Amadea a fost dintotdeauna dovada
unui caracter frumos, iar pe măsură ce au
trecut anii, s-a conturat tot mai clar în ea
prezența roditoare a Domnului. Plină de
bucurie și bunătate, nu are cum să nu-ți
însenineze ziua când o întâlnești. De
aceea, sunt încredințată că va fi o soție
binecuvântată, și care va binecuvânta la
rândul ei atât pe Filip, cât și pe familia
lărgită pe care El i-a dăruit-o.
Gândul meu pentru Amadea si Filip
este să continue să crească în asemănare
cu El, să crească în dragoste și dedicare
unul pentru altul. Pentru că în felul
acesta, indiferent de dificultăți, de lucrurile neprevăzute ce le vor pune la
încercare statornicia, vor ramane nu doar
neclintiți, ci vor străluci spre slava Creatorului.
Mă rog ca toți anii ce Domnul i-a rânduit împreună să fie încununați cu bucuDragilor, bucuria mea se îndreaptă
către voi în această zi deosebită, plină de
dragoste, de frumuseţe şi de fericire, care
în curând va deveni o amintire de nepreţuit. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze nespus de mult, El să vă călăuzească paşii şi să vă păstreze împreună
uniţi în dragoste şi credincioşie unul faţă
de altul. Doresc să vă las, în urmă, aceste
doua versete care pentru noi au prins tot
mai mult contur după căsătorie, trecând
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rie, cu pace și dragoste și Fața Lui să
strălucească peste ei. „A Lui, care poate
să facă mai mult decât ce-I cerem sau
gândim, potrivit cu puterea care lucrează în noi, a Lui să fie slava.” (Efeseni
3:20-21)

Camelia Oanţa

Anunțuri
Joi
ora 18.00 Închinare şi studiu biblic
Duminică ora 09.30 Pregătire pentru botez
Duminică ora 10.00 Serviciu divin
Duminică ora 17.00 Program special de închinare. Muzică de închinare diversificată din mai multe
culturi.
Neprihăniţilor, bucuraţi-vă în Domnul şi măriţi
prin laudele voastre sfinţenia Lui!
(Psalmi 97:12)

Gânduri pentru miri

Şi dacă se scoală cineva asupra
unuia, doi pot să-i stea împotrivă;
şi funia împletită în trei
nu se rupe uşor.
(Eclesiastul 4:12)

Cu dragoste,
Amalia Bodea

prin diferite situaţii şi care sper să vă încurajeze şi pe voi la momentele potrivite:
„Nu vă îngrijoraţi de nimic, ci în orice
lucru aduceţi cererile voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi
cereri, cu mulţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă
va păzi inimile şi gândurile în Hristos
Isus.” (Filipeni 4:6-7)

DIN CUPRINS:

CÂNDVA
ERAŢI DOI
pentru Filip şi Amadea
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi
pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa,
şi cei doi vor fi un singur trup.” Taina
aceasta este mare – (vorbesc despre
Hristos şi despre Biserică).
(Efeseni 5:31-32)

Cândva eraţi doi în lumile voastre,
Urmând în tăcere şi singuri, tot drumul,
Dar într-o zi, în harul iubirilor caste
Dumnezeu a lăsat ca voi să fiţi UNU.
Aşa era scris înainte de vremea aceasta:
Bărbat şi femeie, conduşi de legile firii
Să devină, el mire, iar fata, mireasa,
Uniţi în taina desăvârşit-a iubirii.
Continuare pag. 2

El;
Numai aşa, când moştenesc, plenar, veşnicia,
Credincioşii se întâlnesc în slava din cer.

Va voii Dumnezeu să vă scalde în har,
Căci sufletele voastre sunt născute din nou;
Croiţi-vă căsnicia după al crucii tipar
Şi dragostea Sa în voi să-şi găsească ecou.

Nu sunteţi doi, întorşi către casă,
Împreună chemaţi să reflecte chipul Domnului;
Cristos este Mire, iar Biserica e sfântă Mireasă,
Taină adâncă, dezlegată la porţile cerului.
………………………………………....

Acum voi lăsaţi pe tată şi mamă,
Dar nicidecum încetând, cumva, a-i iubi,
Ci în ascultare de vrerea Lui minunată
Sunteţi pregătiţi o familie nou-a clădi.
Cândva eraţi doi, dar acum e poveste,
Căci aduşi împreună, sunteţi un trup;
Chip de-al desface să ştiţi că nu este,
Legământul pe viaţă este ce Domnul a vrut.

Continuare din pag.1

Şi iată cum astăzi păşiţi la altar
Să primiţi de la El pecetea binecuvântării,
Căci fără Cristos, este unire-n zadar
Şi searbădă viaţă pe parcursul umblării.

Cândva eram mulţi, despărţiţi de păcate,
Dar când crucea s-a pus al lumii hotar
Curgea ca izvor viaţa fără de moarte
Şi am devenit UNA prin nobilul har.
pastor Daniel Chereji

Zi de zi, experimentând, bucuroşi, căsnicia
Gândul sublim să fie dorinţa asemănării cu

~ Voieşti ca femeia să te asculte, după cum Biserica ascultă pe Hristos?
Îngrijeşte-te şi tu de ea, după cum Hristos S-a îngrijit de Biserică.
Sf. loan Gură de Aur
~ Ce legătură tainică este între doi soţi: ei se roagă împreună, suferă
împreună... îşi împart bucuriile ca şi necazurile. Viaţa lor este o viaţă de
dragoste şi rugăciune.
Tertulian

Dragostea... cuvânt recognoscibil de
toată lumea – îl poți auzi, vedea, simți în
jurul tău, pretutindeni. Autori au scris,
filme au fost ecranizate, balade compuse,
războaie purtate... totul în numele acestui
cuvânt; și totuși... fără efect, dacă cuvântul în sine nu transcede de etimologia sa,
de aparență, de învăluirea și misterul care
planează asupra lui. În vederea pătrunderii dincolo de ceea ce mintea umană
poate să cuprindă pentru a înțelege
„dragostea”, este de esență spre Cine
privim.
Dragostea autentică, necondiționată,
eternă, infailibilă, dusă până la sacrificiul
suprem, izvorăște de la adevăratul ei
Autor – Dumnezeu. Nu poți experimenta
în mod real dragostea, fără a-L experimenta pe El, fără a fi transformat iremediabil de puterea harului și a iubirii Sale.
Odată confruntat cu măreția și splendoarea, cu semnificația profundă a dragostei, vei înțelege că aceasta dobândește valențe vizibile prin ... „dragostea
este îndelung răbdătoare, este plină de
bunătate: dragostea nu pizmuiește;
dragostea nu se laudă, nu se umflă de
mândrie, nu se poartă necuviincios, nu
caută folosul său, 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).
În urma schimbării intervenite și implicit a deslușirii înțelesului, Autorul iubirii adevărate oferă oportunitatea experimentării dragostei și în plan uman. Ce
cadou neprețuit, știind că în acest mod,
„funia împletită în trei nu se rupe ușor”,
după cum Eclesiastul ilustrează.
Trăind în dragoste, nu vei putea concepe o viață în lipsa ei, întrucât: „chiar
dacă aș vorbi în limbi omenești și
îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o
aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor. Și chiar dacă aș avea darul prorociei și as cunoaște toate tainele și toată
știința, chiar dacă aș avea toată credința, așa încât să mut și munții și n-aș
avea dragoste, nu sunt nimic. Și chiar
dacă mi-aș împărți toată averea pentru
hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da
trupul să fie ars și n-aș avea dragoste,
nu-mi folosește la nimic.” (1 Corinteni
13:1-13)
Așadar, calea pavată cu iubirea
provenită direct de la Sursă, constituie
drumul ce merită urmat, oferind si
lăsându-te învăluit de mireasma ei,
evoluând și excelând în dragoste, privind
mereu spre El, Autorul!
Rut Andreea Rus

~ Cînd bărbaţii cu femeile au unire şi dragoste între ei, negreşit şi fiii lor
se hrănesc bine în frica lui Dumnezeu.
Teofilact
~ Înainte de oricine, să invităm pe Isus la nuntă. El va veni sigur, dacă
organizăm nunta în condiţii sfinte.
Sf. loan Gură de Aur
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