dea, şi El încoardă arcul, mai mult şi mai
mult, iar când sfântul zice din când în
când nu mai pot›, Dumnezeu nu-l ia în
seamă, El încordează arcul în continuare
până ce ţinta apre în bătaia săgeţii, după
care dă drumul corzii. Încrede-te în mâna
lui Dumnezeu. Cultivă-ţi relaţia cu Isus
prin rădarea credinţei.”
„Dumnezeu nu scrie muzica vieţii
noastre la voia întâmplării. Să fim preocupaţi să învăţăm melodia şi să nu ne
lăsăm înspăimântaţi de ‹celălalte lucruri›.
Să nu fim neatenţi cu acestea, să nu le
omitem, dar nici să le lăsăm să distrugă
melodia sau să schimbe acordul. Dacă ne
ridicăm privirea, vom vedea că Dumnezeu însuşi bate ritmul pentru noi. Cu
ochii la El vom cânta următoarea notă

puternic şi clar. [...] În viaţa aceasta,
naşterea muzicii este adesea înceată şi
dureroasă. Câtă răbdare are Dumnezeu ca
să ne înveţe! Şi cât de mult îşi doreşte să
învăţăm lecţia!” Ruskin.
„Astfel dar,ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu
smerenie, cu blândeţem cu îndelungă
răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă
unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus
de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.” (Coloseni 3:14-14).
Cu toată dragostea,
Mihai şi Mioara Dumitru

Manualul căsniciei

10. Pentru a descifra mesajele în mod
corect, „înţeleptul ascultă sfaturile” (Proverbe 2:15).
11. „Luaţi seama dar în duhul vostru
şi niciunul să nu se poarte cu necredincioşie faţă de soţia lui. Căci eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul,
Dumnezeul lui Israel.” (Maleahi 2:1516).
12. „Căsătoria să fie ţinută în toată
cinstea şi patul să fie neîntinat” (Evrei
13:4).
13. „Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa,
iar cea nebună o dărâmă cu însăşi mâinile
ei” (Proverbe 14:1).
14. „O soţie cu caracter nobil este cununa bărbatului ei” (Proverbe 12:4).
15. „...Nevestelor, fiţi supuse şi voi
bărbaţilor voştri, pentru ca... să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor
lor.” (1Petru 3:1)
16. În căsnicie, alegerea momentului
potrivit este totul: „tăcerea îşi are timpul
ei şi vorbirea timpul ei” (Eclesiatrul 3:7)
17. „Fi o pildă... în vorbire, în purtare,
în dragoste, în credinţă, în curăţie” (1
Timotei4:12).

1. „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum
a iubit şi Hristos Biserica” (Efeseni 5:25).
2. Nu aveţi cum să daţi greş dacă veţi
spune: „mă încred în cuvântul Tău”
(Psalmul 119:42).
3. Un soţ bine intenţionat „se îngrijeşte... cum să placă soţiei”, iar o soţie
bine intenţionată „se îngijeşte... cum să
placă soţului ei”(1 Corinteni 7:33-34).
4. Într-o căsnicie „cine vorbeşte în
chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei
săbii” (Proverbe 12:18).
5. O soţie „care-i face ruşine soţului
ei, este ca putregaiul în oasele lui”
(Proverbe 12:4).
6. În căsnicie fi primul care „să caute
pacea şi să o urmărească” (1 Petru 3:11).
7. Întotdeauna e o dovadă de înţelepciune din partea soţilor să fie „smeriţi în
duhul lor” (1 Petru 3:8).
8. Pentru a repara greşeala unei
purtări neiubitoare, „mărturisiţi-vă...unii
altora păcatele” (Iacov 5:16).
9. Soţul înţelept este „grabnic la ascultare, încet la vorbire” (Iacov 1:19).
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FEŢE STRĂLUCITOARE
pastor Daniel Chereji

„… Când se pogora de pe munte, nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu
Domnul.“
(Exodul 34:29)

Una dintre cele mai prolifice şi prospere industrii este cea a cosmeticelor. La
nivel mondial se cheltuiesc miliarde de
dolari pentru ca oamenii să aibă un ten
mai plăcut şi o faţă cât mai strălucitoare.
De cele mai multe ori efortul nu este
pe măsura aşteptărilor mai ales din cauza
faptului că interiorul omului contrastează puternic cu ceea ce încearcă să fie el
pe dinafară. Secretul unei feţe strălucitoare nu stă ascuns în lumea cosmeticelor ci în legătura pe care o are persoana
respectivă cu Domnul.
Moise a fost omul care a petrecut
probabil cel mai mult timp în prezenţa
lui Dumnezeu. De fiecare dată când venea din prezenţa Lui, Biblia ne spune că
faţa lui Moise strălucea. Timpul petrecut
cu Domnul l-a schimbat în primul rând
pe dinăuntru. Despre el se spune că era
cel mai blând om de pe faţa pământului.
Folosind acest limbaj, Biblia vrea să spu-

nă că Moise avea un caracter nemaiîntâlnit. Era o persoană de o ţinută morală
impecabilă.
Trăind în acest fel şi petrecând atât
de mult timp în prezenţa lui Dumnezeu
şi vorbind cu El, nu este de mirare că şi
faţa lui Moise a început să se schimbe.
Unul dintre cele mai vizibile semne ale
păcatului lăsat în viaţa oamenilor se poate vedea pe feţele lor. Neascultarea şi îndepărtarea de Dumnezeu a adus caractere
strâmbe, vieţi murdărite de păcat şi feţe
triste şi schimonosite. Viaţa fără Dumnezeu a săpat urme adânci chiar pe chipul
oamenilor, sluţindu-l.
Continuare pag. 2

Continuare
din pag. 1

Deşi oamenii de astăzi sunt mai
prosperi material decât au fost vreodată, deşi pot avea lucruri la care în
trecut nici nu puteau să se gândească, în mod paradoxal oamenii au devenit pe zi ce trece mai
nefericiţi şi mai trişti.
Industria divertismentului încearcă din
răsputeri să distreze nişte oameni care vor
reuşi să se strâmbe, râzând fals, fără să ajungă vreodată să guste adevărata fericire.
Majoritatea oamenilor pot să se distreze dar nu reuşesc să trăiască bucuria
adevărată. Din nefericire, chiar şi în biserici
vezi din ce în ce mai rar feţe strălucitoare.
În loc să vezi mai multă strălucire, feţele
credincioşilor încep să-şi piardă din strălucire. Motivul nu este greu de aflat, acesta
stând în faptul că oamenii nu mai stau de
vorbă cu Domnul.
Când nu mai tânjeşti după prezenţa
Lui, când nu mai doreşti să stai în părtăşie
cu El, când nu eşti pasionat de rugăciune
şi de Cuvânt, faţa ta va începe să strălucească tot mai puţin.
În familia în care partenerii nu comunică unul cu altul şi nu stau de vorbă cu
Domnul, va fi tot mai puţină strălucire pe
feţele lor. Banii, lucrurile materiale, poziţia socială nu reuşesc să formeze în noi un
om nou, cu caracter nobil, atins de Duhul
lui Dumnezeu, care să împrăştie spre exterior lumină şi strălucire.
Însă oamenii care consideră că legătura
lor cu Dumnezeu este bunul cel mai de
preţ al vieţii lor, vor umbla prin lume cu
sufletul împlinit şi cu faţa strălucitoare, iar
ceilalţi vor şti că ei sunt aşa pentru că au
vorbit cu Domnul.

Atât eu, cât şi Mihai,
suntem la începutul
drumului în credinţă
şi în căsnicie. Cu
toate acestea dorim
să vă facem cunoscut
povestea noastră de
dragoste, cu gândul
ca Domnul să o folo sea s că cum ştie El
mai bine. Mărturia
poveştii noastre de
dra goste este una
sim plă dar importan tă, pentru că de data
aceasta stiloul care a
scris povestea de dra gos te a fost în mâna
lui Dumezeu şi
nu în mâna
noastră.
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Când povestea de dragoste ţi-o scrie Dumnezeu

„Căile lui Dumnezeu sunt desăvârşite”

Î

nainte ca noi doi să ne cunoştem,
eu am început să citesc cartea:
„Când povestea de dragoste ţi-o
scrie Dumnezeu” de Eric şi Leslie Ludy, o
carte prin care Dumnezeu mi-a vorbit
foarte mult. Totul a fost o provocare pentru mine. Am vrut să încerc să văd dacă
ce-i scris acolo e adevărat... şi anume: lasă-L pe Dumnezeu să-ţi scrie povestea de
dragoste a vieţii tale, încrede-te în El din
toată inima şi vei fi uimit de ce anume are
El pregătit pentru tine.
Am început cu paşi mărunţi. Toată încrederea mea, care până atunci a fost pusă
în oameni, i-am dăruit-o Domnului pentru că ştiam că El nu dezamăgeşte niciodată, dar încă nu experimentasem. Mi-am
zis: sunt gata să fac ce vrei Tu Doamne în
acest domeniu al vieţii mele. Zi după zi,
L-am pus pe El pe locul 1 în viaţa mea,
am lăsat cârma corabiei în mâna Lui. Şi
încetul cu încetul, Dumnezeu a lucrat atât
de mult şi minunat în inima mea, încât
dragostea imatură care compară tot timpul, se simţea în nesiguranţă, şi treptat a
fost înlocuită de o linişte în suflet, o încredere în Dumnezeu că nimic nu poate fi
rău dacă fac voia Lui. Aşa cum o persoană
fără vedere e condusă simţuri, aşa şi eu eram îndrumată de El.
Poate că pare mult prea
simplu, dar chiar aşa este! O
singură regulă trebuie
respectată: încredere
absolută în Domnul. Am învăţat
apoi să mă rog
pentru viitorul meu
soţ, deşi nu-l cunoşteam în acel
moment. Am în-

(Ps.18:30)
văţat că dragostea trebuie bazată pe dragoste şi respect. Când iubeşti cu o dragoste adevărată atunci poţi spune celui de
lângă tine: „Voi căuta întotdeauna binele
tău şi nu mă voi preocupa în primul rând
de mine. Îmi voi da chiar şi viaţa pentru
tine.” Chiar dacă următoarea întrebare ce
se va ivi în mintea nostră este: „de unde
voi avea puterea să fac acest lucru?” nu trebuie să uităm că Îl avem pe însuşi Marele
Îndrăgostit care ne dă puterea să iubim aşa
cum iubeşte El.
Am învăţat că credincioşia este o artă
care se învaţă de-alungul anilor de practică. Credincioşia însemnă şi să-ţi iubeşti
viitorul partener aşteptându-l cu răbdare,
continuând să speri şi să te rogi.
L-am cunoscut pe Mihai, eu fiind în
Statele Unite, iar el în Brăila, când nici el
şi nici familia lui nu-L cunoşteau pe
Domnul. Distanţa dintre noi era de mii
de kilometri; eu nu eram sigură că vreau
să revin în ţară... o situaţie care face aproape imposibil ca între noi să se înfiripe
o relaţie şi apoi o viitoare căsnicie. Dar la
Domnul nimic nu e imposibil... Acest lucru a fost demonstat cu foarte multă măiestrie în vieţile noastre. A urmat un an în
care am râs împreună, am plâns împreună, am sărbătorit Crăciunul, Paştele, zilele
de naştere împreună, am făcut planuri,
(am cumpărat chiar rochia de mireasă fără
să fi ajuns să ne vedem faţă în faţă), am
citit biblia împreună, ne-am rugat împreună... De aceea pot spune că citatul lui
Oswald Chambers ni se potriveşte ca o
mănuşă: „Răbdarea este mai mult decât
suportarea. Viaţa unui sfânt este în mâinile lui Dumnezeu aşa cum sunt arcul şi
săgeata în mâinile unui arcaş. Dumnezeu
ţinteşte înspre ceva ce sfântul nu poate ve-
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nainte ca noi doi să ne cunoştem,
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„Când povestea de dragoste ţi-o
scrie Dumnezeu” de Eric şi Leslie Ludy, o
carte prin care Dumnezeu mi-a vorbit
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acest domeniu al vieţii mele. Zi după zi,
L-am pus pe El pe locul 1 în viaţa mea,
am lăsat cârma corabiei în mâna Lui. Şi
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de mult şi minunat în inima mea, încât
dragostea imatură care compară tot timpul, se simţea în nesiguranţă, şi treptat a
fost înlocuită de o linişte în suflet, o încredere în Dumnezeu că nimic nu poate fi
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văţat că dragostea trebuie bazată pe dragoste şi respect. Când iubeşti cu o dragoste adevărată atunci poţi spune celui de
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voi avea puterea să fac acest lucru?” nu trebuie să uităm că Îl avem pe însuşi Marele
Îndrăgostit care ne dă puterea să iubim aşa
cum iubeşte El.
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viitorul partener aşteptându-l cu răbdare,
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L-am cunoscut pe Mihai, eu fiind în
Statele Unite, iar el în Brăila, când nici el
şi nici familia lui nu-L cunoşteau pe
Domnul. Distanţa dintre noi era de mii
de kilometri; eu nu eram sigură că vreau
să revin în ţară... o situaţie care face aproape imposibil ca între noi să se înfiripe
o relaţie şi apoi o viitoare căsnicie. Dar la
Domnul nimic nu e imposibil... Acest lucru a fost demonstat cu foarte multă măiestrie în vieţile noastre. A urmat un an în
care am râs împreună, am plâns împreună, am sărbătorit Crăciunul, Paştele, zilele
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Oswald Chambers ni se potriveşte ca o
mănuşă: „Răbdarea este mai mult decât
suportarea. Viaţa unui sfânt este în mâinile lui Dumnezeu aşa cum sunt arcul şi
săgeata în mâinile unui arcaş. Dumnezeu
ţinteşte înspre ceva ce sfântul nu poate ve-
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dea, şi El încoardă arcul, mai mult şi mai
mult, iar când sfântul zice din când în
când nu mai pot›, Dumnezeu nu-l ia în
seamă, El încordează arcul în continuare
până ce ţinta apre în bătaia săgeţii, după
care dă drumul corzii. Încrede-te în mâna
lui Dumnezeu. Cultivă-ţi relaţia cu Isus
prin rădarea credinţei.”
„Dumnezeu nu scrie muzica vieţii
noastre la voia întâmplării. Să fim preocupaţi să învăţăm melodia şi să nu ne
lăsăm înspăimântaţi de ‹celălalte lucruri›.
Să nu fim neatenţi cu acestea, să nu le
omitem, dar nici să le lăsăm să distrugă
melodia sau să schimbe acordul. Dacă ne
ridicăm privirea, vom vedea că Dumnezeu însuşi bate ritmul pentru noi. Cu
ochii la El vom cânta următoarea notă

puternic şi clar. [...] În viaţa aceasta,
naşterea muzicii este adesea înceată şi
dureroasă. Câtă răbdare are Dumnezeu ca
să ne înveţe! Şi cât de mult îşi doreşte să
învăţăm lecţia!” Ruskin.
„Astfel dar,ca nişte aleşi ai lui Dumnezeu, sfinţi şi preaiubiţi, îmbrăcaţi-vă cu o
inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu
smerenie, cu blândeţem cu îndelungă
răbdare. Îngăduiţi-vă unii pe alţii, şi dacă
unul are pricină să se plângă de altul, iertaţi-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar mai presus
de toate acestea, îmbrăcaţi-vă cu dragostea, care este legătura desăvârşirii.” (Coloseni 3:14-14).
Cu toată dragostea,
Mihai şi Mioara Dumitru

Manualul căsniciei

10. Pentru a descifra mesajele în mod
corect, „înţeleptul ascultă sfaturile” (Proverbe 2:15).
11. „Luaţi seama dar în duhul vostru
şi niciunul să nu se poarte cu necredincioşie faţă de soţia lui. Căci eu urăsc despărţirea în căsătorie, zice Domnul,
Dumnezeul lui Israel.” (Maleahi 2:1516).
12. „Căsătoria să fie ţinută în toată
cinstea şi patul să fie neîntinat” (Evrei
13:4).
13. „Femeia înţeleaptă îşi zideşte casa,
iar cea nebună o dărâmă cu însăşi mâinile
ei” (Proverbe 14:1).
14. „O soţie cu caracter nobil este cununa bărbatului ei” (Proverbe 12:4).
15. „...Nevestelor, fiţi supuse şi voi
bărbaţilor voştri, pentru ca... să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor
lor.” (1Petru 3:1)
16. În căsnicie, alegerea momentului
potrivit este totul: „tăcerea îşi are timpul
ei şi vorbirea timpul ei” (Eclesiatrul 3:7)
17. „Fi o pildă... în vorbire, în purtare,
în dragoste, în credinţă, în curăţie” (1
Timotei4:12).

1. „Bărbaţilor, iubiţi-vă nevestele, cum
a iubit şi Hristos Biserica” (Efeseni 5:25).
2. Nu aveţi cum să daţi greş dacă veţi
spune: „mă încred în cuvântul Tău”
(Psalmul 119:42).
3. Un soţ bine intenţionat „se îngrijeşte... cum să placă soţiei”, iar o soţie
bine intenţionată „se îngijeşte... cum să
placă soţului ei”(1 Corinteni 7:33-34).
4. Într-o căsnicie „cine vorbeşte în
chip uşuratic răneşte ca străpungerea unei
săbii” (Proverbe 12:18).
5. O soţie „care-i face ruşine soţului
ei, este ca putregaiul în oasele lui”
(Proverbe 12:4).
6. În căsnicie fi primul care „să caute
pacea şi să o urmărească” (1 Petru 3:11).
7. Întotdeauna e o dovadă de înţelepciune din partea soţilor să fie „smeriţi în
duhul lor” (1 Petru 3:8).
8. Pentru a repara greşeala unei
purtări neiubitoare, „mărturisiţi-vă...unii
altora păcatele” (Iacov 5:16).
9. Soţul înţelept este „grabnic la ascultare, încet la vorbire” (Iacov 1:19).
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FEŢE STRĂLUCITOARE
pastor Daniel Chereji

„… Când se pogora de pe munte, nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu
Domnul.“
(Exodul 34:29)

Una dintre cele mai prolifice şi prospere industrii este cea a cosmeticelor. La
nivel mondial se cheltuiesc miliarde de
dolari pentru ca oamenii să aibă un ten
mai plăcut şi o faţă cât mai strălucitoare.
De cele mai multe ori efortul nu este
pe măsura aşteptărilor mai ales din cauza
faptului că interiorul omului contrastează puternic cu ceea ce încearcă să fie el
pe dinafară. Secretul unei feţe strălucitoare nu stă ascuns în lumea cosmeticelor ci în legătura pe care o are persoana
respectivă cu Domnul.
Moise a fost omul care a petrecut
probabil cel mai mult timp în prezenţa
lui Dumnezeu. De fiecare dată când venea din prezenţa Lui, Biblia ne spune că
faţa lui Moise strălucea. Timpul petrecut
cu Domnul l-a schimbat în primul rând
pe dinăuntru. Despre el se spune că era
cel mai blând om de pe faţa pământului.
Folosind acest limbaj, Biblia vrea să spu-

nă că Moise avea un caracter nemaiîntâlnit. Era o persoană de o ţinută morală
impecabilă.
Trăind în acest fel şi petrecând atât
de mult timp în prezenţa lui Dumnezeu
şi vorbind cu El, nu este de mirare că şi
faţa lui Moise a început să se schimbe.
Unul dintre cele mai vizibile semne ale
păcatului lăsat în viaţa oamenilor se poate vedea pe feţele lor. Neascultarea şi îndepărtarea de Dumnezeu a adus caractere
strâmbe, vieţi murdărite de păcat şi feţe
triste şi schimonosite. Viaţa fără Dumnezeu a săpat urme adânci chiar pe chipul
oamenilor, sluţindu-l.
Continuare pag. 2

