Oare care sunt primele lucruri ivite în
mintea noastră, când ne raportăm la termenul de „familie’’? Care sunt primele sentimente ce se creionează în interiorul nostru,
luând amploare?
Milenii de-a rândul, familia
reprezenta rezervorul uman al istoriei, primul nucleu, stabilitate, formare, speranță. Desigur, adevărata
semnificație nu poate fi cuprinsă
prin prisma cuvintelor, ci trebuie experimentată, simțită, în mod personal.
Totuși, familia nu îndeplinește rolul
la care a fost chemată, dacă nu există
un fundament pe care aceasta se
bazează, „funia împletită în trei”,
nerupându-se ușor. Fiind un organism viu, în centrul familiei trebuie așezat
în mod esențial, Dumnezeu, care reprezintă
Sursa funcționării acesteia. Vocația sa originară se găsește în mod explicit în Cuvântul lui Dumnezeu, iar în lumina acestor
principii, familia creștină depășește dimensiunea sa exclusiv instituțională, juridică,
socială, pentru a intra în orizontul darului lui

Dumnezeu pentru noi.
Principalul scop al familiei îl reprezintă
modelarea, formarea membrilor săi, pentru
a ajunge la statutul dorit de Dumnezeu, recunoscându-L ca Mântuitor, slujindu-I cu
pasiune Creatorului.
Încercând să mă rezum, pot
afirma cu certitudine că toate aceste
lucruri esențiale, le-am găsit în familia mea. Deși mântuirea reprezintă un
act strict personal între mine și
Dumnezeu, familia mea a oferit
cadrul potrivit pentru modelarea
caracterului meu, deși uneori nu
înțelegeam acest lucru. Prin fiecare
rugăciune, sacrificiu, decizie, m-au
adus mai aproape de Dumnezeu, contribuind fundamental la conturarea caracterului meu, spre voia lui Dumnezeu. Adevărul este că nu îmi puteam dori ceva mai
mult, iar pentru faptul că am găsit toate caracteristicile familiei dorite și imaginate de
Dumnezeu, în familia mea, sunt deplin recunoscătoare!
Rut Chereji

”Căsnicia nu e 50-50, ci trebuie să fie
100-100; nu e despre a împărți totul în
jumătate, fiecare făcându-și partea, ci
despre a dărui totul.”
Noi suntem tineri în căsnicie și avem
multe de învățat. Una din primele provocări a fost aceea de a lăsa egoismul afară. Dacă dorim să avem o relație mai
bună, trebuie să fim noi înșine mai buni
parteneri, nu să așteptăm totul de la

partener. Însă cel mai important este relația cu Dumnezeu. Dacă nu învestești
în relația cu Dumnezeu, efectele se vor
vedea și în căsnicie.
”Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc.” (Psalmul 127:1)
”și funia împletită în trei nu se rupe
ușor” (Eclesiastul 4:12)
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Anunţuri

Andy & Ioana Zaneni

Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Sâmbătă orele13.00-16.00Consultații oftalmologice
Sâmbătă orele 16.00-17.30 Program special cu copiii
Duminică ora 09.30 Grupuri de rugăciune
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică orele 10.00-12.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 15.00 Picnic cu toată biserica
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Biecuvântrile unei familii
unite

”În casa celui neprihănit este
mare belşug...”
Proverbe 15:6a

NU ÎŢI TULBURA CASA
„Cine îşi tulbură casa va moşteni
vânt…”
Proverbe 11:29
Printre oamenii cei mai lipsiţi de înţelepciune se numără cei care produc tulburare în propriile familii.
Indiferent că este vorba despre agresiune fizică sau verbală, fie că tulburarea
este cauzată de încălcarea unor principii

morale sau spirituale, consecinţele vor fi
dezastruoase.
Familia este oricum ţinta furibundă a
atacurilor care vin din afara ei, fără să
mai fie nevoie de subminarea din interior.
Când nu trăieşti după principiile
Domnului acceptate de familia ta, înseamnă că îţi tulburi casa.
Când nu îţi respecţi angajamentele asumate înseamnă că îţi tulburi casa.
Când nu promovezi valorile Împărăţiei lui Dumnezeu, care pot aduce stabilitate, linişte şi siguranţă, îţi tulburi casa.
Când nu eşti credincios promisiunilor
făcute soţului sau soţiei, îţi tulburi casa.
Când în loc să cultivi pace şi să asiguri liniştea familiei, tu eşti pornit spre
scandal, tulburi casa.
Continuare pag. 2

moştenire vrei să laşi urmaşilor tăi,
vântul?
Nu îţi tulbura casa, dimpotrivă, acţionează în aşa fel încât peste familia
ta să domnească pacea lui Cristos,
liniştea care vine de sus, credinţa în El
şi nădejdea cerească.
Înţelege că Dumnezeu te cheamă să
fii omul care să îşi zidească familia şi
nicidecum cel care să o tulbure şi să o
dărâme. În acest fel moştenirea familiei
tale va fi Domnul şi nicidecum vântul.

Continuare din pag.1

Când arunci fără nici un discernământ tot felul de cuvinte de ocară, reproşuri şi vorbe grele care-i vor răni tocmai pe cei pe care trebuie să-i iubeşti mai
mult, îţi tulburi casa. Când fugi sau omiţi
să îţi îndeplineşti responsabilităţile specifice şi îndatoririle încredinţate, tulburi
casa.
Când nu eşti alături de membrii familiei tale atunci când au mai mare nevoie de sprijinul şi ajutorul tău, îţi tulburi casa.
Consecinţele unei asemenea atitudini
nu pot fi decât catastrofale, iar rezultatul
final va fi vântul. Tocmai o astfel de

părinţilor (Efeseni 6:1-4).
O familie armonioasă are un mod de
viaţă echilibrat datorită deschiderii şi
dorinţei membrilor ei de a-şi îndeplini în
mod complet rolurile în cadrul familiei,
aşa cum au fost acestea stabilite de la început de către Dumnezeu. Cu alte cuvinte, armonia familială este produsul
unei relaţii bazate pe încredere, respect şi
iubire între soţ şi soţie, părinţi şi copii,
părinţi şi bunici, bunici şi copii.
O astfel de familie va şti să trăiască o

viaţă, nu lipsită de greutăţi, de încercări
sau chiar de crunte tragedii, ci, în ciuda
acestora, bazându-se întotdeauna pe promisiunile Domnului, pe ajutorul Său de
netăgăduit şi, prin felul lor de a-şi trăi
viaţa înaintea oamenilor, onorând Numele lui Dumnezeu. De aceea, nu este
deloc întâmplător că Dumnezeu ne dezvăluie în Cuvântul Său felul în care El îşi
priveşte şi tratează Biserica: ca pe familia
lui Dumnezeu; o familie strâns unită în
jurul Tatălui!
Claudiu Lupu

pastor Daniel Chereji

BINECUVÂNTĂRILE UNEI FAMILII UNITE
unison toţi experţii în domeniul con”Cât despre mine, eu şi casa mea vom
silierii şi psihologiei de familie. Şi este
sluji Domnului”. (Iosua 24:15b)
foarte adevărat. Acesta este răspunsul.
Ce este familia? Pentru un copil al
Dar cum anume poate sta o familie
Domnului nu este necunoscut faptul că
unită? Care sunt factorii care o menţin
aceasta a fost ideea lui Dumnezeu. Biunită?
blia o confirmă cât se poate de limpede
Sigur că răspunsurile sunt multiple şi
încă de la început, de pe primele sale
variază în funcţie de poziţia de pe care
pagini (Geneza 2:24). Dar care să fi fost
privim familia. Însă copilul lui Dumrostul "inventării" ei? Să fie aceasta doar
nezeu nu poate privi familia decât din
mijlocul prin care omul avea să-şi asiguperspectiva biblică. Iar Cuvântul lui
re perpetuarea speciei? Reducţionist mod
Dumnezeu ne spune că singurul lucru
de a vedea lucrurile! Dacă ar fi fost vorba
care poate să ţină cu adevărat o familie
doar de atât, cu siguranţă că, într-un fel
unită este aşezarea acesteia sub autorisau altul, aceasta s-ar fi putut întâmpla şi
tatea principiilor biblice. Cu alte cuvinîn afara cadrului familiei. Familia, aşa
te, reţeta unei familii fericite şi unite se
cum a fost ea gândită de Dumnezeu,
va compune din suma factorilor care
înseamnă mult mai mult decât atât.
guvernează viaţa fiecărui membru asculDumnezeu a gândit familia ca fiind
tător de Dumnezeu. Şi nici nu trebuie să
locul binecuvântat în care venim pe
ne mire deloc acest lucru. Fiindcă Biblia
lume, creştem şi ne dezvoltăm ca fiinţe
este cea care impune soţilor să se resumane, înconjuraţi de dragoste, având
pecte reciproc şi să se iubească după
parte de linişte şi găsind întotdeauna
modelul lui Cristos (Efeseni 5:24-33).
înţelegere, sprijin şi soluţii la probleŞi tot Biblia este cea care defineşte remele care ne frământă de-a lungul vieţii.
laţia normală dintre părinţi şi copii şi
Dar care să fie oare condiţia ca aceste
condiţionează fericirea ulterioară a acesdeziderate să devină realitate într-o fatora în funcţie de respectul cuvenit arătat
milie? "O familie unită!", vor spune la
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FAMILIA

Familia e un dar din partea Dumnezeului nostru, un dar care merită prețuit în
fiecare clipă din viață. Nu de puține ori
uităm să ne bucurăm de lucruri mărunte,
devenind atât de obișnuiți cu o viață fără
lipsuri și frumoasă. Însă bucuriile mari vin
prin lucruri mărunte. Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim înconjurați de dragostea familiei, ocrotiți prin puterea Lui.
El a lăsat să fim îndrumați și aduși spre
El prin părinții noștri, să găsim bucuria
Lui prin frații și surorile noastre, fiecare
persoană ce ne înconjoară are scopul Lui
bine stabilit pentru noi. Este trist să rea-

lizezi și să apreciezi bucuria ce o aflai în
cineva doar după ce ai pierdut-o…
Secretul mulțumirii este de a fi bucuros de fiecare lucru din viață, având
încredințarea că toate lucrează înspre
binele nostru, fie că trecem prin momente fericite sau mai puțin fericite.
Trebuie să fim mai mult decât mulțumitori pentru darul minunat de a avea o
familie, un sprijin în nevoie. Să fim
mulțumitori și să nu lăsăm nicio zi să
treacă fără a slavi numele Domnului
pentru acest lucru.
Dumnezeu ne-a lăsat ca poruncă dragostea față de oameni , a lăsat armonie
și unitate în familie. El ne dorește împreună pentru a-I da slavă neîncetat, pentru
a fi un exemplu pentru cei nemântuiți
chiar și prin familia noastră. Lăsați ca
Domnul să fie văzut în fiecare acțiune
din viața noastră, mireasma cunoștinței
Lui să-și facă simțită prezența.
Alexandra Ștef
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