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EDITORIAL
Pastor Daniel Chereji

Rugaţi-vă pentru:
- Prezenţa lui Dumnezeu în mijlocul
adunării
- Să nu fim ascultători uituci
- Pentru fiecare lucrare din biserică
- Zădărnicirea planurilor diavolului
- Dorinţa de părtăşie a tuturor membrilor
- Domnul să ne ajute să strângem Cuvântul Său în inima noastră ca să nu
păcătuim împotriva Lui
- Cei care sunt plecaţi în filialele bisericii
- Copiii și tinerii bisericii să fie păziţi de
influenţa celui rău
- Aparţinătorii bisericii noastre
- Înţelegerea Cuvântului, curaj, credinţă,
schimbare şi creştere spirituală
- Cei bolnavi din biserică
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- Comitetul bisericii
- Pastorul bisericii şi familia lui
- Sănătatea spirituală a familiilor din
biserică
- Ţara noastră
- Unitatea bisericii
- Putere de a fi mărturii plăcute Domnului
- Fraţi/surori văduvi/văduve
- Putere de a fi exemple pentru cei din
jur
- Izbândă la referendumul din 7 octombrie
„Rugaţi-vă neîncetat.”
1 Tesaloniceni 5:17

Anunţuri

Miercuri ora 18.00 Repetiție de cor
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 09.30 Grupele de copii
Duminică ora 10.00 Serviciu de închinare
Duminică ora 17.00 Serviciu de închinare

CONVINGERI CU
PRIVIRE LA
FAMILIE
Am auzit tot felul de explicaţii în legătură cu motivele pentru care ar trebui să
susţinem demersurile în privinţa protejării familiei şi a căsătoriei, definite ca
unirea pe viaţă dintre un bărbat şi o femeie.
Alături de numeroase puncte de vedere, îmi exprim şi eu câteva dintre convingerile legate de acest subiect.

1. Susţin cu tărie şi exclusiv căsătoria
dintre un bărbat şi o femeie, deoarece acesta este tiparul original al familiei.
Dumnezeu este cel care a instituit ca
bărbatul şi femeia să se unească prin
căsătorie, contextul perfect în care cei
doi se pot bucura unul de altul şi pot
avea urmaşi.
Consider că termenul de căsătorie originală este de preferat celui de căsătorie
tradiţională, deoarece transcede cultura.
În unele culturi, când s-a încercat stoparea fenomenului căsătoriilor poligame, motivaţia celor care nu voiau să renunţe a fost că acesta este tiparul tradiţional.
De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi
pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa
şi se vor face un singur trup. (Geneza
2:24)
2.Când un principiu enunţat de Dumnezeu se erodează sau este în pericol să fie
abandonat, este necesar să fie reafirmat,
tocmai de aceea, consider că este şi responsabilitatea mea să atrag atenţia cu
privire la acel aspect.
3. Bărbatul şi femeia au fost creaţi după
chipul lui Dumnezeu şi ei sunt chemaţi
să reflecte chipul lui Dumnezeu, dar numai împreună vor putea face acest lucru,
deoarece în bărbat şi femeie se regăsesc
aspecte diferite ale chipului lui Dumnezeu, prin urmare, doar bărbatul şi femeia, respectiv soţul şi soţia întregesc
chipul lui Dumnezeu.
Dumnezeu a făcut pe
Continuare pag. 2
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9. Îmi fac de cunoscut convingerile şi
vreau să fie luate în seamă, deoarece îmi
pasă ce fel de valori las ca moştenire
urmaşilor mei.
Dacă le las moştenire o lume strâmbă,
fără să fi depus eforturi ca să o schimb,
înseamnă că sunt complice la condamnarea celor ce îmi sunt urmaşi.
10. Eu nu vreau să ţin partea nelegiuirii
şi nici să fiu părtaş prin acceptare sau
nepăsare la legiferarea răului, pentru ca
apoi să fiu nevoit să suport revărsarea

mâniei lui Dumnezeu, aşa cum s-a întâmplat cu Sodoma şi Gomora sau cu
alte civilizaţii care au trăit în promiscuitate.
Cu siguranţă că există şi alte motive care să susţină familia după voia
lui Dumnezeu, dar pentru mine acestea
sunt suficiente ca să susţin, să promovez
şi să trăiesc în familie exact aşa cum a
poruncit El.
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7. Am convingerea neclintită că o familie etalon are la bază un bărbat şi o
femeie. Încearcă să inducă în eroare
cei care susţin că prin definirea căsătoriei şi a familiei în acest fel, îi
rănim pe cei din familiile monoparentale.
Eu însumi am crescut într-o astfel de
familie, având în vedere că tata a murit
pe când eram în vârstă de cinci ani.
Din această cauză mama a fost nevoită
să mă crească singură, şi deşi niciodată
nu am considerat că nu formăm o familie, am ştiut tot timpul că suntem o familie din care soţul şi tatăl lipseşte.
Am fost martor al durerii şi lacrimilor
mamei mele, care plângea deseori după
tata. Am ştiut că sunt orfan şi mi-aş fi
dorit enorm ca tata să fi trăit ca să formăm şi noi o familie ideală care îi adună
împreună pe ambii părinţi. O persoană
care are un braţ amputat rămâne în continuare o persoană, dar nimeni nu îi
poate nega infirmitatea şi nici contesta
dorinţa de a avea ambele braţe perfect
sănătoase.
Existenţa familiei cu un singur părinte
este o realitate, prezintă o vulnerabilitate mai mare şi are nevoie de un sprijin
sporit, dar etalonul familiei proiectate
de Dumnezeu este alcătuit din bărbat,
femeie (respectiv tată şi mamă) şi copii.
8. Faptul că unii politicieni corupţi sprijină căsătoria şi familia aşa cum a fost
instituită de Dumnezeu, nu mă împiedică să îmi susţin convingerile cu aceeaşi fermitate.
Am suficientă maturitate să înţeleg că
politicienii sunt versaţi şi se ştiu folosi
de subiecte populare pentru a câştiga
voturi. Mie nu îmi pasă de agenda sau
intenţiile lor, eu sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu să îmi afirm
convingerile.
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om după chipul Său, l-a făcut după
chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească şi parte femeiască i-a făcut. (Geneza 1:27)
4. Căsătoria are nevoie de o reglementare legală precisă, altfel de ce Isus Cristos i-a reproşat femeii samaritence că
bărbatul cu care trăia, de fapt nu îi era
soţ?
Femeia I-a răspuns: „N-am bărbat.”
Isus i-a zis: „Bine ai zis că n-ai bărbat.
Pentru că cinci bărbaţi ai avut; şi acela
pe care-l ai acum nu-ţi este bărbat. Aici
ai spus adevărul.” (Ioan 4:17-18)
De asemenea, Scriptura condamnă cu
vehemenţă şi consideră nefireşti orice
legături ar imita căsătoria, dar nu sunt
formate dintr-un bărbat şi o femeie.
Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a
lăsat în voia unor patimi scârboase;
căci femeile lor au schimbat întrebuinţarea firească a lor în una care este
împotriva firii; tot astfel, şi bărbaţii au
părăsit întrebuinţarea firească a femeii, s-au aprins în poftele lor unii
pentru alţii, au săvârşit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri
scârboase şi au primit în ei înşişi plata
cuvenită pentru rătăcirea lor. (Romani
1:26-27)
5. Procrearea este posibilă numai prin
unirea dintre un bărbat şi o femeie, mandat primit din partea lui Dumnezeu.
Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă,
umpleţi pământul şi supuneţi-l… (Geneza 1:28)
6. Îmi afirm convingerile, deoarece nu
vreau ca prin tăcere să deschid calea
spre adopţia de copii a cuplurilor nefireşti. Dacă şi aceste legături vor fi legalizate şi considerate ca fiind familii, atunci următorul pas făcut de aceştia va
fi să înfieze copii.

pastor Daniel Chereji

ROADA DUHULUI SFÂNT
„Roada Duhului, dimpotrivă, este:
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga
răbdare, bunătatea, facerea de bine,
credincioşia, blândeţea, înfrânarea
poftelor. Împotriva acestor lucruri nu
este lege.” (Galateni 5:22-23)
Când ai pe Duihul Sfânt în tine,
Ești plin de dragoste, te bucuri;
O pace sfântă te-mpresoară
Ce te îndeamnă la răbdare
De orice fel, să fie ea,
Bunătate ea va nește-n
sufletul împovărat

Și va ști să facă bine
Cu credință ne-ncetat,
Celui ce îi e aproape,
Cu-o blândețe îngerească
Și un suflet înfrânat.
Cârmuit de Duhul Sfânt,
Ești un pom, pom încărcat,
Plin cu roade, rod bogat,
Ai înfrânt firea cea veche,
Haine noi ai îmbrăcat,
Strălucești de împlinire
Ești copil răscumpărat.
Margareta Troancheș
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