Ce frumos este când Domnul binecuvântează pe cei aleși. Când doi oameni, o femeie si un bărbat, se unesc în
Domnul și își promit să se iubească mereu în El. Domnul e atât de bun cu noi
și are atâta răbdare, nu sunt cuvinte să Îi
mulțumim pentru tot ce ne dă El. El ne
iubește și vrea doar binele pentru noi, iar
prin încercările și necazurile care le avem, El ne arată constant că nu uită de
noi, ci scopul Său este să ne întărească
în credință.
Căsnicia e un lucru minunat, să înveți

să trăiești pentru celălalt, nu doar pentru
tine, să știi să te îngrijorezi pentru
partenerul tău, să știi să îl încurajezi
când e căzut, să fi umărul pe care se
poate sprijini și să simtă iubirea pe care
i-o porți.
Ce minunat să știți să faceți totul spre
Voia Domnului, să fiți pe placul Lui, să
fiți un exemplu pentru ceilalți, să vă rugați Lui și să Îi mulțumiți pentru tot,
deoarece tot ce avem nu este al nostru ci
toate sunt ale Lui.
Andreea Silaghi
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Schimbare în familie

„să vă purtaţi într-un chip vrednic de Dumnezeu, care vă cheamă
la Împărăţia şi slava Sa.”
(1 Tesaloniceni 2:12)

SCHIMBARE ÎN FAMILIE

Chiar dacă nu toți ne amintim cu drag
de mediul în care am crescut, cu toții
provenim și suntem aparținătorii unei
familii constituite din părinți și frați. Cel
mai bine înțeleg persoanele care provin
din familii din lume în care viciile și
poftele lumești au fost împlinite zi de zi.
Când mă uit în trecutul meu nu am
niciun lucru de care să-mi amintesc cu
drag și pe care aș putea să-l împărtășesc
copiilor mei dându-l ca un bun exemplu
deoarece pentru părinții mei, Domnul
Biserica Creştină Baptistă
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Isus Cristos nu a fost pus la loc de cinste.
Acum, când am eu rolul de părinte și
aparțin unui popor sfânt, realizez câtă
binecuvântare revarsă Domnul peste familia mea de când L-am primit în inima
și familia noastră ca Domn și Mântuitor.
Putem spune acum și noi: ”Eu și casa
mea, vom sluji Domnului.”
Eva Silaghi
Anunţuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică orele10.00şi17.00Servicii de închinare
„Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi,
nu se opreşte pe calea celor păcătoşi şi nu se aşază pe
scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în
LegeaDomnului,şizişinoaptecugetălaLegeaLui!”
(Psalmi 1:1-2)

PLEDOARIE
PENTRU MIRE
„Cine are mireasă este mire; dar prietenul mirelui, care stă şi-l ascultă, se
bucură foarte mult când aude glasul
mirelui: şi această bucurie, care este a
mea, este deplină.“ (Ioan 3:29)
La orice nuntă de pe Pământ, atenţia
tuturor este îndreptată înspre mireasă.
Asemenea unui magnet, toate privirile
sunt atrase de frumuseţea miresei, astfel
că ea devine punctul central al evenimentului.

În schimb, între Cristos şi Biserică,
lucrurile stau cu totul altfel. Relaţia dintre Isus Cristos şi Biserica Sa este ilustrată prin metafora mirelui şi miresei.
Dar dacă în cazul nunţilor pământeşti,
locul central îl ocupă mireasa, în privinţa legăturii dintre Cristos şi Biserica
Lui, Mirele este cel care captează toată
atenţia. Mirele reprezintă figura centrală
a poveştii de dragoste dintre El şi Mireasă.
Toată mulţimea credincioşilor freamătă de nerăbdare, stând în aşteptarea
Mirelui. Credincioşii ard de dor să iasă
în întâmpinarea alaiului de nuntă al
Mirelui. Toţi prietenii Mirelui stau şi-L
ascultă, desfătându-se de plăcere când
aud glasul scump al acestuia.
Inimile tresaltă de bucurie când Mirele începe să vorbească, iar bucuria le
inundă fiinţele, producând plinătate.
Suntem noi oare printre cei care au o
asemenea atitudine faţă de Mirele
Cristos?
Continuare pag. 2

Dacă în privinţa nunţilor de aici,
vom continua să ne aţintim privirile
asupra miresei, în ceea ce priveşte legătura dintre Cristos şi Biserică, pledoaria mea este să contemplăm
Mirele, să ne aţintim privirile cu prioritate spre El, cu bucuria şi încântarea
desăvârşită că Isus este Mirele nostru iar
noi suntem Mireasa Lui.

,,Au luat deci trupul lui Isus și l-au
înfășurat în fâșii de pânză de in, cu miresme, după cum au obiceii iudeii să
îngroape. În locul unde fusese răstignit
Isus, era o grădină și în grădină era un
mormânt nou, în care nu mai fusese
pus nimeni.” (Ioan 19:40-41)
Judecată…batjocură, lacrimi, plâns și
durere dar în depărtare răsare un punct
de culoare. E o floare, și încă o floare,
dar de fapt e o grădină cu flori minunate.
Un parfum sublim, mii de culori cerești, o frumusețe ce întrece splendorile.
Și de ce ar crea Dumnezeu în mijlocul
acestui loc dureros o grădină atât de
frumoasă și minunată?
În ultimele clipe trăite de Domnul Isus
în agonia și singurătatea Sa, mă întreb
ce Îi atrăgea privirea aici jos pe pământ
din locul de unde se afla El pe cruce?
Privea sper oameni și era atent la batjocura lor? Sau privea mereu sper cer
deși se simțea părăsit de Tatăl? Cred că
Isus privea sper grădina cu flori desfătându-se cu culorile ei minunate și cât
de minunate au fost create devenind
poate o mică alinare pentru rănile Sale.

Priveam sper lumea aceasta și cu
durere recunoșteam că nu putem opri
încercarea sau necazul din mijlocul nostru și nu putem fugi din calea lacrimilor, a batjocurii dar ceea ce putem face
este să plantăm câte-o floare în mijlocul
fiecărei dureri. O floare la care să privim
necontenit și să nu mai acordăm cea mai
mare importanță necazului sau batjocurii ci să privim la harul de care avem
parte să suferim pentru Cristos. Să nu
privim la încercare ci la credința biruitoare ce o avem în Cristos ca apoi să
putem sădi în mijlocul încercării roadele
venite în urma ei. Să nu mai privim la
lacrimi și la durere ci să-I dăm Slavă Lui
că mai avem dragoste unii pentru alții
pentru a plânge și pentru a suferi împreună. Să nu mai privim toată viața la
crucea noastră grea ci să privim la chinul Domnului Isus Cristos privind cum
sămânța aceasta aduce mult rod printre
care suntem si noi la rândul nostru prin
harul Său.
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Perspectiva întâlnirii apropiate cu Mirele, îmi produce desfătare şi bucurie?
Am abandonat orice preocupări deşarte, pentru ca atenţia mea să se îndrepte exclusiv înspre Mire?
Tresalt de bucurie când Îi aud glasul,
rostind ca un susur blând cuvintele cuprinse în Scriptură?
Mă număr printre cei care sunt pregătiţi să-L întâmpine, când va veni cu
alaiul Lui de nuntă?

pastor Daniel Chereji

Adelina Silaghi

”Familia este cea mai importantă componentă socială. De cadrul familiei depinde viitorul umanităţii... Când spun
viitor, mă refer nu doar ca fiinţe umane,
ci şi ca viitor religios, politic, viitor economic etc... Oamenii cresc în cadrul familiei şi sunt instruiţi cu anumite valori
ce vor determina viitorul unui anumit
segment al vieţii. Nimeni nu poate întro viaţă de om să parcurgă domeniile
vaste ale vieţii. Ci fiecare om influenţiază un anumit sector. Factorii care
influenţiază familia sunt interni şi externi, pozitivi sau negativi! Biserica impregnă valori care vor modela caracterul
individului, care la rândul lui va modela
societatea.. Tot în familie se corectează
şi se dezvoltă gândirea, ideile, aprecierile sau contăriile cu privire la viaţa de zi
cu zi sau la eternitatea spirituală. Ca un
cadru intern greşit, mulţi îşi învaţă copii
că eternitatea este doar o lume spirituală,
iar ca mântuit nu trebuie să faci nimic...
aceasta are implicaţii sociale nefaste ca:
neajutorarea, nepăsarea socială şi politică, indiferenţa (de exemplu mersul la
vot), etc.... Din cauza concepţiilor greşite ale părinţilor despre lume şi viaţă,
viitorii cetăţeni spirituali şi pământeşti a
celor două lumi separate prin credinţă,
ajung să fie oameni care nu lasă o urmă
în urma lor. Cuvântul ar fi rebut, doar că
viaţa umană nu se poate recicla... viaţa
aceasta trebuie să schimbe şi să fie de
impact pe moment. De aceea nu se întâmplă nimic deosebit în viaţa de creştini, pentru că am fost crescuţi să nu
contribuim pentru schimbare cu nimic.
Factorii interni pot stabiliza sau destabi-

liza o familie. Ea este micro-modelul
organizării fizice şi spirituale a lumii.
Factorii externi pot determina viitorul
structural al familiei! Familia de tip
"gay" nu are viitor. Ea este condamnată
la dispariţie, atât din punct de vedere al
valoriilor cât şi a tipologiei umane. Ea
nu poate forma, transforma şi nici nu
poate să aibă un impact pozitiv asupra
societăţii. Efectul ei poate să fie doar
unul economic de scurtă durată pentru
stat! Din această cauză, de dragul dispoziţiei financiare, statul aprobă asemenea
inepţii... alt argument nu este fiabil. Libertatea în familie nu este totală ci este
restrânsă. O familie puternică va produce oameni puternici care vor schimba
sectorul rezervat desfăşurării vieţii personale. Familia poate schimba societatea. Societatea poate schimba familia,
dar dacă o va schimba negativ suntem
condamnaţi la ruină din toate punctele
de vedere. De această micro-organizare
umană, poruncită de Dumnezeu, depinde totul. Dacă omul va schimba porunca divină a cadrului familial, se va
schimba structura societăţii, politică,
religioasă, umană, etc... Deja se întâmplă aceasta. Nu există substitut pentru familie, decât familia! Lăsaţi familia
să fie familie dintre un bărbat și o femeie! De ea depinde totul... Dumnezeu
este în famile... dacă se distruge familia... cine se distruge din viaţa oamenilor? Dumnezeu... El nu poate fi distrus... dar în inimile noastre poate fi
pierdut... ”
Cules de Dacian Morar
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