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Deasupra zilei care a fost ca un sfânt dar
Dar refuzat cu sila, acum verdict de-amar.
Cum se destramă casa? (multe-ntrebări pot
fi)
Când merg până la capăt atâtea căsnicii
Care nu-l au pe Domnul? nu vezi că se iubesc
Şi că le merge bine fără sprijin ceresc?
Iar eu le spun Cuvântul care l-a spus Isus:
Vine o zi măreaţă şi-un Soare făr'apus
Iar casa fără Domnul clădită pe nisip
Se va desface toată, nu va mai fi nimic
Dar casa care-n Domnul pe stâncă s-a clă-

dit
Va fi parte cu Stânca, fiind de neclintit.
O suflet drag, ascultă şi cheamă-l pe Isus
La nunta Ta să fie, să Îl asculţi supus
O nuntă ca în Cana să fie nunta ta
Să-L laşi să îţi vorbească, să-Şi facă voia
Sa
Şi plin de bucurie Cuvântu-i să-mplineşti
Clădindu-ţi astfel casa pe stâncile cereşti
Ca-n ziua minunată să fii şi tu chemat
Cu toţi cei dragi din casă, în cerul minunat.
Emanuel Hasan
Cules de Mihaela Ghiman

MIREASĂ SCUMPĂ, MIRE DRAG
Mireasă scumpă, mire drag, un bujor cu chip aprins atâta numai:
HĂRNICIE!
am vrut s-aștern și eu, voioasă, mi-a zis: Frate!
pe-al căsniciei voastre prag, Ce vrea tot omul?
Și cum stăteam așa pe gânduri...
urarea cea mai călduroasă. SĂNĂTATE!
Urează-le, așa zic eu,
(să spun cumva tot șiru-ntreg?...
Și-am întrebat din zori pe-oricine, să aibă chipul ca al meu! sau numai una să aleg?...)
deodată, mai de către seară,
pe crini, pe nuferi:
Mai sus, pe-o coastă,
doi porumbei de nea zburară
Ce să spun?
din ceru-albastru către mine
Ce gânduri bune să le-adun? un stejar îmi zise grav:
Sunt de părere
când coborând în serpentine,
Și ce urări din zări senine?
să le urezi atât:
când iar urcând în joc duios.
PUTERE!
Apoi veniră tot mai jos
Un trandafir m-a agățat
și, după cercuri fără număr,
și,fără să mai dea binețe,
Și-apoi, din vița cea de vie, s-au așezat încet pe umăr,
mi-a zis:
ca să-mi șoptească la ureche:
Urează FRUMUSEŢE !... doi strugurei chilimbarii
mi-au zis:
Urează
Am fost trimiși din Cer,
Pe vale, firele de grâu,
pereche,cu-acest cuvânt
crescute-n brazdele de plug, BUCURII!
de la Isus:
mi-au zis:
Dar m-am oprit și la furnică. Pentru mireasă, pentru mire,
Urează-le BELȘUG!
Vreți să vă spun ce-a zis?
un singur lucru ai de spus:
Să fie casa veșnic plină,
Mi-e frică...
IUBIRE!
precum e sacul de făină.
A zis: Urarea ta să fie
Apoi, în cale,
Costache Ioanid
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„Fie Numele Domnului binecuvântat de
acum şi până în veac! De la răsăritul soarelui
până la apusul lui, fie Numele Domnului
lăudat. ” (Psalmi 113:2-3)
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O nuntă ca în Cana

„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.”
(Efeseni 5:31)

CINE VĂ VA FI
EXEMPLUL?
„Urmaţi, dar, pilda lui Dumnezeu… “
(Efeseni 5:1)
Societatea în ansamblu şi instituţiile
ei, eşuează din cauză că a abandonat tiparul iniţial după care a fost destinată să
funcţioneze.
Familia, ca structură esenţială a societăţii, se îndreaptă spre acelaşi dezastru
inevitabil, din momentul în care s-a întors cu spatele de la principiile lui Dumnezeu, adoptând cu nonşalanţă tiparul

lumii.
Noua societate a lui Dumnezeu, alcătuită din oameni treziţi la viaţă de Duhul
Sfânt şi răscumpăraţi prin credinţa în
Isus Cristos, este chemată să îşi călăuzească umblarea, urmând cu fidelitate
maximă, exemplul lui Dumnezeu. Adică, odată deveniţi copiii lui Dumnezeu,
este normal să dorim din toată inima,
imitarea celui care ne este Tată.
Din acelaşi motiv, dintre toate alternativele pe care le oferă societatea de
astăzi, doar familia creştină are şansa
sigură de experimentare a „colţului de
rai”.
Pentru ca visul acesta să se întâmple,
cei doi soţi au obligaţia sfântă să urmeze
pilda lui Dumnezeu.
Lucrul acesta este extrem de important,
deoarece de tiparul pe care îl duci în
familie, depinde cum se va consolida şi
dezvolta familia respectivă.
În timp ce exemplul Continuare pag. 2

SIMFONIA
În tăcerea-i ce-o știa dintotdeauna…
În tăcerea-i profundă, și lungă,
Nici nu știu dacă-nțelegea
Ce înseamnă „sunet”.
Glasul mamei nu-l auzise niciodată
Nici vocea surorii ce-l striga pe nume
câteodată
Se obișnuise să le iubească așa…
În tăcere…
Într-o liniște continuă…
N-avea prea multe bucurii…
Nu știa bine ce e-ntristarea…
Trăia o viață așa…
Monotonă…și-n liniște…
Nici nu se străduia să-nțeleagă prea multe
Nu merita efortul…
Ochii-i erau ferestre spre lume…
Învățase semne ce-nlocuiau cuvintele
…atât cât se putea…
Trăia în lumea lui, de tăcere...
În liniște…
Câteodată îl durea
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astfel de familie are promisiunea
fermă din partea lui Dumnezeu însuşi, că se va bucura de linişte şi
pace, chiar şi în mijlocul greutăţilor.
O astfel de familie, are garanţia însoţirii permanente a Domnului, are
garanţia călăuzirii, a siguranţei şi protecţiei Sale desăvârşite.
Se impune aşadar, pentru toţi credincioşii care întemeiază familii, să afirme cu convingere că exemplul după care vor alege să îşi trăiască întreaga viaţă
de familie va fi exemplul lui Dumnezeu.
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lumii este sluţit de păcat, marcat de egoism şi lipsă de principii înalte, cine îmbrăţişează principiile şi pilda lui Dumnezeu, va avea numai de câştigat. Când
ur-mezi exemplul lui Dumnezeu, ştii iubi ca Dumnezeu, ştii ierta ca El, ştii răbda ca El, ştii avea nădejde ca El, te ştii
smeri ca El, poţi împărtăşi bunătatea
Lui, delicateţea Lui, blândeţea Lui şi
toată frumuseţea caracterului Său. O familie care alege să trăiască după pilda
lui Dumnezeu, va fi o familie cu adevărat fericită.
Nu există nici un fel de garanţie că o
asemenea familie va fi scutită de probleme şi necazuri. Dar, în acelaşi timp, o

pastor Daniel Chereji

Într-un anumit fel… liniștea
…Până-ntr-o zi
Când ecranul îi arătă un chip real,
Cu ochii calzi și-un zâmbet vesel,
Cu părul lung, revărsându-se în valuri,
întunecat…
Într-o clipă înțelese
Ce-nseamnă s-auzi… o simfonie
Și pianul… și vioara
Flautul, violoncelul și chitara
Și senzații ascuțite de trompete
Toate îl învăluiră
Ca un val care lovește
Și-l amețiră…
Și-n creierul lui,
Sinapse grăbite stabilizau sentimente
Ce nu puteau fi oprite
…pentru prima dată el iubea…
Iubea o fată…
Și nu una oarecare…
Nu una din cele multe
Chiar pe ea…
continuare în pagina 3
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Pe fata care cu privirea ei cea caldă,
brună
Îl făcuse într-o clipă
Melodia iubirii s-o audă.
Dumnezeu făcea minunea…
Și viața-i monotonă
Se preschimba-ntr-un fluviu-nvolburat…
cu spume
Ce se prăvălea grăbit,
Așteptând revărsarea…
Întâlnirea cu marea…
Era plan din veșnicie,
Ca el să audă
Ce atâția nu aud…
Șoapta Divină i-a atins timpanul
Și mintea lui a înțeles chemarea.
Dumnezeu îi vorbise prin scripturi…
Și din păcat, s-a ridicat
Spre cer ochii și-a îndreptat
Și-a devenit copil de Dumnezeu,
O NUNTĂ CA ÎN CANA
Ce minunată-i nunta când e prezent Isus
Ai vrea pe cer să fie un soare făr' apus
Să se oprească timpul, să tot rămâi cu El
Să-i simţi dulceața vorbei, să simţi că eşti
în cer;
Şi cum spunea Maria: s-asculţi Cuvântul
Său
Şi plin de bucurie să-l împlineşti mereu
O nuntă ca în Cana e darul minunat
Să fie El la nuntă, eşti binecuvântat
Căci El te ştie bine, de-L chemi El va putea
Ca apa-n vin să schimbe, să-i vezi puterea
Sa.
Iar vinul cel de viaţă ce-i pentru mulţi mister
Să îţi deschidă ochii pe calea către cer.
Să-ți vină El la nuntă, ce har nemeritat
Şi totuşi la oricine El vine, de-i chemat!
Acolo unde-i Domnul, e sărbătoare, cânt
Și pace,bucurie şi har prin Duhul Sfânt.

Iertat de orice păcat…
Împreună cu ea…
Aleasa inimii lui,
În fața bisericii în sărbătoare,
În fața „martorilor văzuți și nevăzuți”,
Au declarat că au parte de iertare
Că Domnul a făcut minunea
Ei au primit mântuirea.
Și iată-i azi… mire și mireasă
Împreună promit să trăiască o viață aleasă
Onoare să aducă cerului
Cinste Numelui Domnului.
Te rugăm Doamne
Ține-i în mâna Ta.
De-ar veni vreo furtună
Nu-i lipsi de ocrotirea Ta
Să trăiască în pace și fericiți
Până-n gloria Ta, nedespățiți.
Camelia Sabău
De-acolo se-ntocmeşte căminul de creştin
Pe baza ascultării Cuvântului divin
Când tot ce Domnul spune cei doi vor împlini
Pân' la sfârşit vor merge uniţi spre O nuntă
fără Domnul e-o casă pe nisip
Când va veni furtuna,nu va lăsa nimic
Fără de El la nuntă, fără Cuvântul Său
O casă este ţinta usoară-a celui rău
Căci casa nu-i clădită pe stânca de granit
Nimic neavând din Domnul, clădită-i pe
nisip
Şi chiar dacă se-ncepe cu chiot, dans şi joc
Cu clinchet de pahare, în toasturi de noroc
Când trece ziua "mare" urmeaz-o altă zi
Ziua nesiguranţei a tot ce va veni.
Iar când vine furtuna, fără preget lovind
Din casă mai rămâne un abur rătăcind
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