Ai vrut Isus ca peste suferință,
Peste necazuri, peste încercări,
Peste furtuni ce tulbură adesea
A vieții noastre zbuciumate mări
Să se-ntâlnească-n zborul lor de-o clipă
Aceste două inimi calde-n brațul Tău
O priveghează Doamne-a lor iubire
Păzește-i Tu de tot ce este rău.
Revarsă-ți, Doamne, binecuvântarea
Învăluie-i în harul Tău fierbinte
Primi-vor blânda Ta îmbrățișare
Și harul Tău preabunule Părinte.
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De vă-nconjoară mândrele cunune
De veșnic tânăr brad și albe flori
Pământul nu vă va scuti de-o cruce
Sub care veți cădea adeseori.
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Vei inunda-n lumina Ta, o, soare
A lor călătorie pământească
Cu Tine au pășit în pragul vieții
Ajută-i tot cu Tine să sfârșească.
Împodobiți de flori de tinerețe
Și de credința voastră în Isus
Voi, cei ce azi vă-mpreunară-ți mâna
Vă ațintiți privirile în sus.
Acelui ce acum îi stați în față
Să-i implorați cu sete ajutorul
Sădească El în inimile voastre
După cereasca viață aprig dorul.
Încrezători și plini de fericire
Cum sunteți azi, nu știm de veți mai fi
De v-au primit cântări de proslăvire
Și lacrimi poate vă vor mai primi.

Dar fiți plini de nădejde
Domnul știe să-și crească florile ce le-a
sădit
La fel ca ele trecători prin viață
Îl veți vedea în cer de l-ați iubit.

Să staţi mereu umblând de mână
Prin orice greu sau încercare;
Cu dragostea din cer stăpână
Şi prinşi de-a Lui îmbrăţişare.

Voi suflete ce-n valuri zbuciumate
Găsiră-ți stâncă tare în Isus
La El să cereți doar ajutoare
Că fericiți deplin veți fi doar sus.

Lăsaţi în voi drept oglindire
Preasfântul chip cu iz ceresc
Şi dezbrăcaţi în duh de fire
Nu urmăriţi ce-i pământesc.

Ai vrut Isus ca peste suferință,
Peste necazuri, peste încercări,
Peste furtuni ce tulbură adesea
A vieții noastre zbuciumate mări

Purtaţi dorinţa împlinirii
Şi-a fericirii celuilalt,
Aşa izvoru-îndrăgostirii
Rămâne veşnic viu şi cald.

Să se-ntâlnească-n zborul lor de-o clipă
Aceste două inimi calde-n brațul Tău
O priveghează Doamne-a lor iubire
Păzește-i Tu de tot ce este rău.

Să fie flacără nestinsă
Voinţa ascultării de Cuvânt;
Când doi trăiesc aşa iubire-aprinsă
Ei sunt în rai nu pe pământ.

MARIUS ŞI
AMALIA

Cules de Amalia Matei
Un drum frumos vă stă în faţă,
Ţesut în voi cu dragoste de sus;
Porniţi pe el din zori de dimineaţă
Şi până la-nserare să mergeţi cu Isus.

DM
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Va curge har în casa voastră
Şi bucurii ce-ating sublimulCa două flori şezând în glastră
Că l-aţi ales pe Domnul primul.

Sunt mii de binecuvântări nespuse
Ce stau să îşi reverse harul
Spre două vieţi ce sunt ascunse
În Cel ce-a biruit Calvarul.
Povestea asta de iubire
Se scrie azi sub ochii Lui;
Uniţi mireasă şi cu mire,
Păşesc conduşi de braţul Domnului.
pastor Daniel Chereji

FAMILIA FERICITĂ
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său
și pe mamă-sa, și se va lipi de nevastăsa, și cei doi vor fi un singur trup.
Taina aceasta este mare…” (Efeseni 5:
31)
Românii i-au spus: căsătorie…. Și au
înălțat-o la rangul de „artă”… „arta
conviețuirii compatibile a doi oameni
incompatibili…”
Și un bărbat căsătorit cu o femeie,
formează o nouă familie… Familia…
un controversat subiect de discuții…
azi, mai mult ca oricând… Familia:
„celulă a societății”, „nucleul civilizației”, „instituție”, „temelie morală”… „Familia reprezintă raiul într-o
lume nemiloasă” (Christopher Lasch)
De-a lungul timpului, filozofi cu tot
felul de orientări au scris despre familie
și căsnicie, dezvoltând acest subiect pe
gustul oricui… Poți să găsești scrieri sau
meditații care să se potrivească exact
concepțiilor tale despre căsătorie sau
familie…
Dar, oare Cel ce-a creat familia…
atunci la început, în grădina Eden... nu
știe El cel mai bine cum trebuie să fie
familia?…
Atunci când Dumnezeu l-a creat pe
om „din țărâna pământului” când peste
chipul frumos modelat „i-a suflat în
nări suflare de viață”, Adam a primit și
puterea de a-și iubi soția la fel cum Hristos a iubit Biserica… În moștenirea lui
genetică care venea de la Dumnezeu, a
primit informația dragostei… a dragostei necondiționate… a celei asemenea dragostei pentru propriul trup.
(Efeseni 5:28)
Înzestrându-L cu tot ce are nevoie
pentru a iubi, Dumnezeu îi transmite
scurt… fără multă filozofie: „încolo
fiecare din voi să-și iubească nevasta
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ca pe sine”… (Efeseni 5:33)
Romantismul… este o atitudine… un
comportament dominat de sensibilitate,
de imaginație, cu înclinații spre lirism și
spre visare care te poartă subtil spre
melancolie…
Ce moment romantic a fost atunci în
Eden, când Domnul Dumnezeu a zis:
„nu este bine ca omul să fie singur…”
(Geneza 2:18)
Atunci când a trimis peste Adam „un
somn adânc”… „a luat una din coastele
lui”, și a făcut femeia …
Iată momentul când Dumnezeu a creat
prima familie…
Și Domnul Bun, Atotcunoscător, în
ființa inocentă, de-abia creată, respectând legi genetice ce numai peste mii de
ani avea omenirea să le descopere, a implantat informație genetică care s-o facă
să știe să fie „ajutor potrivit pentru el”
(Geneza 2:18)
Ce minunată familie! El știa s-o iubească și ea știa să-l ajute…
Trecut-au de atunci, mii de ani… dar,
secretul pentru fericirea în familie, a
rămas același: iubește-o „cum a iubit
Hristos biserica”… și tu ca „un ajutor
potrivit”, ajută-l să fie „capul”…
„după cum și Hristos este capul Bisericii.
Dumnezeu, prin Cuvânt divin, ne
învață să trăim în familie: „ …nu fiți
nepricepuți, ci înțelegeți care este voia
Domnului… Mulțumiți totdeauna lui
Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului nostru
Isus Hristos. Supuneți-vă unul altuia
în frica lui Hristos.” (Efeseni 5:17; 2021)
Ar fi bine să trăim în familiile noascontinuare în pagina 3

tre așa cum ne învață Dumnezeu… concepțiile și ideile omenești când nu se
bazează pe principii divine, aduc numai
dezamăgire, despărțire și nefericire. Dar,
Dumnezeu are pentru copiii Lui un plan
minunat. Viața fiecăruia dintre noi, este în
Mâna Lui binecuvântată… și ce-ți poți

FIȚI TARI
Amalia și Marius, sunteți doi tineri
frumoși și binecuvântați. Dumnezeu v-a
creat într-un mod extraordinar și v-a ales
unul pentru altul, a știut cum să vă croiască
drumul, cum să vă formeze și să vă maturizeze prin experiențele de viață în așa
fel încât să deveniți ajutorul potrivit al
celuilalt iar la momentul hotărât de El să
vă găsiți și să vă uniți viețile. E minunat să
vezi cum Dumnezeu Își duce planul la îndeplinire!
Azi, în această zi minunată aveți lângă
voi familia, prietenii și oamenii dragi vouă
care se bucură pentru și împreună cu voi,
dar mai important este faptul că Dumnezeu este lângă voi și vă dă binecuvântarea în acest nou început. Fie ca El să vă
fie mereu călăuză și ajutor. Vă las o cântare cu un mesaj plin de speranță care sper
din tot sufletul să fie o încurajare pentru
voi în căsnicia voastră.
„Fiți tari în Domnul, fiți plini de nădejde,
Scutul vostru e Cel ce-n veci e neschim-

dori mai mult decât să ai o familie condusă
de Domnul Domnilor… de Creatorul?...
Drum bun Amalia și Marius… Vă
dorim o familie fericită, călăuzită de Cel
Atotputernic!
Camelia Sabău

bător.
Ca vulturii zburați cu putere,
Chemând al Său Nume, sunteți biruitori.
R: Fiți tari, fiți tari, fiți tari în Domnul
Și plini de nădejde, El vă va călăuzi!
Fiți tari, fiți tari, fiți tari în Domnul,
Bucuroși că prin El veți birui!
Îmbrăcaţi toată armura primită de la
Domnul.
Apărarea o lăsați în grija Domnului.
El va sta alături în a luptei grea cumpănă
Calea deschizând prin lumina Lui.
Fiți tari în Domnul, fiți plini de nădejde,
Aprindeți în voi focul sfântului Său zel.
Nu tremurați, biruința cea veșnică
Numai a Lui e și a voastră în El!”
Roxana Tentiș
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