FAMILII UNITE ÎN BISERICI SĂNĂTOASE
Atunci când două suflete se unesc prin
căsătorie, o fac având la bază dragostea.
În dragoste, a trebuit să învăţăm să ne
acceptăm unul pe celălalt ca persoane
diferite, să învăţăm să convieţuim, să cedăm atunci când este cazul şi să ne iertăm unul pe altul.
Să ne ajute Dumnezeu să rămânem
uniţi în El tot restul vieţii.
Ovidiu şi Florina Toldaş
Am devenit familie prin voia lui Dumnezeu şi motivul numărul unu a fost dragostea reciprocă. Cu trecerea timpului
am descoperit câtă nevoie avem unul de
altul şi vedeam cum ne completam reciproc. Ce a mai ţinut unită familia
noastră a fost prezenţa copiilor şi importanţa educaţiei lor. În prezent, am devenit copiii lui Dumnezeu, aceasta a
întărit şi mai mult relaţia din familia
noastră, înţelegând voia lui Dumnezeu
şi planul Lui cu vieţile noastre. Tot ce
suntem şi am ajuns este prin dragostea
Lui.
Ştefan şi Eva Silaghi
Ne-am bucurat de familia pe care nea dat-o Dumnezeu şi de mântuirea ce am
primit-o în dar de la El. Dorim să trăim
prin credinţă, împreună până la sfârşitul
vieţii pe care ne-o dă Dumnezeu.
Gligor şi Viorica Ianoş
Biserica Creştină Baptistă
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Dumnezeu a fost la cârma vieţii noastre. El a pus în inimile noastre dragostea
şi încrederea reciprocă. Când Dumnezeu
este conducător în căminul tău, orice
încercare şi orice necaz trece mai uşor.
Mulţumim lui Dumnezeu pentru tot ce
avem şi ce vom primi în continuare din
mâna Lui.
Silviu şi Mariana Zah
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EDITORIAL
pastor Daniel Chereji

Ceea ce a ţinut familia noastră unită
este dragostea, dorinţa de a ne susţine
unul pe celălalt în realizarea visurilor
noastre, respectul. După ce ne-am întors
la Domnul, familia noastră a devenit
mai puternică şi dorinţa de a-L sluji pe
El ne-a unit şi mai mult.
Ioan şi Carmen Cirţiu
Dumnezeu este dragoste şi dragostea
Lui a ţinut unită familia noastră.
Bunătatea Domnului s-a arătat zi de zi
faţă de noi, dăruindu-ne doi copii
minunaţi ceea ce a întărit şi mai mult
relaţia noastră. Credinţa în Domnul Isus
ne ajută să menţinem unitatea familiei
noastre.
Constantin şi Sanda Ianoş
O căsnicie reuşită constă întotdeauna dintr-un triunghi: bărbatul,
femeia şi Dumnezeu.
Cecil Myers

Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
Doamne, fie îndurarea Ta peste noi după
cum o nădăjduim noi de la Tine!
Psalmi 33:22
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CAPUL FACE…
RESTUL TRAGE
„Şi tot norodul a răspuns: „Sângele
Lui să fie asupra noastră şi asupra
copiilor noştri.”“
Matei 27:25
Este incredibilă uşurinţa cu care oamenii atrag singuri blesteme şi pedeapsă
asupra familiilor lor. De fapt, puţini sunt
cei care gândesc că deciziile pe care le
iau, obiceiurile şi felul lor de viaţă se va
răsfrânge asupra celor de lângă ei.
Oamenii din vremea Domnului Isus,
manipulaţi într-un mod grosolan, au

cerut cu insistenţă condamnarea Fiului
lui Dumnezeu. În nesăbuinţa lor, nu
s-au mulţumit să fie doar ei părtaşi la
nelegiuire, ci şi-au implicat şi urmaşii.
Astfel că au târât generaţiile următoare în blestemul pe care l-au cerut ei
înşişi să cadă deasupra capetelor lor.
Indiferent că este vorba despre familie sau despre comunitatea în care trăim,
interacţionăm şi avem influenţă, trebuie
să ştim că felul nostru de viaţă îi va afecta într-un mod ireversibil pe ceilalţi.
Tocmai de aceea, deciziile pe care le
luăm sau stilul nostru de viaţă trebuie să
aibă în vedere influenţa asupra celorlalţi.
Desigur, fiecare are dreptul să decidă
cu privire la el însuşi şi în ultimă instanţă fiecare este responsabil pentru deciziile luate, dar de cele mai multe ori chiar
şi alegerile personale sunt determinate
de mediul în care trăim şi de exemplele
pe care le avem în jur.
Din cauza acestor lucruri, orice om
responsabil se va gândi
Continuare pag. 2

obligaţia să-i îndrumăm pe drumul
spre cer?
Un proverb românesc spune: „capul face, capul trage”. Deşi parţial
este adevărat, realitatea este că
atunci când „capul” comite o greşeală, mulţi alţii urmează să culeagă
ponoasele.
Doar aşezându-ne cu totul în voia
Domnului vom avea înţelepciunea şi
puterea să trăim în aşa fel încât să nu
fim pentru ceilalţi blestem ci binecuvântare.

Continuare din pag. 1

la felul în care viaţa sa se va răsfrânge
asupra celor cu care intră în contact.
Nu cumva cei de lângă mine vor fi
tentaţi să copieze obiceiurile şi apucăturile mele rele?
Nu cumva prin deciziile luate cu
uşurinţă îmi voi îndrepta familia spre un
drum înfundat, care duce la pierzare?
Oare stilul meu de viaţă, felul de a
gândi, vorbele şi acţiunile mele vor însemna binecuvântare sau blestem pentru urmaşi? Oare câţi dintre noi cugetă
la felul în care prin ceea ce suntem şi
ceea ce facem, îi tragem după noi, uneori fără ştirea lor, pe cei pe care avem
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Vremurile în care trăim, au aruncat
în derizoriu instituţia familiei, astfel
încât legămintele dintre soţi sunt
încălcate, valorile biblice batjocorite,
iar rata divorţurilor creşte vertiginos.
Îi dăm slavă lui Dumnezeu că într-o
astfel de lume, există familii care s-au
aşezat în voia Domnului şi experimentează cu adevărat în căminul lor colţul
de rai.
Am cerut mai multor cupluri din biserica noastră să ne spună care sunt lucrurile care au ţinut unită familia lor pe
parcursul anilor.
Mihaela Chereji
Ce a ţinut unită familia noastră? Simplu: ”Cuvântul lui Dumnezeu”.
„Voi să mergeţi după Domnul Dumnezeul vostru şi de El să vă temeţi;
poruncile Lui să le păziţi; de glasul Lui
să ascultaţi; Lui să-I slujiţi şi de El să
vă alipiţi.“ (Deuteronomul 13:4)
Am aplicat acest verset în viaţa de
familie şi am ţinut cont de sfaturile
mesajului din ziua nunţii noastre, bazat
pe partea a doua a versetului 12 din
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Eclesiastul cap.4: „şi funia împletită în
trei nu se rupe uşor.”
N-a fost dorinţă de dominare, de impunere ci de înţelegere şi supunere. A
funcţionat bine gramatica Bibliei: El,
Dumnezeu, celălalt, apoi eu; şi poate
pare paradoxal pentru unii, nu ne-am
certat niciodată.
Nu sunt cuvinte să părem “frumoşi”
bine în faţa altora, este realitatea trăirii
celor 47 de ani de căsnicie.
Aurel şi Maria Matei
Dumnezeu a îngăduit să fim o familie,
având o formă de evlavie şi trăind după
îndemnurile firii pământeşti. Însă El
care a vegheat tot timpul şi-a arătat
bunătatea şi dragostea faţă de noi,
salvându-ne şi chemându-ne pe nume în
braţele Lui.
Lăudăm, slăvim şi binecuvântăm Numele Lui cel Sfânt pentru chemarea de
care ne-a făcut parte şi îi mulţumim că
este Domnul şi Dumnezeul nostru care
a îngăduit, a vegheat şi a binecuvântat
viaţa noastră.
Ervin şi Angela Loghin
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Familia mea a rămas unită şi credincioasă Domnului prin mila şi îndurarea
Lui. N-am fost scutiţi de încercări, dar
mulţumim Domnului că n-au fost atât de
mari ca să nu le putem duce şi Domnul
în bunătatea Lui fără margini ne-a dat
putere în toate.
Familia e unită atunci când toţi Îl au
pe Domnul în inima lor, îi dau slava care
I se cuvine, stau de vorbă cu Domnul în
toate problemele, pentru că singurul care e Milos, Drept şi Sfânt este Domnul.
Prin rugăciune stăm de vorbă cu Domnul şi El împlineşte totul după voia Sa,
pentru că El ştie ce e mai bine pentru fiecare din noi.
Fiecare clipă a vieţii noastre trebuie
trăită ca în prezenţa Lui. Când eşti cu
Domnul, eşti fericit şi-ţi merge bine.
Pacea şi liniştea domnesc în familia în
care e Domnul, de aceea dăm slavă şi
glorie numelui Său pentru tot ce primim
de la El.
Fiecare familie trebuie să înţeleagă că
dacă nu ai pe Domnul, nu ai nimic, chiar
dacă ai bogăţie şi crezi că eşti fericit,
fericirea şi bogăţia fără Domnul ţine
numai o clipă, dar fericirea cu El este
veşnică.
Emil şi Lidia Zaharie
„Dar mai presus de toate acestea,
îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este
legătura desăvârşirii.“ (Coloseni 3:14)
Ascult.(...). Ecoul anilor ce au trecut
vibrează pe note, frânturi muzicale.
Privesc(…). O floare înfloreşte mereu:
e floarea dragostei noastre. Din cupa ei
se revarsă iubirea ce ne-a unit de-a lungul anilor.
Pas cu pas pe drumul vieţii îmbătaţi de
parfumul acestei flori am înţeles că
dragostea nu este doar zâmbete şi bu-

curie ci şi lacrimi, dăruire de sine,
răbdare, sacrificiu şi credinţă. La fiecare
încercare, istovire, bucurie am fost
împreună. Uneori trăind clipe de fericire, alteori cu ochii scăldaţi în lacrimi
am păşit înainte lasând încrustate pe
răbojul timpului împlinirile dar şi
dezamăgirile noastre.
Anii au trecut, pe drumul vieţii noastre
am obosit, iar floarea dragostei a început
să-şi piardă mireasma şi culoarea.
Atunci ai apărut TU în viaţa noastră şi
pentru că TU eşti dragoste (,,Dumnezeu
este dragoste” 1 Ioan 4:16) ai dus
floarea noastră pe cele mai înalte culmi
sub o lumină strălucitoare de unde nimeni şi nimic nu o poate smulge. Parfumul ei ne inundă în fiecare zi.
Ascult(…) O muzică ce se înalţă spre
Tine: vibraţia sufletelor noastre
Privesc(…) O floare albă: oglinda sufletelor noaste. E în mâna TA.
Marius şi Anca Purcar
Un lucru important care ne-a ţinut
uniţi de-a lungul timpului a fost şi este
dragostea ce a crescut progresiv cu trecerea timpului. Apoi un alt lucru la fel
de important este încrederea reciprocă,
ceea ce după părerea noastră nu ar trebui
să lipsească niciunui cuplu. Dar parcă
cel mai important lucru care ne-a ţinut
uniţi a fost şi este credinţa deplină în Cel
ce ne-a salvat din păcat şi a făcut din noi
copii de Dumnezeu. Credinţa în Isus
Hristos, care peste toate problemele prin
care am trecut ne-a dat putere să fim
uniţi şi să trecem biruitori peste toate.
Acesta este secretul ce ne ţine împreună. Funia împletită în trei nu se rupe
uşor.
Dacian şi Tabita Morar
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Ştiu că nu i-a fost uşor soţiei mele şi
uneori am fost copleşit de responsabilităţile unui cap de familie. Dacă ar fi
fost după mintea noastră nu am fi ajuns
prea departe. Însă Domnul ne-a luat pe
palma Sa atunci când era mai greu şi nea făcut să înţelegem că taina căsătoriei
dintre cei doi este opera Sa şi că o viaţă
de familie frumoasă, plină de bucurie şi
binecuvântări alese este legată de o viaţă
de credincioşie dedicată Domnului.
Acum la un moment de analiză, marchez faptul că în tot acest timp Dumnezeu a revărsat nespusă binecuvântare
peste viaţa noastră de familie şi că prin
soţia mea Dumnezeu mi-a dat tot ce
contează cu adevărat. Faptul că Zâna
este soţia care şi-a pus viaţa în mâna
Domnului mă face să-i mulţumesc neîncetat Domnului în primul rând şi Zânei
să-i acord toată dragostea şi respectul
meu. Dorim ca fiecare zi să fie o zi de
mulţumire adusă lui Dumnezeu şi
dragoste exprimată unul faţă de altul.
Ciprian şi Zâna Meţac
Familia noastră a rămas unită odată cu
trecerea anilor, în primul rând, datorită
dragostei lui Dumnezeu care este desăvârşită şi pe care am experimentat-o amândoi, ca şi copii ai lui Dumnezeu.
Radu şi Eli Vârtaci
Dumnezeu a îngăduit să fim o familie,
având o formă de evlavie şi trăind după
îndemnurile firii pământeşti. Însă El care a vegheat tot timpul şi-a arătat bunătatea şi dragostea faţă de noi, salvându-ne şi chemându-ne pe nume în braţele Lui.
Lăudăm, slăvim şi binecuvântăm Numele Lui cel Sfânt pentru chemarea de
care ne-a făcut parte şi îi mulţumim că
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este Domnul şi Dumnezeul nostru care
a îngăduit, a vegheat şi a binecuvântat
viaţa noastră.
Ervin şi Angela Loghin
Viaţa de familie este foarte frumoasă
atunci când relaţia soţ-soţie şi mai apoi
relaţia părinţi - copii se bazează pe dragoste reciprocă, sinceritate şi încredere.
Atunci când fiecare dintre soţi îşi cunoaşte locul în familie respectându-l pe
celălalt şi în acelaşi timp fiindu-i un sprijin la nevoie, căsnicia este bucurie.
De la început, noi am cultivat aceste
virtuţi, dar cel care le-a făcut să crească
a fost Dumnezeu care ne-a însoţit pas cu
pas. Am experimentat faptul că, dacă
stai în rugăciune, dacă stai aproape de
Domnul şi în voia Lui, căsnicia este
binecuvăntată şi oricâte probleme s-ar
ivi - pentru că nu suntem scutiţi de aşa
ceva - ieşim mai mult decăt biruitori.
Dan şi Lola Matei
Să fie vorba oare despre mult prea
uzatul clişeu „fiindcă suntem două persoane perfect compatibile”? Nu, noi nu
credem în aşa ceva. Dimpotrivă, credem
că, în ceea ce ne priveşte, prin unirea
noastră în căsătorie şi constituirea familiei, Dumnezeu a realizat o mare minune. A reuşit să aducă împreună (făcându-i mai întâi să se îndrăgostească) două
fiinţe atât de diferite în caracter şi comportament, apoi, încetul cu încetul, în
ciuda diferenţelor, să le facă să se accepte una pe cealaltă, să se iubească din
ce în ce mai mult şi mai sincer şi să
construiască cu trudă (uneori şi cu lacrimi), dar cu nenumărate bucurii, căminul pe care El îl numeşte „familie”.
Claudiu şi Mia Lupu
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Fiecare din noi am avut harul să ne
naştem în familii de credincioşi evanghelici, temători şi ascultători de Dumnezeu, care ne-au fost şi modele morale
şi spirituale. Contactul şi părtăşia cu credincioşii care formau biserica din localităţile unde locuiam. Disponibilitatea
noastră de a avea ca prioritate cinstirea
şi ascultarea de Dumnezeu Tatăl nostru
ceresc, dorinţa şi preocuparea cunoaşterii voii lui Dumnezeu, precum şi trăirea potrivit cu principiile Cuvântului lui
Dumnezeu. De tineri ştiam că partenerul
de viaţă ţi-l dă Dumnezeu dacă-l ceri cu
credinţă. Aşa că la vremea potrivită,
pentru că am cerut, El mi-a dat-o. Am
ştiut fiecare din noi că Dumnezeu vrea
ca să ne iubim şi să ne preţuim unul pe
altul. Binecuvântări am avut mereu,
Dumnezeu ne-a dat şi urmaşi. Ştiam şi
simţeam responsabilitatea de a-i creşte
pentru Dumnezeu. Bucuria este mare şi
mulţumim Domnului că ne-a dat nepoţi
şi strănepoţi frumoşi şi sănătoşi, iar părinţii lor sunt preocupaţi să-i crească
pentru Dumnezeu.
La cincizeci şi trei de ani de căsnicie
îi mulţumim Lui pentru urmaşii noştri
şi-L rugăm să ne păstreze tari în credinţă
pe toţi până la sfârşit. Noi rămânem la
îndemnul Cuvântului lui Dumnezeu:
„Încrede-te în Domnul din toată inima
ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi
va netezi cărările.“ Proverbe 3:5-6
Iosif şi Magdalena Miclăuş
La începutul relaţiei noastre totul era
colorat în roz, însă asta nu ne-a scutit de
o mulţime de probleme care au apărut în
viaţa noastră. Ceea ce credem că ne-a
ţinut uniţi în tot acest timp, a fost faptul
că atunci când unul dintre noi se con-

frunta cu o problemă ,celălalt ştia să îi
fie alături şi să îl încurajeze, iar dacă pe
unii problemele îi fac să se izoleze unul
de celălalt, pe noi necazurile ne-au
apropiat şi mai mult.
Fetiţele cu care ne-a binecuvântat
Dumnezeu sunt o sursă de bucurie în
vieţile noastre, iar atunci când totul
părea fără speranţă, ele au fost cele care
ne-au ţinut uniţi şi ne-au făcut să
mergem mai departe.
Îi mulţumim lui Dumnezeu că a ţinut
vie dragostea noastră şi familia noastră
unită, chiar dacă pentru asta a trebuit să
ne înveţe şi lecţii grele.
Călin şi Mihaela Ghiman
Faptul că Dumnezeu s-a îndurat de
noi şi ne-a făcut copiii Săi a contat mult
în această ecuaţie a căsniciei. Până în
clipa de faţă, familia noastră a fost ţinută
unită datorită comunicării, adevărului,
iubirii, iertării, aprecierii unul faţă de
celălalt.
Florin şi Ema Pop
Dacă trebuia să răspundem la această
întrebare în urmă cu câţiva ani, am fi zis
că norocul, deciziile bune, experienţa de
viaţă ne-au ţinut familia unită de-a lungul timpului. Dar acum conştientizăm că
doar harul, mila şi dragostea nemărginită a lui Dumnezeu a făcut posibil acest
lucru.
Alexandru şi Nicoleta Ştef
Pentru că trecutul nostru a fost cam la
fel, Dumnezeu a avut un plan cu noi.
Datorită Lui suntem astăzi ce suntem,
deoarece Dumnezeu este Dragoste.
Slavă Lui.
Costel şi Elena Neluţescu
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