Familia e grupul cel mai intim,
e locul unde Dumnezeu şlefuieşte
caracterele copiilor Săi. Aici e locul
unde uiţi de tine şi te dedici
celorlalţi, unde, nu mai eşti tu o
prioritate, ci ceilalţi.

Î

n familie înveţi să fii altruist, să slujeşti, să te bucuri cu cei din jur, dar
şi să suferi împreună cu ei. Un pastor renumit spunea că din familie putem
face un colţ de rai atunci când căutăm
fericirea şi împlinirea celui de lângă noi,
asta putem învăţa de la Sfânta Treime, Cei
Trei sunt UNA, Fiecare se uită la Celălalt
şi face ceea ce vrea Acesta. Dumnezeu vrea
să trăim în armonie în familiile noastre, să
aducem Cerul în casele noastre, învăţând
de la Ei.
Familia e o binecuvântare, e locul unde poţi să investeşti în oameni: în soţ, în
copii, e ceva ce poţi face pentru veşnicie.
Oamenii sunt cea mai bună investiţie, e
bine să-i înveţi prin cuvinte, dar e mai important să le fii model. În familie înveţi
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multe, ţi se deschid alte perspective şi poţi
fi o încurajare pentru alţii, dând mai departe ceea ce ştii.
În familie e unitate când există scopuri
comune şi soţul şi soţia luptă pentru aceleaşi scopuri comune, atunci familia e
puternică şi poate fi orientată spre exterior, spre cei care au nevoi sau probleme.
Dar ca o familie să fie unită, să trăiască în
armonie, să fie o binecuvântare, trebuie ca
Dumnezeu să fie numărul 1, baza, fundaţia acelei familii. Cea mai eficientă armă
pe care o avem la îndemână ca să ne protejăm familiile de atacurile celui rău şi să
o păstrăm sănătoasă şi solidă, e RUGĂCIUNEA, individuală şi în grup. Când
soţul şi soţia veghează şi investesc în relaţia
personală cu Domnul şi în relaţia lor unul
cu celălalt, dragostea creşte şi este putere
şi unitate.
Inima mea e plină de recunoştinţă faţă
de Dumnezeu pentru familia cu care m-a
binecuvântat şi pentru familia Biruinţa, în
care m-a pregătit pentru familia pe care
mi-a dat-o.
Cu dragoste în Hristos, Anca Borzási

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Familia
fericită
„Ferice de oricine se teme de Domnul şi
umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri
de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi
merge bine. Nevasta ta este ca o viţă
roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi
stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul
mesei tale. Aşa este binecuvântat omul
care se teme de Domnul.“

Salut

Îl salutăm în mijlocul nostru pe
fratele Nelu Ardelean, pastorul Bisericii Baptiste Nr.1 Bistriţa. Dumnezeu
să-l binecuvânteze şi să-i dea mult har
în slujire.

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Închinare şi studiu biblic
Vineri
- ora 19 - Întâlnirea de rugăciune
a tinerilor
Sâmbătă - ora 18 - Grupul Continental.
Întâlnire de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 - Serviciu de închinare.
Grupul Continental.
Duminică - ora 17 - Serviciu de închinare
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A avea ochii aţintiţi spre...

D

(Psalmi 128:1-4)

in păcate, fiecare nouă zi întregeşte în jurul nostru tabloul ingrat al familiilor nefericite. Lângă noi se consumă frecvent drame ai căror protagonişti se zbat neputincioşi să găsească linişte, pace, bucurie şi
fericire, dar acestea stau departe de familiile lor.
Crezul că bunăstarea materială asigură fericirea căminului s-a destrămat odată ce un mare număr de familii au
ajuns să aibă nivelul de Continuare pag. 2

Picătura de înţelepciune
Familia este nucleul civilizaţiei.
Will Durant
O familie este un loc unde principiile
sunt ascuţite pe nicovala vieţii de zi cu zi.
Charles Swindoll
Familia este aceea care face ca omul să
treacă de la egoism la altruism.
Auguste Comte

împlinită. Copiii acelei familii nu sunt
priviţi nici ca şi poveri, nu sunt nici
pricină de întristare şi nici sămânţă de
scandal, dimpotrivă sunt lăstarii de
măslin care vor asigura continuitatea
şi viaţa acelei familii în generaţiile viitoare.
Care este secretul unei asemenea familii? Ce principii stau la baza unei astfel
de familii pe care Dumnezeu alege să o
binecuvânteze într-o astfel de măsură?
Cuvântul ne spune că o asemenea familie se teme de Domnul.
O familie binecuvântată cu asemenea
stare de fericire este familia care a decis
să se lase călăuzită în exclusivitate de Domnul şi a hotărât să umble pe căile Sale.
O astfel de familie a înţeles că nu alergarea bezmetică după lucruri materiale,
după faimă sau bani le va asigura fericire
ci mai degrabă felul în care vor alege să
depindă în orice lucru de Domnul.
De aceea atunci când vezi o familie
care ia hotărârea să asculte necondiţionat
de Dumnezeu, să umble în Cuvântul Său
şi să aplice în viaţă metodele Domnului
şi principiile Sale, familia aceea a creat cu
certitudine premisele care să facă din familia lor familia cu adevărat fericită, pentru că fericirea ei vine de la Domnul.
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prosperitate visat şi cu toate acestea fericirea dorită parcă s-a îndepărtat de ei în loc
să se apropie.
Şi mai mult decât atât, preocuparea
obsesivă pentru lucruri materiale le-a răpit timpul, posibilitatea de a comunica şi
şansa de a fi împreună devenind astfel tot
mai străini ca şi soţi şi tot mai îndepărtaţi
de proprii copii.
Astfel că această nouă situaţie nu a făcut decât să adâncească şi să acutizeze
problemele existente deja în relaţiile de
familie.
Departe de imaginea proiectată de
mintea noastră despre ceea ce înseamnă
o familie fericită, avem exprimată clar părerea lui Dumnezeu cu privire la cum
arată o astfel de familie.
În imaginea prezentată de Scriptură,
tabloul unei astfel de familii este de-a
dreptul idilic.
Într-o asemenea familie, tatăl ca şi cap
al familiei este bucuros şi satisfăcut de
munca lui, este fericit şi îi merge bine.
Soţia este alături de soţul ei, împărtăşind
dulceaţa şi binecuvântarea unei relaţii de
calitate. Departe de a suferi frustrare sau
autocompătimire, ea este asemenea unei
viţe roditoare care sporeşte belşugul binecuvântărilor fiind pe deplin satisfăcută şi

O căsnicie reuşită constă întotdeauna
dintr-un triunghi : bărbatul, femeia şi
Dumnezeu.
Căsnicia este arta convieţuirii compatibile a doi oameni incompatibili.
Cecil Myeres
Este nevoie de doi pentru a face o căsnicie să fie un succes şi doar de unul pentru a o transforma într-un eşec.
Herbert Samuel

În 2 februarie 2011, în familia Păduraru Ciprian şi Claudia (Cherei
ţ u r ji), a venit pe lume micuţa Anna Lois. Domnul s-o binecuvinteze şi să-I
n
u
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A avea ochii aţintiţi spre răsplătire

F

oarte multe lucruri din viaţa noastră le facem cu gândul la un câştig
material, şi anume pentru un salar,
o gratificare sau pentru o pensie la vremea
bătrâneţii, iar alte ori în plan sentimental,
pentru dragostea celor apropiaţi, recunoştinţă sau un cuvânt de apreciere, şi din
multe alte motive.
Despre mântuirea veşnică nimeni nu
poate spune că a facut ceva spre a merita viaţa veşnică, dar odată ce am fost mântuiţi crezând în jertfa Domnului Isus Hristos, urmează viaţa de credinţă cu toate faptele bune, în care să umblăm, pregătite anume
pentru noi de Dumnezeu Tatăl.
Exemplul suprem de jertfire, de slujire,
desigur îl avem în Domnul Isus Hristos care
în Evrei 12:2: „Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică
la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă
înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea,
şi stă la dreapta scaunului de domnie al lui
Dumnezeu.” „De aceea, fraţi sfinţi, care
aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă
privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus” (Evrei 3:1), care
a promis tuturor acelor ce vor crede în numele Lui următoarele:
„Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este
cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.”
(Apocalipsa 22:12)
Suntem capabili de mult efort fizic şi
mental când ne-am fixat un scop, o ţintă pe
care o urmărim şi în funcţie de perseverenţa
noastră, nu ne oprim din alergare decât
atunci când ne-am atins scopul sau ţinta.
În plan spiritual, având în vedere plata şi
răsplata vieţii de credinţă, ce motivaţi ar trebui să fin în alegerea care ne stă înainte, pentru ca să putem primi cu cinste cununa cea
neveştejită din mâna Dreptului Judecător.
Putem avea dezamăgiri din partea semenilor în ce priveşte recunoaşterea slujirii noastre, dar dacă avem în vedere că noi slujim
lui Dumnezeu (slujind semenilor noştri) ca-

re vede în totul viaţa noastră, toată zbaterea
în facerea de bine, să fim siguri că ne vom
bucura de răsplătire.
„Atunci Împăratul va zice celor de la
dreapta Lui: Veniţi binecuvântaţii Tatălui
Meu de moşteniţi Împărăţia, care v-a fost
pregătită de la întemeierea lumii. Căci am
fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a
fost sete, şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin,
şi M-aţi primit; am fost gol, şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav, şi aţi venit să Mă vedeţi;
am fost în temniţă, şi aţi venit pe la Mine.”
(Matei 25: 34-36). Ca urmare a unosr astfel
de fapte ne putem gândi la răsplătire.
Să luăm exemplu de la înaintaşii noştri,
care trăindu-şi viaţa de credinţă aveau ochii
aţintiţi la răsplătire. „El (Moise) socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât
comorile Egiptului, pentru că avea ochii
pironiţi spre răsplătire.” (Evrei 11:26)
Scumpii mei fraţi, toţi acei care slujiţi semenilor şi prin aceasta lui Dumnezeu, să
credeţi că veţi primi o mare răsplată, căci
Dumnezeu îşi onorează cuvântul dat, cum
scrie în 1 Petru 5:4 „Şi când se va arăta Păstorul cel Mare, veţi căpăta cununa care nu
se poate veşteji, a slavei.”
Sfântul apostol Pavel spunea în Faptele
apostolilor 21:13: „Atunci Pavel a răspuns:
Ce faceţi de plângeţi aşa, şi-mi rupeţi inima?
Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar
să şi mor în Ierusalim pentru Numele Domnului Isus”, ca mai târziu să poată spune:
„M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa. De acum mă
aşteaptă cununa neprihănirii, pe care mi-o va
da, în “ziua aceea”, Domnul, Judecătorul cel
drept. Şi nu numai mie, ci şi tuturor celor ce
vor fi iubit venirea Lui (2 Timotei 4:7-8).
Vine vremea scumpii mei fraţi şi surori
când pentru tot ce aţi suferit pentru Hristos
veţi fi răsplătiţi, căci de n-ar fi aşa, Dumnezeu
Tatăl, prin Isus Hristos, n-ar fi promis.
Rămânem încredinţaţi în cuvântul Lui.
Sabou Cornel
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asta putem învăţa de la Sfânta Treime, Cei
Trei sunt UNA, Fiecare se uită la Celălalt
şi face ceea ce vrea Acesta. Dumnezeu vrea
să trăim în armonie în familiile noastre, să
aducem Cerul în casele noastre, învăţând
de la Ei.
Familia e o binecuvântare, e locul unde poţi să investeşti în oameni: în soţ, în
copii, e ceva ce poţi face pentru veşnicie.
Oamenii sunt cea mai bună investiţie, e
bine să-i înveţi prin cuvinte, dar e mai important să le fii model. În familie înveţi
Adunarea Generala:
Adunarea Generală a Bisericii Biruinţa
va avea loc în data de 27 februarie a.c., începând cu ora 11, având următoarea ordine
de zi: alegerea biroului de zi, prezentarea şi
votarea ordinii de zi, rapoarte de activitate,
discuţii pe marginea rapoartelor de activitate,
descărcarea de gestiune a comitetului, cooptarea unor noi membri în comitet, membrale,
prezentarea şi votarea bugetului pe anul 2011,
strategie, luări de cuvânt, propuneri, rugăciune
de mulţumire şi încredinţare.
Prezenţa membrilor la Adunarea Generală este obligatorie.
Biserica Creştină Baptistă

„BIRUINŢA”

Telefon:
(004) 0362-411252
www.biruinta.ro l contact@biruinta.ro
430131 Baia Mare, str. Iuliu Maniu nr.3B
Responsabil număr: Roxana CHEREJI
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multe, ţi se deschid alte perspective şi poţi
fi o încurajare pentru alţii, dând mai departe ceea ce ştii.
În familie e unitate când există scopuri
comune şi soţul şi soţia luptă pentru aceleaşi scopuri comune, atunci familia e
puternică şi poate fi orientată spre exterior, spre cei care au nevoi sau probleme.
Dar ca o familie să fie unită, să trăiască în
armonie, să fie o binecuvântare, trebuie ca
Dumnezeu să fie numărul 1, baza, fundaţia acelei familii. Cea mai eficientă armă
pe care o avem la îndemână ca să ne protejăm familiile de atacurile celui rău şi să
o păstrăm sănătoasă şi solidă, e RUGĂCIUNEA, individuală şi în grup. Când
soţul şi soţia veghează şi investesc în relaţia
personală cu Domnul şi în relaţia lor unul
cu celălalt, dragostea creşte şi este putere
şi unitate.
Inima mea e plină de recunoştinţă faţă
de Dumnezeu pentru familia cu care m-a
binecuvântat şi pentru familia Biruinţa, în
care m-a pregătit pentru familia pe care
mi-a dat-o.
Cu dragoste în Hristos, Anca Borzási

EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Familia
fericită
„Ferice de oricine se teme de Domnul şi
umblă pe căile Lui! Căci atunci te bucuri
de lucrul mâinilor tale, eşti fericit şi-ţi
merge bine. Nevasta ta este ca o viţă
roditoare înăuntrul casei tale; copiii tăi
stau ca nişte lăstari de măslin împrejurul
mesei tale. Aşa este binecuvântat omul
care se teme de Domnul.“

Salut

Îl salutăm în mijlocul nostru pe
fratele Nelu Ardelean, pastorul Bisericii Baptiste Nr.1 Bistriţa. Dumnezeu
să-l binecuvânteze şi să-i dea mult har
în slujire.

Anunţuri

Miercuri - ora 18 - Repetiţie de cor
Joi
- ora 18 - Închinare şi studiu biblic
Vineri
- ora 19 - Întâlnirea de rugăciune
a tinerilor
Sâmbătă - ora 18 - Grupul Continental.
Întâlnire de tineret
Duminică - ora 9.30 - Grupele de rugăciune
Duminică - ora 9.30 - Pregătire pentru botez
Duminică - ora 10 - Serviciu de închinare.
Grupul Continental.
Duminică - ora 17 - Serviciu de închinare
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A avea ochii aţintiţi spre...

D

(Psalmi 128:1-4)

in păcate, fiecare nouă zi întregeşte în jurul nostru tabloul ingrat al familiilor nefericite. Lângă noi se consumă frecvent drame ai căror protagonişti se zbat neputincioşi să găsească linişte, pace, bucurie şi
fericire, dar acestea stau departe de familiile lor.
Crezul că bunăstarea materială asigură fericirea căminului s-a destrămat odată ce un mare număr de familii au
ajuns să aibă nivelul de Continuare pag. 2

