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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)
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DEM

Anunțuri
Joi
ora 18.00 Închinare și studiu biblic
Vineri
ora 17.00 Misiune la Nistru. Tinerii activități la Nistru
Sâmbătă ora 10.00 Misiune la Nistru. (Engleză)
Duminică ora 09.30 Grupurile de rugăciune
Duminică ora 10.00 Serviciu de evanghelizare
Duminică ora 17.00 Serviciu divin de închinare

HAR DE LA
DOMNUL

Cine găseşte o nevastă bună găseşte
fericirea; este un har pe care-l capătă
de la Domnul.
(Proverbe 18:22)
Orice om credincios care a trăit experienţa naşterii din nou şi astfel, umblarea
cu Dumnezeu a devenit prioritatea majoră a vieţii lui, ştie foarte bine că este
un produs al harului lui Dumnezeu.
Dar în acelaşi timp, este nevoie să ştim

că harul lui Dumnezeu, odată coborât
peste noi, nu are în vedere numai iertarea de păcate şi dăruirea vieţii veşnice,
de altfel, binecuvântări esenţiale, ci se
extinde asupra întregii noastre fiinţe, cu
priorităţile, visările şi aspiraţiile ei.
Adică, odată ce am devenit copii ai
Domnului, El nu va înceta să îşi reverse
harul Lui în viaţa noastră, acoperind fiecare aspect, fiecare nevoie şi fiecare dorinţă care este în acord cu voia Sa sfântă
şi desăvârşită.
În acest sens, Scriptura afirmă cu tărie
că partenerul de căsătorie, soţ sau soţie,
este un har pe care îl primim de la Domnul. Din pasajul care face afirmaţia aceasta, nu rezultă deloc că nu ar trebui
să ne rugăm şi să căutăm persoana potrivită, dimpotrivă, ca să găseşti ceva,
este nevoie să cauţi, uneori cu răbdare şi
perseverenţă ieşite din comun.
Dar promisiunea lui Dumnezeu este că
atunci când un credincios se va afla
în etapa de căutare a juContinuare pag. 2

menea har.
Aşa după cum este normal să ne exprimăm recunoştinţa faţă de harul iertării, mântuirii, înfierii, păstrării, sau
a oricărui alt har, la fel trebuie să-I
mulţumim lui Dumnezeu şi pentru
harul binecuvântării cu un soţ sau soţie
după cum a dorit El.
Mai apoi, ştiind că partenerul este har
de la Domnul, ne vom smeri, deoarece
am primit ceva ce n-am meritat şi nu ar
fi trebuit să avem dacă Dumnezeu ar fi
ţinut cont de noi şi nu ar fi luat în considerare bunătatea Lui.
De asemenea, dacă partenerul este har
de la Domnul, vom fi atenţi şi preocupaţi să preţuim, în primul rând pe Cel
care a dat darul, apoi darul însuşi.
Harul nu se batjocoreşte, nu se ignoră,
nu se tratează cu indiferenţă şi nu se renunţă la el.
Dimpotrivă, harul se iubeşte, se respectă, se îngrijeşte şi se preţuieşte.
Dacă în calitate de copil al Domnului,
ai soţ sau soţie, dă slavă lui Dumnezeu
şi alături de lista de mulţumiri înălţate
spre El, aşază-ţi partenerul undeva în
fruntea listei, acceptând cu bucurie că
este un har căpătat de la El.

„Orice lucru El îl face frumos la vremea lui.” (Eclesiastul 3:11a)
Când Îl punem pe Dumnezeu pe primul
loc în toate lucrurile și ne lăsăm conduși
de El, El se va îngriji de fiecare detaliu
din viața noastră. Va revărsa binecuvântări peste noi, iar bucuria și împlinirea
nu vor dispărea din viața noastră.
Răzvan și Roxana, priviți cum Dumnezeu a avut un plan cu viețile voastre și

anume: acela de a vă uni ca familie sub
binecuvântarea Lui. Iată cum unul din
momentele importante ale vieții, Dumnezeu l-a făcut frumos la vremea potrivită.
Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze
căsnicia!
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mătăţii potrivite, dincolo de priceperea
sau experienţa celui care este în căutare,
Dumnezeu este cel care aduce partenerul în viaţa noastră, tocmai de aceea,
soţul sau soţia trebuie consideraţi un har
căpătat de la El. De ce este nevoie să-i
privim ca un har primit de la Domnul?
În primul rând, pentru că noi suntem
chemaţi să reflectăm chipul lui Dumnezeu, ori în acord cu Scriptura, lucrul
acesta este posibil de îndeplinit numai
când, în Cristos, se unesc un bărbat şi o
femeie, având în vedere că şi unul şi
altul au fost făcuţi după chipul lui Dumnezeu şi împreună întregesc imaginea
chipului lui Dumnezeu.
Apoi, soţul sau soţia sunt un har de la
Domnul şi pentru că în înţelepciunea şi
bunătatea Sa, Dumnezeu ne dăruieşte
mai mult decât am fost în stare să cerem
noi. De asemenea, partenerul de căsătorie este un har din partea Domnului,
deoarece El ne-a dăruit mai mult decât
meritam.
Când oamenii înnoiţi de Dumnezeu se
căsătoresc, ei învaţă să îşi privească
partenerul de viaţă exact aşa cum spune
Dumnezeu că este: un har căpătat de la
El.
Această cunoaştere se va materializa
mai întâi printr-o stare continuă de mulţumire şi recunoştinţă la adresa Domnului, care a binevoit să ne dea un ase-

RĂZVAN & ROXANA
Azi e ziua voastră. E prima zi din viaţa
pe care o începeţi împreună ca familie.
Răzvan, ai intrat în viaţa mea mai demult. Odată cu căsătoria mea cu Dorin
ai devenit parte din familia mea dragă.
Mulţumesc pentru prietenia ta şi ajutorul
tău.
Roxana, ne-am cunoscut când ai venit
la studii în Baia Mare, iar mai apoi am
slujit împreună în acelaşi grup de
închinare. Mulţumesc pentru prietenia şi
slujirea ta în numele Domnului.
Familia voastră îşi începe de azi um-

blarea înaintea lui Dumnezeu. Fie ca drumul vostru să fie binecuvântat cu dragoste, înţelepciune, putere de slujire,
acceptare, armonie, sănătate şi multă bucurie. Aşezaţi-vă mereu în voia lui Dumnezeu, rămâneţi tari în credinţă lângă El,
acceptaţi tot ceea ce a pregătit El pentru
voi, ştiind că împreună cu El sunteţi mai
mult decât biruitori pentru că „funia împletită în trei nu se rupe uşor”.
Fiţi binecuvântaţi!

Cu mult umor, credincios, un prieten
adevărat pentru mulți, aceasta înseamnă
pentru noi Răzvan. Nu putem decât să
ne bucurăm pentru el în aceste momente
speciale în care, prin grădina acestei
lumi și-a întâlnit jumătatea. Dumnezeu
să-i dea putere și înțelepciune să-și iubească mireasa precum Domnul Isus își
iubește Biserica. Să ne bucurăm din toată inima pentru încă un moment în care
o nuntă ne aduce aminte de Nunta în
așteptarea căreia suntem.

Pe de altă parte, noi cei care suntem
participanți la bucuria lor, să-i purtăm în
rugăciune nu doar azi ci oricând vor avea nevoie, astfel încât familia proaspăt
formată să aducă cinste Numelui Domnului nostru Isus Cristos.
Vă dorim dragilor, să aveți parte de
multă dragoste!

Aurelia Modoc

Ștefan & Teodora Vas

pastor Daniel Chereji

RĂZVAN ȘI ROXANA

Amalia Matei

Vă aflați în faţa unui drum nou în viața
voastră. Un drum în doi, un drum necunoscut! Pe parcursul călătoriei voastre se
vor ivi situaţii neprevăzute, greutăți, lucruri inevitabile. Gândul meu legat de
voi doi este ca în faţa oricărei situații de
criză cu care vă veți confrunta, să apelați la elementul central al relaţiei voastre şi anume la Dumnezeu! Să căutați să
vă aşezați în palmele Lui, ca El să vă
poarte din victorie în victorie.

Îmi doresc pentru voi doi, dragi miri,
ca Dumnezeu să vă fie călăuză, El să reverse peste voi miile de binecuvântări pe
care Le are deja pregătite, iar prezenţa
Domnului să fie simţită din plin în viața
voastră!
O casă nu de piatră, ci o casă plină de
dragoste, har şi înțelepciune!
Iulia Brătulescu
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