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➢ Ierusalim, Israel
➢ Evreii din diaspora

Duminică:
10:00 Sfat frățesc
18:00 Gili Indrie
Luni - Vineri – 07:00
Rugăciune
Joi – 19:00 – Liviu Neagoe –
Saul biruit de invidie
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OBICEIURILE DE NUNTĂ EVREIASCĂ
DOMNUL ISUS ŞI MIREASA SA

Programul bisericii în perioada
16-22 Iulie 2017:

Proverbe 11:25
” Sufletul generos va fi
îndestulat și cel ce udă pe alții va
fi el însuși udat.”

EU ÎȚI VORBESC FĂRĂ ÎNCETARE. Natura mea este de a comunica,
deși nu întodeauna prin cuvinte. Zi după zi arunc pe cer apusuri de soare
încântătoare. Vorbesc prin fețele și glasurile celor iubiți. Te dezmierd printr-o briză
blândă, care te înviorează și te delectează. Vorbesc lin străfundurilor duhului tău,
acolo unde Mi-am făcut sălașul.
Mă poți găsi în fiecare clipă, dacă ai ochi să vezi și urechi să auzi. Cere
Duhului Meu să-ți ascută vederea și auzul spiritual. Mă bucur de fiecare data când
Îmi descoperi prezența. În timpul perioadelor tale de liniște continua să privești
spre Mine și să-Mi asculți vocea. Treptat, Mă vei găsi în tot mai multe din clipele
tale. Mă veți căuta și Mă veți găsi, dacă Mă veți căuta din toată inima.
Psalmul 8:1-4, Psalmul 19:1-2, 1 Corinteni 6:19, Ieremia 29:13

Partea I
Știați că există o strânsă corelație între vechile obiceiuri de nuntă la evrei și
a doua venire a Domnului Isus?
Apocalipsa 19:9 spune: "Ferice de cei chemaţi la ospăţul nunţii
Mielului!"
Domnul Isus va fi gazda ospățului evreiesc la nunta Sa. Toți suntem
invitați, însă nu toți vor fi cu luare aminte ca să auzim sunetul şofarului. În
următoarele două numere, vom prezenta etapele nunţii evreieşti şi versetele
biblice aferente, ca să avem o idee mai clară despre aceste lucruri, după cum
urmează:
1. Alegerea miresei: În vechime, Tatăl mirelui evreu alegea mireasa pentru
fiul său. Fiul onora alegerea făcută de tatăl său şi începeau pregătirile pentru
căsătorie. Domnul Isus ne-a explicat foarte clar că nu noi L-am ales pe El, ci
El ne-a ales pe noi. Ioan 15:16a „Nu voi M-aţi ales pe Mine; ci Eu v-am
ales pe voi”
2. Preţul Miresei / Moharul: Prin căsătorie, evreii considerau că familia
miresei pierde ceva de preţ, în timp ce familia mirelui câştigă. De aceea,
familia mirelui plătea un preţ sau ”Mohar”, pentru mireasă, în funcţie de cât
de bogat era Tatăl Mirelui.
1 Corinteni 6:19-20 „… Şi că voi nu sunteţi ai voştri? Căci aţi fost
cumpăraţi cu un preţ. ..”
1 Petru 1:18-19 „căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur,
aţi fost răscumpăraţi …, ci cu sângele scump al lui Mesia, Mielul fără cusur
şi fără prihană.”
(continuare în pagina 3
)
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Binecuvântarea familiei
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Ana Paul și Mărioara Aciu

L

Astăzi continuăm tradiția noastră cu două surori deosebite Ana
Paul și Mărioara Aciu. Amândouă s-au întors la Domnul într-un mod
minunat. Dumnezeu le-a cercetat pe rând, în momente importante și
hotărâtoare din viața lor. Sora Ana l-a cunoscut pe Domnul la Biserica
Penticostală Elim, chiar în perioada fondării acesteia. Colega ei de la
muncă a tot insistat să vină la biserică și, după o perioadă, a dat curs
invitației, întâlnind un context cu totul nou pentru ea. Biserica Elim era
nemaiîntâlnit de vie și prezența lui Dumnezeu transmitea o pace pe care
sora Ana nu o cunoscuse până atunci. Un an mai târziu a făcut botezul,
împreună cu fiica sa, Claudia Mioc, care la rândul ei fusese marcată de
schimbările ce erau în curs atât în viața ei cât și a mamei sale. De atunci,
sora a trecut prin multe încercări, dar a văzut și multe minuni, una dintre
ele fiind vindecarea soțului în urma rugăciunii bisericii.
Sora Mărioara Aciu s-a întors în urma unor evenimente dificile
cel mai greu fiind moartea tatălui ei. În aceste momente grele, sora Ana
s-a lăsat folosită de Domnul și i-a fost alături, îndemnând-o să facă
legământ cu El. Lucrul acesta s-a întâmplat și, de atunci, speră ca și
soțul ei să se întoarcă la Domnul. Între timp, sora s-a investit pe sine ca
asistent maternal. Nu îi este ușor din cauza sănătății șubrede, însă
credința în Dumnezeu, iubirea față de semeni și dorința de a face bine
o ajută să înainteze.
Ne rugăm pentru ele ca Dumnezeu să lase protecția, puterea,
pacea și proviziile Sale peste amândouă.
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(Interviu realizat de Florin Mihai)
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continuare din pagina 1)

3. Logodna / Ketubah: Pregătirile de nuntă se numeau Ketubah.
După ce termenii Ketubei erau acceptaţi, toţi beau dintr-un pahar de
vin, ca să pecetluiască legământul. Începând din acel moment, cuplul
era considerat căsătorit, chiar dacă căsătoria nu se consumse încă.
Mireasa continua să locuiască cu familia ei până la nuntă.
Matei 26:27-28 „Apoi a luat un pahar şi, după ce a mulţumit lui
Dumnezeu, li l-a dat, zicând: „Beţi toţi din el; căci acesta este
sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru
mulţi, spre iertarea păcatelor.” (vezi şi 1 Corinteni 11:25-26)
Ketubah are două părţi, prima fază se încheie cu primul pahar
de vin, ca şi confirmare a acceptului iniţial al înţelegerii, iar faza a
doua are loc la nuntă, şi este încheiată cu al doilea pahar de vin.
Marcu 14:24-25 „Şi le-a zis: „Acesta este sângele Meu, sângele
legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi. Adevărat vă spun
că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viţei, până în ziua când
îl voi bea nou în Împărăţia lui Dumnezeu.”
4. Legământul / Acordul Miresei: Mireasa avea dreptul să refuze
cererea în căsătorie. Dacă nu era de acord, putea refuza să bea din
paharul de vin oferit. Dar dacă a băut din acel pahar, legământul era
parafat. Singura ieşire după acel moment, pentru oricare dintre părţi,
era divorţul. Această logodnă era egală cu căsătoria legală.
Când Îl alegem pe Isus ca Domn şi Mântuitor personal, intrăm
într-o relaţie de legământ. Suntem logodiţi spiritual cu Domnul şi
respingem orice alţi dumnezei sau idoli, rămânând credincioşi Lui. La
fel ca mireasa acelor timpuri, avem toate drepturile legale prin logodnă,
chiar dacă căsătoria nu e completă până la ceremonia finală.
(Radița Vlaici)
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