UN GÂND
„Să se bucure tatăl tău și mama ta,
să se veselească cea care te-a născut.”
Proverbe 23:25
… De-acum, știa cum trebuie să sentâmple…
Frântă de oboseală, simțindu-și corpul
epuizat,… vibrând de emoție și încordare, stătea cu urechea atentă… nimic
din ce se-ntâmpla în jur n-avea nici o
importanță… voia să audă odată — și
ooo, ce lungi erau clipele — s-audă
țipătul… țipătul de viață… Pentru a cincisprezecea oară, aștepta s-audă cea mai
sublimă melodie dintre melodii… Pentru urechea ei, era mângâiere și speranță
… era viitor, și-mplinire… era al cincisprezecelea copil, fiica ei neprețuită,
TANIA.
Ooo, mamă! Cine în lume mai e ca
tine?… Cine vreodată mai poate avea
atâtea emoții pentru puiul ei? …
Azi, trăiești ziua minunată, când
înaintea lui Dumnezeu, alături de fiica
ta, e mirele ei… Te bucuri și suspini …
zâmbești și scapi o lacrimă … și-n
mintea ta, necontenit se-nșiră cuvinte de
rugă… spre Domnul Bun… să fie-ndurător … și să le dăruiască fericirea …
Dumnezeu să-ți umple anii bătrâneții
de bucurie și speranță…
Azi, dragi părinți, vă uitați la ei ca la
un prinț și o prințesă… nu vă vine să
credeți că sunt ei… copiii voștri pe care
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i-ați mângâiat, i-ați alintat, i-ați împăcat
și cu răbdare și dăruire i-ați crescut… să
fie oameni… să fie iubitori de Dumnezeu …
Să vă binecuvânteze Dumnezeu …
și să vă ocrotească pe voi și ei, de-acum
împreună …
Tania și Samuel … nici o zi din viața
voastră nu va mai fi ca aceasta… E ziua
nunții voastre… e sublimă și-aduce cu
ea o încărcătură emoțională, imensă.
Mâna în mână, în fața lui Dumnezeu,
luați cea mai importantă decizie cu
privire la voi doi… Voi, decideți să fiți
UNA… Dumnezeu să umple inimile
voastre de dragoste, în fiecare zi și cu
hotărâre și curaj să faceți fiecare pas în
curăție, slăvindu-L pe Cel ce unește inimile și ne-ascunde în El.
Doar timp de-o viață puteți fii alături
… doar timp de-o viață — cât ar fi ea —
puteți împărții bucuriile și întristările …
apoi, urmează altceva …
Apoi, … nu peste prea multă vreme
… nu… nu va întârzia prea mult ziua
aceea glorioasă când, pe norii cerului,
noi, toți copiii Lui, Îl vom întâlni în
slavă… Și, va avea loc NUNTA… și
vom trăi fericiți, veșnic!…
Camelia Sabău
Anunţuri
Joi
ora 18:00 Închinare şi studiu biblic
Vineri ora 17:00 Întâlnirea tinerilor (repetiţie pentru nuntă)
Duminică ora 10:00 Serviciu divin. Nunta lui Marius
şi Amalia
Duminică ora 17:00 Serviciu divin.
„Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu ca nişte copii
preaiubiţi.” (Efeseni 5:1)
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Când am cerut călăuzire
Să ştim ce zice Duhul Sfânt
În El n-a fost împotrivire
Doar îndemnare spre Cuvânt.
Şi stăm acum în faţa voastră
Dar mai ales ‘naintea Lui
Cum sta Adam cu-aceeaşi coastă
Uniţi prin taina Domnului.
Flămânzi după a Sa iubire
Noi vrem ca să umbăm cu El,
Aceasta e suprema fericire:
Al căsniciei fir să-l împletim cu cer.

SAMUEL
ŞI TANIA
De prin întinsul lumii vaste
Ne-am regăsit noi amândoi
Mânaţi doar de dorinţe caste
N-am vrut să fim prin suflet goi.
Purtam în noi pe Domnul vieţii
Căci mai demult suntem ai Lui
Dar arşi la gândul jumătăţii
Cerşeam din mila cerului.

Unim cu drag a noastre inimi
Şi le-aşezăm în palma lui Cristos
Ascunşi în El încă de tineri
Să fim purtaţi în chip miraculos.
Chiar dacă mersul prin grădină
Va fi adeseori cu spini
Noi n-o să împroşcăm cu vină,
Ci vom rămâne doar ce suntem: crini.
Ca răspândind în jur nectarul
Unei iubiri croite în Cuvânt
Să vadă alţii ce măreţ e harul
Când căsnicia e condusă de Cel Sfânt.
pastor Daniel Chereji
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Îi salutăm cu toată dragostea pe musafirii noştri dragi din Saint Louis; Missouri, S.U.A.
care sunt din nou împreună cu noi: Russ Ewing, Jerry Deese, John Shelden, Shirley
Mumper, Laine Boyd, Debbie Tucker, precum şi pe Claudia şi Ciprian Păduraru care vin din
California.

Au început altfel de jocuri… Perioada începuturilor… Început al primelor iubiri, al primelor
realizări, ai anilor de liceu, al sentimentelor noi.
Convorbiri lungi, examene, concepte noi ce nu
le înțelegeam atunci cu mintea de copil... Acum
o fac… și mă bucur să găsesc mereu sprijinul
tău... Perioada maturității… Examene finale,
admiteri și începutul tău în viața de adult…
Locuri noi și lacrimi la fiecare despărțire de tine.
Poveștile despre noile tale experiențe mă țineau
în suspans mai mult decât orice altă poveste.
Perioadă în care intimitatea ta personală era
invadată iar de un nou personaj pe care îl știai
deja… Anda. Întrebarea rămânea aceeași: ”Este
sora ta?”… „Nu, nu este...” răspundeam eu. Au
urmat obstacole și încercari… Îngrijorări și încercări, și cu ajutorul Lui, ai trecut peste ele indiferent de cât de mare era muntele ce trebuia
escaladat. Am văzut în tine curajul și forță de a
trece zâmbind peste orice este nou și înspăimântător, peste orice dezamăgire sau înfrângere.
Te-ai ridicat și ai pornit de la capăt, parcă purtai
aripi de înger și sclipeai cu ochi verzi… Erau
zile în care îți simțeam lipsa enorm, dar mereu
erau zile în care mă mândream cu orice reușită
aveai. Întrebarea rămânea aceeași:„Este sora
ta?”… „Nu, nu este...” răspundeam eu. Apoi,
au urmat zilele în care viața ta a ajuns după
planul Său ceresc să cuprindă o nouă persoană
importantă, Samuel. Zilele în care am înțeles că
deși nu ești sora mea, am câștigat totuși un frate.
Zilele în care am început să am eu parte de începuturi noi, de experiențe, în care am găsit sprijinul tău indiferent de distanța ce ne-ar fi despărțit sau de problema ce ți-o povesteam. Zilele
în care pe lângă protecția ce o simțeam când
eram mică, mă simțeam de această dată înconjurată de încurajări și îmbrățișări sincere ce
mă încărcau cu toate armele ce aveam nevoie:
curaj, ambiție, lecții… Uite-ne ajunse acum
aici… jucându-ne iar, cu satin, dantelă și tull..
Însă de data asta rolurile în joc s-au schimbat,
noi am crescut și personajul principal ai devenit
tu… Rochii roz, mov pal, albastru pal, roșu…
Se pare că unele lucruri, totuși, nu se schimbă
vreodată, nu? Însă de azi, jocul va cuprinde

We are greeting with much love among us, our dear guests from Saint Louis; Missouri,
U.S.A., who are with us again: Russ Ewing, Jerry Deese, John Shelden, Shirley Mumper,
Laine Boyd, Debbie Tucker, also Claudia and Ciprian Păduraru who came from California.
Această afirmație despre existența a ceva
nepieritorul într-un univers in care toate pier
si „gândul veșniciei” ascuns in adâncul conștinței fiecărui om m-a făcut să exprim câteva cugetări despre ceea ce numim dragoste.
Însăși existența omului ca ființă vie implică
dragostea, omul creat din materie rămânea
materie, fără suflul de viața a Creatorului
care este dragostea. Acesta pătrunzând în
fiecare particulă a creaturii devenind astfel
ceea ce numim ființa umană. Însă odată cu
geneza acestei făpturi după chipul creatorului a apărut și nevoia de a împărtăși cu
cineva minunata particulă care a pus materia
în mișcare, deoarece dragostea solitară nu
poate exista, ea se regenerează doar interacționând cu o ființă însuflețită de același duh
binecuvântat. Neexistând o altă creatură potrivită pentru om, Dumnezeu a ales soluția
divizări acestei minunate creaturi in parte
bărbătească si parte femeiască. Această se-

parare nu a fost făcută cu scopul de a
desparți, ci tocmai ca sa creeze oportunitatea
revenirii într-un singur trup, prin interacțiunea nu a materiei ci de aceia ce dă viața
acesteia, revenind astfel la făptura primordială după chipul si asemănarea lui Dumnezeu.
Așadar ființa umană nu poate fi împlinită
doar în una din formele sale de existență, ea
devine completă prin revenirea la creatura inițială din Geneza 1:27 „Și astfel cei doi vor
deveni un singur trup”. Această inseparare
o poate oferi doar un legământ în fața Celui
ce ne-a creat și a pus în noi dragostea Sa
veșnică. Știm că Dumnezeu dă izbândă în
lucrurile făcute după voia Lui, să urmărim
dar modelul lucrării divine și binecuvântările ne vor însoți în toate zilele vieții.
Veșnicia dragostei pusă de Dumnezeu în
noi ne dă certitudinea veșniciei noastre însuflețite de iubirea Lui ce nu piere.

„Dragostea este îndelung răbdătoare, este
plină de bunătate: dragostea nu pizmuiește;
dragostea nu se lăuda, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuviincios, nu caută folosul sau, nu se mânie, nu se gândește la rău,
nu se bucură de neleguire, ci se bucură de
adevăr, acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul. Dragostea nu va pieri
niciodată.” (1 Corinteni 13:4-8a)
Am stat mult să decid dacă să-ți dedic aceste
rânduri, Tania, sau să nu o fac, cunoscându-te
și știind efortul ce va trebui să îl depui ca să nu
te depășească emoțiile…Dar știind că e cea
mai frumoasă zi din viața ta, nu puteam să mă
abțin să nu o fac… 5 zile până la evenimentul
așteptat de fiecare copil, în fiecare an… A-10a aniversare a ta, însă de această dată, nu era

vorba de baloane, panglici și tort, ci în acest
decembrie glacial, am apărut eu. Era perioadă
poveștilor cu îngeri, a deranjatului prin casă, a
cântecelor tale și a fiecărui joc ce îl inventam.
Perioadă în care îmi prindeai părul să nu îmi
intre în tort în timp ce mușcam cu poftă din el.
Cu o seriozitate matură de care mă știam ocrotită de către voi cei din jur, îmi continuam
curiozitatea de copil… „Este sora ta?” auzeam des de la cei din jurul meu… „Nu, nu
este..” răspundeam eu. Jocurile cu păpuși după
un timp au devenit monotone din cauza cantității excesive… niciodată din lipsa creativității tale, iar farmecul lui? Nu s-a pierdut nici
până în ziua de azi… Dar cred că nici tu nici
eu (surprinzător) nu am mai vrea să încercăm
acest experiment!
continuare în pagina 3
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două persoane… și povestea de dragoste va
continua până la sfârșitul vietii… Și totuși,
revenind la faptul că unele lucruri nu se schimbă
niciodată… am primit aceeași întrebare veche:
„Este sora ta?”… Însă răspunsul meu de această dată a fost mai complex.. „Nu… nu este
sora mea. Ea a fost și va fi prietena mea și compania ce mereu îmi aduce zâmbetul pe buze.
Persoana ce reușește să mă scuture de orice
gând negativ, și un sprijin important din viața
mea. A fost persoana ce m-a îngrijit, cea cu care
am împărțit primele jocuri, primele secrete,
primele cărți și accesorii. Persoana cu care îmi
doream mereu să îmi petrec aniversările și să
îmi împart tortul (iar Tania, tu știi bine că mie
nu îmi place să îmi împart tortul). Persoana cu
care ascultam aceeași melodie de 10 ori fără să
ne plictisim vreodată. Ea nu este sora mea... Ea
a fost și va fi mereu. Chiar dacă „rădăcinile”
noastre ne spun că suntem mătușă și nepoată,
inima mea îmi va spune mereu că îmi este o
soră.”. Așa că draga mea soră, Tania… O soră
mai mare este o prietenă și un apărător - cineva
care ascultă, care conspiră împreună cu tine, un
conciliator, cineva cu care împarți bucurii și
întristări. O cea mai bună prietenă de care știi
că nu poți scăpa. Indiferent ce faci, știi că ei vor
fi acolo pentru tine… lucru de la care am învățat
cea mai importantă lecție: nu lasă niciodată o
soră nervoasă să îți perieze părul. În această cea
mai frumoasă zi din viața ta, de la fiica iubită,
la o soră grijulie, sunt sigură că vei fi și cea mai
bună soție. Îmi doresc de la Dumnezeu să vă
binecuvânteze relația frumoasă, cu mulți ani de
căsnicie superbi… Iar când încercările vor întuneca cerul senin, să nu uiți vreodată să privești
către Soarele nostru. Vă iubesc. „Pune-mă ca
o pecete pe inima ta, ca o pecete pe braţul tău;
căci dragostea este tare ca moartea, şi gelozia
este neînduplecată ca Locuinţa morţilor; jarul
ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele
cele mari nu pot să stingă dragostea, şi râurile
n-ar putea s-o înece; de ar da omul toate averile din casa lui pentru dragoste, tot n-ar avea
decât dispreţ.” (Cântarea Cântărilor 8:6-7)
Anda Mețac
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