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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
Înstrăinarea omului de Divinitate a 

transformat familia într-o instituţie bazată doar 
pe un contract scris între 2 parteneri uneori chiar 
de acelaşi sex iar dragostea jertfitoare a fost 
înlocuită în cuplu de dragoste carnală,trecătoare 
Nu este de mirare că zilnic se fac şi se desfac 
contracte maritale, asemenea celor din domeniul 
afacerilor, iar uneori contractele sunt ignorate 
cuplurile, preferând convieţuirea în concubinaj 
fără binecuvântarea lui Dumnezeu. 

Niciodată ca în vremurile din urmă familia nu 
a fost supusă unor presiuni mediatice aşa de 
intense şi nu a fost primejduită aşa de puternic 
de practicarea sub semnul normalităţi şi sub 
masca drepturilor individuale a homosexualităţii, 
lesbianismului, pornografia şi divertismentului 
dezbrăcat de reguli morale şi de bunul simţ. 

Omul vremurilor noastre trebuie să ştie că 
familia a fost instituită de Dumnezeu şi nu poate 
dăinui decât pe baza principiilor şi a regulilor 
divine. Regulile familiei moderne instituite pe 
baza filozofiei bunului plac al partenerilor cu 
ignorarea totală a voii divine conduc familia la 
faliment. Când se clatină familia ca instituţie 
socială se clatină temeliile lumii căci fiecare 
familie falimentară este de fapt o piatră scoasă 
din soclul pe care se clădeşte societatea umană. 
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Cauza falimentului familie moderne nu este 
lipsă consilieri psihologice a cuplului ci 
falimentul spiritual ca urmare a înstrăinări 
omului de Dumnezeu. 

Prin cartea FAMILII PENTRU CER, Cornel 
Miclea propune cititorului modelul familiei după 
inima lui Dumnezeu Pentru exemplificare, 
studiu şi învăţătură autorul aduce de pe paginile 
Sfintei Scripturi pe paginile cărţi sale experienţa 
multor familii care au crezut în Dumnezeu,şi-au 
pus nădejdea deplină în promisiunile lui pentru 
viaţa aceasta şi pentru veşnicie. L-au respectat, 
ascultat şi iubit cu o dragoste jertfitoare, 
mărturisindu-L ca Domn în viaţa de fiecare zi. 

Lumina care vine din Duhul ce dă putere de 
viaţă Sfintei Scripturi se degajă din plin şi din 
cartea lui Cornel Miclea jalonând foarte clar 
drumul spre cer şi pentru familia zilelor noastre, 
pentru familiile tuturor celor care doresc să 
trăiască în comuniune cu Dumnezeu aici pe 
pământ şi pentru veşnicie. 

Fără să o spună explicit cartea lui Cornel 
Miclea ne aduce aminte de faptul că mărturia 
noastră a creştinilor trebuie să înceapă din 
familie în relaţii cu cei mai apropiaţi apoi să se 
răsfrângă ca o binecuvântare peste cei în 
mijlocul cărora ne-a aşezat Dumnezeu. 

 
Viorel Horea Ţântaş - Scriitor  
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PREFAŢĂ 
 
Printre publicaţiile profane care ne 

înconjoară, lumina tiparului salută întotdeauna 
cărţile apărute în lumina lui Dumnezeu. Un 
astfel de salut în bucuria Duhului Sfânt, Care 
călăuzeşte spre tot ADEVĂRUL, îl adresăm şi 
noi la apariţia cărţii „Familii pentru cer”, a 
fratelui pastor Cornel Miclea de la Huedin.  

Într-o societate care sub incidenţa 
secularizării şi globalizării atentează la valorile 
familiei, o întoarcere la reflexia spirituală 
scripturistică este absolut necesară. Autorul 
propune în primul rând o cercetare a familiilor 
virtuoase din Vechiul Testament, al căror 
exemplu trebuie să constituie modele de mare 
valoare pentru noi creştinii. Între modelele 
prezentate, fiecare cititor interesat îşi poate 
regăsi familia ca întreg şi se poate regăsi pe sine 
ca individ şi poziţia ce o are tată, mamă sau 
copil. Mesajul central al cărţii este unul foarte 
clar: familia este cea mai de preţ instituţie făurită 
de Dumnezeu pentru a-şi împlini în omenire 
planul Său de mântuire pentru cei care doresc 
să-L urmeze ”din toată inima, din tot cugetul şi 
cu tot sufletul.” 

Abordarea tematicii depăşeşte simpla 
naraţiune a textului biblic, autorul înscriindu-se 
cu adevărat pe linia studiului biblic. Fiecare 
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familie, analizată cu maximă atenţie în dorinţa 
de a furniza cititorului toate aspectele morale şi 
spirituale ale personajelor biblice aduse în 
lumină. 

Un plus deosebit al lucrării misionare de faţă 
este acela al acordării la sfârşitul unor capitol a 
punctului de teologie practică rezolvabilă prin 
voinţa noastră a cititorilor: „Aprofundează, 
actualizează, aplică!”. Milostivul Dumnezeu 
prin puterea Sfântului Duh să ne ajute să putem 
da răspuns bun la întrebările ce ne sunt adresate. 

De mare folos credem că vor fi şi 
îndemnurile din capitolul „Întrebări actuale şi 
răspunsuri biblice”, unde sunt tratate probleme 
frecvente cu care se întâlnesc membrii 
comunităţilor noastre. Cartea ce tocmai o ai în 
mână poate să te înveţe, să mustre, să îndrepte, 
să dea înţelepciune în pregătirea familiei tale 
pentru cer, o recomand fără rezerve tuturor 
familiilor, în special tinerilor  care au răspuns la 
întrebările lor în cartea aceasta. 

Dumnezeu să-i răsplătească autorului pentru 
munca duhovnicească depusă, iar cititorilor de 
hrană divină scrisă, dimpreună cu familiile lor, 
să le fie călăuză către RAI, locul unde 
Dumnezeu ne aşteaptă să îi facem „o vizită cât 
veşnicia”. 

 
Ştefan Sână  

Directorul Fundaţiei Emanuel 
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CITATE CELEBRE DESPRE FAMILIE 
 

„Un proverb este un discurs de 
înţelepciune redus la o singură frază, o latură a 
adevărului care scânteiază”. Daniel Brânzei  

„În familie, tinerii trebuie să respecte 
părinţii, în afara căminului pe toată lumea, iar în 
singurătate pe ei înşişi”. Demetrius 

„Este nevoie de doi pentru a face o căsnicie 
să fie un succes, şi doar de unul pentru a o 
transforma într-un eşec.” Herbert Samuel 

„O căsnicie reuşită constă întotdeauna 
dintr-un triunghi: bărbatul, femeia şi 
Dumnezeu.” Cecil Myers 

„Astăzi avem biserici slabe fiindcă avem 
familii slabe. Avem familii slabe fiindcă avem 
soţi si taţi slabi. Avem soţi şi taţi slabi fiindcă 
aceştia nu au fost învăţaţi principiile biblice 
fundamentale ale familiei şi ale creşterii 
copiilor.” Bill Gothard 

„Câinilor le vine uşor să-şi arate 
afecţiunea. Ei nu se îmbufnează şi nu stau 
supăraţi. Nu fug niciodată de acasă când sunt 
trataţi nedrept. Nu se plâng niciodată de 
mâncarea ce li se dă. Nu se plâng de cum arată 
casa. Sunt cavaleri şi curajoşi. Gata să-şi 
protejeze stăpâna cu preţul vieţii lor. Le plac 
copiii, indiferent de cât de gălăgioşi şi supărători 
sunt ei. Câinilor pur si simplu le place să fie în 
compania lor. De fapt, câinii fac concurenţă 
 7



soţilor şi dacă aceştia ar copia mai mult din 
virtuţile lor, viaţa în familiile noastre ar fi mult 
mai plăcută.” Billy Graham  

„Creştinul se presupune să-şi iubească 
aproapele, iar de vreme ce nevasta lui îi este cel 
mai «aproape», ea ar trebui să însemne 
dragostea lui cea mai profundă.” Martin Luther  

„Viaţa de familie este cea mai mare 
provocare pentru un muritor, fiind locul unde se 
oferă şi se primeşte cel mai mult.” Luigi Mitoi 

"Căsnicia este arta convieţuirii compatibile 
a doi oameni incompatibili.” 

„Fă din restul căsniciei tale perioada ei cea 
mai frumoasă!Copiii tăi sunt plecaţi sau pleacă 
în curând de acasă. Este timpul să te concentrezi 
din nou asupra viitorului tău şi în special asupra 
căsniciei tale.” Claudia si David Arp 

„Căsnicia este un permanent test al 
caracterului. Ea nu ne face nici mai buni, nici 
mai răi, ci doar intensifica (evidenţiază) la bine 
şi la rău ceea ce deja se găseşte în noi.” Sydney 
J. Harris  

„Familia este cea mai elementară formă de 
organizare. Fiind prima comunitate de care se 
ataşează un individ cât şi prima autoritate sub 
care acesta învaţă să trăiască, familia este cea 
care stabileşte valorile cele mai fundamentale 
ale unei societăţi.” Charles Colson 

„Medicamentele şi sfaturile sunt două 
lucruri mai plăcute de oferit decât de primit.” 

 8



 

INTRODUCERE 
 
Dumnezeu a instituit familia pentru a-şi 

împlini planul etern privind fericirea şi bucuria 
membrilor ei. Pământul cu starea decăzută în 
care suntem este rodul alegerii şi neascultării 
omului. Înainte de a fi Biserica sau orice altă 
instituţie pe acest pământ. Dumnezeu a făurit 
această minunăţie care dăinuieşte de 
aproximativ 6000 de ani. Societăţile care au 
respectat familia au prosperat iar degradarea 
accentuată a familie azi este încă un semn că ne 
apropiem de sfârşitul prevestit de Biblie. 
Destinul final în planul divin şi etern este un cer 
şi un pământ nou unde va domni neprihănirea. 
În noua creaţie fără păcat vor fi transferate de pe 
pământ doar familiile care au avut un mod de 
viaţă şi un standard spiritual după Scripturi. 
Familiile prezentate în această carte au fost 
familii obişnuite, trăind sub acelaşi cer, au 
inspirat acelaşi aer şi au umblat pe acelaşi 
pământ ca şi noi, dar în medii şi situaţii diferite. 
De cele mai multe ori aceste familii au avut 
greutăţi şi piedici mult mai mari decât ale 
noastre sau ale contemporanilor lor, dar s-au 
calificat la standardul divin pentru a popula 
cerul şi astfel pe drept sunt numite familii pentru 
rai ori pentru cer. Obişnuiesc periodic, la 
îndemnul Duhului, să studiez împreună cu 
biserica unde slujesc teme actuale de importanţă 
majoră. În urmă cu câţiva ani am prezentat 
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Bisericii Betel Huedin studiul acesta care apoi, 
prin harul Domnului şi sponsorizarea unor fraţi 
inimoşi, vede lumina tiparului.  

Cel care merită toată slava şi gloria, 
întotdeauna şi din partea noastră a tuturora este 
Dumnezeu, Lui doresc să îi mulţumesc pentru 
harul acordat de a scrie această carte. 

Mulţumesc părinţilor pentru exemplu ce ni  
l-au arătat. În mijlocul multor greutăţi de tot 
felul au reuşit cu ajutorul Lui să îndrume spre 
Împărăţia cerească pe toţi cei 9 copii ai lor. Iată 
ce îmi spunea tata, cu câteva zile în urmă, la 
peste 82 de ani despre reuşita în căsnicie. I-am 
cerut doar câteva cuvinte şi fără o prealabilă 
pregătire a spus: Familie însemnă unitate 
pentru toţi membrii ei, unitate în primul rând 
în învăţătură. Dacă unitatea în lucrurile 
materiale aduce progres, cu siguranţă, unitatea 
familiei lângă Scripturi va aduce fericire 
eternă tuturor membrilor ei. Aceasta este cheia 
biruinţei pe care v-o doresc, dragii mei. 

Mulţumesc scumpei mele soţii care, prin 
rugăciunile şi osteneala ei, zilnice îmi este de 
mai bine de 20 de ani ajutorul potrivit dat de 
Dumnezeu, pentru răbdarea pe care o are ea şi 
cei 4 copii ai noştri cu mine, fiind mereu ocupat 
cu slujirea Bisericii. Nu am reuşit încă să fiu un 
soţ şi tată ideal, însă am început procesul acesta 
şi doresc să îl continuu prin harul Lui  

Mulţumesc Bisericii Domnului din Huedin 
unde slujesc pentru dragostea şi rugăciunile lor 
înălţate înaintea lui Dumnezeu, pentru slujba pe 
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care Domnul mi-a dat-o. Întotdeauna, oamenii 
lui Dumnezeu ascultă de îndemnul „Faceţi în 
toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni 
şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, 
şi rugăciune pentru toţi sfinţii, şi pentru mine, 
ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea 
cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina 
Evangheliei (Efeseni 6:18-19). 

Mulţumesc frumos celor ce au corectat 
manuscrisele sau au făcut recenzii acestei cărţi, 
mai ales celor ce au contribuit la apariţia acestei 
cărţi. Doresc ca bunul Dumnezeu să îi 
răsplătească. Mulţumesc Editurii Risoprint din 
Cluj, în special familiei Pop, fără a cărei 
dragoste nu ar fi apărut 
această carte. De 
asemenea, doresc să 
mulţumesc şi celor care 
m-au refuzat sistematic 
cu „diplomaţia” 
caracteristică vremurilor 
actuale când le-am cerut 
sprijin de un fel sau 
altul. Prin refuzul lor m-
au ajutat să îmi cunosc 
prietenii adevăraţi şi 
mai ales să constat încă 
odată cât de scurtă poate 
fi uneori memoria omenească. Nu e nevoie să le 
scriu numele, se ştiu ei, acum îi cunosc şi eu şi, 
mai ales, ne cunoaşte Dumnezeu. 

Nu toate familiile 
Pământului sunt pentru 
cer şi nu tot ce oamenii 
numesc familie este cu 
adevărat familie după 

Scripturi. Din nefericire 
sunt multe familii care 

trăiesc doar pentru sine 
şi călătoresc spre iad. 

Ele sunt marcate de 
imoralităţi de tot felul 

sau altele sunt sub 
influenţa duhurilor de 
cârtire, nemulţumire, 

mândrie sau alte păcate 
ori rătăciri condamnate 

de Biblie. 
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Trăsăturile familiilor studiate în această 
carte sunt doar creionate şi nu detaliate. Sub titlu 
anumitor capitole sunt notate referinţe biblice 
care sugerez a fi studiate, urmând ca fiecare 
cititor să răspundă la întrebările aşezate la 
finalul acelor capitole sub titlu: 
APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ. 
Astfel lecturarea acestei cărţi va fi cu folos de 
mântuire pentru fiecare şi familiile noastre. 
Alături de exemplul familiilor prezentate la 
sfârşitul cărţi veţi găsi capitolul de întrebări 
actuale şi răspunsuri biblice unde te vei regăsi cu 
frământările şi problemele tale şi ale semenilor 
tăi  „Binecuvântează dar casa robului Tău, ca să 
dăinuiască pe vecie înaintea Ta! Căci Tu, 
Doamne Dumnezeule, ai vorbit, şi, prin 
binecuvântarea Ta, casa robului Tău va fi 
binecuvântată pe vecie”. 2 Samuel 7:29  

Dorinţa mea este ca toate familiile bisericii 
unde slujesc să fie familii pentru rai. Doresc ca 
Domnul să împlinească asta şi pentru tine, 
cititorule, de oriunde ai fi. Fiţi binecuvântaţi, 
dragii mei!  

 
„…Iar a Celui ce, prin puterea care 

lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult 
decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slava 
în Biserică şi în Cristos Isus, din neam în neam, 
în vecii vecilor! Amin!” (Efeseni 3:20-21) 
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IMPORTANŢA FAMILIEI  

 
Importanţa unui studiu biblic este 

determinată de respectul faţă de cerinţele 
Cuvântului spre care tinde orice creştin adevărat. 
Oricine citeşte Biblia cu inima curată va observa 
repede mulţimea citatelor care vorbesc despre 
familie. Unele pasaje sunt instrucţiuni pentru 
bunăstarea familiei iar în altele sunt detailate 
succesele sau eşecurile altora. Avem anumite 
doctrine notate doar o dată în Biblie şi le 
respectăm. Cum ar trebui să tratăm învăţătura 
despre familie care este 
presărată în toate cărţile 
Bibliei? De asemenea, 
nu putem ignora ci, 
dimpotrivă, suntem 
mâhniţi de gradul ridicat 
de imoralitate şi de 
păgânism ce a cuprins 
acest veac rău şi 
păcătos; asta ne obligă 
la o atitudine şi o practică creştine. Familia este 
ţinta continuă a diferitelor atacuri furibunde 
pentru că este instituită de Dumnezeu. Din 
nefericire multe familii numite creştine nici nu 
mai tind spre standardul Bibliei şi nu sunt 
interesate de cerinţele Cuvântului ci mai degrabă 

Familia este una din 
minunile pe care le 

săvârşeşte Dumnezeu şi 
astăzi în lumea asta rea şi 

egoistă. Două personalităţi 
străine uneori foarte 

diferite una de cealaltă 
s-au întâlnit de câteva ori 
şi un foc se aprinde în 

inimile lor încât nimic nu îi 
mai poate despărţi. 
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caută ce este comod si general acceptat. Mulţi 
tineri neobişnuiţi să îşi împlinească datoriile nu 
vor să întemeieze o familie care are multe 
responsabilităţi ci mai degrabă trăiesc în 
concubinaj şi în preacurvie. Flagelul acesta s-a 
extins aşa de mult încât pedeapsa lui Dumnezeu 
a început în societatea contemporană prin bolile 
incurabile, ce s-au înmulţit cu tot progresul 
ştiinţei. Răzvrătirile şi rătăcirile spirituale 
demonstrate de sectele sau falsele biserici 
înfiinţate din dorinţa de interes meschin a 
liderilor lor este o altă faţă a pedepsei divine 
pentru toţi fiii neascultării. Fiecare creştin este 
încurajat în aspra luptă cu păcatul ştiind că în 
suveranitatea şi dragostea eternă a Dumnezeului 
nostru suntem aleşi pentru Sine. Familia este una 
din minunile pe care le săvârşeşte Dumnezeu şi 
astăzi în lumea asta rea şi egoistă. Două 
personalităţi străine uneori foarte diferite una de 
cealaltă s-au întâlnit de câteva ori şi un foc se 
aprinde în inimile lor încât nimic nu îi mai poate 
despărţi. Părinţii sunt gata să se jertfească pentru 
copilul lor pe care l-au crescut cu greu uneori şi 
cu multă grijă şi-n anii de liceu sau puţin mai 
târziu vine cineva care ocupă şi direcţionează 
gândurile, frământările si mai ales timpul şi 
viitorul lui sau al ei. Acum înţeleg de ce soacrele 
acceptă aşa greu pe „străinul sau străina” adusă 
de Dumnezeu prin preajma lor. Când i-a fost 
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bolnav sau la greu pruncul mamei nimeni nu a 
ajutat-o iar acum când să se bucură alături de 
fiica sau fiul ei crescut mare altcineva are 
întâietate faţă de ea. E posibil? Asta e o minune 
ce numai Dumnezeu o poate întotdeauna realiza. 
El aduce o fiica sau un fiu de a Lui uneori de 
departe alteori de mai aproape, îi uneşte pentru 
restul vieţi şi îi responsabilizează pentru grija 
reciprocă si misiunea familiei. Iată câteva 
adevăruri despre familia 
umană care vorbesc de 
importanţa, rolul şi locul 
pe care îl are ea în 
umanitate: 

 

 Familia este cea 
mai eficace şi mai 
complexă instituţie pentru 
învăţarea deprinderilor 
din viaţă. În copilărie şi în 
sânul familiei sunt aşezate 
bazele tuturor deprin- 
derilor de mai târziu 
necesare întregii vieţi.  

Familia este şi cea mai 
grea şcoală, ale cărei 

examene, nu sunt date în 
câteva zile doar, sau în 

diferite sesiuni, ci ţin 
toată viaţa, aşa că 

eşecurile şi biruinţele 
dintr-o etapă a vieţii 

amprentează etapa 
următoare. Biruinţele 

sunt plăcute dar 
împreună cu insuccesele 

noastre sunt benefice 
formării caracterului 
nostru. Din pruncie şi 

până la adânci 
bătrâneţi, fiecare etapă 

a dezvoltării noastre are 
propriile examene. 

 Cei mai buni învăţători sunt părinţii şi 
ceilalţi membri ai familiei. Ei sunt educatorii cei 
mai atenţi, plini de dragoste şi înţelegere, al 
căror exemplu ne urmează oriunde am fi. 
Importanţa celor „şapte ani de acasă” este 
covârşitoare Buna educaţie şi autoritatea 
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părintească conduc la roade dulci iar lipsa 
acestora înseamnă amărăciune, nevoi şi lacrimi, 
uneori zadarnice.  

 În această şcoală a familiei nimeni nu 
poate absenta pentru că toţi vin în lume într-o 
familie, chiar dacă unele sunt destrămate. 
Majoritatea întemeiază o familie şi, la final, 
când anii sunt grei, toţi vor părtăşia unei familii, 
de care avem mare nevoie la plecarea din lumea 
aceasta.  

 Familia este o instituţie divină, de 
aceea are cea mai înaltă asistenţă posibilă, pe 
cea a lui Dumnezeu şi a oştirii Sale cereşti gata 
să intervină în vreo misiune în favoarea celor ce 
vor moşteni raiul.  

 Familia este şi cea mai grea şcoală, ale 
cărei examene, nu sunt date în câteva zile doar, 
sau în diferite sesiuni, ci ţin toată viaţa, aşa că 
eşecurile şi biruinţele dintr-o etapă a vieţii 
amprentează etapa următoare. Biruinţele sunt 
plăcute dar împreună cu insuccesele noastre sunt 
benefice formării caracterului nostru. Din 
pruncie şi până la adânci bătrâneţi, fiecare etapă 
a dezvoltării noastre are propriile examene.  

 Familia este baza societăţii, a 
bisericilor noastre. De trăinicia şi fericirea ei 
depind celelalte instituţii de pe Pământ. În graba 
lui nebună de a distruge Pământul, Diavolul 
loveşte mereu în familie. Studiul familiilor ce au 
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biruit este foarte important pentru că oferă tipare 
temeinice demne de urmat pentru biruinţa 
noastră. În capitolul următor voi prezenta câteva 
criterii care definesc portretul familiilor ce 
călătoresc prin lumea asta pentru cer 

Biblia are patru Evanghelii scrise de Matei, 
Marcu, Luca şi Ioan, iar batjocoritorii spun că 
sunt trei şi continuă ei Luca şi Matei, iar 
diavolul ar vrea să nu fie nici una. Bineînţeles 
batjocoritorii au doar dispreţ nu şi adevăr. Pentru 
că, în realitate, pe lângă cele patru Evanghelii 
scrise în Biblie sunt mult mai multe în viaţa 
cotidiană. Fiecare creştin adevărat este o 
Evanghelie vie. Fiecare dintre noi are şi 
transmite un set de valori sau reguli, deci avem o 
Evanghelie. Care este Evanghelia ta şi a familiei 
tale? Dumnezeu aşteptă de la fiecare dintre noi 
şi familiile noastre să fim o Evanghelie sfântă, 
evident trăită în acelaşi spirit cu cele scrise. 
Alături de datele generale ale fiecărei familii voi 
zăbovi mai îndelungat asupra exemplului şi 
învăţăturii ce reiese din practica lor. Aceasta este 
adevărata carte de vizită. Nu toate familiile 
Pământului sunt pentru cer şi nu tot ce oamenii 
numesc familie este cu adevărat familie după 
Scripturi. Din nefericire sunt multe familii care 
trăiesc doar pentru sine şi călătoresc spre iad. 
Ele sunt marcate de imoralităţi de tot felul sau 
altele sunt sub influenţa duhurilor de cârtire, 
nemulţumire, mândrie sau alte păcate ori rătăciri 



condamnate de Biblie. Prea repede şi prea mult 
creştini se aseamănă cu sistemul lumii 
păcătoase, acceptând valorile lor în familie şi 
societate. Ce este foarte grav că în domeniul 
eclesiastic (bisericesc) suntem influenţaţi şi am 
copiat tiparele oamenilor fără Dumnezeu. 

Orice familie îşi are originea în Dumnezeu. 
Fără ajutorul lui nu ar putea dăinui (Efeseni 
3:15). Odată înfiinţată familia, călătoreşte pe un 
drum cu sens unic, adică nu te mai poţi întoarce 
odată intrat în căsătorie, căci „Dumnezeu urăşte 
despărţirea în căsătorie” (Maleahi 2:16). 

 18



 
CRITERII DEFINITORII  

ALE FAMILIILOR PENTRU RAI 
 
Din multele familii consemnate în Biblie 

am ales doar familiile care au un anumit 
standard şi îndeplinesc anumite criterii. Deşi nu 
sunt numite astfel în Biblie aceste criterii răzbat 
sub diferite forme din studiul Sfintei Cărţi.  

 
Criteriul datelor generale, morale şi 

spirituale sănătoase: soţie, soţ, părinţi, copii. 
Pentru Dumnezeu acestea sunt date foarte 
importante; ele contribuie la reuşita misiunii 
primite. Evreii, ca şi creştinii nu se pot căsători 
cu oricine, oricum şi oriunde. Ei sunt oameni 
speciali, la fel este căsătoria şi întreaga lor viaţă. 
Cei aleşi pentru slujbă şi pentru cer trebuiau să 
se căsătorească în 
aceeaşi seminţie, iar în 2 
Corinteni. 6:14 este 
transmis acelaşi mesaj: 
„Nu vă înjugaţi la un jug 
nepotrivit cu cei 
necredincioşi. Căci ce 
legătură este între neprihănire şi fărădelege? Sau 
cum poate sta împreună lumina cu întunericul?” 

Familia creştină, prin 
rânduiala şi autoritatea ei 
biblică este o anticipare a 

vieţii eterne. Cine are 
harul de a avea familie şi 
nu e credincios ei nu are 

şanse de fericire în 
împărăţia eternă.  

Criteriul mesajului divin. Asta înseamnă 
că în timpul vieţii lor, măcar unui membru din 
familie Dumnezeu i-a vorbit în mod special. 
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Bineînţeles că ceilalţi membri ai familie s-au 
subordonat descoperirii primite. Acest criteriu 
ne aminteşte de standardul spiritual înalt al 
acestor familii pentru că un Dumnezeu sfânt 
foloseşte oameni sfinţiţi. Totuşi, temelia tare a 
lui Dumnezeu stă nezguduită, având pecetea 
aceasta: „Domnul cunoaşte pe cei ce sunt ai 
Lui”; şi: „Oricine rosteşte Numele Domnului, să 
se depărteze de fărădelege!” Într-o casă mare nu 
sunt numai vase de aur şi de argint, ci şi de lemn 
şi de pământ. Unele sunt pentru o întrebuinţare 
de cinste, iar altele pentru o întrebuinţare de 
ocară. Deci dacă cineva se curăţeşte de acestea, 
va fi un vas de cinste, sfinţit, folositor stăpânului 
său, destoinic pentru orice lucrare bună.” 
2Timotei 2:19-21 

Criteriul lucrării. După primirea 
mesajului aceste familii au avut o lucrare 
specială de îndeplinit în folosul poporului evreu, 
al comunităţii în care au trăit sau al bisericii.  

Criteriul posterităţii ne spune că 
Dumnezeu a amintit aceste familii şi în 
generaţiile următoare. Astfel avem informaţii şi 
mărturii ale proorocilor, ale Domnului ori ale 
ucenicilor Lui despre familii care au trăit cu sute 
sau mii de ani înainte şi au fost menţionate 
ulterior pentru învăţătura noastră.  

Criteriul biruinţelor. Aceste familii au 
avut eşecurile lor, dar le-au rezolvat în spiritul 
Bibliei, adică pocăindu-se, au fost iertaţi şi au 
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biruit acele păcate. De aceea a rămas învăţătura 
şi exemplul lor pentru generaţiile următoare 
până la noi. Doresc, de asemenea, să menţionez 
că tot ce începe Dumnezeu duce la bun sfârşit. 
Dacă El a mântuit pe vreun membru al familie 
tale înseamnă că El abia a început şi va întregi 
familia ta în Biserica Lui.  
Dumnezeu cel adevărat nu e numai al celor vii ci 
şi al celor morţi. Luca 20:38 De aceea Domnul 
lucrează pentru întregirea familiilor din Casa Sa, 
reîntregirea familiilor aici şi mai ales apoi în 
Casa lui eternă, Aşează şablonul acestor câteva 
criterii şi în familia ta urmăreşte să intri în 
tiparul lor şi vei fi fericit. „Căci tot ce este în 
lume: pofta firii pământeşti, pofta ochilor şi 
lăudăroşia vieţii, nu este de la Tatăl, ci din lume. 
Şi lumea şi pofta ei trece; dar cine face voia lui 
Dumnezeu rămâne în veac.” 1 Ioan 2:16-17 Cu 
nădejdea în harul Său, fiţi bucuroşi că fiii 
risipitori se vor întoarce acasă.  

 
Dacă familiile o duc bine şi Biserica o duce 

bine! De fapt, o trezire spirituală care să 
schimbe biserica noastră poate începe cu 
punerea la punct a familiei tale, a familiilor 
noastre. Noi, cei căsătoriţi, avem potenţialul 
unui treziri spirituale în biserica noastră prin 
părtăşia deja realizată de Dumnezeu între doi 
creştini! 

 



De aceea, dacă aceştia doi (soţul şi soţia) 
se leagă să promoveze o relaţie familială 
sănătoasă, spirituală (biblic), devotată Domnului 
şi Mântuitorului Hristos şi înaintării Împărăţiei 
Sale, atunci ne putem aştepta la o adevărată 
trezire care să străbată biserica noastră şi să 
însănătoşească societatea în care trăim.  

Cu câţiva ani în urmă revista "Viaţa şi 
credinţa creştină" prezenta nişte descoperiri 
neobişnuite ce priveau două familii diferite. În 
1677, un bărbat imoral s-a căsătorit cu o femeie 
uşoară. 1.900 de descendenţi s-au născut din 
copii acestui cuplu. Dintre aceştia, 771 au fost 
infractori, 250 fuseseră arestaţi pentru diferite 
alte infracţiuni (nelegiuiri), 60 dintre aceştia au 
fost hoţi, iar 39 au fost condamnaţi pentru crimă 
(omucidere). 40 dintre femeile descinse din acel 
cuplu se ştia că au boli venerice. Acest grup de 
urmaşi ai nefericitului mariaj a totalizat 1.300 de 
ani petrecuţi în spatele gratiilor şi au costat statul 
New York aproape 3 milioane de dolari.  

De partea cealaltă, iată ce s-a descoperit cu 
privire la familia Edwards. A treia generaţie l-a 
inclus pe Jonathan Edwards, predicatorul ce a 
adus trezirea în Noua Anglie şi cel ce a devenit 
ulterior preşedintele Universităţii Princeton. 
Dintre cei 1.344 de urmaşi ai acestei familii, 
mulţi dintre ei au fost preşedinţi de colegiu (13) 
şi profesori (65). 186 au devenit predicatori ai 
Evangheliei, iar mulţi alţii erau activi în 
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bisericile lor. 86 au devenit senatori ai statului, 3 
congresmeni, 30 judecători, iar unul a ajuns 
vicepreşedintele Statelor Unite. Nu se ştie ca 
vreun urmaş al acestei familii să fi fost la 
închisoare, sau azil. În timp ce urmaşii primei 
familii au costat enorm societatea, urmaşii celei 
de-a doua au contribuit la progresul şi 
dezvoltarea ei, fără să-i ia un bănuţ.  

Nu toţi copiii unor părinţi buni devin 
cetăţeni utili societăţii şi nici toţi urmaşii unor 
oameni răi ajung rău. Dar, totuşi, posibilitatea ca 
un copil să intre cu dreptul în viaţă este mai 
mare dacă el provine dintr-un cămin unde 
domneşte dragostea, unde Biblia este învăţată şi 
respectată şi unde se fac rugăciuni. Atunci când 
tata şi mama trăiesc pentru Domnul, ei oferă un 
stimulent puternic copiilor de a alege o viaţă 
creştină. Exemplul părintesc este extrem de 
puternic. El influenţează fie în bine, fie în rău."  

 
Prov.22:6 "Învaţă pe copil calea pe care 

trebuie s-o urmeze, şi când va îmbătrâni, nu se 
va abate de la ea". 
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Familia lui NOE 

(Genesa 9, 10, 11, Isaia 54, Ezechiel 14, Matei 24:37, 28: 
Luca 3:36:Lc 17:26-27Ev 11:7, 1Pet. 3:20 şi 2 Pet. 2:5) 

 
În primii 2000 de ani de istorie a umanităţii 

de la Adam până la Avraam, respectând criteriile 
amintite, am descoperit câteva familii. Despre 
Abel şi Enoh se cunoaşte foarte puţin, primul a 
fost omorât de fratele lui şi a ajuns în cer iar în 
Evrei 11:4 citim că el vorbeşte încă măcar că 
este mort. Cu siguranţă că şi tinerii fără familie 
vor ajunge în rai. Cel de al doilea a fost răpit la 
cer ca să nu guste moartea. În mijlocul unei lumi 
sortite morţii şi judecăţii divine au existat familii 
credincioase lui Dumnezeu care îndeplinesc 
criteriile biblice enunţate mai sus. Aşa este 
familia lui Noe, fiul lui 
Lameh. Bunicul său, 
Metusala, a trăit cel mai 
mult dintre pământeni, 
iar străbunicul său, 
Enoh, a fost răpit, nu a 
avut înmormântare. La 
vârsta de 500 de ani, 
Noe împreună cu soţia 
lui au avut 3 fii: Sem, Ham şi Iafet. Înainte de a 
avea aceşti fii 100 de ani s-au căsătorit. Aşa că 
pe când avea Noe 600 de ani şi a început 
potopul, au intrat în corabie Noe şi fiii lui, toţi 

Detaşat de lumea în care 
a trăit, promovând 

valorile altei Împărăţii ce 
i-a atras batjocura 

semenilor, Noe şi-a salvat 
familia transferând-o prin 

minunea corăbiei pe 
pământul curăţat de apele 

mâniei divine. Eşti în 
Biserica lui Hristos ca să 

fii salvat tu şi casa ta?
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cu nevestele lor. După potop, Noe a mai trăit 
350 de ani, în total 950 de ani a vieţuit pe acest 
pământ.  

Misiunea vieţii lui a fost să facă o corabie 
după un plan bine stabilit de Dumnezeu şi să 
intre în ea cu întreaga familie, inclusiv câte o 
pereche de animale din fiecare specie. La 
porunca divină a construit corabia după macheta 
arătată de Dumnezeu. Prin lucrarea sa, Noe i-a 
chemat pe contemporanii săi la neprihănire, 
credinţă şi ascultare de Dumnezeu. Iar după 
ieşirea din potop Dumnezeu încheie un nou 
legământ cu Noe. Chiar şi după ieşirea din 
corabie, diavolul care nu s-a înecat prin potop a 
revenit la familia lui Noe care s-a îmbătat. Prin 
atitudinea necorespunzătoare pe care a avut-o 
fiul său în această situaţie a urmat blestemul 
pentru nepotul său. Interesant cum uneori suferă 
copiii pentru păcatul părinţilor. Păcatul trebuie 
plătit, recunoaşte fără vorbe bătrânul Noe. 
Alături de Daniel şi Iov, neprihănitul Noe este 
menţionat şi în Ezechiel 14 unde ni se spune că 
prin neprihănirea lor şi-ar salva de la moarte 
doar viaţa lor în mijlocul unei naţiuni sortită 
morţii. Din viaţa sa şi din menţiunile ulterioare 
ale Bibliei avem de învăţat următoarele: 

 Noe este reprezentantul generaţiei sale 
înaintea lui Dumnezeu datorită relaţiei pe care a 
avut-o cu Acesta.  
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 Dumnezeu oferă pentru generaţiilor 
următoare ca exemplu neprihănirea lui Noe, Iov şi 
Daniel. Ei trăiau o neprihănire plăcută lui 
Dumnezeu nu cum era evlavia şi spiritualitatea 
altora despre care vorbeşte prorocul si care este tot 
mai prezentă astăzi în mediile religioase. „Ce să-ţi 
fac, Efraime? Ce să-ţi fac, Iudo? Evlavia voastră 
este ca norul de dimineaţă, şi ca roua care trece 
curând.” Osea 6:4 

 Păcatul se plăteşte, iar urmările lui 
dureroase se pot răsfrânge chiar  dacă întârzie, 
uneori, şi-n viaţa nepoţilor.  

 Noe a cunoscut planul divin şi a 
colaborat cu Cel Preaînalt pentru izbăvirea 
oamenilor, deşi cei mai mulţi nu l-au înţeles şi l-
au batjocorit.  

 Credinţa în Dumnezeu, ascultarea şi 
teama sfântă de El sunt valori pe care Noe le-a 
păstrat în mijlocul batjocurilor, asta aduce 
biruinţă în familiile oamenilor.  

 Noe este dovada atotputerniciei şi 
suveranităţii lui Dumnezeu pentru generaţia sa.  

 Membrii familiei lui au ascultat de 
autoritatea aşezată de Dumnezeu în familie şi au 
respectat autoritatea tatălui şi revelaţia primită 
de la Dumnezeu, doar aşa au beneficiat de 
ocrotirea divină. Să nu se înşele cineva crezând 
că răzvrătiţii vor ajunge în rai.  
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 Noe este exemplul unei misiuni 
împlinite în ciuda tuturor dificultăţilor şi 
împotrivirilor avute.  

 Noe ne vorbeşte de separarea care a 
existat întotdeauna între oamenii credincioşi şi 
ceilalţi. Există o delimitare clară a acestora în ce 
priveşte practica, vorbele, atitudinile şi slujirea 
lor în familie, societate, biserică şi pretutindeni.  

 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Eşti gată să suferi batjocura semenilor pentru că eşti 
creştin? 

 
Poţi să îţi aduni toţi membrii familiei lângă tine, 

ascultători de porunca Domnului? 
 
Perseverezi în ascultare şi răbdare toată viaţa căci 

aşa ţi-a vorbit Domnul? 
 
Noe s-a separat prin corabia construită după planul 

divin de lume. Tu, familia şi biserica ta sunteţi 
separaţi de lume? 

 
Găseşti iertarea şi resursele necesare să continui 

slujirea după anumite eşecuri?  
 
Sunteţi împreună membri familiei şi la bine şi la 

greu? 
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Familia lui IOV 

(Iov 1- 42, Ezechiel 14, Iacov 5) 
 
Prima menţiune biblică a unui om cu 

numele Iov este în Gen 46:13, unul din fii lui 
Isahar fiul lui Iacov născut în Padan Aram. 
Există multe similitudini care ne îndreptăţesc să 
afirmăm că Neprihănitul Iov a trăit în vremea 
patriarhilor însă nu avem certitudinea că 
persoana consemnată în referinţa biblică de mai 
sus este aceeaşi 
persoană cu cel descris 
în cartea ce îi poartă 
numele. Cartea lui Iov 
are 42 de capitole, cele 
mai multe fiind o 
conversaţie între el şi 
prietenii lui. Abia în 
capitolele 38-41 vorbeş- 
te Dumnezeu. În urma 
acestui mesaj Iov spune: 
„Urechea mea auzise 
vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul meu Te-a 
văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi mă 
pocăiesc în ţărână şi cenuşă. ” (Iov 42:5-6) 
Despre el citim: Iov era unul din fiii Răsăritului. 
Nu ştim numele soţiei lui, dar ştim că au avut 
împreună 20 de copii. Înainte de încercare a avut 

Măcar că a avut un nume 
scurt a avut parte din 
belşug de suferinţă şi 

batjocură, dar, mai ales, de 
protecţia divină care a 

intervenit întotdeauna la 
momentul potrivit pentru 

biruinţa celui cu inima 
curată care se abate de la 
rău, cum a făcut Iov. Care 

este statutul tău spiritual în 
vremuri de criză sau 

suferinţă? Dar în vremuri 
de prosperitate? 
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7 fii, 3 fete şi tot atâţia după încercare A trăit 
după suferinţa şi încercarea lui încă 140 de ani şi 
a murit sătul de zile. În suveranitatea Sa, fără să 
explice intenţiile Sale, Dumnezeu îi trimite lui 
Iov suferinţa pe care el o acceptă în linişte 
alături de planul Suveranului. Este cel mai 
complex exemplu uman pentru cei ce suferă. Cei 
mai buni prieteni ai lui au venit la el în vizită şi 
7 zile nu au vorbit nimic. Apoi a început să îşi 
spună fiecare opiniile greşite care au mărit 
suferinţa prietenului lor. În Ezec. 14 este notat 
alături de Noe şi Daniel care şi-ar fi salvat 
sufletele în mijlocul stricăciunii existente. În 
Noul Testament avem o singură menţiune unde 
este numit prooroc:” Fraţii mei, luaţi ca pildă de 
suferinţă şi de răbdare pe proorocii, cari au 
vorbit în Numele Domnului. Iată, noi numim 
fericiţi pe cei ce au răbdat. Aţi auzit vorbindu-se 
despre răbdarea lui Iov, şi aţi văzut ce sfârşit i-a 
dat Domnul, şi cum Domnul este plin de milă şi 
de îndurare.” Iacov 5:10-11 Iată câteva 
învăţături ce reies din viaţa lui: 

 
 Şi-a pierdut copiii, sănătatea, toată 

averea, prietenii, iar soţia i-a sugerat să se urce 
pe „toboganul” morţii prin blestem dar n-a 
pierdut încrederea, răbdarea şi nădejde în 
Dumnezeu în toate aceste împrejurări vitrege,  
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 Fără rezolvarea trecutului nu este 
binecuvântat viitorul, este un alt adevăr ce reiese 
din această carte şi din viaţa sa. ”Nu vă înşelaţi: 
Dumnezeu nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce 
seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă 
în firea lui pământească, va secera din firea 
pământească putrezirea; dar cine seamănă în 
Duhul, va secera din Duhul viaţa vecinică.” 
Galateni 6:7-8 

 Suferinţa pentru Dumnezeu şi lucrarea 
lui este o şcoală înaltă, o universitate divină 
pentru copiii lui Dumnezeu. ”Căci cu privire la 
Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeţi 
în El, ci să şi pătimiţi pentru El, şi să şi duceţi, 
cum şi faceţi, aceeaşi luptă, pe care aţi văzut-o la 
mine, şi pe care auziţi că o duc şi acum” spune 
apostolul în Filipeni 1:29-30 

 Este o mare bogăţie şi un har special să 
ai pe cineva care să se roage aşa cum au avut 
copiii şi prietenii lui Iov.  

 Omul cu care se laudă Dumnezeu în 
faţa diavolului şi a Universului, a suferit mult 
dar a rămas credincios şi nu L-a blestemat pe 
Dumnezeu, deşi nu Îi cunoştea planurile.  

 Chiar şi prietenii l-au calomniat” Nu-i 
mare răutatea ta? şi fărădelegile tale fără număr? 
Luai fără pricină zăloage de la fraţii tăi, lăsai 
fără haine pe cei goi. Nu dădeai apă omului 
însetat, nu voiai să dai pâine omului flămând. 
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Ţara era a ta, fiindcă erai mai tare, te aşezai în 
ea, fiindcă erai cu vază. Dădeai afară pe văduve 
cu mâinile goale, şi braţele orfanilor le frângeai. 
Pentru aceea eşti înconjurat de curse, şi te-a 
apucat groaza dintr-o dată” (Iov 22:5-10), dar El 
a rămas integru venind cu apărarea sa înaintea 
lui Dumnezeu. „Dacă n-am dat săracilor ce-mi 
cereau, dacă am făcut să se topească de plâns 
ochii văduvei, dacă mi-am mâncat singur pâinea, 
fără ca orfanul să-şi fi avut şi el partea lui din ea, 
eu, care din tinereţe l-am crescut ca un tată, eu, 
care de la naştere am sprijinit pe văduvă; dacă 
am văzut pe cel nenorocit ducând lipsă de haine, 
pe cel lipsit neavând învelitoare, fără ca inima 
lui să mă fi binecuvântat, fără să fi fost încălzit 
de lâna mieilor mei; dacă am ridicat mâna 
împotriva orfanului, pentru că mă simţeam 
sprijinit de judecători; atunci, să mi se 
dezlipească umărul de la încheietură, să-mi cadă 
braţul şi să se sfărâme! 

Căci mă temeam de pedeapsa lui 
Dumnezeu, şi nu puteam lucra astfel din pricina 
măreţiei Lui.  

Dacă mi-am pus încrederea în aur, dacă am 
zis aurului: „Tu eşti nădejdea mea”; dacă m-am 
îngâmfat de mărimea averilor mele, de mulţimea 
bogăţiilor pe cari le dobândisem; dacă am privit 
soarele când strălucea, luna când înainta 
măreaţă, şi dacă mi s-a lăsat amăgită inima în 
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taină, dacă le-am aruncat sărutări, ducându-mi 
mâna la gură: şi aceasta este tot o fărădelege 
care trebuie pedepsită de judecători, căci m-aş fi 
lepădat de Dumnezeul cel de sus! Dacă m-am 
bucurat de nenorocirea vrăjmaşului meu, dacă 
am sărit de bucurie când l-a atins nenorocirea, 
eu, care n-am dat voie limbii mele să 
păcătuiască, să-i ceară moartea cu blestem;dacă 
nu ziceau oamenii din cortul meu:, Unde este cel 
ce nu s-a săturat din carnea lui?` Dacă petrecea 
străinul noaptea afară, dacă nu mi-aş fi deschis 
uşa să intre călătorul; dacă mi-am ascuns 
fărădelegile, ca oamenii, şi mi-am închis 
nelegiuirile în sân, pentru că mă temeam de 
mulţime, pentru că mă temeam de dispreţul 
familiilor, ţinându-mă deoparte şi necutezând să-
mi trec pragul. . . Oh! de aş găsi pe cineva să m-
asculte! Iată apărarea mea, iscălită de mine: să-
mi răspundă Cel Atotputernic! Cine-mi va da 
plângerea iscălită de protivnicul meu? Ca să-i 
port scrisoarea pe umăr, s-o leg de fruntea mea 
ca o cunună; Iov 31:15-36 

 N-a avut nici măcar un pat pentru 
suferinţa sa, a pierdut totul, dar a rămas omul 
speranţei şi al încrederii în Dumnezeu. „Oh! aş 
vrea ca vorbele mele să fie scrise, să fie scrise 
într-o carte; aş vrea să fie săpate cu un priboi de 
fier şi cu plumb în stâncă pe vecie. . . Dar ştiu că 
Răscumpărătorul meu este viu, şi că se va ridica 
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la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici 
pielea, şi chiar dacă nu voi mai avea carne, voi 
vedea totuşi pe Dumnezeu.  

Îl voi vedea şi-mi va fi binevoitor; ochii 
mei Îl vor vedea, şi nu ai altuia. Sufletul meu 
tânjeşte de dorul acesta înlăuntrul meu. ”Iov 
19:23-27 

 Se roagă pentru prietenii lui ce l-au 
supărat şi atacat pe nedrept, dar mai puternică 
decât calomniile lor era dragostea lui. După ce a 
vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui 
Elifaz din Teman: „Mânia Mea S-a aprins 
împotriva ta şi împotriva celor doi prieteni ai tăi, 
pentru că n-aţi vorbit aşa de drept de Mine, cum 
a vorbit robul Meu Iov. 
Luaţi acum şapte viţei şi 
şapte berbeci, duceţi-vă 
la robul Meu Iov, şi 
aduceţi o ardere de tot 
pentru voi. Robul Meu 
Iov să se roage pentru 
voi, şi numai în vederea 
lui nu vă voi face după 
nebunia voastră; căci n-
aţi vorbit aşa de drept 
despre Mine, cum a vorbit robul Meu Iov.” 
Elifaz din Teman, Bildad din Şuah, şi Ţofar din 
Naama s-au dus şi au făcut cum le spusese 

Dumnezeu nu este 
interesat de exprimarea 

sentimentelor noastre, 
pe care prietenii lui Iov 

le arătau din plin căci 
au plâns 7 zile şi 7 nopţi, 

ci de trăirea 
adevărurilor Lui. N-a 

avut prieteni adevăraţi 
şi deseori a rămas 

singur, dar a rămas Om 
de caracter, prin toate 

încrezător în Dumnezeu. 
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Domnul. Şi Domnul a ascultat rugăciunea lui 
Iov. Iov 42:6-9 

 A adunat bogăţii cinstit şi a fost 
binecuvântat pentru că a dat mai mult decât 
zeciuiala din tot ce a adunat.  

 A rămas fidel soţiei şi familiei în 
planul divin cu privire la copii, chiar dacă soţia a 
avut momente de decepţie.  

În faţa oamenilor ne putem lăuda, dar 
înaintea lui Dumnezeu avem o singură opţiune: 
numai să ne pocăim cu adevărat. „Urechea mea 
auzise vorbindu-se de Tine; dar acum ochiul 
meu Te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine şi 
mă pocăiesc în ţărână şi cenuşă.” Iov 42 :5-6.  

  Dumnezeu nu este interesat de 
exprimarea sentimentelor noastre, pe care 
prietenii lui Iov le arătau din plin căci au plâns 7 
zile şi 7 nopţi, ci de trăirea adevărurilor Lui. N-a 
avut prieteni adevăraţi şi deseori a rămas singur, 
dar a rămas Om de caracter, prin toate încrezător 
în Dumnezeu.  

 Dumnezeu a cântărit şi vegheat asupra 
suferinţei robului său aşa că este speranţa pentru 
oricine suferă pentru Numele Lui 

 „Cel care urmează mâine să fie 
încoronat, nu se îngrijorează azi că este o zi 
ploioasă” – această cugetare se potriveşte şi în 
viata lui Iov 
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 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 

 

Tu suferi ceva pentru Domnul şi lucrarea Sa? 
 
În mijlocul suferinţei rămâi încrezător în Dumnezeu 

sau te bizui pe oameni? 
 
Dacă nu-ţi împlineşte Dumnezeu toate dorinţele tale 

rămâi totuşi smerit şi ascultător de El? 
 

Chiar şi în cele mai mari necazuri eşti gata să te 
închini înaintea lui Dumnezeu? 

 

Slujirea ta este legată de oameni, circumstanţe sau 
de Dumnezeu?  
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Familia lui AVRAAM  

(Genesa 12-26 Ioan 8, Evrei 11, 1Petru 3) 
 
Este fiul lui Terah şi a locuit în Ur, în 

Haldea, unde s-a căsătorit cu soţia ce avea 
numele Sarai. „ Concetăţenii lui erau idolatri 
aşa cum a fost şi tatăl lui (Iosua24:1) Există 
legende potrivit cărora el a fost persecutat în 
copilărie pentru refuzul său de a se închina la 

idoli. De unde a ştiut 
Avram despre Dumne- 
zeu? Fără îndoială ca 
din revelaţie directă de 
la Dumnezeu Mai mult 
luând cifrele din 
Genesa capitolele 5 şi 
11 înseamnă că viaţa 
lui Noe s-a întins până 
la naşterea lui Avraam 
iar viata lui Noe s-a 
suprapus peste cea a 
lui Metusala cu vreo 
600 de ani, în vreme ce 
viaţa lui Metusala s-a 

suprapus peste cea a lui Adam cu vreo 243 de 
ani. Astfel s-ar fi putut ca Avraam să fi aflat 
direct de la Sem relatarea Potopului şi relatarea 
lui Metusala despre Adam şi grădina Edenului, 
”1 Apoi a primit chemarea divină să plece în 

Norma în relaţia cu 
Dumnezeu este ascultarea 

de Cuvântul Lui, astfel viaţa 
devine altarul preoţiei 

noastre pe care se aduc 
jertfe zilnic. Pelerinajul 
vieţii lui i-a oferit multe 

ispite, însă, altarul părtăşiei 
şi dependenţei de Cel Prea 

Înalt i-a adus biruinţă finală 
lui Avraam, căruia i-au fost 

schimbate nu numai numele, 
ţara, ci a fost strămutat în 

împărăţia ce-l are meşter pe 
Dumnezeu. Acesta este 

destinul celor ce depind de 
El întotdeauna.  

                                                            
1 Manual Biblic de Henry H. Halley pag 95 Editura Door of Hope. 
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Canaan. A plecat cu tatăl şi cu nepotul său, nu 
doar cu cei din casa lui, cum îi ceruse 
Dumnezeu. În Haran îi moare tatăl, iar el îşi 
continuă drumul până în Canaan. Aici se 
desparte de nepotul lui Lot, aşa cum i-a cerut 
Dumnezeu de la începutul chemării lui. Fără a fi 
trimis de Dumnezeu, ci la alegerea sa, 
determinat de situaţia economică a mers în Egipt 
unde îngrijorarea şi minciuna l-au cuprins. 
Revenind în Canaan la sugestia soţiei, 
pierzându-şi răbdarea de a mai aştepta 
promisiunea divină, a comis adulter cu ţiitoarea 
Agar. La vremea potrivită, Dumnezeu îi dă 
copilul promis, pe Isaac, prin soţia lui, dar acum 
îl avea şi pe Ismael de la ţiitoare, prin 
nevegherea lui. După moartea soţiei sale, 
Avraam s-a recăsătorit cu Chetura şi a mai avut 
împreună încă 6 copii cărora le-dat daruri pe 
când era în viată iar moştenirea a revenit fiului 
binecuvântat şi încercat Isaac. Avraam a trăit 
175 de ani. Numele iniţial, Avram, menţionat 
numai în cărţile: Genesa, 1Cronici şi Nemia este 
schimbat de Dumnezeu în Avraam şi este 
menţionat foarte mult în Biblie numai în Noul 
Testament de 66 de ori. Chemarea de a părăsi 
ţara natală a fost însoţită de promisiuni. Iată 
câteva din promisiunile Domnului pentru 
Avraam: o ţară promisă, un fiu şi o seminţie 
binecuvântată. Trei mari religii monoteiste îşi 
dispută şi azi întâietatea privind apartenenţa la 
Avraam: iudaismul, islamismul şi creştinismul. 
Norma în relaţia cu Dumnezeu este ascultarea de 
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Cuvântul Lui, astfel viaţa devine altarul preoţiei 
noastre pe care se aduc jertfe zilnic.  

Viaţa lui poate fi împărţită în perioade 
legate de deplasările lui sau de evenimente 
majore din viaţa sa. Astfel, avem o primă 
perioadă viaţa lui în Ur în Haldea apoi sosirea în 
Canaan. O altă împărţire poate fi făcută după 
perioada când a purtat numele de Avram apoi 
din Genesa 17 perioada cu numele schimbat în 
Avraam. O altă împărţire a vieţii lui poate fi 
determinată de căsătoria cu Sara sau după 
moartea acesteia căsătoria cu Chetura. 
Dumnezeu îi dă soţiei lui Avraam un nou nume, 
Sara în loc de Sarai. Dar cea mai bună împărţire 
a vieţii lui este după criterii spirituale. El a avut 
anumite eşecuri, iar noi putem învăţa din 
greşelile lui să nu le repetăm. A plecat cu Lot 
din Ur, deşi Dumnezeu i-a spus să iasă din casa 
tatălui lui, apoi a coborât în Egipt, deşi 
Dumnezeu i-a promis Canaanul. Aici a avut un 
morman de griji şi a căzut în ispita lăcomiei şi a 
minciunii. A căzut în imoralitate cu slujnica 
soţiei sale cu Agar. Însă el s-a pocăit şi viaţa lui 
s-a schimbat, aşa că Dumnezeu a făcut un 
legământ cu El schimbându-i numele. Avraam a 
dovedit iertarea primită prin biruinţa pe care a 
avut-o în încercarea din Genesa 22 când a ieşit 
biruitor tocmai în acele sectoare ale vieţii lui în 
care falimentase. Astfel din această încercare 
Avraam a înţeles că Dumnezeu este mai mult 
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decât copilul aşteptat şi Dătătorul darului mai 
mult decât darul primit. Apoi îi dispare 
îngrijorarea, gândeşte cam aşa: orice se întâmplă 
nu mă îngrijorez. Am vrut eu să rezolv viitorul 
cu fiul meu primit prin Agar, dar acum te las pe 
Tine, Dumnezeule, să hotărăşti Tu. Avraam s-a 
pocăit şi a dovedit-o când l-a dus pe Isaac jertfă. 
Atunci s-a testat şi încrederea lui în Dumnezeu.  

Avraam rămâne un exemplu pentru noi în 
multe alte domenii:  

 Prin credinţă a părăsit locurile natale 
ascultând de Domnul fără multe explicaţii. 
Ascultarea şi credinţa în viaţa lui erau mai 
puternice decât dorul după locurile natale.  

 Zidea altare şi se închina lui 
Dumnezeu oriunde călătorea. Şi-a construit 
mereu corturi vorbind de ţinta spre alte ţărmuri 
eterne. Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în 
Ţara Făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui, 
şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care 
erau împreună moştenitori cu el ai aceleaşi 
făgăduinţe. Căci el aştepta cetatea care are 
temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este 
Dumnezeu. Evrei 11:9-11 

 L-a vizitat Domnul şi în cadrul acelei 
vizite scurte de 6 ori a mijlocit pentru aceiaşi 
oameni pe care îi dorea salvaţi, dar noi mijlocim, 
insistăm pentru mântuirea altora? 

 Deşi nu avea o lege scrisă, avea o bună 
călăuză lăuntrică pe care o asculta. Zeciuiala pe 
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care Avraam a dat-o din toate produsele este 
încă o dovadă a slujirii şi a călăuzirii bune pe 
care o avea fără să aibă ceva scris. Oare noi care 
avem atâtea argumente biblice suntem 
credincioşi Cuvântului? 

 Jertfa fiului sau Isaac care a certificat 
definitiv în viaţa sa cine are prioritate este 
examenul biruinţei lui spirituale.  

 A rămas neclintit în mijlocul multor 
încercări, nu si-a pierdut ţelul vieţii 

 A ştiut să renunţe pentru pace cu 
nepotul său şi a comunităţii în care a trăit S-a 
iscat o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram şi 
păzitorii vitelor lui Lot. Cananiţii şi Feresiţii 
locuiau atunci în ţară. Avram a zis lui Lot: „Te 
rog, să nu fie ceartă între mine şi tine, şi între 
păzitorii mei şi păzitorii tăi, căci suntem fraţi. 
Nu-i oare toată ţara înaintea ta? Mai bine 
desparte-te de mine: dacă apuci tu la stânga, eu 
voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu 
voi apuca la stânga.” Gen 13 7-9 

 A crezut Cuvântul lui Dumnezeu aşa 
cum este fără alte interpretări, favorabile lui.  

  Dumnezeu a schimbat numele 
amândurora; numai împreună soţii puteau 
împlini planul divin, iar soţia îşi numea soţul 
„domnul meu”. Asta vorbeşte de relaţiile şi 
rânduiala bună a autorităţii în familia lor. De 
asemenea, de acceptarea suveranităţii divine în 
viaţa lor.  
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 Deşi a înregistrat insuccese, povoara 
acestora l-a adus des la altar cerând ajutorul 
Domnului care l-a ridicat şi îmbărbătat de 
fiecare dată.  

 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Cum ţi-ai rezuma în câteva cuvinte slujirea ta 
ascunsă de ochii oamenilor? 

 
Ce ar spune Dumnezeu de secretele tale sau ale 

familie tale? 
 
Îl slujeşti pe Dumnezeu pentru ce este sau pentru 

darurile ce ţi le dă? 
 
Eşti gata să pierzi totul numai să repari abaterile 

spirituale din viaţa ta? 
 
Exemplul tău marchează pozitiv viaţa copiilor şi a 

nepoţilor tăi? 

 41



 
Familia lui IOSIF fiul lui Iacov  

(Genesa 37-50, Fapte 7 Apocalipsa) 
 

Este strănepotul lui Avraam, părintele 
credincioşilor, iar mama sa se numeşte Rahela. 
La aproximativ 17 ani a fost vândut de fraţii lui 
unor ismaeliţi care l-au revândut apoi în Egipt. 
Pentru integritatea morală ce l-a caracterizat în 
orice situaţie a ajuns pe 
nedrept în închisoare. 
Mai precis nu a vrut să 
trăiască în adulter cum îi 
cerea stăpâna lui. Dar, la 
aproximativ 30 de ani, 
prin intervenţia providen- 
ţei divine este scos din 
închisoare fiind împuternicit să tâlcuiască visele 
împăratului. Aşa a devenit primul după Faraon, 
iar prin înţelepciunea primită a scăpat de la 
foamete naţiunea şi familia lui care a fost 
strămutată cu această ocazie în Egipt. Iosif s-a 
căsătorit cu o egipteancă Asnat, fata lui Potifera, 
preotul lui On, de la care are 2 copii, pe Efraim 
(Rodire) şi Manase (Uitare). A trăit pe pământ 
până la 110 de ani în Egipt. După moartea sa l-
au îmbălsămat după obiceiul vremii dar, 
respectându-i credinţa şi dorinţa lui, generaţiile 
următoare i-au luat osemintele lui şi l-au dus 
până la Sihem în centrul ţării promise. În ultima 

Libertatea spirituală 
este mai importantă 

decât libertatea fizică şi 
cine o are este mulţumit 
şi în condiţii vitrege. El 

a numit închisoare – 
casă, iar nemulţumiţii 

fac din casă închisoare. 

 42



predică a primului martir al bisericii creştine 
găsim mult spaţiu dedicat activităţii lui Iosif, iar 
în Apocalipsa, unde sunt consemnaţi biruitorii 
fiarei pentru seminţia lui Iosif, este un număr 
dublu de evrei (seminţia lui Iosif şi Manase 
24.000). Una dintre cele mai mari lucrări pe care 
a realizat-o în timpul vieţii lui este protecţia 
oferită poporului său în timpul foametei ce a 
cuprins întreaga lume. Exemplul şi valorile 
promovate de Iosif sunt valabile pentru toţi şi azi 
în special pentru tineri.  

 Din viaţa lui Iosif învăţăm că orice am 
pierde în viaţă nu are importanţă dacă nu ai 
pierdut: părtăşia cu adevăratul Dumnezeu.  

 Iosif nu a pierdut standardul spiritual, 
în ciuda tuturor încercărilor şi a necazurilor prin 
care a trecut. 

 Promisiunile făcute de Dumnezeu se 
vor duce la îndeplinire la vremea hotărâtă de El 

 Iosif şi-a „pierdut „tinereţea prin 
închisoare datorită integrităţii sale, dar 
Dumnezeu i-a dat mult mai mult şi aici pe 
Pământ şi-n veşnicie.  

 Integritatea lui este exemplu pentru toţi 
tinerii, de oriunde, din orice generaţie sau 
civilizaţie 

 Libertatea spirituală este mai 
importantă decât libertatea fizică şi cine o are 
este mulţumit şi în condiţii vitrege. El a numit 
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închisoare – casă, iar nemulţumiţii fac din casă 
închisoare.  

 Oamenii nu pot să facă nici rău nici 
bine celui ce este cu adevărat în Mâna 
Suveranului Dumnezeu.  

 Credinţa în promisiunile lui Dumnezeu 
şi la moarte. 

 Deşi a ajuns foarte sus pe scara 
ierarhică a societăţi, nu şi-a neglijat familia, ci a 
îngrijit de tatăl şi de naţiunea sa. 

 Bunătatea faţă de fraţii săi care l-au 
vândut, l-au dat la moarte, dar el i-a scăpat de la 
ea. 

 Acceptul soţiei lui de a oferi copii în 
familia socrului dar şi respectul pentru credinţa 
soţului, asta ne vorbeşte de trăinicia învăţăturilor 
pe care le-a păstrat Iosif  

 Vândut, uitat şi nerecunoscut de fraţii 
lui neglijat de prietenii] şi de semenii pe care i-a 
ajutat, a rămas cunoscut şi ajutat de Dumnezeu. 

 Şi-a păstrat identitatea naţională şi 
religioasă într-o vreme când naţiunea sa era 
dispreţuită. 

 Din viaţa lui înţelegem că Dumnezeu 
îşi aduce aminte de copiii lui, El nu mai era 
recunoscut de fraţii sau de prieteni lui dar nu a 
fost uitat de Creatorul. 

În Genesa capitolele 37-50 descoperim 
câteva săgeţi amare pe care ar fi dorit să distrugă 
visul şi speranţa lui Iosif. Nu a reuşit. Dar pe al 
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tău? (Unui evreu închis, batjocorit, i s-au luat 
nevasta, copiii, bogăţie, tot. A venit gardianul să 
îi taie degetul să îi ia şi verigheta. Iar evreul a 
zis: Puteţi să îmi luaţi orice şi mi-aţi luat. . . . dar 
nu-mi puteţi lua libertatea de a decide cum să 
reacţionez la ce mi se întâmplă. Şi asta e foarte 
important)  

„Iată săgeţile din viaţa lui Iosif: 
 Dispreţul chiar din partea fraţilor şi a 

familiei 
 Imoralitatea şi ispitele ei 
 Nedreptăţile făcute de fraţi sau de cei din 

jur 
 Coşmarurile şi neîmplinirea altor vise 
 Descurajarea2 

Dincolo de viaţa publică a fiecăruia este o 
viaţă privată, ascunsă pe care semenii nu o 
cunosc, dar care va ieşi într-o zi la iveală. Eşec 
sau biruinţă în funcţie de trăsăturile fiecăruia. 
Iosif a fost ispitit şi încercat. Orice ispită este 
încercare, dar nu orice încercare este ispită. 
Ispita vine de la diavol să ne murdărească, iar 
încercarea vine de la Domnul ca să testeze 
credincioşia (fidelitatea).  

Ispitit prin împrejurări nefavorabile 
„Domnul întăreşte paşii omului, când Îi 

place calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este 
doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. 
                                                            
2 Gelu Păcurar - Istoria Poporului Evreu - Seminarul Central 
Arad  
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Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut 
pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui 
cerşindu-şi pâinea. Ci el totdeauna este milos, şi 
dă cu împrumut şi urmaşii lui sunt 
binecuvântaţi”. Ps 37:23-24 Nu există 
împrejurări nefavorabile pentru creştini pentru 
că „toate lucrurile lucrează împreună spre binele 
celor ce iubesc pe Dumnezeu, şi anume, spre 
binele celor ce sunt chemaţi după planul Său.” 
Rom 8:28 

A fost ispitit prin tentaţii În Genesa 38 şi 
39, Iuda fratele lui cade în ispită, iar Iosif trece 
examenul tentaţiei biruitor. Păcatului nu-i place 

singur, ar vrea să prindă 
cât mai mulţi în mreaja 
lui, dar adevărul rezistă 
şi singur oriunde ar fi el.  

Ispitit prin 
dezamăgiri de fraţi în 
casa stăpânului în 
închisoare, asemenea lui 
Pavel „La întâiul meu 
răspuns de apărare, 
nimeni n-a fost cu mine, 
ci toţi m-au părăsit. Să 
nu li se tină în socoteală 
lucrul acesta! Însă 

Domnul a stat lângă mine, si m-a întărit, pentru 
ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin 
mine, şi s-o audă toate Neamurile. si am fost 

Nu rămâne uitată jertfa 
curăţiei tale, nici 

promisiunile făcute nu se 
şterg pentru cel ce 

statornic rămâne lui 
Dumnezeu prin orice ar 

trece. Pregătit în condiţii 
vitrege pentru poziţiile 
înalte primite ulterior, 

Iosif este doar o 
prefigurare a slavei ce-i 
aşteaptă pe toţi creştinii 
ce biruiesc ispitele lumii 

acesteia şi rămân 
credincioşi familiei şi 

poporului sfânt. 
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izbăvit din gura leului. » 2Tim 4:16-17 Un alt 
paralelism se poate face intre Iosif si David care 
a zis:” Îmi pusesem nădejdea în Domnul, si El 
S-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele. M-
a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; 
mi-a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit 
paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă 
pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul 
acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul. 
”Ps 40:1-2. Prin toate dezamăgirile vieţii lui 
Iosif ar fi putut spune: Numai faptul că îl am Şef 
direct şi nemijlocit pe Domnul mă face să 
înaintez în viaţă şi slujbă prin toate greutăţile 
Urmărind căderile şi ridicarea lui vom descoperi 
câteva secrete ale biruinţei lui Iosif 

 Părtăşia cu Dumnezeu. În orice 
împrejurare a vieţii, din tinereţe până la 
bătrâneţe, a trăit dulceaţa părtăşiei divine.  

 Integritatea sa îi aduce trecere înaintea 
lui Dumnezeu şi a oamenilor, oriunde ajungea 
Iosif locul acela devenea mai bun. Gen39:3-4 şi 
21 

 Credincios în responsabilităţile primite 
chiar dacă erau neînsemnate Gen 39:22-23 

 Teama de Dumnezeu Gen 39:9  
 O inimă iertătoare Gen 50:19-21 
 Curaj şi tărie sufletească Ps 105:19 

deşi a fost vândut şi tratat cu nedreptate. . .  
 Umplut cu Duhul Sfânt Gen 41:38-44.  
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Din viaţa lui Iosif mai înţelegem importanţa 
vestimentaţiei, pentru că interiorul fiecăruia este 
evidenţiat de exteriorul lui. Tu ce haine porţi? 
Haina poate vorbi mult de caracterul omului, de 
viaţa şi trăirile celui care o poartă. Când apare o 
schimbare apare o nouă haină; asta se vede în 
exterior, dar era o adevărată schimbare şi în 
interior de fiecare data. Iată hainele lui Iosif 
Genesa 37-50.  

 Haina pestriţă. Iubit de tată dar urât de 
fraţi.  

 Haina de sclav cu care a fost vândut la 
ismailiţi.  

 Haina din casa lui Potifar pe care a 
lăsat-o şi a fugit fără să păcătuiască.  

 A primit o haina de in subţire când a 
ajuns puternic lângă Faraon.  

 Oferă haine de schimb fraţilor lui căci 
dorea şi aceştia să fie schimbaţi Împreună cu 
ţinuta lor să fie schimbaţi în caracterul lor.  

 
Pe patul de moarte Iosif vorbeşte de 

nădejdea lui. Genesa 50. „Deşi se afla în Egipt 
acest obicei reflectă datinile din Mesopotamia 
unde dispoziţiile se dădeau orale şi erau 
considerate prin lege ca fiind obligatorii”3 

 
 

                                                            
3 Călătorie prin Vechiul Testament de Samuel J. Schultz pag. 54. 
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 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Aştepţi în curăţia cugetului tău împlinirea 
promisiunilor lui Dumnezeu, chiar dacă se pare că 
aceasta întârzie? 

 
Mai crezi că Dumnezeu vorbeşte şi azi oamenilor? 
 
Eşti iertător pentru fraţii şi semenii tăi care ţi-au 

făcut rău? 
 
Eşti exemplu de urmat în orice condiţii oricât de 

vitrege ar fi ele? 
 
Chiar şi la moarte Iosif a dat porunci privind viitorul 

său si al urmaşilor lui. Tu cum stai cu nădejdea în 
asemenea situaţie? 
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Familia lui MOISE 

(Exod, Levetic, Numeri, Deuteronom,  
Matei 17, Evrei 11 etc) 

 
Nu cunoaştem numele dat de mama lui ci 

doar numele dat de fiica lui Faraon care l-a 
salvat de la moarte din apele Nilului. Moise 
înseamnă „scos”. Când el a venit în lumea 
aceasta era poruncă de la Faraon să fie omorâţi 
toţi băieţii ce se vor naşte în familiile evreilor. 
Prin providenţă divină el a fost izbăvit de la 
moarte tocmai de fiica celui ce dorea să-i 
omoare pe toţi băieţii evreilor. Încă o dovadă a 
suveranităţii si autorităţii unice a lui Dumnezeu. 
Moise este fiul unor 
leviţi al lui Amraam şi 
Iochebed dar şi-a trăit 
primii 40 de ani la 
curtea lui Faraon. A 
trebuit să fugă pentru o 
crimă pe care a făcut-o 
vrând să ia apărarea 
unui frate evreu. Şotia lui Serora este fiica 
preotului din Madian, unde a trăit următorii 40 
de ani. Pe copiii lor Gherson (Sunt străin aici) şi 
pe Eliazer (ajutorul este la Domnul) i-a primit în 
casa socrului. Existenţa lui poate fi împărţită în 
4 etape. A trăit 120 de ani pe pământ care pot fi 
împărţiţi în 3 mari etape iar cea de a-4-a este 

Suntem poporul Lui ales 
prin suveranitatea şi 
alegerea Sa, asta ne 

responsabilizează, era 
mesajul pe care îl 

transmitea Moise evreilor 
tineri şi bătrâni 

deopotrivă.  
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eternă în ceruri. Primii 40 de ani în Egipt, anii 
căutărilor, apoi 40 în Madian anii realizărilor sau 
ai împlinirilor. Urmează 40 de ani în pustie, anii 
slujirii. Ultima şi veşnica etapă apoi cu Domnul. 
După moartea soţiei lui, Sefora, a luat o altă 
soţie etiopiancă, soţie care a fost subiectul unei 
răzvrătiri a fraţilor lui, fiind contestată de Maria 
şi Aron.  

Prima perioadă, a căutărilor, când trebuia 
aşa cum spune Apostolul să calculeze, să 
socotească bine „Prin credinţă Moise, când s-a 
făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui 
Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu 
poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de 
plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea 
ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât 
comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi 
spre răsplătire. Prin credinţă a părăsit el Egiptul, 
fără să se teamă de mânia împăratului; pentru că 
a rămas neclintit, ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce 
este nevăzut.” Evrei 11. Cine e mama mea? Cine 
sunt fraţii mei? Cine e poporul meu? Sunt de 
partea batjocoritorilor sau de partea celor 
batjocoriţi?’ La aceste provocări Moise a 
răspuns şi socotit corect părăsind gloria lumii, 
identificându-se cu poporul lui Dumnezeu care 
era batjocorit de cei mai mulţi.  

Perioada împlinirilor, vremea când 
căutările lui au fost realizate. Această perioadă 
este de la 40 la 80 de ani când a găsit o soţie, a 
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căutat şi a găsit o slujbă căreia i-a fost credincios 
în cele mai mici detalii dar mai ales a căutat şi 
găsit o experienţă personală cu Dumnezeu la 
rugul aprins. Experienţele adevărate înseamnă 
sfinţenie, smerenia, ascultare, altfel nu sunt 
experienţele de la Domnul cel adevărat. Orice 
experienţă spirituală trebuie subordonată Bibliei 
altfel, poate avea surse greşite şi urmări grave.  

Perioada slujirii de la 80 la 120 de ani cât 
a trăit pe Pământ. Fiecare om a venit şi mai 
rămâne pe pământ pentru o lucrare specială pe 
care Dumnezeu o are cu el. Misiunea vieţii lui 
Moise a fost să scoată poporul din robia 
Egiptului.  

 
Slujirea lui Moise din ultimii 40 de ani ai 

vieţii lui poate fi împărţită astfel: 
1. Slujirea în Casa socrului său s-a 

evidenţiat şi la despărţire, prin respectul pe  
care-l acorda acestuia, căruia îi spune „te rog”, 
măcar că lui Moise Dumnezeu i-a spus să plece. 
Dar şi socrul său spune „Du-te-n pace”.  

Slujirea în Egipt în familia şi poporul său. 
Oamenii care au primit mesaj de la acelaşi 
Domn se înţeleg şi în urma slujbei lor bătrânii 
lui Israel şi adunarea se închină înaintea lui 
Dumnezeu. Domnul a zis lui Aaron: „Du-te 
înaintea lui Moise în pustie. ” Aaron a plecat: a 
întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu, şi l-a 
sărutat. Moise a făcut cunoscut lui Aaron toate 
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cuvintele Domnului, care-l trimesese, şi toate 
semnele, pe cari-i poruncise să le facă. Moise şi 
Aaron şi-au văzut de drum, şi au adunat pe toţi 
bătrânii copiilor lui Israel. Aaron a istorisit toate 
cuvintele pe cari le spusese Domnul lui Moise; 
şi Moise a făcut semnele înaintea poporului. 
Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul 
cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse 
suferinţa; şi s-au plecat şi s-au aruncat cu faţa la 
pământ. Exod 4:27Astăzi, după slujba unora se 
bate din palme şi se laudă ei înşişi Ai cui 
slujitori sunt aceştia? 

Slujirea în Egipt la Faraon. Oricât l-a 
alungat Faraon el nu a cedat, avea un mesaj mai 
important de la Cineva mai mare. Facem noi aşa 
evanghelizări? Isus S-a apropiat de ei, a vorbit 
cu ei, şi le-a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în 
cer şi pe pământ. Duceţi-vă şi faceţi ucenici din 
toate neamurile, botezându-i în Numele Tatălui 
şi al Fiului şi al Sfântului Duh. Şi învăţaţi-i să 
păzească tot ce v-am poruncit. şi iată că Eu sunt 
cu voi în toate zilele, până la sfârşitul veacului. 
Amin” Matei 28:19-20 

2. Slujirea din Egipt până la Marea Roşie, 
aici sunt primele experienţe ce aveau să-i rupă 
definitiv de Egiptul teritorial, Generaţia care a 
ieşit din Egipt, nu avea legi, armată, dregători, 
doar un conducător care spunea că l-a trimis 
Dumnezeu. Şi totuşi poporul a ascultat de 
mesajul acestuia. Cred că a fost prea aspră robia 
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egipteană aşa că bucuria izbăviri le-a cucerit 
timpul si emoţiile lor dar n-au mai rămas tot aşa 
de loiali lui Dumnezeu şi robului său după 
trecerea Mări Roşii când au uitat de izbăvirea 
făcută şi sau obişnuit mai mult cu răzvrătirile.  

3. Slujirea de la Marea Roşie până la 
darea Legii. A murit armata lui Faraon, iar 
poporul intră în pustie cu necazurile şi 
încercările ei. Poporului i se cer anumite 
pregătiri pentru întâlnirea cu Dumnezeu şi 
primirea Legii. Astfel încep responsabilităţile şi 
formarea socio-religioasă a poporului. Iată cum 
descrie Moise această pregătire, Aţi văzut ce am 
făcut Egiptului, şi cum v-am purtat pe aripi de 
vultur şi v-am adus aici la Mine. Acum, dacă 
veţi asculta glasul meu, şi dacă veţi păzi 
legământul Meu, veţi fi ai Mei dintre toate 
popoarele, căci tot pământul este al Meu; Îmi 
veţi fi o împărăţie de preoţi şi un neam sfânt. 
Acestea sunt cuvintele pe cari le vei spune 
copiilor lui Israel.``Moise a venit de a chemat pe 
bătrânii poporului, şi le-a pus înainte toate 
cuvintele acestea, cum îi poruncise Domnul. Tot 
poporul a răspuns:, ,Vom face tot ce a zis 
Domnul!`` Moise a spus Domnului cuvintele 
poporului. şi Domnul a zis lui Moise:, ,Iată, voi 
veni la tine într-un nor gros, pentru ca să audă 
poporul când îţi voi vorbi, şi să aibă totdeauna 
încredere în tine.” Moise a spus Domnului 
cuvintele poporului. Şi Domnul a zis lui Moise:, 
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,Du-te la popor, sfinţeşte-i azi şi mâine, şi pune-i 
să-şi spele hainele. Să fie gata pentru a treia zi; 
căci a treia zi Domnul Se va pogorî, în faţa 
întregului popor, pe muntele Sinai. Să hotărăşti 
poporului anumite margini de jur împrejur, şi să 
spui: „Să nu cumva să vă suiţi pe munte sau să 
vă atingeţi de poalele lui. Oricine se va atinge de 
munte, va fi pedepsit cu moartea. Nici o mână să 
nu se atingă de el; ci pe oricine se va atinge, să-l 
omoare cu pietre, sau să-l străpungă cu săgeţi: 
dobitoc sau om, nu va trăi. „Când va suna 
trâmbiţa, ei vor înainta spre munte.”… Muntele 
Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul Se 
pogorâse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta 
se înălţa ca fumul unui cuptor, şi tot muntele se 
cutremura cu putere. Trâmbiţa răsuna tot mai 
puternic. Moise vorbea, şi Dumnezeu îi 
răspundea cu glas tare. Domnul S-a pogorât pe 
muntele Sinai, şi anume pe vârful muntelui. 
Domnul a chemat pe Moise pe vârful muntelui. 
Şi Moise s-a suit sus. Domnul a zis lui Moise:, 
,Pogoară-te şi porunceşte poporului cu tot 
dinadinsul să nu dea buzna spre Domnul, ca să 
se uite, pentru ca nu cumva să piară un mare 
număr dintre ei. Preoţii, cari se apropie de 
Domnul, să se sfinţească şi ei, ca nu cumva să-i 
lovească Domnul cu moartea.” Moise a zis 
Domnului:, ,Poporul nu va putea să se suie pe 
muntele Sinai, căci ne-ai oprit cu tot dinadinsul, 
zicând: „Hotărăşte anumite margini în jurul 
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muntelui, şi sfinţeşte-l.” Domnul i-a zis:, ,Du-te, 
pogoară-te, şi suie-te apoi iarăşi cu Aaron; dar 
preoţii şi poporul să nu dea buzna să se suie la 
Domnul, ca nu cumva să-i lovească cu moartea.” 
Moise s-a pogorât la popor, şi i-a spus aceste 
lucruri. Exodus 19:4-25 

4. Slujirea după primirea Legii. Condiţiile 
acestei slujiri sunt descrise în 1Cor. 10 :1-11. 
Iată o descriere făcută de Apostolul Pavel a 
mediului în care a slujit Moise în acea perioadă: 
„Fraţilor, nu vreau să nu ştiţi că părinţii noştri 
toţi au fost supt nor, toţi au trecut prin mare, toţi 
au fost botezaţi în nor şi în mare, pentru Moise; 
toţi au mâncat aceeaşi mâncare duhovnicească, 
şi toţi au băut aceeaşi băutură duhovnicească, 
pentru că beau dintr-o stâncă duhovnicească ce 
venea după ei; şi stânca era Hristos. Totuşi, cei 
mai mulţi dintre ei n-au fost plăcuţi lui 
Dumnezeu, căci au pierit în pustie. Şi aceste 
lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească nouă 
drept pilde, pentru ca să nu poftim după lucruri 
rele, cum au poftit ei. Să nu fiţi închinători la 
idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris: 
„Poporul a şezut să mănânce şi să bea; şi s-au 
sculat să joace.” Să nu curvim, cum au făcut unii 
din ei, aşa că într-o singură zi au căzut douăzeci 
şi trei de mii. Să nu ispitim pe Domnul, cum  
L-au ispitit unii din ei, cari au pierit prin şerpi. 
Să nu cârtiţi, cum au cârtit unii din ei, cari au 
fost nimiciţi de Nimicitorul. Aceste lucruri li s-

 56



au întâmplat ca să ne slujească drept pilde, şi au 
fost scrise pentru învăţătura noastră, peste cari 
au venit sfârşiturile veacurilor.  

5.  Slujind tinerei generaţii care va intra 
în Canaan. Acestora Moise le-a transmis acelaşi 
mesaj concretizat în câteva adevăruri mari: 

Existenţa unui Dumnezeu sfânt şi veşnic, 
Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-am 
scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să n-ai 
alţi dumnezei afară de Mine. Să nu-ţi faci chip 
cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor cari sunt 
sus în ceruri, sau jos pe pământ, sau în ape supt 
pământ. Să nu te închini înaintea lor, şi să nu le 
slujeşti; căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt 
un Dumnezeu gelos, Deuteronom 5 :6-9 

Există o Lege pe care El ne-a dat-o şi care 
trebuie împlinită, de aceea Moise a repetat-o 
pentru tineri încă odată în cartea Deuteronom.  

Suntem poporul Lui ales prin suveranitatea 
şi alegerea Sa, asta ne responsabilizează, era 
mesajul pe care îl transmitea Moise tinerilor. 
Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul, 
Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul, 
Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să 
iubeşti si să slujeşti Domnului, Dumnezeului 
tău, din toată inima ta şi din tot sufletul tău, să 
păzeşti poruncile Domnului şi legile Lui pe cari 
ţi le dau astăzi, ca să fii fericit? Deut. 10 :12-13 

Dragostea pe care le-o purta Moise se 
poate vedea în relaţia ce a avut-o cu Iosua. 
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Dumnezeu i-a spus să îşi pună măna pe el iar 
Moise şi-a pus ambele mâini peste viitorul 
conducător exprimându-şi astfel ataşamentul şi 
dragostea pentru reprezentantul tinerei generaţii. 
Slujirea lui este amprentată de câţiva factori şi 
păstrează câteva valori eterne:  

 slujind cu credinţă, plecând din Egipt 
spre pustiu,  

 slujind cu blândeţe, răbdare şi 
stăpânire de sine până la capăt  

 slujire cu dragoste în mijlocul ocărilor 
din familie sau din popor  

 Slujire cu nădejde 
în mijlocul disperării,  

 N-a părăsit slujirea 
sfântă în ciuda multor 
dorinţe neîmplinite 

 Grupuri 
neînsemnate şi seminţii pe 
care oamenii ar dori să le 
distrugă, Dumnezeu poate 
să le salveze şi să facă 
oameni de nădejde.  

 Minunile sunt ceva 
obişnuit în poporul lui 
Dumnezeu  

 Planul lui Dumnezeu 
întotdeauna se duce la îndeplinire, în ciuda 
tuturor împotrivirilor.  

Scos din apele 
Nilului când 
moartea era 

iminentă, din slava 
lumii când 

strălucirea ei era 
să-l înghită, din 
propriul confort 
pentru a sluji lui 

Dumnezeu, din 
mijlocul 

răzvrătirilor 
semenilor, Moise 

este aşezat alături 
de sfinţi şi de Isus. 
Acolo e locul celor 

ce sunt separaţi 
aici de tot ce este 

rău. Doamne ajută! 
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Perioada eternă începe după ce a sfârşit 
călătoria de 120 de ani pe Pământ. Avem puţine 
menţiuni biblice din această perioadă, însă, abia 
a început şi fiind în afara timpului avem şanse 
slujind Domnului să aflăm tot mai multe în 
Împărăţia sa. Totuşi, pe muntele Tabor, în 
această perioadă, Moise vorbeşte cu Domnul şi 
cu Ilie la Schimbarea la faţă a Domnului Isus. În 
Noul Testament activitatea lui Moise este 
menţionată de peste 80 de ori. 

 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Răspunzi chemărilor cereşti cu smerenia sau eşti 
înfumurat că şi tu faci ceva? 

 
Armele pe care le foloseşti pentru împlinirea unor 

promisiuni sunt fireşti (violenţă, duplicitate 
mândrie etc.) sau aştepţi în tăcere intervenţia şi 
ajutorul Domnului? 

 
Când rămâi singur ocărât batjocorit sau marginalizat 

perseverezi totuşi în slujirea ce ţi-a dat-o 
Dumnezeu? 

 
Familia este prioritate şi îi acorzi timp special, oricât 

de importante şi bune ar fi acţiunile tale ? 
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Familia lui IOSUA  
(Iosua, Fapte 7 Evrei 4) 

 
Iosua fiul lui Nun, este un efraimit al cărui 

nume înseamnă Iehova; este răscumpărător, 
mântuire. A trăit pe pământ 110 ani. Misiunea 
vieţii lui a fost de a-l ajuta pe Moise în slujire, ca 
mai apoi să conducă şi să aşeze poporul evreu în 
moştenirea primită. Cunoaştem puţin despre 
soţia lui, nici măcar numele nu-l ştim, dar 
înţelegem că a contribuit enorm de mult la 
slujire încât soţul ei a putut să spună în ultima 
lui predică: „Cât despre 
mine, eu şi Casa mea 
vom sluji Domnului” 
Cum au reuşit asta? Din 
ultima lui predică (Iosua 
24) putem descoperi 
filozofia vieţii lui pe 
care a îmbrăţişat-o din 
tinereţe şi a păstrat-o 
până la moarte. Asta s-a 
răsfrânt şi asupra 
familiei lui. Iată câteva trăsături ale acestei vieţi: 

Tânărul credincios în 
orice situaţie primeşte 

cârmuirea poporului prin 
suveranitate divină şi 

câştigă familia lui pentru 
cer. Dumnezeul lui Iosua 

trăieşte şi are acelaşi 
obicei de a ferici tineri şi 

familii ce slujesc şi în 
anonimat, şi în mijlocul 

mulţimii, cu aceeaşi 
dragoste şi curăţie de 

inimă. 

 El a fost credincios fiecărei etape a 
vieţii lui, nu a avut concedii sau vacanţe în care 
să ignore credincioşia şi ascultarea.  
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  A fost credincios în situaţii foarte 
grele când a fost vorba de război unde se luptă 
pe viaţă şi pe moarte el tânăr fiind l-a ascultat pe 
Moise şi a plecat în cea mai grea lucrare, la 
război. Exod 17 

  A fost credincios în cele mai mici 
detalii. Poporul avea închinarea cu toate 
ritualurile ei, Moise vorbea cu Dumnezeu şi de 
asemenea mulţi tineri avea preocupările şi 
plimbările lor dar tânărul Iosua nu ieşea deloc 
din mijlocul cortului. Asta vorbeşte şi de 
fidelitatea faţă de Cortul şi Casa lui Dumnezeu.  

  A fost credincios şi când era în 
minoritate şi în momente dificile. Majoritatea 
colegilor de misiune au înmuiat inima poporului 
îndemnându-i la răzvrătire dar Iosua rămâne 
fidel lui Dumnezeu şi mustra atitudinea celorlalţi 
colegi „Ţara pe care am străbătut-o noi ca s-o 
iscodim, este o Ţară foarte bună, minunată. Dacă 
Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va duce în 
ţara aceasta, şi ne-o va da: este o ţară în care 
curge lapte şi miere. Numai, nu vă răzvrătiţi 
împotriva Domnului, şi nu vă temeţi de oamenii 
din ţara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au 
niciun sprijin: Domnul este cu noi, nu vă temeţi 
de ei!`` Numeri 14:7-12. Ei au murit cu familiile 
lor în pustiu dar Iosua, deşi minoritar, a traversat 
pustia biruitor, cu familia lui. Ce este foarte 
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important de observat în această situaţie este 
implicarea divină Dacă Domnul va fi 
binevoitor… 

  A acordat importanţa cuvenită 
sfinţeniei de care vorbeşte şi în ultima predică. 
Când avea nevoie de sfaturi şi tactici să 
biruiască Ierihonul i s-a vorbit de sfinţenia pe 
care a îmbrăţişat-o toată viaţa. Iosua 5:15.  

 Experienţele lui au fost subordonate 
sfinţeniei şi Cuvântului scris.  

 Lasă instrucţiuni solemne urmaşilor lui 
astfel ca şi în timpul vieţi acestora poporul a 
slujit Domnului 

 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Sfinţenia şi ascultarea de Dumnezeu este mai 
importantă decât poziţia religioasă ce o ai? 

 
Poţi rămâne în umbră şi anonimat şi totuşi 

credincios Domnului? 
 
Te preocupă mântuirea familie şi a neamului tău? 

Este ea un exemplu în comunitatea în care trăieşti? 
 
Dacă azi ai rosti ultimele cuvinte ce ai putea spune 

adevărat, despre slujirea familie tale? 
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Familia lui MANOAH 

(Judecători 13, Evrei 11) 
 
Manoah este din seminţia lui Dan iar 

numele lui înseamnă linişte, odihnă. Soţia lui a 
fost stearpă dar apoi Dumnezeu i l-a dat pe 
Samson apoi şi pe alţi fii Au avut un mediu ostil, 
trăind în timpul celor 40 de ani de apostazie. Dar 
Îngerul Domnului i-a chemat la nazireat 
asemenea Numeri 6 să fie o făclie pentru 
Dumnezeu în lumea stricată în care trăiau. Au 
acceptat această provocare, au primit copil, dar, 
foarte important, Manoah s-a rugat să mai vină 
omul lui Dumnezeu şi să 
îi spună ce trebuie să 
facă pentru copil. Dacă 
vrem să avem părtăşie 
cu Dumnezeu atunci să 
împlinim şi 
responsabilităţile ce ne 
revin. Copii ca şi orice 
alt dar ce îl primim de la 
Dumnezeu nu se 
păstrează oricum ci după 
rânduielile Celui ce dă 
aceste daruri.  

Eşecurile familiei nu l-au 
dărâmat, ci lumina 

speranţei în atotputernicia 
Sa i-a dat putere să 

traverseze tunelul vieţii. 
Credinţa în promisiunile 

divine l-a aşezat pe 
Manoah alături de fiul lor 
în Împărăţia unde nu mai 

sunt eşecuri. Oricâte 
cioburi are viaţa ta, este 
un Specialist ce le poate 

rearanja şi să fii folositor 
în casa lui eternă. 

- De ce viaţă de înfrânare şi de nazireat? 
- Pentru că am credinţa în Dumnezeu 

este răspunsul oferit prin fapte al acestor părinţi. 
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Samson, fiul lor a eşuat în chemarea lui dar 
părinţii nu şi-au pierdut nădejdea. Chiar şi în 
închisoare sau la moarte ei au fost lângă fiul lor 
pe care l-au luat să îl îngroape ei. Asta ce mai 
înseamnă? Dragoste. Iată o familie care fără 
vorbe a împlinit ce spunea mult mai târziu 
Apostolul: „Acum, dar, rămân aceste trei: 
credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai 
mare dintre ele este dragostea.” 1Cor 13:13 Din 
viaţa lui cu eşecurile şi biruinţele ei învăţăm: 

 Să rămâi credincios standardului divin 
în mijlocul unei lumi în care fiecare făcea ce-i 
plăcea, o lume fără standarde morale 

 A experimentat minuni rămânând în 
graniţele Cuvântului 

 Nu şi-a pierdut nădejdea în Dumnezeu 
şi nici valoarea jertfei rugăciunii nu a pierdut-o, 
deşi erau neglijate de majoritate 

 A căutat prin rugăciune să afle care 
sunt responsabilităţile de părinte, ştiind că 
Dumnezeu lucrează cu ei după ce au un standard 
spiritual dorit de Dumnezeu.  

 Relaţia dintre soţi era marcată de 
respect şi bună înţelegere, deşi au avut multe 
probleme.  

Putem învăţa din eşecurile altora dacă 
suntem înţelepţi. Ne putem aminti cum ar fi 
trebuit să trăiască Samson, fiul lor, pentru a 
rămâne toată viaţa biruitor:  
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Să rămâi în graniţele Cuvântului  
« Şi Duhul Domnului a început să-l mişte la 
Mahane-Dan, între Ţorea şi Eştaol”. Jud. 13 :24-
25 să învăţaţi să nu treceţi peste „ce este scris”: 
şi nici unul din voi să nu se fălească deloc cu 
unul împotriva celuilalt. 1Cor. 4:6 
 
Să te identifici cu poporul lui Dumnezeu  
Samson purta războaie de unul singur. Judecător 
14 şi 15 Dar în biserică, Dumnezeu ne-a chemat 
să lucrăm în echipă, fiecare având 
responsabilitatea lui. „Şi El a dat pe unii 
apostoli; pe alţii, prooroci; pe alţii, evanghelişti; 
pe alţii, păstori şi învăţători, pentru desăvârşirea 
sfinţilor, în vederea lucrării de slujire, pentru 
zidirea trupului lui Cristos, până vom ajunge toţi 
la unirea credinţei şi a cunoştinţei Fiului lui 
Dumnezeu, la starea de om mare, la înălţimea 
staturii plinătăţii lui Cristos, ca să nu mai fim 
copii, plutind încoace şi încolo, purtaţi de orice 
vânt de învăţătură, prin viclenia oamenilor şi 
prin şiretenia lor în mijloacele de amăgire; ci, 
credincioşi adevărului, în dragoste, să creştem în 
toate privinţele, ca să ajungem la Cel ce este 
Capul, Cristos. Ef. 4. 11-16 
 
Biruinţă asupra ispitelor şi a imoralităţii  
Samson a căzut pradă imoralităţii. Judecător 16 
Tu ascultă sfatul „Fugi de poftele tinereţii, şi 
urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, 
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pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul 
dintr-o inimă curată” 2 Tim. 2;22 
 
Să te cuprindă Dumnezeu în evidenţele sale 
Samson în urma pocăinţei a fost cuprins în 
evidenţele celor mântuiţi. A suferit mult pentru 
faptele sale din tinereţe dar a avut un moment 
de pocăinţă la finalul vieţii rugându-se şi 
Dumnezeu l-a ascultat şi astfel a rămas scris în 
lista eroilor credinţei Ev. 11.  

 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

În mijlocul împotrivirilor de tot felul rămâi 
ascultător şi in graniţele Cuvântului? 

 
Chiar dacă ai eşecuri în familie îţi păstrezi nădejdea 

în ajutorul Lui? 
  
Orice păcat trebuie plătit iar imoralitatea în familie 

are o plată bine definită. Eşti fidel partenerului tău 
de familie? 

 
În democraţie când toţi se doresc pe sine dumnezei 

eşti gata să îl glorifici prin ascultarea ta pe 
adevăratul Dumnezeu? 
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Familia RECABIŢILOR  

(Ieremia 35) 
 
O familie despre care Dumnezeu spune că 

niciodată nu va fi lipsită de urmaşi care să stea 
înaintea Lui. Merită să analizăm caracterul lor şi 
să zăbovim asupra câtorva învăţături care au 
penetrat vremurile până la noi. În mijlocul unei 

cărţi ce adună proorocii şi 
mesaje divine există o 
familie care nu are 
asemenea daruri dar, prin 
faptele lor, dăinuiesc mai 
mult decât proorociile. 
Vremea când a trăit Ieremia 
şi această familie este 
sumbră fără viitor. Datorită 
păcatului, pedeapsa divină 
era iminentă însă o familie 
priveşte biruitoare peste 

viitor. Într-o zi, la porunca expresă a lui 
Dumnezeu, profetul Ieremia îi invită la templu 
să consume vin după cuvântul Domnului, iar ei 
refuză categoric invocând porunca părinţilor pe 
care o respectă şi după moartea lor. Dumnezeu 
apreciază ascultarea lor de părinţi şi sunt oferiţi 
ca exemplu de ascultare pentru naţiune.  

Loialitatea unor 
anonimi faţă de 

Cuvânt şi familia lor 
îi face superiori 

prorocilor, preoţilor 
şi celorlalte slujbe de 
la Templu. Recabiţii 

sunt încă un exemplu 
că Dumnezeu ştie să 

aleagă grâul curat din 
mulţimea paielor, 

oricât de strălucitoare 
ar fi. 

Iată câteva învăţături din viaţa acestei 
familii: 
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 Au rămas uniţi cu toţii din diferite 
generaţii: bunici, părinţi, copii în jurul acelei 
legi care este porunca din partea lui Dumnezeu, 
altfel spus, familia era foarte importantă pentru 
ei mai importantă decât slujirea religioasă de la 
templu. „Dacă nu poartă cineva grijă de ai lui, şi 
mai ales de cei din casa lui, s-a lepădat de 
credinţă, şi este mai rău decât un necredincios”. 
1 Timotei 5:8 

 Cuvântul spus de părinţii lor după 
Scripturi era aşa de preţios pentru ei încât nici 
proorociile nu i-au clintit din statornicia lor. 
Putem vedea respectul oferit primei revelaţii pe 
care o păstrează întocmai 

 Forţa ce emană din unitatea familiei lor 
era pentru ei cea mai importantă bogăţie Era mai 
puternică decât forţa religioasă, socială, politică 
a vremii.  

 Erau uniţi în jurul smereniei, a 
ascultării şi a celorlalte surori ale acestor valori 
eterne încât dintre anonimi au devenit exemplu 
pentru întreaga naţiune.  

 Avea acelaşi respect pentru Dumnezeu, 
fie că erau singuri în corturile lor, fie că erau la 
Templu ei ştiau că pretutindeni îi vede Cel 
Preaînalt.  

 Cine nu e credincios în familie nu 
poate fi credincios nici în biserică sau în lucrarea 
lui Dumnezeu 
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 Relaţiile înaintea regulilor este o altă 
învăţătură frumoasă din viaţa lor. Sunt foarte 
bune regulile şi trebuie respectate în familie, 
biserică, societate, pretutindeni, dar mai 
importante sunt relaţiile dintre membrii familiei 
ori a comunităţii în care trăim. Primele trebuie 
păstrate şi următoarele respectate.  

 Au cunoscut imuabilitatea lui 
Dumnezeu ale cărui revelaţii nu se schimbă nici 
nu se contrazic, adică nu spune una prin Biblie şi 
alta prin prooroc sau alte revelaţii „Căci Eu sunt 
Domnul, Eu nu Mă schimb; de aceea, voi, copii 
ai lui Iacov, n-aţi fost nimiciţi”. Maleahi 3:6 Prin 
slujirea lor păstrând cu acurateţe învăţăturile 
primite au fost oferiţi exemplu pentru 
contemporanii lor şi pentru generaţiile 
următoare Aşa surprize pregăteşte Dumnezeu 
pentru cei ce îi slujesc şi călătoresc spre cer. 
Văzând fermitatea acestei familii prin împlinirea 
poruncilor aş vrea să închei meditaţia aceasta 
amintindu-vă câteva „trebuie” rostite de 
Mântuitorul sau ucenicii lui. 

 
Trebuie naştere din nou Isus i -a răspuns:, 
,Adevărat, adevărat îţi spun, că, dacă nu se naşte 
cineva din apă şi din Duh, nu poate să intre în 
Împărăţia lui Dumnezeu. Ce este născut din 
carne, este carne, şi ce este născut din Duh, este 
duh. Nu te mira că ţi-am zis:, ,Trebuie să vă 
naşteţi din nou. Ioan 3:5-7   
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Trebuie să lucrezi pentru Domnul zilnic  
Cât este ziuă, trebuie să lucrez lucrările Celui ce 
M-a trimes; vine noaptea, când nimeni nu mai 
poate să lucreze. Ioan 9:4   
 
Cuvântul trebuie predicat cum trebuie Faceţi în 
toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni 
şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, 
şi rugăciune pentru toţi sfinţii, şi pentru mine, 
ca, ori de câte ori îmi deschid gura, să mi se dea 
cuvânt, ca să fac cunoscut cu îndrăzneală taina 
Evangheliei, al cărei sol în lanţuri sânt; pentru 
ca, zic, să vorbesc cu îndrăzneală, cum trebuie 
să vorbesc Efeseni 6:18-20 
 
Trebuie o conduită creştină pentru toată viaţa  
Tu însă, vorbeşte lucruri cari se potrivesc cu 
învăţătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni 
trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătaţi, 
sănătoşi în credinţă, în dragoste, în răbdare. 
Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o 
purtare cuviincioasă, să nu fie nici clevetitoare, 
nici dedate la vin; să înveţe pe alţii ce este bine, 
ca să înveţe pe femeile mai tinere să-şi iubească 
bărbaţi şi copiii; să fie cumpătate, cu viaţa 
curată, să-şi vadă de treburile casei, să fie bune, 
supuse bărbaţilor lor, pentru ca să nu se 
vorbească de rău Cuvântul lui Dumnezeu. Tit 
2:1-5   
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Trebuie să ne bucurăm de cel ce se pocăieşte cu 
adevărat „Fiule”, i-a zis tatăl „tu întotdeauna 
eşti cu mine, şi tot ce am eu este al tău. Dar 
trebuia să ne veselim şi să ne bucurăm, pentru că 
acest frate al tău era mort, şi a înviat, era pierdut 
şi a fost găsit.” Luca 15:31-32 Şi dacă aceste 
imperative le ignorăm, pe următorul nu îl putem, 
căci la capătul drumului pe acest pământ  
trebuie să ne prezentăm fiecare la judecată.  
 
De aceea ne şi silim să-I fim plăcuţi, fie că 
rămânem acasă fie că suntem  departe de casă. 
Căci toţi trebuie să ne înfăţişăm înaintea 
scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca 
fiecare să-şi primească răsplata după binele sau 
răul, pe care-l va fi făcut când trăia în trup. 2 
Corinteni 5:9-10  
 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Împlineşti poruncile primite în familie şi când eşti 
străin sau în minoritate? 

 
Păstrezi respectul pentru părinţi şi bunici tăi chiar 

dacă ei nu sunt după tiparul vremi şi nu sunt pe 
valul lumi?  

 
Rămâi în graniţele Cuvântului şi a poporului sfânt, 

separat de lume? 
 
Asculţi de slujitori Domnului din biserica Sa? 
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Familia lui ZAHARIA şi A ELISABETEI 

(Luca 1, 7 Matei 7,14, ) 
 
Cel mai mare om născut din femeie a venit 

în lumea noastră în casa acestor doi părinţi, 
amândoi fiind leviţi. Doctorul Luca a căutat, 
asemenea celui mai bun ziarist din vremea sa, să 
se documenteze cu de-amănuntul despre 
lucrarea lui Isus. În relatarea din prefaţa cărţii 
sale aflăm despre această familie: 

 Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui 
Dumnezeu, şi păzeau fără pată toate poruncile şi 
toate rânduielile Domnului.  

 Nu ştim prea multe particularităţi din 
viaţa lor dar suficiente să aflăm că slujirea la 
templu era o prioritate pentru ei, chiar dacă asta 
înseamnă efort venind 
distanţe mari din munţi  

 Neîmplinirile şi 
durerile vieţii lor nu au 
împiedecat slujirea 
consacrată.  

 A avut experi- 
enţe cu Dumnezeu pe 
când slujea în templu că 
la rugăciunea credincio- 
şilor Domnul face 
minuni 

Când copilul lor a devenit 
persoană publică, a arătat 

tot ce a învăţat în casa 
părintească. Părinţii au 
suferit alături de fiul lor 

pentru adevăr, într-o lume 
a minciunii, ca să ajungă 

împreună în Împărăţia 
unde păcatul nu are acces. 

Ai grijă de educaţia 
faptelor, nu a vorbelor din 
casa ta, căci ceea ce eşti e 
mai important decât ceea 

ce spui. 
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 Standardul familiei lor era opusul lumii 
în care trăiau. Pentru ei era ocară să nu aibă 
copii, însă, nu era la fel şi pentru oamenii fără 
Dumnezeu, care se luptau împotriva naşterii de 
copii 

 Fără o pregătire spirituală şi fără 
valorile sacre dovedite şi prin înfrânare nu putea 
fi biruitor fiul lor în pustia şi asceza lui. Aceste 
valori le-a învăţat Ioan în casa părintească  

 A primit şi a încurajat pe alte femei 
tinere care aveau aceeaşi grea misiune de mamă 
în poporul sfânt, deşi au trăit într-o vreme de 
apostazie.  

 A trăit o viaţă departe de păcat, în 
sfinţenie, aşa se explică că pruncul s-a umplut de 
Duhul Sfânt înainte de a se naşte.  

 Soţia lui a respectat autoritatea soţului 
chiar dacă acesta era mut.  

 Au acceptat slujirea singurului fiu fără 
compromisuri, deşi l-a costat capul, asta 
înseamnă că familia lor era o familie a 
integrităţii şi a jertfei. Căci unde în altă parte să 
fi învăţat acesta integritate dacă nu în familie! 
Privind în viaţa fiului lor Ioan vedem din 
caracterul şi valorile lor spirituale Fiul lor a 
slujit prin multe lipsuri şi ocări dar a păstrat 
mesajul primit la cotele primite de la Dumnezeu 
El a ştiut să se smerească şi să Îl înalţe pe 
Hristos iată încă o dovadă de maturitate 
spirituală ce a caracterizat această familie.  
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Când limba i s-a dezlegat l-a lăudat pe 
Dumnezeu, singurul care merită în orice 
împrejurare să fie lăudat. Oare dacă numai 
puţine cuvinte am mai putea spune sau doar 
câteva minute vorbi, ce am spune?  

 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Eşti gata să slujeşti lui Dumnezeu şi când ai 
neîmpliniri personale? 

 
Standardul divin privind autoritatea este valabil şi în 

casa ta? 
 
Păzeşti toate legile şi rânduielile aşezate în biserica 

unse slujeşti? 
 
Ce cheltuieşti când vii să te închini înaintea Lui? 
 
Ce semeni azi în copii vei secera mâini, Care este 

cheltuiala ta spirituală pentru ei? Dar exemplu 
tău? 

 74



 
ORFANI DIN BETANIA 

(Luca 10 Ioan 11) 
 
Dintre categoriile de care se îngrijeşte 

special Dumnezeu: orfani, văduve, străini şi 
săraci, orfanii ocupă un loc special, avându-l pe 
Dumnezeu, Tată. Biblia nu ne spune multe 
amănunte despre familia acestor orfani, nici 
măcar despre părinţi, rudenii sau alte proprietăţi. 
Duhul Sfânt a ales să scrie despre ei în  Eterna 
Carte pasaje întregi măcar că erau nişte anonimi 
dacă nu-i vizita Isus. 
Dacă cel mai iubitor 
dintre ucenici, Lazăr, 
este numit un oarecare 
Ioan 11:1 care era 
atitudinea celorlalţi 
semeni ai lor faţă de ei? 
Totuşi: De ce îi vizita 
mereu Isus? Nu pentru 
confortul sau bogăţia 
lor, ci ei aveau ceva ce 
alte familii nu deţineau. 
Din exemplul acestei familii putem vedea care 
sunt trăsăturile spirituale ale familiilor unde 
rămâne Isus. Pentru că nu e de ajuns să cântăm 
doar: „Vino, Doamne, în casa mea. . . . şi rămâi 
pe veci în ea. . . ” dacă nu trăim neprihănirea şi 
voia Lui.  

Fără grija unor părinţi, 
orfanii sunt predispuşi să 

se alipească de cei mai 
importanţi ai vremii. 

Orfanii din Betania au 
făcut diferenţa, nu i-au 

căutat pe cei mulţi şi 
importanţi ai vremii, ci 

L-au primit în casa şi în 
inima lor pe Isus Hristos, 

trimisul cerului. Au 
cheltuit totul pentru El şi 
au câştigat totul, alături 

de El. Dar tu? 

 75



 Pentru dragostea lor exprimată nu în 
vorbe, ci fapte, Maria a uns picioarele 
Mântuitorului cu mir  

 Pentru că în casa asta este cineva care 
ascultă cu adevărat pe Domnul.  

 În această casa este măcar unul care 
trăieşte smerenia adevărată, acceptând 
suveranitatea lui Isus. Maria şi-a găsit liniştea la 
picioarele Domnului.  

 Pentru că aceştia erau statornici şi se 
închină lui Dumnezeu şi în necaz.  

 Pentru că eu sunt gata să fiu o 
privelişte ce-l glorifică pe Dumnezeu şi când 
sunt în necaz. Există oameni care se laudă cu 
Domnul doar în vremuri de prosperitate, dar Isus 
pe aceşti orfani i-a vizitat când venea în Betania 
pentru că ei au ştiut şi-n vremuri grele să-L 
onoreze pe Dumnezeu.  

 Chiar dacă Prietenul lor a întârziat 
cunoscând planul divin, ei au rămas loiali şi 
credincioşi Prietenului lor, chiar dacă ei nu au 
înţeles motivele întârzierii.  

 Trăsăturile lor de caracter vorbesc de 
părinţi şi responsabilităţile împlinite de aceştia.  

 Isus făcând minuni în casa lor, au 
devenit şi ei ţinta urii şi a batjocurii celorlalţi, 
dar au rămas statornici şi au purtat cu demnitate 
această stare. Să porţi ocară alături de prietenul 
tău până la capăt, asta e rar în vremurile noastre, 
dar aşa fac oamenii ce călătoresc spre rai 
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 Isus nu uită să răsplătească familiile 
ce-l primesc şi în momentele cele mai grele, 
ajutorul Lui este suficient  

 Maria a fost dispusă „să cheltuiască” 
pentru Domnul munca de pe aproape un an de 
zile. Mirul de trei sute (300) lei l-a turnat pe 
Mântuitorul, Plata pentru o zi în vie fiind de un 
1 leu. Matei. 20:2-10 

Isus i-a luat apărarea când Iuda, vânzătorul, 
şi alţi ucenici au supărat-o pe Maria. Fiecare 
avem nevoie să ne ia Domnul apărarea aici şi 
mai ales în ziua veşniciei. Să semănăm cu aceşti 
orfani în privinţa trăsăturilor lor de caracter. 
Oamenii cărora Mântuitorul le ia apărarea au 
anumite trăsături şi aceşti orfani pot fi exemplu 
şi azi pentru toţi cei ce avem nevoie de apărarea 
Domnului. Şi cine nu are nevoie de apărarea 
Sa!? Ce au făcut Maria şi fraţii ei pentru a le lua 
Isus apărarea în faţa ucenicilor şi a norodului? 
Maria şi-a găsit locul cel mai bun la picioarele 
lui Isus, asta înseamnă că oamenii care sunt 
apăraţi de Isus îl au pe Isus, Domn şi Mântuitor. 
Apoi Maria asculta Cuvântul care era prioritar în 
viaţa ei. Era aşa de darnică încât efectiv i-a iritat 
pe ceilalţi ucenici care nu au cheltuit nimic dar 
avea răutate şi gelozie, surori bune cu zgârcenia. 
Să amintesc şi câteva surori ale dărnicie: 
bunătatea, dragostea, bucurie etc. O altă valoare 
spirituală a acestora era statornicia lor în relaţiile 
cu Mântuitorul. Rămânând fidel Domnului el  
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le-a luat apărarea. Chiar dacă Isus a întârziat la 
invitaţia Mariei când fratele ei era bolnav şi 
acesta a murit, totuşi aceşti orfani si-au păstrat 
aceleaşi sentimente de dragoste şi de respect 
pentru Isus. Au rămas statornici în orice 
împrejurare, aşa trăiesc familiile ce călătoresc 
spre cer cărora Isus le ia apărarea. Orfanii 
aceştia au găsit dragostea şi protecţia de care 
aveau nevoie de la Cel ce le vizita casa periodic. 
Această mare nevoie este evidentă în familiile 
noastre fiindcă suntem foarte aglomeraţi cu tot 
felul de activităţi, altfel necesare, dar uităm 
esenţialul. Am auzit despre un copil de al 
evreilor care era foarte neascultător nu stătea, 
nici la şcoală, nici acasă, nici la joacă cu copiii 
iar părinţii nu mai ştiau ce să facă cu el. Aşa că 
l-au dus la rabin care l-a primit în camera lui si a 
invitat părinţii să iasă afară. Copilul a rămas 
apoi singur câteva momente apoi a venit rabinul 
şi la luat în braţe la strâns tare la pieptul lui l-a 
păstrat aşa câteva momente apoi a plecat. După 
ce s-a reîntors rabinul a făcut acelaşi gest fără 
glas pentru băieţel A repetat fără vorbe de câteva 
ori aceeaşi îmbrăţişare plină de dragoste apoi a 
deschis uşa si l-a dat părinţilor. Minunea s-a 
produs copilul s-a schimbat radical în 
comportamentul şi relaţiile lui. A învăţat şi 
crescând a dorit să devină rabin ca să ofere mai 
departe aceeaşi dragoste pentru cei din jur. Fii 
astfel de rabin în casa ta.  
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 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 
Eşti primitor de oaspeţi săraci când şi tu 

eşti sărac ? 
 
Oferi casa ta pentru Isus şi ucenici Lui, 

chiar dacă El este alungat şi urmărit? 
 
Care este procentajul lunar prin care îl 

cinsteşti pe Domnul din venitul tău? 
 
Rămâi statornic în casa Lui şi când nu-l 

înţelegi pe Domnul cum lucrează? 
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Familia lui ACUILA şi A PRISCILEI 
(Romani 16, Fapte 17-18, 1Cor:16:19, 2 Timotei 4) 

 
Despre fiecare om sau familie se poate 

spune într-o frază sau câteva cuvinte esenţa vieţi 
lor. Familia din titlu de mai sus este îmbibată în 
slujire creştină de aceea doresc să vă scriu 
câteva din adevărurile biblice despre slujire şi 
slujitori. 
 
Slujirea creştină adevărată urmăreşte 
întotdeauna gloria lui Dumnezeu şi nu a 
oamenilor Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci 
Numelui Tău dă slavă pentru bunătatea Ta, 
pentru credincioşia Ta! Psalm 115:1  
 
Slujirea adevărată biblică pe care o primeşte 
Dumnezeu este întotdeauna prin Duhul Sfânt nu 
prin firea pământească. Umblaţi cârmuiţi de 
Duhul, şi nu împliniţi poftele firii pământeşti. 
Căci firea pământească pofteşte împotriva 
Duhului, şi Duhul împotriva firii pământeşti: 
sunt lucruri protivnice unele altora, aşa că nu 
puteţi face tot ce voiţi. Dacă sunteţi călăuziţi de 
Duhul, nu sunteţi supt Lege. şi faptele firii 
pământeşti sunt cunoscute, şi sunt acestea: 
preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 
închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjile, certurile, 
zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, 
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certurile de partide, pizmele, uciderile, beţiile, 
îmbuibările, şi alte lucruri asemănătoare cu 
acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai 
spus, că cei ce fac astfel de lucruri, nu vor 
moşteni Împărăţia lui Dumnezeu. Roada 
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, 
pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de 
bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor. 
Împotriva acestor lucruri nu este lege. Cei ce 
sunt ai lui Hristos Isus, şi-au răstignit firea 
pământească împreună cu patimile şi poftele ei. 
Galateni 5:16-24 Verifică slujirea ta este pe 
fundamentul faptelor fireşti sau a roadelor 
Duhului Sfânt 

Şi noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul 
care vine de la Dumnezeu, ca să putem cunoaşte 
lucrurile, pe cari ni le-a dat Dumnezeu prin harul 
Său. Şi vorbim despre ele nu cu vorbiri învăţate 
de la înţelepciunea omenească, ci cu vorbiri 
învăţate de la Duhul Sfânt, întrebuinţând o 
vorbire duhovnicească pentru lucrurile 
duhovniceşti. Dar omul firesc nu primeşte 
lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci, pentru el, 
sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, 
pentru că trebuiesc judecate duhovniceşte. 
1Corinteni 2:12-14   

 
Slujirea lui Dumnezeu este onoare pentru 
pământeni şi nu o robie făcută de silă sau de 
vreun interes uman  Strigaţi de bucurie către 

 81



Domnul, toţi locuitorii pământului! Slujiţi 
Domnului cu bucurie, veniţi cu veselie înaintea 
Lui. Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu! El ne-a 
făcut, ai Lui suntem : noi suntem  poporul Lui şi 
turma păşunii Lui. Psalm 100:1-3   
 
Slujirea creştină nu-i pentru a fi mântuiţi ci este 
reacţia normală a celui mântuit faţă de 
Mântuitorul. Dar când Dumnezeu-care m-a pus 
deoparte din pântecele maicii mele, şi m-a 
chemat prin harul Său, a găsit cu cale să 
descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc 
între Neamuri, îndată, n-am întrebat pe niciun 
om, nici nu m-am suit la Ierusalim la cei ce au 
fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în 
Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. 
Galateni 1:15-17   
 
Slujirea creştină este diversificată fiecare avem 
darul rolul şu locul nostru în Trupul Biserici dar 
standardul slujitorului adevărat este acelaşi după 
scripturi  Într-o casă mare nu sunt numai vase de 
aur şi de argint, ci şi de lemn şi de pământ. 
Unele sunt pentru o întrebuinţare de cinste, iar 
altele pentru o întrebuinţare de ocară. Deci dacă 
cineva se curăţeşte de acestea, va fi un vas de 
cinste, sfinţit, folositor stăpânului său, destoinic 
pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 2:20-21 
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Slujirea lui Dumnezeu este exclusivă adică nu se 
poate sluji la doi sau mai mulţi dumnezei  
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau va 
urî pe unul şi va iubi pe celălalt; sau va ţinea la 
unul, şi va nesocoti pe celălalt: Nu puteţi sluji lui 
Dumnezeu şi lui Mamona. Matei 6:24   
 
Slujirea (robia) este obligatorie toţi oameni 
slujesc cuiva şi la ceva dar stăpânul este la 
alegere aşa că alege să slujeşti lui Isus  Ştiu, în 
adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, adică 
în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, 
am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l 
fac. Căci binele, pe care vreau să-l fac, nu-l fac, 
ci răul, pe care nu vreau să-l fac, iacă ce fac! şi 
dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel 
ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuieşte în 
mine. Găsesc dar în mine legea aceasta: când 
vreau să fac binele, răul este lipit de mine. 
Fiindcă, după omul din lăuntru îmi place Legea 
lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă 
lege, care se luptă împotriva legii primite de 
mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care 
este în mădularele mele.  O, nenorocitul de 
mine! Cine mă va izbăvi de acest trup de 
moarte?.. Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, 
prin Isus Hristos, Domnul nostru!.. Romani 
7:18-25   
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Slujirea creştină are dificultate datorită lumi 
păcătoase în care trăim  a împotrivirilor fireşti şi 
a diavolului eşti dar slujitorul creştin este asistat 
in lucrarea lui de Cel mai puternic din univers  
La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a 
fost cu mine, ci toţi m-au părăsit. Să nu li se ţină 
în socoteală lucrul acesta! Însă Domnul a stat 
lângă mine, şi m-a întărit, pentru ca 
propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine, 
şi s-o audă toate Neamurile. şi am fost izbăvit 
din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice 
lucru rău, şi mă va mântui, ca să intru în 
Împărăţia Lui cerească. A Lui să fie slava în 
vecii vecilor! 2 Timotei 4:16-18.  
 
Slujirea adevărată nu-i numai cea publică ci 
mai ales cea în ascuns lucruri mici neobservate 
de ochiul uman dar răsplătite de Dumnezeu. Tu, 
dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbiţa 
înaintea  ta, cum fac făţarnicii, în sinagogi şi în 
uliţe, pentru ca să fie slăviţi de oameni. Adevărat 
vă spun, că şi-au luat răsplata. Ci tu, când faci 
milostenie, să nu ştie stânga ta ce face dreapta, 
pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns; şi 
Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.  
Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, cărora le 
place să se roage stând în picioare în sinagogi şi 
la colţurile uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de 
oameni. Adevărat vă spun, că şi-au luat răsplata. 
Ci tu, când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi 
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uşa, şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; 
şi Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti. 
Matei 6:2-6   
 
Slujitorul biblic are chemarea lui Dumnezeu 
pentru slava Lui nu pentru sine nici pentru 
oameni. Cum am mai spus, o spun şi acum: dacă 
vă propovăduieşte cineva o Evanghelie, 
deosebită de aceea pe care aţi primit-o, să fie 
anatema!  Caut eu oare, în clipa aceasta, să capăt 
bunăvoinţa oamenilor, sau bunăvoinţa lui 
Dumnezeu? Sau caut să plac oamenilor? Dacă aş 
mai căuta să plac oamenilor, n-aş fi robul lui 
Hristos. Fraţilor, vă mărturisesc că Evanghelia 
propovăduită de mine, nu este de obârşie 
omenească; pentru că, n-am primit-o, nici n-am 
învăţat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui 
Isus Hristos. Galateni 1:9-12   
 
Slujirea şi slujitorul biblic îmbie la reverenţă, 
smerenie, ascultare dar slujirea păgână şi cea 
drăcească îndeamnă la violenţă revoltă mândrie 
Cât despre mine, fraţilor, când am venit la voi, 
n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu 
o vorbire sau înţelepciune strălucită. Căci n-am 
avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe 
Isus Hristos şi pe El răstignit.  Eu însumi, când 
am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos 
şi plin de cutremur. şi învăţătura şi 
propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile 
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înduplecătoare ale înţelepciunii, ci într-o dovadă 
dată de Duhul şi de putere, pentru ca credinţa 
voastră să fie întemeiată nu pe înţelepciunea 
oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. 
1Corinteni 2:1-5   
 
Slujitorul Domnului este ocrotit de Dumnezeu  
Dacă se urzesc uneltiri, nu vin de la Mine; 
oricine se va uni împotriva ta va cădea supt 
puterea ta. „Iată, Eu am făcut pe meşterul, care 
suflă cărbunii în foc, şi face o armă după 
meşteşugul lui. Dar tot Eu am făcut şi pe 
nimicitor ca s-o sfărâme. Orice armă făurită 
împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă 
care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei 
osândi. Aceasta este moştenirea robilor 
Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la 
Mine, zice Domnul.”  Isaia 54 ;14-17 

Biblia nu ne dezvăluie date despre părinţii 
lor, nici despre averea sau copiii lor. În fiecare 
menţiune biblică sunt notaţi doar soţii împreună. 
Odată soţul este amintit primul, altădată soţia, 
dar de fiecare dată împreună.  

Biblia nu vorbeşte explicit de botezul lor. 
Au fost ei botezaţi? Dar nici de alte realităţi din 
familia lor nu sunt explicate detailat în Biblie.  

Bineînţeles că au fost botezaţi. Iată câteva 
argumente : Au făcut parte din Biserica care 
mărturiseşte botezul şi ei erau încă slujitori. Au 
fost prin prejma lui Saul din Tars când acesta s-a 
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botezat, apoi l-a învăţat cu de-amănuntul pe 
Apolo calea Domnului. E de la sine înţeles că au 
împlinit şi această lucrare a botezului care este 
mărturia unui cuget curat (2Petru 3:21) dacă au 
învăţat şi pe alţii amănunţit despre lucrarea 
Domnului. Botezul creştin este parte din slujirea 
care trebuie împlinită Matei 3:15.Ceea ce pe alţii 
i-a învăţat, aceea au împlinit. Aşa sunt familiile 
ce călătoresc spre cer. 

Această familie este consemnată în Biblie 
în câteva referinţe biblice şi locaţii diferite. Din 
fiecare pasaj biblic avem ceva de învăţat. În 
ordinea cronologică a vieţii lor, prima menţiune 
este în Romani 16:3-4, unde apostolul scrie:  
„şi-a pus viaţa în joc pentru mine”. Când? 
Unde? Viaţa lui Pavel a fost în multe pericole. 
Probabil este vorba de pericolul imediat după 
convertire (Fapte 9:25), când ucenicii l-au 
coborât prin zid într-o coşniţă, măcar că porţile 
erau păzite zi şi noapte! Acolo a fost şi această 
familie? Posibil. Atunci ei au fost în vizită sau 
au locuit şi în Damasc.  

 
 Aici au fost caracterizaţi de dragoste 

până la sacrificiu pentru un tânăr nou convertit. 
Aşa sunt familiile care călătoresc spre cer.  

 Aceste familii sunt în miezul 
problemelor, nu stau indiferenţi faţă de fraţii şi 
de lucrarea Domnului, ci sunt gata să se 
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jertfească. Aceasta este dragostea celor ce 
călătoresc spre cer.  

 
Un alt domiciliu al lor a fost Roma. Nu 

ştim cum au ajuns în capitala Imperiului, dar 
este foarte important de menţionat că apostolul a 
ştiut că ei sunt acolo. Între ei era o bună 
legătură, oriunde ar fi lucrat sau locuit îl anunţau 
pe apostolul pentru sfaturi şi rugăciune.  

 
 Aşa sunt familiile care călătoresc spre 

cer, comunică cu apostolii ori slujitorii 
Domnului. Şi în Roma, sau la marginea 
Imperiului ei sunt tot ai Bisericii pe care o 
reprezintă cu cinste.  

 Civilizaţia Romei cu păcatele ei nu i-a 
afectat ci au rămas înscrişi pe lista de membri pe 
care îi cunoştea Apostolul, ca fiind credincioşi 
din Roma 

Următoarea menţiune este în Fapte 18, 
unde citim că iudeii au fost expulzaţi din Roma 
printre care şi această 
familie. De ce?  

 
 Erau deosebiţi, 

cunoşteau toţi că sunt 
iudei, nu au vrut să-şi 
schimbe identitatea ca 
să o ducă mai bine şi să 
rămână în Roma  

Oriunde locuiau în 
capitala Imperiului, sau la 

marginea lui, în bogăţie 
sau sărăcie aceşti soţi 

erau intotdeauna 
împreună la bine şi la rău. 

Aşa fac familiile ce 
călătoresc spre cer, 

oriunde îşi aşează 
vremelnic „coliba”. ei 
sunt uniţi şi se jertfesc 

pentru lucrul Domnului. 
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 Respectăm legea romană şi dacă 
trebuie săraci şi muncind din greu dar cinstiţi că 
noi aparţinem poporului sfânt, chiar dacă suntem 
expulzaţi. Aşa gândesc şi acţionează familiile 
pentru cer.  

 
Ajunşi în Corint îşi folosesc banii şi 

meseria lor pentru progresul Evangheliei. Foarte 
interesant cum a reuşit Sila, Timotei şi această 
familie să-l susţină pe Pavel să predice „full-
time” adică să fie în totalitate dedicat predicării 
Evangheliei. Câteva persoane sărace pot să 
susţină financiar un predicator pentru că erau 
darnici aşa sunt familiile pentru cer. Lăcomia şi 
goana după îmbogăţire ne-a cuprins aşa mult 
încât o biserică de sute de oameni nu poate 
susţine financiar un slujitor.  

 
 Ei au fost suficienţi având în vedere 

dărnicia lor să susţină financiar un predicator în 
propovăduirea Evangheliei. Aceste jertfe îi plac 
lui Dumnezeu şi pe astfel de oameni vrea sa îi 
ducă şi în cer (Evrei 13:16) 

 Şi-au subordonat interesele meseriei 
lor pentru a rămâne prioritară predicarea 
Evangheliei 

 
Următoare menţiune este în Fapte18:24, iar 

această familie o găsim în Efes unde este 
primitoare de oaspeţi. Ei au făcut din casa lor 
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locul unde se adună creştinii pentru închinare. 
Găzduiesc acasă pe un tânăr predicator, 
necunoscut şi neîncercat, pe care îl învaţă cu de-
amănuntul Calea Domnului. Apoi, cu atâta 
dragoste le recomandă şi altora să predice v. 27.  

 
 Asta înseamnă că erau implicaţi în 

progresul lucrării divine a bisericilor locale. Nu 
puteau sta nepăsători faţă de nevoile bisericii 
locale cu toate neajunsurile ei, aşa fac familiile 
ce călătoresc spre cer.  

 Erau primitori de oaspeţi, sociabili, şi 
se implicau benefic pentru tinerii slujitori.  

Ultima menţiune despre această familie 
este în 2Timotei 4, pe ultima listă de fraţi 
menţionaţi de Apostolul înainte de a muri. Aici 
sunt câteva nume care au marcat viaţa 
Apostolului, fie pozitiv, fie negativ. Sunt 
menţionaţi Dima şi Alexandru Căldăraru alături 
de cei mulţi nepăsători care au îngreunat slujba 
lui Pavel. Însă, în această ultimă listă apar câteva 
nume care au contribuit prin slujirea lor la 
răcorirea şi bucuria sufletului său. Din nou apare 
şi această familie. De ce?  

 Răspunsul la întrebarea de mai sus 
este: Statornicia slujirii lor. Din zorile convertirii 
lui şi acum, înainte de a pleca din lume, Pavel 
care cunoaşte această familie recunoaşte că a 
păstrat aceleaşi valori spirituale. Indiferent de 
situaţia socială, economică, politica, religioasă, 
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ei au rămas statornici. Aşa sunt familiile ce 
călătoresc spre cer. Domne ajută-ne! 

 Statornicia în lucrul Domnului 
contribuie esenţial şi definitiv la statornicia 
familiei.  

Lucrarea şi darul primit de la Dumnezeu au 
fost mai importante pentru ei decât situaţia 
economică, politică sau socială a vremii lor 

  
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Eşti primitor de oaspeţi şi ajuţi spiritual pe cei mici 
şi neinfluenţi ce au nevoie şi de hrana spirituală? 

 
Unitatea şi părtăşia familie tale e mai puternică decât 

câştigul tău? 
 
Foloseşti venitul tău pentru progresul Evangheliei?  
 
Eşti gata să ajuţi pe slujitorul Domnului ca el să 

poate să se îndeletnicească deplin cu propovăduirea 
Evangheliei? 
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O VIZITĂ CÂT VEŞNICIA 

(Luca 19:1-10) 
 
Conceptul de mântuirea a fost adus 

oamenilor de Cel ce a şi realizat-o - Isus Hristos. 
Este cea mai mare realizare a existenţei noastre 
mai importantă decât casele, maşinile, valorile 
slujbele sau orice altceva. În acest capitol avem 
câteva gânduri despre mântuire aşa cum ne 
învaţă Biblia. De ce este important să cunoaştem 
adevărul şi crezul biblic ? Iată câteva consideraţi 
generale despre importanţa unui crez biblic atât 
de neglijat azi şi de cei ce se numesc creştini: 

• Pentru că Biblia este Cuvântul prin 
care Însuşi Dumnezeu ne vorbeşte Toată 
Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos 
ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic 
pentru orice lucrare bună.” 2Tim 3 :16 2Petru 
1:20-21 

• Pentru că omul nostru spiritual, 
adevărata si veşnica noastră personalitate este 
născută din Cuvânt si din Duh Fiindcă aţi fost 
născuţi din nou nu dintr-o sămânţă, care poate 
putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi, prin 
Cuvântul lui Dumnezeu, care este viu şi care 
rămâne în veac. 1Petru 1:23 Tit 3 :5 
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• Pentru că deşi unora le place să-i 
numeşti creştini nu îl cunosc pe Dumnezeu si 
voia Lui Nu vă înşelaţi:, ,Tovărăşiile rele strică 
obiceiurile bune.” Veniţi-vă în fire, cum se 
cuvine, şi nu păcătuiţi! Căci sunt între voi unii, 
cari nu cunosc pe Dumnezeu: spre ruşinea 
voastră o spun. 1Cor 15 :34 

•  Pentru că doar crezul biblic aduce 
pacea, unitatea si bucuria creştină mult dorită în 
mijlocul multor învăţături străine, alterate 
semănate de fii întunerecului care favorizează 
dezbinările. În norod s-au ridicat şi prooroci 
mincinoşi, cum şi între voi vor fi învăţători 
mincinoşi, cari vor strecura pe furiş erezii 
nimicitoare, se vor lepăda de Stăpânul, care i-a 
răscumpărat, şi vor face să cadă asupra lor o 
pierzare năprasnică. Mulţi îi vor urma în 
destrăbălările lor şi, din pricina lor, calea 
adevărului va fi vorbită de rău. În lăcomia lor 
vor căuta ca, prin cuvântări înşelătoare, să aibă 
un câştig de la voi. Dar osânda îi paşte de multă 
vreme, şi pierzarea lor nu dormitează.  
2Petru2:1-3, Fapte 20:29-30 

• Avem nevoie de învăţătura curată şi 
pentru ca există interpretări greşite care au 
ridicat dogmele si opiniile oamenilor deasupra 
Cuvântului lui Dumnezeu Isus le-a răspuns:, 
,Făţarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, 
după cum este scris: „Norodul acesta Mă 
cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de 
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Mine Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături 
cari nu sunt decât nişte porunci omeneşti.” Voi 
lăsaţi porunca lui Dumnezeu, şi ţineţi datina 
aşezată de oameni, precum: spălarea ulcioarelor 
şi a paharelor, şi faceţi multe alte lucruri de 
acestea.``El le-a mai zis:, ,Aţi desfiinţat frumos 
porunca lui Dumnezeu, ca să ţineţi datina 
voastră. Marcu 7 :6-13, 2 Petru 3 :16 

•  Pentru că învăţătura curată ne ţine pe 
cale Lui iar bârfa, vorbele şi învăţătura rea ne 
fură pacea, liniştea sufletească si în cele din 
urmă mântuirea. Pentru că învăţătura ce o 
primeşti afectează practica ta. Suntem ce 
învăţăm şi adunăm în inima noastră. Şi pentru că 
foarte uşor uităm si abandonăm învăţătură curată 
trebuie mereu să fim alimentaţi din Sursa 
adevărului. Putem noi cunoaşte pe Dumnezeu 
planul, şi intenţiile Lui? Avem revelaţia generală 
în creaţie, istorie si apoi revelaţia specială prin 
Biblie. Din această unică Carte voi aminti câteva 
adevăruri despre mântuire oferită de Domnul 
Isus: 
 
Mântuirea nu este colectivă ci personală de 
aceea fiecare ins trebuie să o caute şi să o 
păstreze în viaţă sfântă. Dacă mărturiseşti deci 
cu gura ta pe Isus ca Domn, şi dacă crezi în 
inima ta că Dumnezeu L-a înviat din morţi, vei 
fi mântuit. Căci prin credinţă din inimă se capătă 
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neprihănirea, şi prin mărturisirea cu gura se 
ajunge la mântuire, Romani 10:9-10   
 
Mântuirea nu ne-a costat pe noi dar Mântuitorul 
s-a dat pe Sine pentru a o realiza, Noi am primit-
o prin har nu prin fapte. Acceptarea şi ducerea 
până la capăt a mântuiri este responsabilitatea 
fiecăruia Căci prin har aţi fost mântuiţi, prin 
credinţă. Şi aceasta nu vine de la voi; ci este 
darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se 
laude nimeni. Căci noi suntem  lucrarea Lui, şi 
am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune, 
pe cari le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca 
să umblăm în ele. Efeseni 2:8-10   
 
Mântuirea nu e o îmbunătăţire continuă a firi 
omului prin forţe proprii ci este o schimbare 
radicală a omului spiritual făcută de Dumnezeu. 
Când această schimbare s-a realizat creştinul e 
gata să moară pentru Hristos dacă i se cere dar 
înapoi nu se mai întoarce.  
 
Mântuirea nu este o rezolvare a prezentului ci o 
asigurare a viitorului precum nu este o 
îmbogăţire materială gândul care ne urmăreşte 
pe toţi ci o continua jertfire proprie, preocupare 
ce o are doar cel mântuit.  
 
Mântuirea nu este o separare de oameni oricare 
ar fi ei ci separare de păcat. 
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Mântuirea nu este vremelnică ci veşnică fără 
vacanţe, pauze sau concedii. Oameni care pierd 
mântuirea nu au avut-o real niciodată pentru că 
ea este mai mult decât afişarea unei slujbe de 
botez, Cina Domnului etc.  
 
Mântuirea ca şi alte valori creştine se păstrează 
şi dăinuiesc într-un duh blând şi liniştit 
 Orice alte manifestări chiar şi religioase 
amprentate de mândrie, neorânduială, obrăznicie 
sunt mai degrabă dovada prezentei celui rău şi 
nu a mântuiri adevărate. Vremurile actuale sunt 
marcate de imoralitate şi păcat pretutindeni În 
acest mediu ostil Biserica este chemată sa 
trăiască altfel şi diferit de lume. Am fost 
avertizaţi ca în zilele din urmă oameni vor fi 
iubitori de sine neascultători, hulitori obraznici 
neascultători îngâmfaţi având doar o formă de 
evlavie etc. Depărtează-te de asemenea oameni. 
2Tim. 3:1-5 Spiritual de asemenea există multă 
confuzie şi întuneric dar biruinţa este a 
Domnului şi a celor ce îl urmează cu adevărat 
Doamne ajută-ne. Am scris aceste scurte gânduri 
de dragul Domnului al adevărurilor Lui eterne 
dar şi pentru sufleţelul tău care are nevoie 
disperată de Mântuitorul Meditează la aceste 
gânduri si roagă-te ca Bunul Dumnezeu să îţi 
dea mântuirea drag cititor El a dat-o lui Zacheu 
şi are aceiaşi dragoste şi azi.  
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O vizită obişnuită este de câteva ore sau cel 
mult câteva zile iar amintirile pot rămâne mai 
mulţi ani. Vă voi prezenta o vizită de excepţie 
pentru Zacheu când l-a primit în casa lui pe Isus. 
Ocazia acesta unică a adus mântuirea în viaţa lui 
şi astfel a rămas cu urmări eterne. Era ultima 
dată când mai trecea Isus prin localitatea sa şi 
şeful vameşilor a prins acest unic prilej al vieţi 
lui. Câţiva ani mai târziu când doctorul Luca 
culegea informaţii oameni locului aveau încă 
proaspătă în mintea lor această relatare pe care 
au povestit-o amănunţit. Isus la schimbat radical 
pe mai marele vameşilor din aceea scurtă vizită. 
În capitolul acesta voi sublinia doar efectele 
vizitei lui Isus în viaţa lui Zacheu. Azi întâlnim 
oameni care cântă, se roagă, predica etc. declară 
răspicat că Isus este în casa şi inima lor dar nu se 
vede în ei nici o schimbare. El nu doar a trecut 
prin casa lui Zacheu ci a transformat viaţa lui 
când l-a mântuit aşa că Isus a rămas şi in inima 
lui Cine crede că Isus este în viaţa lui şi nu se 
văd schimbări se autoînşeală. Isus a vizitat şi 
alte familii dar toţi care l-au primit au fost 
profund schimbaţi Iată câteva schimbări din 
viaţa lui Zacheu care le găseşti şi azi în viaţa 
creştinilor adevăraţi. 

 
Schimbare de autoritate El era mai marele 

vameşilor dar acum ascultă de un Străin care îi 
porunceşte să se dea jos din dud şi să-l 
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primească în casă. Deci Acesta e mai mare. Cine 
e mai mare în casa ta? Soţia? Soţul? Copii? sau 
Isus. El nu vine în casele noastre să fie robul 
nostru ci stăpânul nostru” Să ştie bine dar, toată 
casa lui Israel, (şi toate familiile pământului) că 
Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest 
Isus, pe care L-aţi răstignit voi.” Fapte 2:36. 
Unde Isus este mărturisit ca Domn este mântuire 
Romani 10:9 este slujire in unitate a tuturor 
darurilor sfinte 1 Corinteni12:4-6 si este 
adevărat unitate Romani 10:12 Creştini azi nu îl 
au toţi pe Hristos ca Domn de aceea nu sunt 
uniţi. 

 
Schimbarea priorităţilor Zacheu având aşa 
funcţie avea şi multe preocupări dar un om ce 
doreşte mântuirea lăsă toate activităţile şi se urcă 
in dud să-l vadă pe Isus. odată schimbat prin 
harul divin el rezolvă problemele spirituale 
nerezolvate înaintea oricăror alte activităţi  
 
 Schimbare în atitudine faţă de semeni lui. Până 
la vizita ce ia adus mântuirea săraci erau cei mai 
dispreţuiţi asemenea celorlalţi semeni care erau 
consideraţi doar o marfă cu care prin falsuri sau 
şmecherii să îşi mărească câştigul lui. Când Isus 
a intrat în inima şi casa lui marele vameş a 
căutat săraci din oraşul său ba mai mult cu 
smerenia ia căutat acum pe cei ce altădată îi 
înşelase ca să le dea înapoi împătrit Când ai 
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căutat ultima dată săraci din localitatea ta 
ajutându-i? Dar nedreptăţile sau falsurile comise 
le-ai reparat. Am auzit despre un om a lui 
Dumnezeu din zilele noastre care ducea la cei 
săraci saci de făina cartofi seara ca sa nu fie 
cunoscut şi le lăsa în pragul casei hrana dusă ca 
dimineaţa săracii să aibă ce mânca. „Religiunea 
curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, 
Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani şi pe 
văduve în necazurile lor, şi să ne păzim 
neîntinaţi de lume. ”Iacov 1:27 
 
Schimbarea valorilor înainte de a fi mântuit, 
banii şi valorile materiale erau preocuparea şi 
prioritatea lui, dar după ce a fost mântuit banii  
i-a împărţit săracilor. Banii şi valorile materiale 
sunt pe plan secund pentru cei mântuiţi.  
Dar cea mai importantă schimbare după 
întâlnirea cu Isus este schimbarea direcţiei 
pentru eternitate. Zacheu călătorea spre moarte 
şi spre iad cu toată bogăţia şi slava lui umană 
până l-a întâlnit pe Isus care l-a pus pe 
traiectoria veşniciei fericite. Isus a vizitat şi alte 
familii unde a lăsat viaţă şi binecuvântări eterne: 
casa fruntaşului din Capernaum căruia i-a înviat 
fiica, casa unui pescar ce i-a însănătoşit soacra... 
Acum e rândul familiei tale să îl aibă Domn şi 
Mântuitor pe Isus Hristos. Iar dacă El te-a 
mântuit atunci viaţa ta este schimbată prin harul 
Său şi direcţia spre care călătoreşte este veşnicia 
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alături de Isus. Orice greutăţi ai avea în călătoria 
ta spre cer, alături de Isus eşti mai mult decât 
biruitor.  

 
 

 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 
 

Prieteni tăi te ajută să creşti spiritual şi să îl slujeşti 
mai mult pe Domnul? 

 
Câştigi bani cinstit pentru familia ta? Ce atitudini şi 

preocupări ar trebui schimbate din viaţa ta?  
 
Eşti gata să repari ce se poate repara din vremea 

când nu îl cunoşteai pe Domnul? 
 
Ai anumite pierderi materiale pentru că îl urmezi 

întrutotul pe Domnul Isus? 
 
Dacă Duhul Sfânt ţi-a schimbat viaţa se vede în 

relaţiile şi acţiunile tale. Sunt toate acestea 
biblice? 
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O CALDĂ INVITAŢIE  

ÎN LOC DE ÎNCHEIERE 
 
Am creionat câteva trăsături ale familiilor 

ce au avut o finalitate fericită în Raiul lui 
Dumnezeu. Acum a sosit rândul familiei tale. 
Din perspectivă biblică, familia trebuie să fie un 
spaţiu al armoniei, al unităţii şi al încrederii 
reciproce. Aceste aspecte importante, având la 
baza principii biblice, au un caracter veşnic şi 
rezultate garantate. Cine ştie mai bine decât 
Creatorul ce ar trebui să facă familia pe care El a 
creat-o? Nimeni. Oricâte încercări sau săgeţi au 
fost sau vor mai fi împotriva familiei ea rămâne 
piatra de temelie a umanităţii. Încercarea de 
înlocuire a rolului tradiţional pe care l-a deţinut 
familia în asigurarea confortului sufletesc a 
condus la căutarea surogatelor ce au determinat 
starea deplorabilă a multor familii, erodarea 
moralităţii şi apariţia sentimentului de frustrare. 
Boli incurabile, răni sufleteşti nevindecate, 
războaie şi moarte sunt numai o parte din 
urmările păcatului înfăptuite împotriva familiei.  

Studiind familiile Bibliei vei fi copleşit, 
descoperind în puţine informaţii frumuseţea 
caracterului lor în mijlocul multor greutăţi pe 
care Biblia le menţionează doar în treacăt. Una 
din trăsăturile generale ale acestor familii este şi 
pozitivismul, optimismul ce i-au caracterizat în 
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orice împrejurare. Optimismul lor era alimentat 
continuu de încrederea lor neclintită în 
Dumnezeu. Contemporaneitatea este practic 
debusolată de ofertele viu colorate ale 
dezmăţului moral şi religios, iar democraţia a 
furat din frumuseţea familiei şi a bisericii 
actuale. Cine vrea să implementeze practica 
biblică în familia lui trebuie să se înarmeze cu 
multă răbdare, conştient de mulţimea 
nedreptăţilor şi suferinţelor pricinuite de o 
societate în care plăcerile şi păcatul au prioritate. 
Dumnezeu pregăteşte o nouă societate unde va 
guverna etern dragostea, legile şi rânduielile Lui. 
Familiile pământenilor sunt asemenea unor 
pepiniere ale căror răsaduri sunt mutate veşnic 
în Cer. Iubite cititor, oricare îţi este acum locul 
şi responsabilitate familială doresc să te 
încurajez în împlinirea lor pentru că avem Cel 
mai puternic Aliat de partea noastră, pe Cel ce a 
instituit familia şi care o binecuvântează şi azi.  

Familia este opera lui Dumnezeu, El a 
instituit-o când a zis: „nu este bine ca omul să 
fie singur, am să-i fac un ajutor potrivit…. ” 
Genesa 2:18. Biblia evidenţiază atitudini, 
comportamente, reguli şi rânduieli precise 
pentru fiecare dintre noi, de a căror împlinire 
depinde trăinicia şi fericirea familiilor noastre. 
Iată câteva din responsabilităţi familiare ce le 
găsim in Epistola scrisă Bisericii din Efes dar 
care sunt valabile şi azi: 
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• Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele voastre 
cum a iubit Hristos Biserica Sa 

• Nevestelor, fiţi supuse bărbaţilor voştri 
ca Domnului… 

• Copii, ascultaţi în Domnul de părinţii 
voştri… 

• Şi voi, părinţilor, nu întărâtaţi la mânie 
pe copiii voştri… 

 

Bucuria şi fericirea în familie nu depind de 
mulţimea averilor, nici a studiilor sau a 
statutului tău social ori, alte asemenea piscuri 
râvnite de fiii oamenilor. Pentru că fiecare dintre 
noi avem un loc special în planul lui Dumnezeu, 
vă prezint câţiva paşi biblici necesari pentru 
obţinerea şi păstrarea fericiri în viaţa de familie:  

 

• Binecuvântarea în familie este strâns 
legată de integritatea morală, spirituală 
şi fizică a tinerilor ce urmează să 
întemeieze o familie Acolo unde este 
imoralitate şi putregai spiritual vor fi 
mereu fisuri şi probleme.  

 

Fericirea depinde de respectul, dragostea şi 
valoarea oferite reciproc partenerului de 
căsătorie dar şi fiecărui membru al familiei. 

 
• Bucuria în viaţa de familie depinde de 

integrarea şi slujirea într-o biserică locală 
sănătoasă. Cine neglijează slujirea fidelă 
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în biserica locală îşi deschide drum spre 
nefericirea familiei lui.  

• Trăinicia familiei tale este direct 
proporţională cu împlinirea cotidiană a 
Sfintei Scripturi…  

• Loialitatea, mulţumirea, sfinţenia, 
statornicia şi, bineînţeles, dragostea 
sunt câţiva stâlpi de nădejde pentru 
biruinţa finală, căci Dumnezeu urăşte 
despărţirea în căsătorie… 

 

Dumnezeu are un plan special pentru 
fiecare om şi pentru fiecare familie. Chiar dacă 
nu cunoşti în întregime planul Lui rămâi în 
graniţele Cuvântului şi a promisiunilor Sale 
pentru a ţi se descoperi şi alte realităţi din planul 
divin. Pentru cei ce au acest har, copiii şi 
procrearea sunt parte din planul divin consemnat 
chiar din prima carte a Bibliei.  

Duşmanul familiei tale – Diavolul - a fost 
biruit de Isus Hristos, Mântuitorul căruia îi pasă 
cu adevărat de familia şi starea ta. Caută voia 
Lui, roagă-te, fugi de poftele păcătoase şi 
aşteaptă într-o viaţă curată ajutorul Lui.  
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 APROFUNDEAZĂ, ACTUALIZEAZĂ, APLICĂ! 

 
În momentele adevărului ce părere ai despre familia ta? 
 

Dacă ai putea să o iei de la început ce ai face? 
 
Ce spun ceilalţi membri ai familie despre tine? 
 
Ce spun vecini,prieteni dar duşmani despre familia ta? 
 
Deasupra tuturor, Ce spune Dumnezeu oare de 

familia ta? 
 
Care sunt lucrurile bune din familia ta? Dar care 

trebuie schimbate? 
 
Continuă în linişte şi din adâncul fiinţei 

tale să te rogi. Foloseşte rugăciunea de mai jos 
dar şi multe alte cuvinte care îţi descriu cel mai 
bine stare ta prezentă. Vino cu toate înfrângerile 
tale aşa cum eşti înaintea Celui ce te iubeşte cu 
adevărat şi spune: „…Bunule Părinte ceresc, 
iartă-mă te rog, îmi mărturisesc tot păcatul meu 
(furtul, minciuna, curvia … spune-le pe toate). 
Vino în viaţa mea, umple-mă cu dragostea Ta şi 
dă-mi putere, te rog, să împlinesc 
responsabilitatea ce-mi revine în viaţa de 
familie. Ajută-mă să remediez ce se mai poate 
îndrepta. Fii Domnul şi Stăpânul vieţi mele. În 
Numele lui Isus te rog şi-ţi mulţumesc…” Amin.  
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INTREBĂRI ACTUALE  
şi RĂSPUNSURI BIBLICE 

 
Răspunsurile de mai jos reflectă 

înţelegerea biblică a autorului acestei cărţi 
despre problemele în discuţie. Am căutat să fiu 
fidel Bibliei şi nu culturii sau experienţelor 
noastre. Mă bucur de orice alte sugestii şi 
completări biblice în spiritul dragostei creştine.  

 
1. Dacă Dumnezeu a instituit familia cred că 
are şi interesul să o protejeze. De ce trebuie să 
mă îngrijesc eu de asta, doar e treaba Lui? 

E adevărat ca Dumnezeu a instituit familia, 
dar scopul ei de la început a fost şi a rămas 
acelaşi: binele omului şi fericirea lui. De aceea 
responsabilitatea şi implicarea omului nu pot fi 
anulate. Biblia este „cartea tehnica” după care 
funcţionează bine şi familia. Orice vrea, familia 
fericită trebuie să îşi cunoască temeinic datoriile 
şi să împlinească bine responsabilităţile. Iar dacă 
tu nu te îngrijeşti de tine şi de ce este al tău, de 
ce ai vrea altcineva să se îngrijească de ce ai mai 
important. De vreo şase mii de ani de când este 
instituită familia dacă nu ar ocroti-o Domnul nu 
ar mai exista această instituţie.  
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2. De ce nu se pot căsători 2 tineri care sunt 
din biserici diferite?  

Dacă prin cuvântul biserică te referi la 
biserica locală atunci bineînţeles că tinerii dintr-
o biserică se pot căsători cu tineri din alte 
biserici locale. Dacă e vorba de Biserică ca şi 
trup al lui Isus, atunci un tânăr credincios 
Domnului, mădular în trupul Bisericii lui Isus, 
nu se poate căsători decât cu o tânără din 
Biserica lui Isus. E evident că lumea zace în Cel 
rău şi că nu se pot încuscri fiii luminii cu fiii 
întunericului. Alege să fii un fiu al Luminii şi al 
Bisericii. Apoi nu uita că viaţa de familie este 
mult mai mult decât o simplă convieţuire a doi 
oameni pentru împlinirea nevoilor fizice, este o 
interacţiune şi contopire spirituală, o unitate care 
nu poate sluji la 2 stăpâni iar soţii trebuie să fie 
fii ai aceluiaşi Stăpân.  

 
3. De ce e aşa de greşit să am relaţii sexuale cu 
viitoarea mea soţie când, de fapt, noi ne-am jurat 
credinţă unul altuia chiar aseară, sub cerul 
liber? De ce mai trebuie cununie religioasă, noi 
ne iubim. Acte şi tradiţii, ce folos? 

Hotărârea şi promisiunea ta de aseară e 
numai un pas, o primă treaptă, apoi fă dovadă 
clară că îţi poţi împlini jurământul prin trăirea 
virtuţilor din care amintesc aici înfrânarea şi 
răbdarea. Voi nu vă iubiţi cu adevărat, asemenea 
OAMENILOR, dacă instinctul primar biologic 
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pe care îl au şi animalele primează. Orice 
jurământ are restricţii, iar, odată făcut, obligă la 
responsabilităţi. Ai trecut numai o treaptă şi vrei 
să te bucuri de cununa primită la absolvirea 
claselor mari? Fii înţelept să faci următorii paşi 
în linişte şi mai ales la timp. Vino curat în trup şi 
suflet la altar în ziua nunţii, ca Domnul să îţi 
binecuvânteze familia. Pe El nimeni nu l-a 
înşelat niciodată. Aşa că nici tu nu reuşeşti decât 
să te autoînşeli pe tine însuţi nefericindu-te, dacă 
nu mă asculţi. Orice relaţii intime înainte de 
cununia civilă şi religioasă sau extrafamiliale 
atrag pedeapsa lui Dumnezeu, chiar dacă uneori 
întârzie. Prin cununia civilă ori religioasă te 
aşezi sub protecţia autorităţilor rânduite de 
Dumnezeu, unde El dă binecuvântare. 
Ignorându-le sau ocolindu-le, te văduveşti singur 
de o mulţime de binecuvântări şi semeni acelaşi 
microb al neascultării şi răzvrătirii în copiii tăi, 
ale cărui roade amare o să le guşti din plin.  

 

4. Am observat că în Vechiul Testament nu 
apare aşa des numele soţiei, aşa cum apare în 
cărţile Noului Testament. Să fie o greşeală? De 
ce apare numele soţiei mai des în Noul 
Testament? 

Da, ai observat bine. Vechiul Testament 
este Scriptura poporului evreu, ales special de 
Dumnezeu, iar în Noul Testament avem 
învăţătura Domnului pentru Biserica lui.  
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Dintre marile beneficii ale creştinismului 
este şi redarea demnităţii iniţiale familiei şi 
implicit soţiei care este mereu lângă soţul ei şi 
sub autoritatea acestuia Toţi cari aţi fost botezaţi 
pentru Hristos, v-aţi îmbrăcat cu Hristos. Nu mai 
este nici Iudeu, nici Grec; nu mai este nici rob 
nici slobod; nu mai este nici parte bărbătească, 
nici parte femeiască, fiindcă toţi sunteţi una în 
Hristos Isus şi dacă sunteţi ai lui Hristos, sunteţi, 
,sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin 
făgăduinţă. Galateni 3:27 - 4:1   

 

5. Soţie credincioasă trebuie să fie supusă 
unui soţ necredincios? 

Termenii folosiţi în întrebarea dvs. sunt 
foarte generali. E foarte important ce se înţelege 
prin credincioşie care este foarte diluată, pentru 
cei mai mulţi. Biblia este clară în ce priveşte 
responsabilităţile fiecăruia, iar în dreptul soţiilor 
spune că trebuie să fie supuse soţilor lor ca 
Domnului. Însă nu avem voie să uităm că 
această cerinţă Apostolul a scris-o unei Biserici. 
Existau atunci ca şi astăzi unele soţii care dacă 
s-au încreştinat nu mai îndeplineau datoriile de 
soţie şi mamă în casă. Acestora trebuie să li se 
spună răspicat: credincioşia lor se vede nu în 
spectacolul religios ce pot să îl facă, ci în 
exemplul fără vorbe care câştigă pe soţi lor 
pentru Domnul. (1Petr3:1) Iar dacă o soţie, fiind 
credincioasă responsabilităţilor familiale, este 

 109



împiedecată să slujească Domnului după 
Scripturi sau este îndemnată ori obligată spre 
păcat, atunci trebuie tot atât de răspicat spus că 
Cel mai mare este Dumnezeu căruia trebuie să I 
se supună şi să asculte toţi soţii necredincioşi. 
Iar cei ce au soţiile credincioase au un mai mare 
har datorită lor  

 

6. De la ce vârstă se poate căsători un tânăr? 
Are Biblia ceva indicaţii în sensul acesta? Eu cu 
cine să mă căsătoresc? 

Biblia nu specifică clar vârsta de căsătorie, 
dar nicidecum nu îndreptăţeşte căsătoria 
copiilor. Este de la sine înţeles că tânăr nu 
înseamnă copil ci unul capabil să preia 
responsabilităţile familiei, îngrijind partenerul 
ales, dar şi copiii ce vor veni. Deci, nici aici 
extremele nu sunt bune. Nici prea tânăr, dar nici 
prea bătrân după ce ai „colindat toate florile” din 
zonă. Cuvântul de ordine al societăţi actuale este 
iresponsabilitatea Mi se pare că mulţi tineri 
îmbătrânesc necăsătoriţi şi pentru că nu sunt 
gata să preia responsabilităţile ce le revin.  

Se spune despre un oştean viteaz care a venit 
la Împăratul David cu întrebarea: Maiestate, am 
3 prietene: una înţeleaptă, una bogată şi una 
săracă, oare cu care să mă căsătoresc? Împăratul 
ar fi răspuns: Problema aceasta e prea simplă: 
Du-te la fiul meu Solomon, se joacă pe afară, 
spune-i lui şi el îţi dezleagă misterul. Câteva 
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minute mai târziu oşteanul i-a povestit lui 
Solomon care a spun: 

- Când vorbesc eu, tu să taci? şi a continuat 
joaca lui. Ostaşul şi-a repetat dorinţa, iar 
Solomon a continuat:  

- Tu lucrează, eu să stau, apoi şi-a continuat 
jocul. Imediat Solomon a mai zis: 

- Fă cum vrei. Iritat, ostaşul a plecat la 
împărat care auzind răspunsurile lui Solomon, s-
a bucurat şi i-a dezlegat misterul: 

Cea înţeleaptă între oameni va dori să 
vorbească numai ea, iar tu să taci întotdeauna. 

Cea bogată va dori numai tu să lucrezi, căci 
tu nu ai adus bogăţie cât ea în familie. 

Cea săracă va zice: Dragul meu, fă cum vrei 
tu. Ostaşul mulţumit s-a întors să-şi pună planul 
lui în aplicare. Asta a fost o legendă care poate 
avea şi ceva adevăr. Important este ce calităţi 
căutăm la viitorul partener. Dacă ne preocupă 
doar aspectele exterioare şi cele materiale, 
atunci suntem foarte greşiţi. Dacă căutăm mai 
presus de orice să fie credincios(ă) Domnului pe 
celelalte El ni le dă pe deasupra. Fii înţelept şi 
caută omul ascuns al inimii în curăţia 
nepieritoare a unui duh blând şi liniştit, acesta 
este o mare binecuvântare şi înaintea lui 
Dumnezeu şi a oamenilor lui. 
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7. E adevărat că bogăţia unui partener poate 
constitui probleme în relaţiile din viitoarea 
familie. Dar nu înţeleg de ce şi faptul că 
aparţine unei alte etnii poate fi o problemă? 

Există multe alte piedici pentru o relaţie 
bună şi trainică a familiei, nu doar cele enunţate 
în întrebarea ta. Toate piedicile pot şi sunt 
anulate când cei doi aparţin cu adevărat 
Domnului. Dar dacă unul aparţine bogăţiei, altul 
etniei lui sau altor afaceri ori partide, chiar şi 
religioase, cărora le acordă toată atenţia, cum 
mai poate fi fidel familiei care trebuie să fie 
deasupra acestora? 

 
8. Pot să divorţeze creştinii?  

Divorţ înseamnă dezbinare, ură, neînţelegere, 
iar creştinul adevărat nu le are pe acestea şi 
altele asemănătoare în bagajul lui spiritual. 
Creştinii adevăraţi nu pot divorţa, chiar dacă a 
intervenit boala, sărăcia ori tot felul de necazuri 
în viaţa partenerului. Am vizitat cu un grup de 
tineri biserica din Feldru (jud. Bistriţa-Năsăud). 
După slujire eram gata să mergem la tren. 
Nefiind foarte cunoscuţi, nu ne-a invitat cineva 
în familie. Surprinzător, a intrat în grupul 
tinerilor o soră ce avea vreo 50 de ani care nu 
ne-a lăsat efectiv până nu am vizitat-o. 
Gospodăria ei strălucea de curăţenie, iar în 
camera din faţă, am aflat apoi, era soţul ei 
paralizat. Abia îşi mişca capul şi era în starea 
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asta după câteva luni de la căsătoria lor. Am 
aflat mai târziu că până la bătrâneţe sora aceasta 
a rămas fidelă soţului ei în acele condiţii. Iată 
acum ce mai faceţi: Acoperiţi cu lacrămi altarul 
Domnului, cu plânsete şi gemete, aşa încât El nu 
mai caută la darurile de mâncare, şi nu mai 
poate primi nimic din mâinile voastre. Şi dacă 
întrebaţi: „Pentru ce?”. . . Pentru că Domnul a 
fost martor între tine şi nevasta din tinereţea ta, 
căreia acum nu-i eşti credincios, măcar că este 
tovarăşa şi nevasta cu care ai încheiat 
legământ! Nu ne-a dat Unul singur Dumnezeu 
suflarea de viaţă şi ne-a păstrat-o? Şi ce cere 
acel Unul singur? Sămânţă dumnezeiască! Luaţi 
seama dar în mintea voastră, şi niciunul să nu 
fie necredincios nevestei din tinereţea lui!, Căci 
Eu urăsc despărţirea în căsătorie, - zice 
Domnul, Dumnezeul lui Israel, - şi pe cel ce îşi 
acopere haina cu silnicie, - zice Domnul 
oştirilor. - De aceea, luaţi seama în mintea 
voastră, şi nu fiţi necredincioşi!” Maleahi 2:13-
16 Domnul a vorbit evreilor de adulter care 
poate fi un motiv plauzibil de divorţ, dar trăiesc 
creştinii adevăraţi în adulter? Bineînţeles că nu. 
Dragi mei eu vorbesc de creştini biblici pentru 
că din nefericire exista atâtea „creştini” ce 
trăiesc asemenea păgânilor.  
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9. Au trecut câţiva ani de la nunta noastră 
Acum începe să mă preocupe problema copiilor. 
Oare câţi copii trebuie să aibă o familie 
creştină?  

Copiii sunt o binecuvântare de la Domnul 
aşa că Lui trebuie să îi adresaţi personal această 
întrebare şi nu mie sau altor pământeni. Nici un 
sfătuitor uman nu are voie să intervină în 
domeniul divin. Ambii soţi cu responsabilitate 
trebuie să discute biblic şi să se roage personal 
Domnului pentru călăuzirea lor. Biblia ne chemă 
să ne încredem în Dumnezeu în toate lucrurile, 
cu atât mai mult în această problemă aşa de 
importantă. Frica zilei de mâine şi neîncrederea 
în Dumnezeu nu sunt în bagajul spiritual al celui 
credincios. Adevăraţii credincioşi se încred în 
Domnul şi în viaţa de familie, dar nu fac din asta 
o trâmbiţare a laudelor proprii. Dacă 2 soţi au 2 
copii asta înseamnă că s-au înmulţit aşa cum 
spune Biblia în Genesa? Când ei vor pleca de pe 
pământ rămân tot 2 persoane, deci nu s-au 
înmulţit. Abia de la 4 copii şi mai mulţi într-o 
familie se poate spune că cei 2 soţi s-au înmulţit. 
Acest calcul nu este scris în Biblie, însă e bine 
să luăm aminte cu toţii.  

Dacă nu zideşte Domnul o casă, degeaba 
lucrează cei ce o zidesc; dacă nu păzeşte Domnul 
o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte. 
Degeaba vă sculaţi de dimineaţă şi vă culcaţi 
târziu, ca să mâncaţi o pâine câştigată cu durere; 
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căci prea iubiţilor Lui El le dă pâine ca în somn. 
Iată, fiii sunt o moştenire de la Domnul, rodul 
pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgeţile în 
mâna unui războinic, aşa sunt fiii făcuţi la tinereţe. 
Ferice de omul care îşi umple tolba de săgeţi cu ei! 
Căci ei nu vor rămânea de ruşine, când vor vorbi 
cu vrăjmaşii lor la poartă. Ferice de oricine se 
teme de Domnul, şi umblă pe căile Lui! Căci 
atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, eşti fericit, 
şi-ţi merge bine. Nevastă-ta este ca o viţă roditoare 
înlăuntrul casei tale; copiii tăi stau ca nişte lăstari 
de măslin împrejurul mesei tale. Aşa este 
binecuvântat omul care se teme de Domnul. Să te 
binecuvânteze Domnul din Sion, să vezi fericirea 
Ierusalimului, în toate zilele vieţii tale, şi să vezi 
pe copiii copiilor tăi! Pacea să fie peste Israel! 
Psalm 127 şi 128. 

 
10. Care este scopul principal pe care să-l 
urmăresc în familie? Aş vrea, măcar, în cele 
importante să nu greşesc. 

Scopul familiei trebuie căutat în intenţia 
Ziditorului de la începuturile ei. Din prima carte 
a Bibliei şi din învăţătura paulină se poate 
înţelege că familia are un scop triunic, mai 
precis un buchet cu următoarele ţinte: să-l 
glorifice pe Dumnezeu, să se completeze 
reciproc cei 2 parteneri spre fericirea fiecăruia şi 
să se înmulţească familia acolo unde există acest 
har. Această întreită activitate trebuie împletită 
armonios de cei 2 soţi.  
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11. Ce părere aveţi de prieteniile şi căsătoriile 
ce se realizează mai nou pe internet? Dar cele 
mai vechi făcute de unii proroci? 

Oricare sunt modalităţile prin care se 
cunosc sau se împrietenesc tineri trebuie 
acordată prioritate motivaţiei lor şi nu modalităţi 
ce o folosesc. Nu modalitatea prin care s-au 
cunoscut doi tineri este importată ci să aibă 
dragostea curată. Totuşi permitem să îţi sugerez 
să fii natural şi responsabil. Sunt atâţia băieţi şi 
fete şi jurul tău, de ce ai căuta pe cineva de la 
capătul lumii? Crezi că o să fie extraordinară? 
Oameni sunt peste tot. Biblia este clară şi nimeni 
nu trebuie să ignore învăţătura ei cu privire la 
căsătorie. Nici proorocul, predicatorul, nimeni 
nici internetul nu trebuie să te căsătorească ci 
FIECARE ESTE LIBER SĂ SE CĂSĂTOREAS- 
CĂ CU CINE VREA NUMAI ÎN DOMNUL  
1 Cor 7:39 Acest principiul este valabil pentru 
tineri si pentru cei ce se recăsătoresc după ce le a 
murit soţul sau soţia.  

 

12. Căsătoria şi familia sunt foarte importante, 
dar eu cred că s-a neglijat ceva mult mai 
important, şi anume pregătirea tinerilor pentru 
pasul acesta. Care ar trebui să fie portretul 
spiritual al unui tânăr pregătit pentru căsătorie? 
Căci, dacă intră nepregătit, cred că vor avea 
mari probleme după aceea.  

Foarte importantă întrebare, şi aţi observat 
bine că trebuie pregătiţi tinerii pentru viaţa de 
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familie. Pentru meserie, şcoală, slujbă, se fac 
pregătiri ani în şir, dar pentru cea mai importantă 
instituţie există foarte puţină pregătire. Ce este 
interesant, că fără prea multă pregătire 
informaţională, dacă există adevărata dragoste, 
tinerii sunt pregătiţi pentru a întemeia familia. În 
Matei 6:33, Domnul spune „Căutaţi mai întâi 
Împărăţia Cerurilor şi Neprihănirea Lui…” Aşa 
că, un tânăr pregătit pentru familie trebuie mai 
întâi să-l cunoască pe Domnul, să se boteze 
depunând mărturia cugetului lui, să dovedească 
supunere şi ascultare, să-şi cunoască locul şi slujba 
în biserică, doar atunci sunt şansele unei familii 
binecuvântate. Portretul spiritual al unui tânăr 
fericit în viaţa de familie presupune o bună relaţie 
cu părinţii, care-i dau binecuvântarea înaintea 
căsătoriei. E greşit să crezi că, fiind mare, nu mai 
trebuie să asculţi de părinţi, că o să te căsătoreşti 
cum vrei şi o să-ţi fie bine. Cine e credincios în 
statutul de fiu şi fiică va fi credincios şi în statutul 
de soţ şi soţie. Curat în tinereţe va fi curat şi ca 
familist. Cum? Îndreptându-se după Cuvântul 
Domnului Psalmul 119.  

 

13. Cei mai mulţi tineri, chiar şi dintre creştini, 
se împrietenesc şi au relaţii intime înainte de 
căsătorie considerând că aşa e la modă. Oare 
poate fi un astfel de tânăr folosit de Dumnezeu 
mai târziu ca slujitor al Lui? 

Nu găsesc şi alte date necesare în 
întrebarea ta pentru un răspuns mai detaliat. Ce 
pot să îţi răspund biblic este că Dumnezeu poate 
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ierta şi mântui pe oricine orice păcat ar fi făcut 
dacă se pocăieşte cu adevărat şi se lasă de 
păcatul respectiv. Totuşi când e vorba de slujire 
în Biserica Lui care este sfântă, fără pată, sau 
altceva de felul acesta El care este Suveranul îşi 
rezervă dreptul să aleagă şi are puterea să 
păstreze în harul Său pe anumiţi oameni aleşi în 
mod suveran aşa cum a fost Ieremia sau Pavel. 
Citeşte Ieremia1 şi Galateni1. Şi dacă El ne 
păstrează curaţi în harul Său după ce ne-a dat 
slujba nu o poate face tot aşa şi înainte ca 
mărturia noastră să fie bine primită de orice 
cuget omenesc?. Înţeleg că anumite aspecte de 
ordin teologic fiind în necunoştinţa de adevărata 
revelaţie pot determina acţiuni asemenea lui 
Pavel care a prigonit ucenici Domnului. Dar asta 
nu scuză şi nu este justifică toate imoralităţile 
făcute de uni copii de credincioşi care au 
cunoştinţa adevărului şi trăiesc în fapte 
neîngăduite, că doar Domnul este bun şi ne iartă, 
ba încă ne alege şi pentru nu vreo slujbă 
importantă gândesc ei. Aşa ceva nu este susţinut 
de revelaţia Scripturi şi este o cale neacceptată 
de Dumnezeul cel adevărat. Vrea să ştii că 
diavolul pregăteşte anumite sluji care-i fac voia 
ca mai apoi să se înfiltreze în biserică vrând să 
fie consideraţii slujitori ai lumini, însă, dacă îi 
aşezi în lupa Cuvântului vezi cât sunt de 
coloraţi. Prea iubiţilor, pe când căutam cu tot 
dinadinsul să vă scriu despre mântuirea noastră 
de obşte, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă 
îndemn să luptaţi pentru credinţa, care a fost 
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dată sfinţilor odată pentru totdeauna. Căci s-au 
strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult 
pentru osânda aceasta, oameni neevlavioşi, cari 
schimbă în desfrânare harul Dumnezeului 
nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi 
Domn Isus Hristos. Iuda 1:3-4 Organizaţiile 
lumi aleg membri şi lideri din oameni integri 
pregătiţi din pruncie şi Dumnezeu să fie mai 
prejos? E adevărat că la mântuire ne primeşte 
aşa cum suntem, dar NU şi la slujire.  

 
14. Cât timp e bine să stea soţul fără soţie când 
e plecat unul la muncă în străinătate? 

Nimeni nu poate să spună cât timp anume 
poate sta altcineva fără soţ sau soţie. Oricum nu 
foarte mult  Bărbatul să-şi împlinească faţă de 
nevastă datoria de soţ; şi tot aşa să facă şi 
nevasta faţă de bărbat. Nevasta nu este stăpână 
pe trupul ei, ci bărbatul. Tot astfel, nici bărbatul 
nu este stăpân peste trupul lui, ci nevasta. Să nu 
vă lipsiţi unul pe altul de datoria de soţi, decât 
doar prin bună învoială, pentru un timp, ca să vă 
îndeletniciţi cu postul şi cu rugăciunea; apoi să 
vă împreunaţi iarăşi, ca să nu vă ispitească 
Satana, din pricina nestăpânirii voastre. Lucrul 
acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o 
poruncă. 1Corinteni7:3-6 Cel mai bine este să fie 
tot timpul împreună asta este familia şi nici un 
câştig material nu trebuie să primeze în luarea 
acestei decizi. Se pot câştiga ceva valori 
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materiale dar se pot pierde ce este mai valoros 
familia si mântuirea aşa că familia să fie familie 
si amândoi împreună, la munte sau la oraş, în 
tară sau străinătate. Fiţi binecuvântaţi. Când vă 
iubeaţi la început aţi pierdut bani prieteni uneori 
serviciu aţi lăsat părinţi, fraţi, rudenii etc. numai 
să fii lângă soţul sau soţia ta. Acum de ce nu ar 
fi tot aşa? Dacă lăcomia vă ţine distanţaţi unul 
de celălalt, înseamnă că acolo mai este loc şi de 
alte păcate şi nenorociri care pot intra foarte 
uşor. Fiţi înţelepţi! Ce a unit Dumnezeu, nimeni 
şi nimic să nu despartă, nici măcar vremelnic.  

Dar marea noastră boală este 
nemulţumirea. Oricât avem nu ne ajunge mai 
vrem puţin. În nădejdea vindecări grabnice vă 
las să citiţi relatarea Laurei Pop: 

„Eram în clasa a IX-a la Liceul Creştin 
Emanuel. Pentru orele de educaţie plastică am 
primit un proiect care mi părut foarte interesant. 
Trebuia să ne grupăm în echipe de 4 colegi şi să 
ne gândim cum am putea să facem pentru câteva 
săptămâni viaţa cuiva mai frumoasă. Ideea m-a 
fascinat şi lucrul în echipă m-a antrenat. Ceilalţi 
colegi au găsit un copil abandonat în orfelinat pe 
care l-au scos în oraş pentru prima dată în viaţa 
lui, l-au dus în parc, s-au jucat cu el… frumos, 
mi-am zis, dar noi, echipa noastră, ce să facem? 
Treceau zilele şi încă nu găseam o soluţie. Cine 
avea nevoie de noi să-i facem viaţa pentru 
câteva săptămâni mai frumoasă? Apoi a venit 
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ideea salvatoare. O colegă cunoştea o familie 
care era posibil să aibă nevoie de încurajarea 
noastră. Ne-am apucat de treabă, ne-am 
programat o întâlnire cu familia pe care urma să 
o vizităm, ne-am sfătuit apoi că cel mai bine ar 
fi să mergem întâi să vedem nevoile concrete şi 
apoi să ne facem un plan. Sigur că atunci când 
încerci să faci un lucru bun şi vrei să-l faci ca 
pentru Domnul nu întârzie să apară piedici de tot 
felul. Cel mai mare duşman al meu a fost timpul. 
Parcă toate problemele pe care le aveam de 
rezolvat erau îngrămădite la ora şi minutul când 
aveam întâlnire cu echipa mea. A fost o 
adevărată luptă să pot să mă ţin de cuvânt şi să 
fiu punctuală. Familia pe care am vizitat-o are 
doi membrii. Mama nevăzătoare şi fiica cu un 
grav handicap locomotor şi mintal. Când am 
pornit la drum în acest proiect gândul meu a fost 
să ajut pe cineva aflat în nevoie, să-l încurajez, 
să-i aduc o rază de speranţă în suflet, fiindcă 
dacă rămâne aprinsă lumânarea speranţei ea o 
poate aprinde şi pe cea a iubirii, a mulţumirii, a 
credinţei… Dar nu a fost aşa. Am văzut în 
această mamă nu numai că speranţa era în 
flăcări, dar avea o “mare” de iubire în suflet, un 
“ocean” de blândeţe în inimă, infinită mulţumire 
şi un “cer” de credinţă. Cum? Mi-am spus în 
gând. Situaţia în care se afla era foarte grea. 
Soţul îi murise, ea îşi pierduse vederea, una 
dintre fete îi murise la naştere, iar cea care i-a 
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rămas nu putea să umble sau să-i spună măcar 
mamă. De unde atâta putere să poţi duce atâtea 
poveri? Cum să fii optimist şi mulţumitor? 
Atunci a început o luptă interioară, căutam 
răspunsuri la aceste întrebări. Am început să 
observ atentă, de unde îşi ia această familie 
resursele şi ce putere nevăzută o ajută să aibă 
atâta linişte şi pace în zbuciumul vieţii? În 
mijlocul nevoilor materiale, a modestiei în ceea 
ce priveşte traiul de zi cu zi, cu suferinţă fizică 
să poţi să ai mulţumire, speranţă, iubire pentru 
cei din jur… După ce am urmărit atent mai 
multe zile această familie, răspunsul meu a fost 
unul singur - ISUS. Din El îşi trăgeau seva 
pentru a supravieţui, pentru a fi mulţumitoare cu 
ceea ce primesc zilnic, fără a condiţiona fericirea 
lor de aceste daruri.  

Ce a cioplit în mine acest exemplu? Mult! 
Într-un moment important din viaţa mea, atunci 
când caracterul meu se forma, când tendinţele 
mele negative se luptau cu cele pozitive, această 
familie a fost pentru mine răspunsul la multe 
întrebări şi frământări. În primul rând din acea zi 
mi-am schimbat sistemul de valori şi ordinea 
priorităţilor. Am învăţat să mulţumesc pentru 
sănătatea pe care am primit-o, pentru fiecare zi 
în care ochii mei pot să vadă frumuseţile create 
special pentru mine, să apreciez că pot să 
gândesc şi să exprim ceea ce simt, să apreciez la 
adevărata valoare tot ceea ce făceau cei din jur 
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pentru mine, începând de la acele lucruri 
mărunte care credeam că mi se cuvin, până la 
cele făcute cu mari sacrificii şi pe care eu le 
ignoram. Am învăţat că a fi mulţumitor cu ceea 
ce ai primit din mâna Creatorului este prima 
cărămidă pe care trebuie să o pui atunci când 
clădeşti un caracter plăcut lui Dumnezeu, este 
prima bătălie pe care o dai cu eul tău. Am vrut 
să învăţ cât mai mult din această experienţă şi 
am întrebat-o pe această mamă: 

- Dacă ar fi să faceţi o selecţie, spuneţi-mi 
ce v-aţi dori cel mai mult din partea lui 
Dumnezeu? 

Eram sigură că răspunsul va fi: vederea. 
Ştiţi ce mi-a răspuns? 

- Cel mai mult mi-aş dori ca fata mea să 
facă doi paşi şi să spună doar două cuvinte. 

E mult?! E puţin?! M-am gândit câte 
aşteptări am eu câteodată dintre cele mai 
sofisticate şi ce dezamăgire trăiesc atunci când 
nu se împlinesc, ce copleşită sunt de 
nemulţumire şi ce mult rău face acest lucru 
sufletului meu. Am pornit la drum în acest 
proiect cu gândul să încurajez, să ajut, să ridic şi 
la sfârşit am constatat că eu eram cea 
îmbogăţită. Ca o concluzie, mi-am dat seama că 
în necaz credinţa, iubirea, mulţumirea, 
blândeţea, bunătatea, pot să ajungă cu ajutorul 
lui Dumnezeu desăvârşite… Dar de ce să 
aşteptăm până atunci? Dacă ai nemulţumiri care 
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îţi macină sufletul, dacă simţi câteodată că 
Dumnezeu a fost nedrept cu tine şi că nu a făcut 
destul pentru fericirea ta, dacă situaţia materială 
în care eşti nu te mulţumeşte, fă-ţi timp să 
priveşti în jur şi ai să găseşti atâţia oameni care 
au primit mult mai puţin decât tine, sunt în nevoi 
mult mai mari decât ale tale, dar ştiu să se 
mulţumească cu puţinul lor.” 

 
15. De ce există aşa de multe certuri în familii 
între părinţi si copii între soţii sau între soţi si 
socri? Cum s-ar putea reduce sau elimina aceste 
tensiuni? Sau aşa trebuie să fie şi nu se vor 
elimina niciodată acestea? 

Biblia păstrează răspunsuri pentru toate 
neclarităţile noastre de ordin spiritual numai să 
ne placă să îi căutăm sfatul ei Iată unul din 
răspunsurile ei: „De unde vin luptele şi certurile 
între voi? Nu vin oare din poftele voastre, cari se 
luptă în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu 
aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; 
vă certaţi, şi vă luptaţi; şi nu aveţi, pentru că nu 
cereţi. Sau cereţi şi nu căpătaţi, pentru că cereţi 
rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre. 
Suflete prea curvare! Nu ştiţi că prietenia lumii 
este vrăjmăşie cu Dumnezeu? Aşa că cine vrea 
să fie prieten cu lumea se face vrăjmaş cu 
Dumnezeu.” Iacov 4 :1-4 

În adevăr există multe tensiuni, discuţii şi 
ceartă între membri familie şi a comunităţilor în 

 124



care trăiesc oameni. Unul din motivele acestor 
tensiuni este cu privire la întâietatea ce şi-o 
revendică fiecare Nu ştiu soţii care are dintre ei 
ultimul cuvânt Copiii şi tineri cu orgoliile lor se 
întreabă Oare chiar mai trebuie să ascult de 
părinţi sau alte autorităţi ? Dacă fiecare am 
înţelege rolul, locul şi rostul ce îl avem în familie, 
biserică sau comunitatea în care suntem s-ar 
elimina certurile. În familia găsim răspicat 
aşezată rânduiala divină a autorităţi astfel : soţul 
apoi soţia şi apoi copii. 1 Corinteni 11 sau 
Efeseni 5. Părinţi sau socri înseamnă alte familii. 
Subiectele certurilor sunt diverse, de la bani la 
orice alte situaţii, uneori banale, însă toate au 
aceeaşi sursă, alimentată din iad, evidenţiată prin 
nesupunere, invidie, gelozie, orgolii şi celelalte 
asemănătoare cu acestea. Nefericirea este că ne-
am obişnuit cu această tristă stare de ceartă şi 
păcat încât o considerăm normală şi mulţi nici nu 
mai cred că poate fi şi altfel aşa cum reiese şi din 
întrebarea ta. Vreau să te încurajezi. Există o cale 
nespus mai bună şi deci şanse să eliminăm orice 
certuri din jurul nostru. Dacă îl ai pe Dumnezeu 
Tată cu adevărat eşti liniştit ştiind că locul şi 
menirea oferite sunt cele mai bun pentru tine, 
rămâi mulţumitor şi te bucuri de ocrotirea Sa Nu 
uita să ai adevărata podoabă pretutindeni cu tine; 
un duh blând şi liniştit e de mare preţ înaintea lui 
Dumnezeu. Vă scriu mai jos o relatare care 
vorbeşte de la sine de această realitate.  

 125



 
« Căsătoriţi de peste 60 de ani.  
Ei împărtăşeau totul si discutau despre orice. 

Nu aveau secrete unul faţă de celălalt, cu excepţia 
unei cutii de pantofi pe care femeia o ţinea pe 
dulapul ei de haine, si, despre care l-a atenţionat pe 
soţul ei să nu o deschidă sau să întrebe de ea 
vreodată. În toţi acei ani, el nici nu s-a gândit la 
cutie, dar intr-o zi, bătrânica se îmbolnăvi foarte tare 
şi doctorii ziceau că nu prea mai are şanse să 
trăiască. Încercând să pună toate lucrurile în ordine, 
bătrânelul a luat cutia de pantofi de pe dulap şi a 
pus-o lângă patul soţiei sale. Era şi ea de acord că 
era timpul să afle şi soţul ei ce era în acea cutie. 
Când a deschis-o, în cutie erau două păpuşi croşetate 
şi o grămadă de bani, în total vreo 25. 000 de dolari. 
El a întrebat-o despre conţinutul acestei cutii. „Când 
ne-am căsătorit, spunea ea, bunica mea mi-a spus că 
secretul unei căsătorii este să nu te cerţi niciodată. 
Spunea ca întotdeauna când mă voi supăra pe tine, 
să tac din gură şi să croşetez o păpuşică”. . . 
Bătrânelul era atât de impresionat, încât abia îşi 
putea stăpâni lacrimile. Doar două păpuşi erau în 
cutie! şi deci se gândi el: Ea fusese supărată numai 
de două ori în toţi aceşti ani în care au trăit împreună 
Nu mai putea de fericit! „Iubito, spuse el, înţeleg 
existenta păpuşilor, dar toţi aceşti bani?” „Oh, zise 
ea, aceştia sunt banii pe care i-am obţinut din 
vânzarea păpuşilor”. . .  Doamne, mă rog să-mi dai 
înţelepciune să-mi înţeleg soţul (soţia); iubire ca 
să pot să-l (s-o)iert; si răbdare pentru toanele 
lui(ei). Amin ! 
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16. Noi nu putem să ne îngrijim părinţii pentru 
că lucrăm şi în schimbul de noapte, aşa că am 
gândit că ar fi bine să o duc pe mama la azil. 
Acolo are tot ce îi trebuie. Oare greşesc?! 

Dacă ai îndoială cu privire la decizia 
mutării părinţilor la vreun azil, înseamnă că tot 
mai lucrează conştiinţa dumneavoastră.  

Dumnezeu a oferit membrii fiecărei familii 
pentru ca aceştia să fie împreună şi în vremuri 
bune şi în vremuri grele. Când eraţi copil nici nu 
se putea fără mama şi tata care s-au sacrificat 
până ai crescut mare. Acum poţi şi fără ei dar au 
ei nevoie de tine. Iar dacă tu nu ştii să răsplăteşti 
binele făcut, crezi că vei rămâne nepedepsit de 
Cel ce ştie să plătească tuturor. Unde ai fi fost 
azi dacă şi ei te abandonau? Ce e mai important 
pentru tine? Averea, prietenii, sau părinţii şi 
ascultarea de Dumnezeu? Şi nu uita că doar 
numai ce seamănă omul aceea culege. Doresc în 
continuare să te las în compania unui mesaj ce ni 
se potriveşte multora: 

  
« Când tu aveai 1 an ea te hrănea şi te îmbăia. = I-ai 

mulţumit plângând toată noaptea.  
Când tu aveai 2 ani ea te-a învăţat să mergi. = I-ai 

mulţumit fugind de ea când te chema.  
Când tu aveai 3 ani ea îţi pregătea toată mâncarea cu 

dragoste şi ţi-o dădea în guriţă = I-ai mulţumit 
aruncând farfuria pe jos.  

Când tu aveai 4 ani ţi-a dat creioane colorate. = I-ai 
mulţumit colorând masa din sufragerie.  
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Când tu aveai 5 ani te-a îmbrăcat pentru sărbătoare = 
I-ai mulţumit sărind în prima baltă.  

Când tu aveai 6 ani te-a dus la scoală. = I-ai 
mulţumit strigând: nu merg, sau lasă-mă în 
pace eu merg şi singur.  

Când tu aveai 7 ani ţi-a cumpărat o minge. = I-ai 
mulţumit aruncând-o în fereastra vecinilor.  

Când tu aveai 8 ani ţi-a dat o îngheţată. = I-ai 
mulţumit scăpând-o în poala ei.  

Când tu aveai 9 ani ti-a plătit lecţii de pian. = I-ai 
mulţumit ca nici măcar nu te-ai deranjat să 
exersezi vreodată.  

Când tu aveai 10 ani te ducea toată ziua cu maşina 
de la fotbal la gimnastică de la o zi de naştere 
la alta =. I-ai mulţumit nederanjându-te, sărind 
repede din maşină şi nici măcar nu te uitai 
înapoi să o saluţi.  

Când tu aveai 11 ani te-a dus pe tine şi pe prietenii 
tăi la cinema. = I-ai mulţumit cerându-i să stea 
în alt rând.  

Când tu aveai 12 ani te-a avertizat să nu te uiţi la 
anumite programe TV = I-ai mulţumit 
aşteptând să iasă din casa sau chiar o grăbeai.  

Când tu aveai 13 ani ţi-a sugerat cum să te tunzi. =  
I-ai mulţumit spunându-i că nu are gusturi.  

Când tu aveai 14 ani ţi-a plătit o tabără de vară de o 
lună = I-ai mulţumit uitând să-i scrii măcar o 
scrisoare.  

Când tu aveai 15 ani ea venea de la lucru şi-şi dorea 
o îmbrăţişare = I-ai mulţumit stând în camera 
ta cu uşa încuiată.  
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Când tu aveai 16 ani te-a învăţat să-i conduci 
maşină. = I-ai mulţumit luându-i-o de câte ori 
puteai, bineînţeles atunci când nu erai cu 
prietenii.  

Când tu aveai 17 ani ea ţi-a cumpărat un telefon =  
I-ai mulţumit stând la telefon toată noaptea cu 
prietenii şi colegii, iar pentru ea nu ai avut 
timp o dată să o suni.  

Când tu aveai 18 ani ea plângea la festivitatea ta de 
absolvire a liceului. = I-ai mulţumit stând la 
petrecere până în zori.  

Când tu aveai 19 ani ţi-a plătit facultatea, te-a dus în 
campus şi ţi-a cărat bagajele. = I-ai mulţumit 
salutând-o în afara camerei ca să nu te simţi 
jenat în faţa prietenilor.  

Când tu aveai 20 de ani te-a întrebat dacă te 
întâlneşti cu vreo fata. = I-ai mulţumit 
spunând-i "Nu-i treaba ta!" 

Când tu aveai 21 de ani ţi-a sugerat anumită carieră 
pentru viitorul tău. = I-ai mulţumit spunând-i 
"Nu vreau să fiu ca tine! Acum sunt alte 
vremuri " 

Când tu aveai 22 de ani te îmbrăţişa la absolvirea 
facultăţii. = I-ai mulţumit întrebând-o dacă 
poate să-ti plătească o excursie prin Europa.  

Când tu aveai 23 de ani ti-a dat mobila pentru primul 
tău apartament= I-ai mulţumit spunându-le 
prietenilor ca mobila era urâtă ori demodată.  

Când tu aveai 24 de ani ţi-a cunoscut logodnica si te-
a întrebat de planurile de viitor. = I-ai 
mulţumit spunându-i printre dinţi: "Maaaaami, 
te rog"! 
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Când tu aveai 25 de ani te-a ajutat să-ti plăteşti 
nunta, a plâns si ti-a spus cât de mult te iubea 
=  I-ai mulţumit mutându-te în cealaltă parte a 
tării.  

Când tu aveai 30 de ani te-a sunat să-ti dea un sfat 
pentru copil. = I-ai mulţumit spunând-i 
"Lucrurile sunt diferite acum" 

Când tu aveai 40 de ani te-a sunat să-ţi amintească 
de aniversarea unei rude. = I-ai mulţumit 
spunându-i ca erai foarte ocupat chiar atunci.  

Când tu aveai 50 de ani ea era bolnava si avea nevoie 
să ai grijă de ea. = I-ai mulţumit citind despre 
părinţii care devin povară pentru copiii lor.  
Şi apoi, într-o zi, ea a murit în tăcere. Şi tot ce 

nu ai făcut vreodată s-a întors lovind ca trăsnetul în 
INIMA ta. Dacă ea mai este pe aproape, nu uita să o 
iubeşti mai mult ca niciodată. Daca ea nu mai este, 
aminteşte-ţi dragostea ei necondiţionată şi dă-o mai 
departe. Aminteşte-ţi mereu să îţi iubeşti părinţii. 
Pentru că nu ai decât o singură mamă şi un singur 
tată în viaţa ta. 

 
17. În cultura noastră orice familie se 
întemeiază la biserică şi apoi la un ospăţ care 
este diferit de la o familie la alta şi de la un cult 
la altul. De ce pocăiţii nu merg la ospăţul celor 
nepocăiţi? 

Asta este o întrebare ce vorbeşte de un 
suflet scump preocupat să descopere în toate 
voia Domnului, într-o vreme când tot mai multa 
„creştini” nici nu mai discută astfel de probleme 
şi bineînţeles că trăiesc oricum. O mare 
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nenorocire în creştinismul actual este lipsa unor 
convingeri clare şi anume: Pentru ce trăim sau 
pentru ce suntem gata să murim dacă trebuie? 
După cum am mai spus, doresc ca Biblia să 
vorbească pentru că ea are răspuns la toate 
nelămuririle noastre. Ospăţul unei nunţi sau cu 
orice alt eveniment, care este bazat pe lăcomie şi 
care îmbie la păcat prin toate acţiunile şi 
circumstanţele lui, nu este susţinut de oamenii lui 
Dumnezeu şi aceştia nu pot să participe acolo. 
Ascultaţi glasul Bibliei: „Ajunge, în adevăr, că în 
trecut aţi făcut voia Neamurilor, şi aţi trăit în 
desfrânări, în pofte, în beţii, în ospeţe, în chefuri 
şi în slujiri idoleşti neîngăduite. De aceea se miră 
ei că nu alergaţi împreună cu ei la acelaşi potop 
de desfrâu, şi vă batjocoresc. Dar au să dea 
socoteală înaintea Celui ce este gata să judece vii 
şi morţii. 1Petru 4:3-5 Cercetaţi ce este plăcut 
înaintea Domnului, şi nu luaţi deloc parte la 
lucrările neroditoare ale întunerecului, ba încă 
mai de grabă osândiţi-le. Căci e ruşine numai să 
spunem ce fac ei în ascuns. Dar toate aceste 
lucruri, când sunt osândite de lumină, sunt date la 
iveală; pentru că ceea ce scoate totul la iveală, 
este lumina. » Efeseni 5 11-13 Pocăiţi adevăraţi 
sunt născuţi din nou, de sus, sunt schimbaţi 
trăiesc aici după Cuvânt. Isus a fost la o nuntă cu 
ucenici Lui. Ioan 2. La aşa nuntă unde ar merge şi 
Isus să meargă şi al lui dar unde Isus nu ar merge, 
copii lui nu au ce căuta acolo. 
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18. Pedeapsa copilului cu nuiaua este ceva vechi, 
retrograd. Distruge personalitatea copilului. Cum 
spun unii că aşa ceva este biblic?  

Nimeni nu a greşit în vreo problemă 
ascultând de Scripturi. Înşelăciunea unora este 
să creadă că ar trebui să ne îndoim de inspiraţia 
anumitor pasaje biblice care nu le place lor. 
Dacă începem să ne îndoim de unele, de ce am 
accepta altele? Biblia este sau nu este inspirată? 
Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu şi de 
folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea 
înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui 
Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic 
pentru orice lucrare bună. 2 Timotei 3:16-17 Un 
părinte iubitor nu ar trebui să aibă violenţă 
necontrolată, dar nici nu poate lăsa nepedepsite 
abaterile copilului. Iată ce spune Biblia despre 
acest subiect:Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul 
său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată. – 
Proverbe 13:24 Nebunia este lipită de inima 
copilului, dar nuiaua certării o va dezlipi de el. – 
Proverbe 22:15 Nu cruţa copilul de mustrare, 
căci dacă-l vei lovi cu nuiaua, nu va muri. 
Lovindu-l cu nuiaua, îi scoţi sufletul din locuinţa 
morţilor. Proverbe 23:13-14 Nuiaua şi certarea 
dau înţelepciunea, dar copilul lăsat de capul lui 
face ruşine mamei sale. – Proverbe 29 :15 Cel 
care a instituit familia ştie cel mai bine cum 
funcţionează ea cel mai bine. 
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19. Soţul meu este atât de încăpăţânat încât 
aproape tot ce îi zic să facă refuză. Ce mă 
sfătuiţi să fac?  

Întrebarea dv. dezvăluie în primul rând 
problema ce o aveţi dv. nu soţul. Familia dacă 
este şi creştină are clar delegate responsabilitatea 
si autoritate prin Scripturi Iată doar un 
citat:Mulţămiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, 
pentru toate lucrurile, în Numele Domnului 
nostru Isus Hristos. Supuneţi-vă unii altora în 
frica lui Hristos. Nevestelor, fiţi supuse 
bărbaţilor voştri ca Domnului; căci bărbatul este 
capul nevestei, după cum şi Hristos este capul 
Bisericii, El, Mântuitorul trupului. şi după cum 
Biserica este supusă lui Hristos, tot aşa şi 
nevestele să fie supuse bărbaţilor lor în toate 
lucrurile. Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele cum a 
iubit şi Hristos Biserica şi S-a dat pe Sine pentru 
ea. Efeseni 5;20-25 Este evident că bărbatul care 
este capul familie are cuvântul decisiv in familia 
sa iar ca anumite lucruri refuză să le facă este 
responsabilitatea lui pentru aceasta. Adu-ţi 
aminte de Elisabeta care respecta pe soţul ei care 
era mut Luca 1 sau de Sara care îşi numea 
bărbatul „domnul meu” 1Petru 3:5În familie vă 
sfătuiesc să va cunoaşteţi şi să vă împliniţi 
fiecare rolul şi misiunea ce o are. Sunt 
responsabilităţi care revin soţului altele revin 
soţiei iar in dragoste nu e nici o problemă că se 
ajută reciproc. Însă fii liniştită Dumnezeu oferă 
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împlinire fiecăruia care îşi împlineşte misiunea. 
Iată ce spune Dumnezeu femeii şi bărbatul ei 
după căderea lor în păcat: „Voi mări foarte mult 
suferinţa şi însărcinarea ta; cu durere vei naşte 
copii, şi dorinţele tale se vor ţinea după bărbatul 
tău, iar el va stăpâni peste tine.” Omului i-a zis: 
„Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale, şi ai 
mâncat din pomul despre care îţi poruncisem: „Să 
nu mănânci deloc din el,` blestemat este acum 
pământul din pricina ta. Cu multă trudă  
să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 
spini şi pălămidă să-ţi dea, şi să mănânci iarba de 
pe câmp. În sudoarea feţei tale să-ţi mănânci 
pâinea, până te vei întoarce în pământ, căci din el 
ai fost luat; căci ţărână eşti, şi în ţărână te vei 
întoarce Genesa 3. După ce te-a aşezat pe braţul 
Domnului fii liniştită să îi încredinţezi soţului tău 
cârma familie si asta iţi va aduce multa pace şi linişte  

 
20. Am un singur copil tot ce am avut şi am este 
al lui dar de când au apărut calculatoarele 
astea nu mă mai pot înţelege cu el. Toată ziua 
numai cu capul în calculator, nici mâncare, nici 
biserică, nici învăţare, nimic nu-i mai trebuie. 
Ce este de făcut să trecem cu bine peste 
perioada aceasta. Gândesc că este doar o 
perioadă scurtă situaţia asta în viaţa lui, că 
altfel îmi pierd eu minţile?  

Într-adevăr vine vremea pentru fiecare 
părinte când nu îl mai înţelege pe copil şi copilul 

 134



pe părinte. Dv. vorbiţi de o perioadă în care s-a 
dezvoltat personalitatea lui şi caută o identitate 
proprie. Este într-o mare căutare să vadă cine 
este şi ce poate el personal. Şi noi, şi părinţii 
noştri au trecut prin această perioadă a tuturor 
curiozităţilor poate fi numită adolescenţă. Acum 
se vede importanţă cuvântului adunat în inima 
lui Dacă are temelia bună chiar dacă mai bate 
vântul fiţi liniştiţi că totul va fi bine. Ca să 
treceţi cu bine prin această perioadă trebuie să 
faceţi un parteneriat format din Dumnezeu, dv. 
ca părinte şi copilul dv. Înlocuiţi activităţile 
bune gospodăreşti, profesionale programul 
aglomerat cu de toate cu acţiunile spirituale care 
completează în inima copilului dorul după 
Dumnezeu. Asta să fie un mod de viaţă nu doar 
o imitaţie din cauză că acum nu vă ascultă 
copilul. Implicându-l pe Dumnezeu şi Cuvântul 
Său care este viu şi lucrător veţi avea un 
parteneriat de succes. Apoi, într-un moment de 
linişte pentru copil, amândoi părinţii trebuie cu 
Scriptura în inimă, nu neapărat în mână, dacă nu 
acceptă să îi spui deschis toate urmările 
dezastruoase ale acestui mod de viaţă. Puteţi 
completa explicaţiile dv. cu exemple pe care el 
le cunoaşte. Liniştiţi-vă astfel copilul va vedea 
că spuneţi lucruri adevărate şi acceptaţi decizia 
lui oricare va fi căci a venit vremea deciziilor 
personale. „În ultimă instanţă fiecare fiinţă 
trebuie să stea în faţa lui Dumnezeu şi să 
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răspundă pentru opţiunile sale Indiferent sub ce 
influenţă ar fi fost. Dacă nu se pocăieşte un fiu 
sau o fiică îndărătnică vor ajunge în iad fiindcă 
au spus Da păcatului şi au ales în mod voluntar 
calea îndărătniciei”4 Nu aveţi voie să rupeţi 
niciodată, parteneriatul cu Dumnezeu şi asta va 
aduce înţelepciune şi biruinţă în viaţa copilului 
dv. Nu uitaţi sfatul Apostolului:Mulţumiţi lui 
Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta 
este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu 
privire la voi. 1 Tes. 5:18. Si fiţi recunoscători: 

  
 Soţului (soţiei) care sforăie toată 

noaptea. Asta înseamnă că doarme acasă cu 
mine şi nu cu altcineva.  

 Fiicei mele adolescente care se plânge 
că trebuie să spele vasele. Asta înseamnă că este 
acasă şi nu pe străzi.  

 Pentru impozitele pe care le plătesc. 
Asta înseamnă că sunt angajat.  

 Pentru murdăria de curăţat după o 
petrecere. Asta înseamnă că am fost înconjurat 
de prieteni.  

 Pentru hainele care sunt puţin cam 
strâmte. Asta înseamnă că am destul de mâncare.  

 Pentru umbra mea care mă însoţeşte la 
muncă. Asta înseamnă că sunt afară la lumina 
soarelui.  
                                                            
4 Viaţa familie creştine de John Coblentz. Editura: Cristian Aid 
Ministries pag. 254  
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 Pentru podeaua care trebuie ştearsă şi 
ferestrele care trebuie spălate. Asta înseamnă că 
am o locuinţă.  

 Pentru că pot auzi toate nemulţumirile 
la adresa guvernului. Asta înseamnă că avem 
libertatea cuvântului.  

 Pentru cei ce îmi doresc răul sau sunt 
împotriva mea. Asta înseamnă că ceva bun am 
făcut de s-a deranjat invidia din ei şi mai e ceva 
de capul meu.  

 Pentru locul de parcare pe care îl 
găsesc tocmai la capătul parcării. Asta înseamnă 
că pot să merg şi că am fost binecuvântat cu un 
mijloc de transport.  

 Pentru zgomotului pe care trebuie să-l 
suport de la vecini. Asta înseamnă că pot auzi şi 
că am vecini pe aproape.  

 Pentru grămezile de rufe de spălat şi 
călcat. Asta înseamnă că am haine de îmbrăcat şi 
cine să le poarte.  

 Pentru zilele de frig şi noroi. Asta 
înseamnă că ştiu că ar putea fi şi altfel că vor 
veni şi astfel de zile 

 Pentru oboseala şi durerile musculare 
la sfârşitul unei zile. Asta înseamnă că am fost 
capabil să muncesc din greu.  

 Pentru soneriei care mă trezeşte în 
zorii zilei. Asta înseamnă că sunt viu.  

 Şi, în sfârşit. . . pentru prea multe e-
mail-uri, telefoane. Asta înseamnă că am 
prieteni care se gândesc la mine.  
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21.  La noi în biserică nu este Şcoală 
duminicală, pentru că conducerea biserici se 
ocupă numai de construcţie şi de amenajări 
interiore. Ce bine ar fi dacă ar fi şcoală 
duminicală! 

Prima şi cea mai importantă şcoală este cea 
a familie care nu este duminicală ci zilnică. 
Nimeni şi nimic nu poate completa importanţa 
celor şapte ani de acasă. Dacă aici v-aţi făcut 
partea şi continuaţi cu aceeaşi fervoare să o 
faceţi chiar dacă celelalte instituţii nu îşi vor 
face misiune, copilul dv. este câştigat. Pot 
înţelege din întrebare dv. că sunteţi nemulţumiţi 
de conducerea bisericii, că aceasta are alte 
priorităţi. E adevărat că pentru oameni 
duhovniceşti chemaţi la o slujbă există multe 
responsabilităţi iar cele spirituale vor prima 
întotdeauna. Mai bine v-aţi ruga şi aţi completa 
nevoi de la şcoala duminicală dacă aveţi 
pregătirea necesară. Dacă nu rugaţi-va doar e 
vorba de biserică unde Dumnezeu lucrează şi El 
poate rezolva şi această problemă. Oricum 
cârtirile, nemulţumirea ura etc. nu sunt rezolvări 
ale oamenilor lui Dumnezeu. “Dacă o biserică 
îşi neglijează copiii este mai mult ca sigur că 
şi copiii vor neglija biserica. ” Doresc să 
completez răspunsul meu sau câteva informaţi 
care se doresc a fi gasul unor copii ce îşi 
sfătuiesc părinţii 
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1. Daţi-mi libertatea să iau decizii. 
Permiteţi-mi să falimentez, ca să pot învăţa din 
greşelile mele. Numai în felul acesta voi putea 
să iau deciziile corecte în viaţa de adult.  

2. Nu-mi reproşaţi ceea ce eu nu am făcut 
conform pretenţiilor voastre. Acest lucru mă 
face să mă simt inutil şi frustrat. Ştiu că e greu, 
dar nu faceţi comparaţii între mine şi fraţii mei 
mai mari, între mine şi alţii.  

3. Nu vă temeţi să mă lăsaţi cu altcineva în 
câte un sfârşit de săptămână. Şi copiii au nevoie 
de puţină pauză la fel cum şi părinţii au nevoie 
de puţină linişte printre copiii lor. În felul acesta 
putem vedea şi noi, copiii, că relaţiile dintre noi 
sunt deosebit de importante.  

4. Vă rog daţi-mi un bun exemplu 
ducându-mă duminică dimineaţa la biserică, în 
serile de rugăciune şi neapărat duminică seara 
când participă mai puţini. Îmi place să învăţ cât 
mai mult despre Dumnezeu. După ce venim de 
la biserică vă rog să nu mai vorbiţi de rău pe nici 
un om, fraţi sau predicatori. Doresc să am 
respect şi dragoste faţă de toţi copiii lui 
Dumnezeu.  

5. Citiţi-mi Biblia seara, înainte de culcare, 
pentru că televizorul a devenit o obişnuinţă 
pentru mine. Filmele şi programele lui îmi 
creează coşmaruri. Sunt atâtea istorioare 
frumoase şi interesante în Biblie şi aş vrea să le 
cunosc.  
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6. Nu vă mai prefaceţi, una spuneţi şi trăiţi 
când suntem numai noi şi alta când vin musafirii 
sau vine fratele pastor. Fiţi sinceri pentru că noi 
ştim ce spuneţi şi noaptea când credeţi că 
dormim. Crescând în făţărnicie şi ură, voi veţi 
avea de suferit mai târziu.  

7. Vă implor, învăţaţi-mă să mă rog. La 
orele de religie copiii se roagă şi eu nu prea ştiu 
cum. Ar fi atât de frumos ca seara înainte de 
culcare să ne rugăm împreună. Am observat că 
voi, părinţii, deveniţi mai buni după ce vă rugaţi.  

 
22.  Poate o creştină să facă avorturi? 

Viaţa este darul lui Dumnezeu iar când 
cineva face avort este un îngerul al morţii nici 
un creştin adevărat nu poate fi o slugă a 
diavolului „Îmi varsă lacrimi ochii zi şi noapte, 
şi nu se opresc. Căci fecioara, fiica poporului 
meu este greu lovită cu o rană foarte 
usturătoare." Ieremia 14:17„Un ţipăt s-a auzit 
în Rama, plângere şi bocet mult; Rahela îşi jelea 
copiii şi nu dorea să fie mângâiată, pentru că nu 
mai erau. " Matei 2:18 Câţi copii or fi fost ucişi 
în Rama…? Câteva zeci, sute, sau câteva mii, nu 
ştim, dar ştim că groaza morţii şi jalea au luat 
locul bucuriei, s-a auzit ţipăt, plâns şi bocet 
mult.  

În ţara noastră, de la data legalizării 
avortului din 26 Decembrie 1989 şi până în 
prezent, peste 16 milioane de copii au fost 
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măcelăriţi în pântecele mamei lor… Dar nu 
auzim nici ţipăt, nici plâns, nici bocet şi mă 
întreb dacă nu cumva avem urechi fără să auzim. 
Nu cumva am intrat într-un fel de amorţeală 
spirituală? Oare într-adevăr ne doare şi 
ne pasă de poporul nostru care piere? Suntem 
intr-adevăr pentru viaţă sau. . . lăsăm ca îngerul 
morţii să curme zilele copiilor nenăscuţi înainte 
de-a fi fost vreo una din ele??? Milioanele de 
"Rahele" din zilele noastre nu-şi jelesc copiii 
pentru că nu ştie nimeni că au fost ucişi în 
pântecele lor. Aceşti copii nu au avut un nume, 
aceşti copii nu au avut o înmormântare şi aceşti 
copii nu au un mormânt. "Când Samuel vine să-l 
ungă pe David ca împărat, Isai îşi trece cei şapte 
fii prin faţa prorocului lui Dumnezeu care 
constată că cel care trebuia să fie uns ca împărat 
nu era printre ei. Urmând instrucţiunile lui 
Dumnezeu, îl întreabă pe tată: „aceştia sunt toţi 
fiii tăi?" 1 Sam. 16:11 Gândiţi-vă că Domnul ar 
vrea să ungă pe unul din copiii noştri şi ne 
întreabă „aceştia sunt toţi copiii tăi?” De unde 
îi v-om aduce? Isai spune "a mai rămas cel mai 
tânăr, dar paşte oile". S-ar putea ca cel mai ne-
nsemnat înaintea oamenilor, să fie cel ales de 
Dumnezeu pentru o slujbă măreaţă. Dacă Isai şi 
soţia lui s-ar fi oprit la 7 copii şi David nu ar fi 
existat, cum ar fi arătat istoria lumii noastre? 
David nu a fost o excepţie. Mulţi din oamenii 
mari ai lumii nu au fost nici primul şi nici al 
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doilea născut din familie: Beethoven a fost al  
4-lea, Eminescu a fost al 6-lea, Iosif al 11-lea, 
Wesley, marele evanghelist, a fost al 15-lea şi 
lista ar putea continua. În Genesa 30:1 Rahela îi 
spune soţului ei: „dă-mi copii sau mor". 
„Rahela” zilelor noastre spune: „decât să mai 
fac un copil, mai bine să mor!” Ele sunt surde la 
glasul nevinovat al copiilor lor: 

 
Chiar de sunt mic şi nu vorbesc  
Şi nu am ochi să te privesc  
Deşi minusculă e inima mea  
Eu te iubesc, eşti mama mea. 
 
Chiar de nu ai vrut să vin  
Şi nu îţi sunt decât un spin. 
Chiar de povoară îţi este venirea mea.  
Eu te iubesc eşti mama mea 
 
Deşi urechea mea e încă mică  
Eu te aud şi te-nţeleg, mămică, 
Te aud vorbind de doctor de avort  
Ce ti-am făcut de mă vrei mort? 
 
Dar  înainte de a fi pedepsit  
Pentru păcatul ce tu l-ai săvârşit  
As vrea să ştii că am un advocat  
E însuşi Dumnezeu ce te-a creat 
 
Nu ştiu ce vei decide în curând  
De voi trăi sau voi muri-n curând  
Dar vreau să ştii mămica mea  
Că Dumnezeu e bun şi El mă vrea. 
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Nu se poate să fii creştină şi să gândeşti 
sau să acţionezi aşa Cine are Duhul lui 
Dumnezeu şi este născută din nou este pentru 
viaţă şi pentru familie.  

 
23. Până ce nu a mers la liceu mă înţelegeam 
foarte bine cu copilul meu Acum este obraznic 
se închide in camera lui nu îl mai recunosc Oare 
ce să fie cu schimbarea asta? 

Toţi suntem într-o continuă schimbare 
important este să ne schimbăm în bine. Tinereţea 
însă este perioada marilor transformări biologice 
dar şi ideologice pentru fiecare. Copilul dv. (nu 
ştiu dacă e fată sau băiat dar e valabil la 
amândoi) şi-a schimbat mediul şi prieteni de 
aceea şi-a schimbat şi comportamentul. Vezi 
cine sunt prieteni cu care vorbeşte şi îşi petrece 
timpul pentru că ei au o forte mare influenţă în 
viaţa lui Prietenia cu tineri credincioşi în jurul 
Biblie este de mare folos şi mare binecuvântare 
pentru ei acum. Dacă vă neglijează şi continuă 
să aibă prietenii şi acţiuni rele atunci acest soi de 
draci nu ies decât cu pot şi rugăciune vorba 
Mântuitorului. Căci în spatele obrăzniciei şi 
răzvrătiri lui sunt duhuri rele ce au controlul 
datorită unor păcate din viaţa copilului.   
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24. Domnule pastor, am invitat un specialist în 
psihologie la clasa unde sunt diriginte. Iată 
concluzia lui: mai bine de jumătate din elevi îmi 
spune specialistul în psihologie sunt dependenţi 
de pornografie. Uimirea mea este că altfel aceşti 
elevi sunt religioşi, merg la biserică, la toate 
sărbătorile. Cum se poate scăpa de microbul 
ăsta? 

Aceasta este o întrebare grea şi foarte 
importantă, nu am pretenţia să răspund prea bine 
la această întrebare, dar totuşi vrea să fiu biblic 
şi dacă reuşesc asta va fi foarte bine. 

Pornografie este într-adevăr o mare teroare. 
Diavolul a pervertit o nevoie legitimă aşezată în 
om şi ca o expresie a egoismului ce ne 
caracterizează ne îmbie la autodistrugere prin 
propria plăcere. Dumnezeu a spus evreilor şi 
noua deopotrivă care sunt urmările păcatului. 
Citeşte Levitic 20. Adulterul, homosexualitatea 
(cu fraţi şi surorile lor mai mici) cât şi crima 
sunt cele mai grave păcate pentru că atentează la 
perpetuarea vieţii, al cărei izvor este Dumnezeu. 
Acest păcat este alimentat de reclamele 
televiziunilor, dar şi de aşa-zisa cultură a 
societăţii noastre care, prin toate cântecele şi 
glumele, îndeamnă deschis la imoralitate. Iar 
dacă cineva îndrăzneşte să fie curat şi nu se 
bălăceşte în păcat este ignorat, eliminat din 
cercul „importanţilor”. Curiozitatea care a 
încolţit în inima primei mame, Eva, lucrează şi 
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azi în fii ei care nu au suficientă înţelepciune să 
ştie că fructul oprit este amar şi înseamnă moarte 
în afara căsătoriei. Pornografia şi toţi copiii ei 
distrug personalitatea tânărului, îi scad 
imunitatea organismului său şi îi consumă inutil 
din potenţialul binecuvântat ce este rânduit 
pentru frumuseţea căminului pe care doreşte să-l 
întemeieze. Există un sentiment de vinovăţie 
care rămâne în urma practicilor drăceşti 
provocate de pornografie, care mai apoi fac 
ravagii în subconştientul tânărului. În 1Cor. 7:9 
scrie: este mai bine să te căsătoreşti decât să 
arzi. Înţelegerea e clară: Căsătorie sau foc, 
moarte. Acum tu alegi. Masturbarea este slujirea 
la un pui de drac la care s-au obişnuit mulţi 
tineri neînţelepţi să se închine, deşi mai vin şi pe 
la biserici. Ea este foarte păgubitoare pentru 
fericirea familiei tale. Nimeni nu trebuie să-şi 
sărăcească şi să se nenorocească pe sine prin 
aprobarea acestei practici. Obişnuiesc să spun 
celor ce fumează: Nu aveţi atâţia care vă fac 
răul, de ce vă mai faceţi rău voi, personal? Dacă 
afirmaţia aceasta este dreaptă cu privire la fumat 
cu cât mai mult este dreaptă cu privire la cei ce 
se masturbează şi sunt robii pornografiei. Ce n-
ar da un soţ spre bătrâneţe să poată da timpul 
înapoi până în zilele adolescenţei, când a făcut 
prostii în ascuns sub influenţa demonului 
pornografic şi să îşi dea singur palme, dar timpul 
nu-l pot oamenii întoarce. Putem doar culege 
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roadele. Aşa că ai grijă, ce semeni, aceea culegi. 
Este nevoie de eliberare, pornografia fiind o 
robie. Şi nimeni nu poate să elibereze asemenea 
lui Isus Hristos. De aceea, aleargă urgent la 
mărturisire şi rupe-o cu păgânismul ăsta (şi 
slujiri bisericeşti şi pornografie). Caută să îţi 
ocupi timpul cu ceva frumos, caută părtăşia 
oamenilor lui Dumnezeu. Fugi de poftele 
tinereţii şi urmăreşte neprihănirea, credinţa, 
dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe 
Domnul dintr-o inimă curată.”(2Timotei 2:22) 

Pocăinţa sinceră este singura poartă prin 
care putem intra în iertarea şi binecuvântarea lui 
Dumnezeu. Încă mai este nădejde pentru oricine 
ascultă de Cuvântul Său. Eşti sănătos, ai 
terminat şcoala, ce mai aştepţi, căsătoreşte-te, 
acum e vremea potrivită să întemeiezi o familie. 
Nu mai amâna căci amânarea nu îţi aduce 
fericire. Spun oamenilor ce nu-s hotărâţi să se 
pocăiască: Dacă pocăinţa e bună, biblică, 
trebuie împlinită, atunci de ce să o amânăm? Iar 
dacă nu trebuie, atunci nu o facem niciodată. Şi 
interlocutorii mei, de cele mai multe ori îmi 
spun: Da, aşa este, dar.... Acum aşa e şi cu 
căsătoria. Atâţia „tineri” au tot ales, plimbat, 
comentat şi multe altele, iar anii au trecut şi nu 
s-au căsătorit. Fiecare lucru îşi are vremea lui. 
Nu lăsa să treacă vremea căsătoriei tale, dar nici 
nu o grăbi. Fii binecuvântat! Primeşte sfatul 
Înţeleptului:  
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„Fiule, ia aminte la înţelepciunea mea şi 
pleacă urechea la învăţătura mea, ca să fii cu 
chibzuinţă, şi buzele tale să aibă cunoştinţă. Căci 
buzele femeii străine strecoară miere, şi cerul 
gurii ei este mai lunecos decât untdelemnul; dar 
la urmă este amară ca pelinul, ascuţită ca o sabie 
cu două tăişuri. Picioarele ei pogoară la moarte, 
paşii ei dau în locuinţa morţilor. Aşa că ea nu 
poate găsi calea vieţii, rătăceşte în căile ei, şi nu 
ştie unde merge. Şi acum, fiilor, ascultaţi-mă, şi 
nu vă abateţi de la cuvintele gurii mele: 
depărtează-te de drumul care duce la ea, şi nu te 
apropia de uşa casei ei, ca nu cumva să-ţi dai 
altora vlaga ta, şi unui om fără milă anii tăi; ca 
nu cumva nişte străini să se sature de averea ta, 
şi tu să te trudeşti pentru casa altuia; ca nu 
cumva să gemi, la urmă, când carnea şi trupul şi 
se vor istovi,şi să zici:, ,Cum am putut eu să 
urăsc certarea, şi cum a dispreţuit inima mea 
mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul 
învăţătorilor mei, şi să nu iau aminte la ceice mă 
învăţau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în 
mijlocul poporului şi adunării!” Bea apă din 
fântâna ta, şi din izvoarele puţului tău. Ce, vrei 
să ţi se verse izvoarele afară? Şi să-ţi curgă 
râurile pe pieţele de obşte? Lasă-le să fie numai 
pentru tine, şi nu pentru străinii de lângă tine. 
Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de 
nevasta tinereţii tale. Cerboaică iubită, căprioară 
plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile ei, 
fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!şi pentru 
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ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină, şi ai 
îmbrăţişa sânul unei necunoscute? Căci căile 
omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului, 
şi El vede toate cărările lui. Cel rău este prins în 
înseşi nelegiuirile lui, şi este apucat de legăturile 
păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare, 
se va poticni din prea multa lui nebunie. 
(Proverbe 5) 

 
25. Ce să le spun copiilor mei despre Dumnezeu 
dacă în mijlocul acestei crize eu, nu am reuşit să 
termin casa şi toţi locuim într-o cameră? Nici 
haine nu am pentru fiecare ci le împrumută unul 
de la altul ca să meargă la şcoală sau biserică.  

Dragi mei Dumnezeul Scripturilor este bun 
şi drept. El ştie să poarte de grijă copiilor săi 
chiar şi atunci când trecem prin crudă sărăcie pe 
care o va transforma într-o scoală de alese 
caractere. Mai mult decât experienţa mea sau a 
altora as vrea să îţi vorbească Cuvântul : 
„Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place 
calea lui; dacă se întâmplă să cadă, nu este 
doborât de tot, căci Domnul îl apucă de mână. 
Am fost tânăr, şi am îmbătrânit, dar n-am văzut 
pe cel neprihănit părăsit, nici pe urmaşii lui 
cerşindu-şi pâinea. Ci el totdeauna este milos, şi 
dă cu împrumut; şi urmaşii lui sunt 
binecuvântaţi. Psalmul 37. De asemenea nu fiţi 
forte supăraţi că nu aţi reuşit să terminaţi casa. 
Important este să construiţi cinstit nu cum spune 
prorocul despre alţi: Vai de cel ce îşi zideşte 
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casa cu nedreptate, şi odăile cu nelegiuire; care 
pune pe aproapele său să lucreze de geaba, fără 
să-i dea plata; care zice: „Îmi voi zidi o casă 
mare, şi odăi încăpătoare;” „şi-i face ferestre 
multe, o căptuşeşte cu cedru, şi o văpseşte cu 
roş!” „Împărat eşti tu oare, de te întreci în cedri?” 
„Nu mânca tatăl tău, şi nu bea şi el?” Şi totuşi el 
făcea dreptate şi judecată, şi era fericit! Judeca 
pricina săracului şi a celui lipsit, şi era fericit. Nu 
înseamnă lucrul acesta a Mă cunoaşte? zice 
Domnul. Dar tu n-ai ochi şi inimă decât ca să te 
dedai la lăcomie, ca să verşi sânge nevinovat, şi să 
întrebuinţezi asuprire şi silnicie. (Ier 22:13-15) 

Aş vrea să las pe un frate şi prieten din 
Cluj care tocmai mi-a mărturisit lucrarea care 
cred că o să vă aducă încredere în ajutorul 
Domnului. Mereu auzim că nu mai sunt azi 
lucrări cum erau altădată şi nici descoperiri cum 
au avut părinţii noştri. Vă prezentăm mai jos 
mărturia unui creştin căruia Dumnezeu i-a vorbit 
zilele acestea căci Dumnezeu lucrează şi azi. 
Fără a mai completa eu vă las în compania lui: 

Era marţi dimineaţa m-am trezit devreme, 
am zăbovit în dormitor suficient ca să adorm din 
nou, timp în care am avut un vis. Am văzut în 
vis cum am fost luat din faţa blocului în care 
locuim cu o parapantă. Îmi este proaspătă în 
memorie acea călătorie deasupra oraşului apoi 
peste dealuri, grădini, văi şi am fost lăsat în visul 
meu pe un vârf de deal într-o grădină unde 
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fuseseră tăiate pănuşile. Un bărbat ce era în 
grădină m-a întrebat : Ai venit? Vino cu mine.  

În visul meu am mers pe lângă anexele lui, 
am intrat în curte, apoi în casa omului. Cum  
m-am aşezat pe canapeaua omului, s-au aşezat 
lângă mine 2 copii care îmi suflau în ceafă.  
Le-am văzut faţa, părul, iar în faţa mea, alături 
de mama ei, a venit în vis o fetiţă de vreo 12 ani 
care mi-a zis: - Ţie nu îţi pasă că noi nu avem ce 
mânca şi că eu nu pot să am odihnesc cu atâţia 
într-un pat? Am vorbit ceva, nu mai reţin însă ce 
anume am vorbit, dar reţin că fetiţa a continuat 
spunându-mi: Noi suntem din Jichiş. M-am trezit, 
bineînţeles, uimit de visul meu, am spus imediat 
soţiei mele visul, dar aveam o problemă. Nici unul 
nu am auzit de localitatea Jichiş. Am avut angajaţi 
din multe localităţi, am călătorit mult, dar nu am 
auzit de Jichiş. Am căutat în « Pagini aurii » şi am 
aflat această localitate. Seara am plecat la studiul 
biblic şi colegii de studiu ştiau greşit că Jichiş ar fi 
lângă Gherla. Ziua următoare mi-am rezolvat 
problemele apărute parcă înadins cu maşina care 
s-a defectat şi eram hotărât să plec înspre Jichiş să 
văd dacă ce am visat este realitate. Am ajuns la 
Gherla, dar locuitorii din acest oraş mi-au spus că 
trebuie să merg dincolo de Dej, acolo voi găsi 
Jichişul. Am plecat într-acolo şi pe la ora 
aproximativ 18.00 am ajuns la marginea judeţului în 
Jichiş, o localitate la vreo 18 Km de la Dej. Era seară 
şi am întrebat-o pe prima femeia care mi-a ieşit 



înainte dacă cunoaşte în localitatea lor o familie cu 
3 copii. Femeia s-a gândit puţin si mi-a răspuns: 
Nici în Jichişul de Sus nici în Jichişul de Jos nu 
există vreo familie care să aibă 3 copii. Dar pentru 
o mai clară lămurire intră la magazinul de colea, 
spune femeia, căci toţi se aprovizionează de aici si 
cei ce nu pot plăti imediat sunt scrişi într-un caiet 
intră în magazin poate ştie vânzătoarea, m-a 
îndemna bunicuţa. Am ascultat-o dar nici 
vânzătoare nu cunoştea o familie cu trei copii. În 
magazin la ora aceea era viceprimarul comunei şi 
vânzătoare m-a trimis la el.  

- Bună seara, domnule, caut în comuna dv. 
o familie cu trei copii până la 12-13 anişori, vă 
rog. Omul s-a gândit şi mi-a răspuns: 

- Soţia mea este asistent social, îi cunoaşte 
pe toţi dar nu ştim să fie vreo familie cu 3 copii 
aici. Cine te-a trimis? De ce acum? Cine eşti? La 
întrebările lui am căutata să-l informez câteva 
particularităţi din visul meu, că locuinţa ce o 
caut este verde, că i-a căzut tencuiala, că ar fi pe 
vârful unui deal aşa cum mi-a adus aminte din 
vis. Viceprimarul, într-un târziu, şi-a amintit că 
este totuşi o familie care s-au mutat din alta 
localitate la ei în comună, dar locuiesc undeva 
pe un deal, afară din localitate. Tocmai au dus 
câteva maşini cu piatră pe uliţa ce ieşea din sat 
spre hotar ca să poată locuitorii comunei să îşi 
aducă de pe câmp proviziile adunate, spune 
viceprimarul. Bucuros am plecat cu maşina într-
acolo, deşi viceprimarul nu credea că se poate 
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ajunge până acolo cu maşină mică. Am ajuns în 
faţa casei ce îmi era cunoscută din vis, aproape 
de ora 21.00. Era noapte şi proprietarul a ieşit să 
vadă cine îndrăzneşte să îi deranjeze la ora 
aceea.  

-  De unde sunteţi, ce căutaţi? mă întrebă 
omul pe care l-am recunoscut imediat din visul 
meu. 

-  Am venit până la dv. Soţia lui vădit 
speriat stătea în faţa uşii, repetând acelaşi 
întrebări ca soţul ei.  

Mie au început să îmi tremure picioarele 
când am văzut că visul meu prinde contur. 
Copiii dv. nu mă lasă să dorm, am zis eu Atunci 
femeia a insistat: Vino în casă. Aşa că am intrat 
în casa lor. Imediat cei 2 copii s-au aşezat lângă 
mine exact ca în vis, iar fetiţa din vis stătea 
înaintea mea. Uite ce mi-a zis în vis fiica dv. 
marţi dimineaţa, Ţie nu iţi pasă că noi nu avem 
ce mânca şi că eu nu pot să mă odihnesc cu 
atâţia într-un pat. De aceea am venit, nu sunt 
nălucă, sunt şi eu om şi le-am spus cuvintele 
fetiţei redate mai sus. Iubiţi cititori, când am 
spus asta cei 2 părinţi s-au aruncat cu faţa la 
pământ şi ţipând s-au rugat. M-am înfricoşat. 
Dacă mai stăteam cred că îmi crăpa inima în 
mine. Am reţinut din rugăciune lor cuvintele. Ce 
ai cu noi, Doamne?. . . . Ce vrei de la noi?. . . .  
Eu nu ştiam ce să fac, am lăsat cartea de vizită, 
ceva bani pe masă şi am plecat. Soţia mi-a pus 
în maşină ceva hăinuţe şi mâncare, le-am uitat în 



maşină şi, plângând de bucurie că visul a fost 
real, am parcurs drumul până la Dej. A doua zi, 
pe la ora 9, m-a sunat la telefon doamna de la 
Jichiş şi, vădit entuziasmată, mă întrebă: 

- Dv. sunteţi Benimin Oros? Aţi fost 
aseară la noi? Nu avem ce face numai să ne 
pocăim, a continuat femeia. Ce fel de pocăit 
sunteţi? Nu le spusesem nimic de pocăinţă cu o 
seară înainte în prea scurta mea vizită. Le-am 
răspuns telefonic la întrebările, lor le-am sugerat 
să meargă în Dej unde e cea mai apropiată 
biserică. De atunci până la data la care va scriu 
au trecut câteva luni şi fam H. s-au pocăit cu 
adevărat. Mi-a spus telefonic că au rămas fără 
bani în casa lor şi luni seara a chemat copiii să 
se roage, erau ortodocşi, dar nu ştiau ce să se 
roage, nu mergeau la biserică, dar sărăcia i-a 
aplecat pe toţi în seara aceea în genunchi. Cred 
că fetiţa s-a rugat cum trebuie şi Dumnezeu a 
ascultat-o, ea te-a chemat şi a vorbit în vis. Îmi 
spune mama fetei. Noi de mult am făcut 
promisiune că dacă Dumnezeu îmi vindecă 
copilul mă pocăiesc şi El a vindecat copilul şi eu 
nu m-am pocăit, a continuat femeia. Acum 
merge la slujbă la Dej, la biserică. Nu au rămas 
fără batjocuri din parte rudeniilor şi a celorlalţi 
oameni din comună, însă ei sunt hotărâţi să 
slujească Domnului care le-a purtat de grijă.  

Dar eu mă încred în Tine, Doamne, şi zic: 
„Tu eşti Dumnezeul meu!” Soarta mea este în 
mâna Ta; Psalmul 31 :14-15 
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Pentru mai multe informaţii sau alte întrebări 

autorul acestei cărţi şi a celor de mai jos, poate fi 
contactat la: 0743-815650, 0728-322378  

e-mail: harmiclea@yahoo.com 
 
 
 

 SPICE PRIN HAR - o colecţie de eseuri 
incomode pentru cei fireşti şi editoriale ale 
revistei HARUL 

 IMNURILE HARULUI - o colecţie de 
Imnuri duhovniceşti 

 PE URMELE ADEVĂRAŢILOR UCENICI 
- o tratare biblică şi o chemare actuală la 
uceniciei.  

 DIN CREZUL ADEVĂRAŢILOR 
CREŞTINI - o minimărturisire de credinţă 
biblică creştină necesară pregătirii 
candidaţilor pentru botez 

 
 
 

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în 
Hristos Isus la slava Sa vecinică, după ce veţi 

suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, 
vă va da putere şi vă va face neclintiţi. 

A Lui să fie slava şi puterea în vecii vecilor! 
Amin.  

 

1 Petru 5:10-11 



John şi Susan Yates descriu cum atât părinţii cât şi copiii îşi pot, în 
mod intenţionat, modela caracterul prin evenimentele normale, 

zilnice, din viaţă. Ei subliniază opt trăsături importante de caracter şi 
ne ajută să înţelegem perspectiva lui Dumnezeu cu privire la fiecare 
dintre acestea. 

Observând cum trebuie să foloseşti împrejurările zilnice ca 
oportunităţi pentru dezvoltarea caracterului, vei descoperi că adeseori 
lecţiile mari se învaţă cel mai bine din lucrurile mărunte ale vieţii. 

Din cuprins:
• Integritatea 
• Un spirit educabil
• Inima de slujitor 
• Curajul 
• Credința 
• Bucuria 

Caracterul 
contează!
– John & Susan Yates
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În mileniul în care trăim, cea mai mare criză cu care se confruntă 
familia nu este una economică, ci una spiritual-morală. Familia 

este cadrul unde ne formăm identitatea, unde suntem noi înşine; în 
familie suntem fără măşti. Însă chiar anumite nevoi legitime ale fiinţei 
umane, cum ar fi relaţiile intime, hrana, îmbrăcămintea şi adăpostul 
sunt pervertite de natura umană păcătoasă, devenind pofte şi plăceri 
degradante. De aceea este imperios necesar să cunoaştem modelul lui 
Dumnezeu de familie şi principiile Lui pentru aceasta, principii care 
reflectă relaţiile din Dumnezeire şi relaţia lui Dumnezeu cu omul.

Din cuprins: 
• Nevoile fundamentale ale omului 
• Căsătoria în Domnul
• Dezlipirea 
• Alipirea 

Voia lui 
Dumnezeu 
în familie
– Nelu Mureşan
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Te-ai săturat să vezi cum mânia îţi distruge viaţa, sănătatea 
şi relaţiile? Sau poate eşti doar supărată şi ai ţinut supărare 

prea multă vreme… Nu eşti singura! Multe femei sunt mânioase 
şi distrug totul în calea lor! Se răzbună tocmai pe cei pe care îi 
iubesc mai mult şi vor cu disperare să se oprească, dar nu ştiu cum 
s-o facă. Cartea aceasta combină adevărurile Bibliei cu exemple 
practice şi rugăciune. Citind-o, vei învăţa cum să-ţi canalizezi 
emoţiile în mod constructiv. Mânia nu este rea, dar modul în care 
o exprimăm şi implicaţiile ei sunt cele care determină finalitatea 
ei. Cele dispuse a fi oneste şi dornice de eliberare vor găsi ajutor 
în această carte.

Mânie-te, 
dar nu strica 
totul!
– Lisa Bevere

199 pagini

Puteţi comanda această carte de la:
Societatea Biblică din România

Oradea, România
Tel/fax 0359-425990 sau 0359-425991

comenzi@sbro.ro - www.sbro.ro



Dumnezeu a eliberat poporul Israel din captivitatea egipteană 
pentru a-i captiva pentru Sine. În deşertul arid, El plănuise 

să le arate natura Sa şi planurile Sale pentru ei, dar ei I-au întors 
spatele. Cât de diferiţi suntem noi astăzi? Mulţi recunosc domnia 
lui Cristos şi puterea Lui mântuitoare, dar, la fel ca israeliţii, 
dau înapoi. În loc să caute să cunoască voia Lui, ei adoptă 
închinarea specifică lumii acesteia, adorarea sinelui. În felul 
acesta, am schimbat chipul lui Cristos să ne semene. Focul însă 
poate modifică aceste chipuri. Focul de care avem nevoie este 
cel regăsit în sfinţenia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă mai 
aproape… să tremurăm pe muntele Sion… să fim transformaţi 
pentru a-i transforma şi pe alţii. 

O inimă 
înflăcărată
– John Bevere
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Joanna Weaver scrie şaisprezece capitole încântătoare şi puternic 
spirituale prin care le provoacă şi le imploră pe femei să-I permită 

lui Dumnezeu să intre în locurile cele mai ascunse ale inimii pentru a 
face o operaţie pe suflet. Ea vorbeşte despre păzirea inimii de cinism 
şi confuzie prin controlarea gândurilor, dezvoltarea unei atitudini 
curajoase şi îndrăzneţe şi adoptarea unei poziţii echilibrate, maleabile 
şi de slujire. Descrierea făcută de Joanna este sinceră şi profundă, 
atentă şi practică.

Din cuprins: 
• Doamne, schimbă-mă! 
• Surori diferite 
• Test de atitudine 
• Murind pentru a trăi 
• Rădăcina amărăciunii 
• Vorbirea iubirii

O atitudine 
ca a Mariei
– Joanna Weaver
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Cartea este o invitaţie pentru fiecare femeie care a simţit vreodată 
că nu este destul de evlavioasă, destul de iubitoare sau că nu 

face destul. Pornind de la binecunoscuta poveste a celor două surori 
din Betania, autoarea Joanna Weaver analizează cele două tendinţe 
prezente în fiecare femeie – Maria, gata oricând să stea la picioarele lui 
Isus, şi Marta, sufocată de obligaţiile zilnice, de oboseală, resentimente 
şi simţăminte de incompatibilitate.

Cartea include un ghid de studiu biblic de douăsprezece 
săptămâni, aplicabil atât individual, cât şi în grup. 

Din cuprins:
• Povestea a două surori 
• Slujirea din bucătărie
• Partea cea bună 
• Echilibrarea slujirii cu închinarea

O inimă  
ca a Mariei 
într-o lume 
ca a Martei
– Joanna Weaver
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Povestirile adevărate care alcătuiesc materialul acestei cărţi sunt un 
semnal de alarmă pentru fiecare femeie că şi ele au de dus o luptă 

pentru integritate şi puritate sexuală, nu doar bărbaţii. Autoarea arată 
că singura modalitate prin care tu ca femeie poţi să supravieţuieşti 
luptei intense pentru integritate sexuală este să-ţi păzeşti nu doar 
trupul, ci şi mintea, şi inima. Cartea Lupta fiecărei femei te va ajuta să 
înveţi cum să faci acest lucru.

Primul pas care trebuie făcut pentru a câştiga lupta pentru 
integritate sexuală este să devii conştientă de lupta îndârjită din 
inima şi mintea ta.

Din cuprins: 
• Nu doar o luptă a fiecărui bărbat 
• O nouă perspectivă a integrităţii sexuale
• Controlează-ţi gândurile! 
• Păzeşte-ţi limba! 

Lupta 
fiecărei 
femei
– Shannon Ethridge
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Spulberând conceptul că bărbaţii nu sunt în stare să-şi controleze 
gândurile proprii şi nici privirile rătăcitoare, Lupta fiecărui bărbat 

împărtăşeşte istorisirile multor bărbaţi care au scăpat din capcana 
imoralităţii sexuale şi prezintă un plan de luptă practic şi detaliat pentru 
orice bărbat care doreşte puritatea sexuală. Cartea este un ajutor perfect 
pentru bărbaţii care au căzut în trecut, pentru cei care vor să rămână tari 
în prezent şi pentru toţi cei care vor să reziste ispitei în viitor. 

Aşa cum afirmă Dr. Maxwell, cartea aceasta oferă principii clare 
şi practice cu privire la curăţia sexuală. Este o chemare la curaj, 
devotament şi autodisciplină.

Din cuprins:
• Principii amestecate 
• Alegerea adevăratei bărbaţii
• E timpul să iei o decizie 
• „Înfometarea” ochilor 

Lupta 
fiecărui 
bărbat
– Stephen Arterburn
– Fred Stoeker
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Presiunea de a merge în pas cu mulţimea este mai mare ca 
oricând şi este uşor să te compromiţi în lucruri mărunte care 

sunt cu mult mai dăunătoare decât par. Lupta fiecărei fete te 
poate ajuta să-ţi înţelegi dorinţa de atenţie din partea băieţilor, 
să observi cum mass-media, romanele şi moda îţi influenţează 
preferinţele sexuale şi să înveţi ce poţi face în această privinţă. 
De asemenea te poate ajuta să faci faţă ispitelor vieţii de adult, 
arătându-ţi cum poţi să-ţi trăieşti viaţa la maxim fără regrete. 

Din cuprins:
• Intenţiile originale ale sexualităţii 
• Alimentarea propriului foc sexual
• Prietenia cu oglinda 
• A flirta sau a nu flirta 
• Virginitate „tehnică”

Lupta 
fiecărei fete
– Shannon Ethridge
– Stephen Arterburn
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Deşi ca băiat eşti asaltat la fiecare pas de imagini sexuale şi 
care uneori sunt atât de uşor de accesat încât uneori pare a 

fi imposibil să scapi de cleştele lor, Dumnezeu aşteaptă ca tu, ca 
şi copil al Lui, să te păstrezi curat din punct de vedere sexual. 
Autorii acestei cărţi prezintă modalităţi practice de creare a unei 
defensive adecvate în lupta pentru puritate sexuală, pornind de 
la standardele afirmate în Efeseni 5:3, „între voi nu trebuie să 
existe nici măcar o aluzie la imoralitate sexuală.”

Din cuprins: 
• Nimeni nu este exclus de pe insula aventurilor 
• Masturbarea 
• Apetitul tău sexual exacerbat 
• Fă-ţi un plan de luptă 
• Gândirea ta de mustang 
• Cum gândesc fetele

Lupta 
fiecărui 
băiat
– Stephen Arterburn
– Fred Stoeker
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Ce vrea Dumnezeu de la mine este o prezentare a aşteptărilor 
lui Dumnezeu faţă de oamenii pe care i-a creat. La fel cum 

Dumnezeu i-a explicat lui Adam anumite lucruri pe care putea sau 
nu putea să le facă şi i-a delegat ce avea de făcut, Dumnezeu are 
instrucţiuni precise şi pentru fiecare creştin de azi. Cartea explică, 
folosind argumente biblice, însemnătatea şi componentele vieţii de 
creştin şi implicaţiile acestei vieţi în realitatea cotidiană.

Din cuprins: 
• El vrea să fiu sigur 
• El vrea să cunosc Cuvântul Său
• El vrea să fiu plin de Duhul 
• El vrea să dau dovadă de destoinicie 
• El vrea să fac parte din Biserica Sa 
• El vrea să-mi folosesc darurile spirituale

Ce vrea 
Dumnezeu 
de la mine
– Bill George
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Mărturia personală, spunerea din gură în gură a ceea ce a făcut 
Dumnezeu în inimă, rămâne instrumentul cel mai puternic 

de evanghelizare dat Bisericii. Misiunea de bază a poporului 
lui Dumnezeu pe pământ – Biserica – este să devină un popor 
slujitor care trăieşte într-o relaţie de legământ cu Dumnezeu. Nu 
suntem chemaţi să promovăm nişte noţiuni abstracte de succes 
şi eficienţă, ci trebuie să oferim o mărturie care să invite oamenii 
la o nouă viaţă.

Din cuprins: 
• Paradă sau pelerinaj? 
• Un popor de legământ
• Fii un martor! 
•  Trăieşte şi mori conform mărturiei tale!

Recâştigă-ţi 
mărturia, 
povestea  
şi credinţa
– R. Lamar Vest
– Steven J. Land
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