aceasta de-ar trece
Taxa de drum e prea scumpă să plece.
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Degeaba dă familia sfântă prin cetate ocol
Că toate hotelurile-s pline ciopor
Moaşele sunt duse la lucru-n apus
Doar case închise: se bea, se petrece, se pune
beteală,
se face un duş.
Magii de trei zile au stat
Să repare-un GPS defectat.
Iar cămila lui Gaşpar, una clonată
Vrea să bea doar whisky, nu apă.
Continuare pag. 2

Păstorii nu mai sunt cu
turmele lor
Mai bine se plimbă prin
mall.
Irozii de astăzi nu mai
omoară copii
Ci mai degrabă-i
îngroapă de vii
(Lăsându-i fără
alocaţii)

U

na dintre cele mai aşteptate
sărbători este cea a naşterii
Mântuitorului. Este o sărbătoare a Crăciunului pentru creştinii din
întreaga lume. Dar de cele mai multe ori
uităm cine este Cel cu adevărat sărbătorit.
Într-o acţiune a grădiniţei din Şomcuta, a fost implicată şi fiica mea. A fost
o acţiune de parteneriat cu o altă grădiniţă din Baia Mare. Am fost dezgustată
de ceea ce colindau acei copii, desigur nu
era vina lor ci a celor care i-au învăţat. Cu
toţii ne amintim colindul “Coborât-o coborât Dumnezeu pe-acest pământ!” Este
un colind frumos, dar să ajungi să Îl înlocuieşti pe Dumnezeu cu Moş Crăciun,
mi se pare un lucru lipsit
de bun simţ şi imoral.
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Simeon şi Ana
Anul acesta nu vor merge la Templu
Că li s-a tăiat curentu
Iar cu pensia diminuată
Nici nu pot ieşi din casă.

Continuare din pag. 1

Grajdul de vite e
tare-ngheţat
Că-animalele s-au vândut,
s-au tăiat
Iar de subvenţionat:
statul n-a dat, ci-a luat.
A mai rămas doar un porc
la-ngrăşat.

Tinerii nu mai cântă colindele paşnice
Sunt prea ocupaţi să testeze
etnobotanice.
Iar părinţii să nu fie mai prejos
S-au apucat de băut cât mai
vârtos.
Într-o astfel de
stare
Mă-ntreb
curios:
Oare mai vine,
Mai vine Cristos?
Cât de repede este uitat Cel care ar
trebui cinstit cu adevărat. Colindul a fost
înlocuit repede cu ”Coborât-o coborât
Moş Crăciun pe-acest pământ!” Cine l-a
inventat pe acest Moş Crăciun? Şi ce caută el în colindele de Crăciun? Isus Cristos a coborât din Slavă pentru a se naşte;
El şi numai El trebuie cinstit. Şi sărbătoarea bucuriei pe care o vesteau îngerii este
că ni s-a născut Cel care ne va împăca cu
Tatăl, şi nicidecum acest Moş Crăciun.
Un popor care se numeşte creştin nu ar
trebui să uite că Cel care este cu adevărat
adorat din cer este Isus Cristos fiul lui
Dumnezeu. Slavă Lui!
Ioana
Popovici

,, Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, l-a înfăşat în
scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de
poposire nu era loc pentru ei’’ Luca 2:7

A

şa scrie Biblia despre
naşterea Domnului Isus,
a Mântuitorului lumii,
pentru toţi ceilalţi era loc în casa de oaspeţi numai pentru Domnul nu. Întreaga
lui viaţă nu a găsit loc pe acest pământ:
„Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au
cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi
odihni capul”. (Matei 8.20).
Acea casă de poposire din Betleem este
imaginea inimii omului. În inima omului
este loc pentru tot: dorinţe, visuri, planuri, iubire, chiar şi păcatul cu plăcerile lui
poate locui acolo. Numai pentru Unul nu ai
loc în inima ta: pentru Domnul Isus, care
stă la uşă şi cere să-L laşi să intre. „Iată Eu

D

e la începutul vremurilor, oamenii au în viaţa lor parte de
urcuşuri şi coborâşuri, de întristări şi bucurii, de deznădejdi şi speranţe. Dacă vei sta să meditezi la aceste stări,
vei observa că ele depind în mare măsură
de deciziile pe care le luăm în fiecare zi.
Decizia care te poate face să te simţi
împlinit, indiferent de circumstanţe, este
de natură spirituală, alegerea Stăpânului /
Salvatorului.
În tradiţia unor popoare există un mod
interesant de a răsplăti salvatorul: atunci
când un om era salvat de la moarte de către un confrate, omul salvat îşi punea viaţa
în slujba celui care l-a salvat şi acest legământ dura tot restul vieţii.
Spiritual vorbind, atunci când înţelegi
că viaţa ta a fost salvată trebuie să iei decizia omului salvat şi anume: să-ţi pui viaţa
în slujba Salvatorului/Mântuitorului.
Din momentul luării acestei decizii,

stau la uşă şi bat. Dacă cineva aude glasul
Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi
cina cu el şi el cu Mine”. (Apocalipsa 3.20)
Isus doreşte să-ţi umple inima cu pace
si bucurie, El vrea sa o transforme într-o
locuinţă a lui Dumnezeu în Duhul. De
câte ori n-a bătut şi la inima ta! Nu vrei
să-I deschizi în sfârşit? El te va face fericit!
La acest Crăciun aş vrea să nu-L mai
cauţi pe Isus sub bradul frumos împodobit, nici pe masa plină de bunătăţi,
nici pe feţele zâmbitoare ale oamenilor
care nu ştiu ce sărbătoresc, ci numai în
inima ta sinceră.
Sărbători fericite cu Isus!
Diana Jeler

Domnul va fi împlinirea, satisfacţia, bucuria şi speranţa ta, indiferent de natura
problemelor pământeşti, pentru că slujba
ta este să-L slujeşti pe Isus Mântuitorul.
Iată cum, această alegere face ca orice
activitate firească, lumească de zi cu zi să
fie productivă şi să îţi dea satisfacţia urmărită.
Alege-L astăzi pentru ca bucuriile tale
să nu fie amânate. Alege-L astăzi pentru a
beneficia de plinătatea voii Lui.
„Căci sunt bine încredinţat că nici
moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de
acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă
făptură, nu vor fi în stare să ne
despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos,
Domnul nostru.”(Romani 8
: 38-39).
Dorin Modoc

3

Păstorii nu mai sunt cu
turmele lor
Mai bine se plimbă prin
mall.
Irozii de astăzi nu mai
omoară copii
Ci mai degrabă-i
îngroapă de vii
(Lăsându-i fără
alocaţii)

U

na dintre cele mai aşteptate
sărbători este cea a naşterii
Mântuitorului. Este o sărbătoare a Crăciunului pentru creştinii din
întreaga lume. Dar de cele mai multe ori
uităm cine este Cel cu adevărat sărbătorit.
Într-o acţiune a grădiniţei din Şomcuta, a fost implicată şi fiica mea. A fost
o acţiune de parteneriat cu o altă grădiniţă din Baia Mare. Am fost dezgustată
de ceea ce colindau acei copii, desigur nu
era vina lor ci a celor care i-au învăţat. Cu
toţii ne amintim colindul “Coborât-o coborât Dumnezeu pe-acest pământ!” Este
un colind frumos, dar să ajungi să Îl înlocuieşti pe Dumnezeu cu Moş Crăciun,
mi se pare un lucru lipsit
de bun simţ şi imoral.

2

Simeon şi Ana
Anul acesta nu vor merge la Templu
Că li s-a tăiat curentu
Iar cu pensia diminuată
Nici nu pot ieşi din casă.

Continuare din pag. 1

Grajdul de vite e
tare-ngheţat
Că-animalele s-au vândut,
s-au tăiat
Iar de subvenţionat:
statul n-a dat, ci-a luat.
A mai rămas doar un porc
la-ngrăşat.

Tinerii nu mai cântă colindele paşnice
Sunt prea ocupaţi să testeze
etnobotanice.
Iar părinţii să nu fie mai prejos
S-au apucat de băut cât mai
vârtos.
Într-o astfel de
stare
Mă-ntreb
curios:
Oare mai vine,
Mai vine Cristos?
Cât de repede este uitat Cel care ar
trebui cinstit cu adevărat. Colindul a fost
înlocuit repede cu ”Coborât-o coborât
Moş Crăciun pe-acest pământ!” Cine l-a
inventat pe acest Moş Crăciun? Şi ce caută el în colindele de Crăciun? Isus Cristos a coborât din Slavă pentru a se naşte;
El şi numai El trebuie cinstit. Şi sărbătoarea bucuriei pe care o vesteau îngerii este
că ni s-a născut Cel care ne va împăca cu
Tatăl, şi nicidecum acest Moş Crăciun.
Un popor care se numeşte creştin nu ar
trebui să uite că Cel care este cu adevărat
adorat din cer este Isus Cristos fiul lui
Dumnezeu. Slavă Lui!
Ioana
Popovici

,, Şi a născut pe Fiul ei cel întâi născut, l-a înfăşat în
scutece şi L-a culcat într-o iesle, pentru că în casa de
poposire nu era loc pentru ei’’ Luca 2:7

A

şa scrie Biblia despre
naşterea Domnului Isus,
a Mântuitorului lumii,
pentru toţi ceilalţi era loc în casa de oaspeţi numai pentru Domnul nu. Întreaga
lui viaţă nu a găsit loc pe acest pământ:
„Vulpile au vizuini, şi păsările cerului au
cuiburi; dar Fiul omului n-are unde-Şi
odihni capul”. (Matei 8.20).
Acea casă de poposire din Betleem este
imaginea inimii omului. În inima omului
este loc pentru tot: dorinţe, visuri, planuri, iubire, chiar şi păcatul cu plăcerile lui
poate locui acolo. Numai pentru Unul nu ai
loc în inima ta: pentru Domnul Isus, care
stă la uşă şi cere să-L laşi să intre. „Iată Eu

D

e la începutul vremurilor, oamenii au în viaţa lor parte de
urcuşuri şi coborâşuri, de întristări şi bucurii, de deznădejdi şi speranţe. Dacă vei sta să meditezi la aceste stări,
vei observa că ele depind în mare măsură
de deciziile pe care le luăm în fiecare zi.
Decizia care te poate face să te simţi
împlinit, indiferent de circumstanţe, este
de natură spirituală, alegerea Stăpânului /
Salvatorului.
În tradiţia unor popoare există un mod
interesant de a răsplăti salvatorul: atunci
când un om era salvat de la moarte de către un confrate, omul salvat îşi punea viaţa
în slujba celui care l-a salvat şi acest legământ dura tot restul vieţii.
Spiritual vorbind, atunci când înţelegi
că viaţa ta a fost salvată trebuie să iei decizia omului salvat şi anume: să-ţi pui viaţa
în slujba Salvatorului/Mântuitorului.
Din momentul luării acestei decizii,

stau la uşă şi bat. Dacă cineva aude glasul
Meu şi deschide uşa, voi intra la el, voi
cina cu el şi el cu Mine”. (Apocalipsa 3.20)
Isus doreşte să-ţi umple inima cu pace
si bucurie, El vrea sa o transforme într-o
locuinţă a lui Dumnezeu în Duhul. De
câte ori n-a bătut şi la inima ta! Nu vrei
să-I deschizi în sfârşit? El te va face fericit!
La acest Crăciun aş vrea să nu-L mai
cauţi pe Isus sub bradul frumos împodobit, nici pe masa plină de bunătăţi,
nici pe feţele zâmbitoare ale oamenilor
care nu ştiu ce sărbătoresc, ci numai în
inima ta sinceră.
Sărbători fericite cu Isus!
Diana Jeler

Domnul va fi împlinirea, satisfacţia, bucuria şi speranţa ta, indiferent de natura
problemelor pământeşti, pentru că slujba
ta este să-L slujeşti pe Isus Mântuitorul.
Iată cum, această alegere face ca orice
activitate firească, lumească de zi cu zi să
fie productivă şi să îţi dea satisfacţia urmărită.
Alege-L astăzi pentru ca bucuriile tale
să nu fie amânate. Alege-L astăzi pentru a
beneficia de plinătatea voii Lui.
„Căci sunt bine încredinţat că nici
moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de
acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o altă
făptură, nu vor fi în stare să ne
despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Isus Hristos,
Domnul nostru.”(Romani 8
: 38-39).
Dorin Modoc

3

Dansul ameţitor al miilor de steluţe argintii te îndeamnă
insistent să priveşti, creionându-se în jurul tău o
atmosferă plăcută, liniştitoare, dar misterioasă.

N

u şti sigur ce doresc să
îţi comunice prin tumultul lor, care îşi
continuă activitatea neobositor; tot
ceea ce ştii este că întradevăr, gândul
tău se îndreaptă înspre ceva, neconcretizat
încă, dar care primeşte un contur în
final… - cel mai probabil va fi ideea de
„venirea iernii”, care te duce spre
Sărbătorile de iarnă, acea perioadă a anului când tumultul societăţii se amplifică
de zeci de ori, angrenându-ne pe toţi în febrila
pregătire de Sărbători.
La acest lucru mai
contribuie varietăţile
exterioare, care ne sunt
oferite într-un mod
impus chiar- oferte
peste oferte, reduceri,
vitrine îmbietoare, sclipiri multicolore…
Toate încearcă întrun mod mai mult sau mai
puţin eşuat să îţi reamintească faptul că vremea pregătirilor este deja prezentă - deci,
trebuie să începi să te pregăteşti şi tu.
Totuşi, făcând excepţie acum de la aceste lucruri, lasă-ţi mintea să se oxigeneze
de la „febra Sărbătorilor” şi încearcă să priveşti dincolo de aparenţă.
Oare chiar te mai impresionează aceste
lucruri? Dispun de puterea de a-ţi crea
acea stare, acea atmosferă “de sărbătoare”?
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:(004) 0362-411252
www.biruinta.ro; contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B

4

Nu ai impresia că în jurul tău, în societatea în care trăim, lumea pare interesată de
sărbătoare şi nu de Sărbătorit? Sau chiar
dacă sunt conştienţi de existenţa Lui, pentru mulţi este doar un pretext.
Oare este posibil să fi atins de mesajul
acestei sărbători sfinte fără să îi înţelegi
conţinutul? Poţi să distingi concret aparenţa de esenţă?
Adevărata semnificaţie este
atunci când inima ta s-a întâlnit cu Sărbătoritul la
iesle, iar mai apoi la Calvar. Fără Sărbătorit, existenţa sărbătorii ar fi
imposibilă. Totuşi, cine Îl are pe Sărbătorit
are şi sărbătoarea. Cei
care au făcut loc Mântuitorului în inima lor,
lăsându-se transformaţi, nu vor avea nevoie de toate ofertele efemere ale Crăciunului ca să le
confere atmosfera specifică, ci prioritatea o va ocupa
prezenţa Sărbătoritului.
Succesul sărbătorii este determinat de relaţia personală cu Cel născut
în ieslea din Betleem, Mântuitorul nostru,
Sărbătoritul.
Aşa că haideţi să ne lăsăm inimile şi
mintea să vibreze într-o rezonanţă eternă
a sărbătorii, care Îl are în centru pe Singurul vrednic de a fi sărbătorit…
Rut Chereji

Serviciile de închinare
de Anul Nou

Vineri
- ora 18
Sâmbătă - ora 10
Duminică - ora 10 şi 17

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Crăciun în
România 2010
S-a defectat Sărbătoarea Crăciunului
Pentru că i-a îngheţat aripa îngerului
Care avea să anunţe cu glas de profet
Că se naşte Sfântul din Nazaret.
Iosif şi Maria, mi-e teamă
Că sunt opriţi cu maşina la vamă
Şi chiar în noaptea-aceasta de-ar trece
Taxa de drum e prea scumpă să plece.

i
r
o
t
ă
b
r
ă
S Fericite

An XI, nr. 526 din 24 decembrie 2010

Degeaba dă familia sfântă prin cetate ocol
Că toate hotelurile-s pline ciopor
Moaşele sunt duse la lucru-n apus
Doar case închise: se bea, se petrece, se pune
beteală,
se face un duş.
Magii de trei zile au stat
Să repare-un GPS defectat.
Iar cămila lui Gaşpar, una clonată
Vrea să bea doar whisky, nu apă.
Continuare pag. 2

