Un portativ gol şi o mulţime de note
pregătite să rezoneze în obscuritatea
cadrului atâtor portative ce vibrează a
zgomot fără nici un înţeles. Un
portativ gol, a cărui note stau în
mâna Acelui ce i-a dat contur. În urmă
e o pagină pe care se desfăşoară un
timid preludiu muzical, parcă
nesfârşit, cuprins de emoţii, o
nerăbdătoare aşteptare a începutului
şi El dirijând în atotînţelepciune.

C

iudat cum două suflete se desfăşoară pe acelaşi portativ, cum
notele au rezonanţă diferită în
fiecare şi totuşi se compun într-o armonie
perfectă, orânduită mai dinainte, semnată… Dumnezeu. Şi dacă ei nu vor putea
să cânte melodia desăvârşită? Dacă notele
se vor coborî prea grave şi dacă se vor
înălţa într-un intangibil neînţeles? Dacă
melodia se va prăbuşi brusc în linii zguduitoare şi nu vor putea să găsească rostul

de a merge mai departe? Dar, dacă acompaniat, cântecul lor va fi însoţit de sunetul
învăluit de putere al Cuvântului? Şi dacă
astfel toate zgomotele lumii pălesc, acoperite de melodia perfectă a mesajului lui
Dumnezeu? Dacă El va fi cel care îi va învăţa să intoneze fiecare fragment şi să
mulţumească pentru momentele epuizante? Dacă El le va descoperi ariile înălţătoare după orice istovire?
Un portativ gol… o viaţă cu totul nouă ce le stă înainte şi o mulţime de note
aşteptând să se aşeze acolo unde anii se vor
derula ca un vis. Dincolo de tot ceea ce
aşteaptă, Dumnezeu va ştii să dirijeze un
cânt cu totul diferit, aşa cum n-a mai fost
vreodată, învăluind fiecare clipă în
binecuvântări. Ciudat cum două suflete se
desfăşoară pe acelaşi portativ… curios
cum rezonanţa inimilor lor în El e perfectă.
Lupu Amalia
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Numai acolo unde locuieste...
„... funia împletită în trei...”

„Drept răspuns, El le-a zis: «Oare n-aţi
citit că Ziditorul, de la început i-a făcut
parte bărbătească şi parte femeiască şi a
zis: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi
pe mama sa şi se va lipi de nevasta sa, şi
cei doi vor fi un singur trup”? Aşa că nu
mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce
a împreunat Dumnezeu, omul să nu
despartă.» «Pentru ce, dar», I-au zis ei,
«a poruncit Moise ca bărbatul să dea
nevestei o carte de despărţire şi s-o lase?»
Isus le-a răspuns: «Din pricina împietririi inimilor voastre a îngăduit Moise
să vă lăsaţi nevestele; dar de la început na fost aşa.»”
(Matei 19:4-8) Continuare pag. 2
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Deşi în versetele de mai sus Domnul Isus vorbeşte despre divorţ, cuvintele Sale se aplică pentru întreg
contextul familiei.
Faţă de orice imagine pervertită a
căsătoriei, Cristos s-a exprimat cât se
poate de clar spunând că „la început
n-a fost aşa”.
Căsătoria nu este urâtă şi neatrăgătoare fiindcă aşa a fost proiectată de
Dumnezeu ci arată aşa deoarece am sluţit-o noi.
Despre orice lucru negativ pe care îl
vedem în viaţa de familie a cuiva trebuie
să ştim că „la început n-a fost aşa”.
Dacă tu însuţi eşti nefericit şi viaţa de
familie nu îţi aduce împlinire şi satisfacţie
trebuie să ştii că „la început n-a fost aşa”.
Prin înţelepciunea şi dragostea lui
Dumnezeu la început a fost iubire. O iubire necondiţionată în care scopul fiecăruia era să-l facă fericit pe celălalt.
La început a fost intimitate la cel mai
înalt nivel şi comunicare de cea mai bună
calitate.
La început a fost spiritul de jertfă, sacrificiul şi grija faţă de celălalt.
La început prima pereche s-a completat reciproc găsindu-şi împlinirea unul în
altul.
La început a fost o unire în care numai moartea avea puterea de despărţire.
La început căsnicia era o nemaipomenită
simfonie iar dirijorul însuşi Dumnezeu.
La început a fost totul perfect. Apoi a
apărut neascultarea şi păcatul, iar dirijor
a devenit Diavolul.
Dacă vrem să experimentăm colţul de
rai, dacă vrem să avem în familiile noastre împlinire şi fericire deplină trebuie să
ne modelăm vieţile după cum a fost la început.

Familia Voichiţa şi Mihai Cristian
- telefoane actualizate - 0374-085.677; 0748-033.731

Continuare din pag. 1

Î

n starea sa de păcătos, omul a fost
capabil să strâmbe şi să pervertească majoritatea principiilor de viaţă
instituite de către Dumnezeu cu privire
la el.
Astfel că omul şi-a stricat legătura cu
Dumnezeu, şi-a stricat legăturile cu semenii ba şi-a depreciat chiar şi relaţiile cu
persoanele cele mai apropiate de sine însuşi.
Printre lucrurile care au cel mai mult
de suferit din cauza aceasta se află şi viaţa
de familie mai precis căsătoria.
În loc ca odată cu trecerea anilor oamenii să dorească să se întoarcă la ceea ce
a fost la început, asistăm la o degradare
continuă a vieţii de familie.
Standardele căsniciei sunt pe zi ce
trece tot mai diluate transformând astfel
căsătoria doar într-o imagine palidă a
ceea ce a intenţionat Dumnezeu să fie.
Departe de a fi un colţ de rai, căsnicia
a devenit treptat un loc sinistru în care
fiecare caută să-l conducă pe celălalt, să
îşi impună autoritatea cu forţa, să pretindă în loc să ofere, să ceară în loc să dea,
să dorească iubire în loc să iubească. Căsătoriile s-au transformat în contracte negociate la sânge în care fiecare îşi protejează
circumspect partea îngrijorat de faptul că
într-o zi s-ar putea să-i ia celălalt totul.
Pentru mulţi viaţa de familie a devenit un loc de bătălie unde sunt decantate
toate frustrările şi nemulţumirile ba uneori apoteotic se ajunge la violenţă fizică
şi verbală ca urmare a neputinţei administrării unor situaţii de criză.
Să nu ne mai mirăm atunci că la vederea acestui tablou sumbru sunt tot mai
puţine persoane care să-şi ia un angajament pe viaţă în ceea ce priveşte unirea
matrimonială.

NUMAI ACOLO UNDE LOCUIEŞTE
DUMNEZEU ESTE RAI!
GENEZA 2:24 – „De aceea vă
lăsa omul pe tatăl său şi pe mama
sa, şi se va lipi de nevasta sa , şi se
vor face un singur trup.”

M

inunat şi fermecător verset
din Biblie care ne arată istoria căsătoriei şi a vieţii de
familie. Cred că Dumnezeu a întocmit
căsătoria ca pe unul dintre cele mai minunate aspecte ale vieţii în rai. De aceea noi
să nu uităm că suntem creaţia lui Dumnezeu, care are planuri extraordinar de
mari cu noi şi în viaţa aceasta, dar mai ales
dincolo de viaţa aceasta.
PROVERBE 24:3-4 - “Prin înţelepciune se înalţă o casă şi prin pricepere se
întăreşte, prin ştiinţă se umplu cămările ei
de toate bunătăţile de preţ şi plăcute.”
Deci cât de adevărat şi concret, tot de
ce ai nevoie pentru a întemeia o familie.
Sfânta Scriptură ne dă toate principiile,
toată ştiinţa adevărată şi necesară, regulile
şi îndrumările, toate sunt de la Dum-

nezeu, înţelepciunea este darul lui Dumnezeu.
IACOV 1:5-6 – “Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea s-o ceară
de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână
largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
Dar s-o ceară cu credinţă, fără să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte,
seamănă cu valul mării, tulburat şi împins
de vânt încoace şi încolo.”
PSALMUL 127:1 – “Dacă nu zideşte
Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o
zidesc; dacă nu păzeşte Domnul o cetate,
degeaba veghează cel ce o păzeşte.”
Biblia ne spune că Dumnezeu e Cel
care zideşte, Cel care clădeşte un cămin.
Să nu zidim nimic fără El.
Să învăţăm să cerem înţelepciune, să
cercetăm Scripturile şi să ne dezvoltam
priceperile ştiute pe baza Cuvântului.
Şi pentru ca toţi cei care suntem familişti ne dorim ca familia noastră să fie un
colţ de Rai, nu uitaţi: numai acolo unde
locuieşte Dumnezeu este rai!

„... funia împletită în trei nu se rupe uşor”
Versetul acesta a devenit pentru noi din
ziua căsătoriei, modelul după care să
ne trăim viaţa de atunci înainte:
Domnul împletit cu noi doi.

A

u trecut 2 ani, 2 luni şi 13 zile
de cand ne-am propus să nu lăsăm nici o zi din căsnicia noastră să nu fie împletită cu voia Domnului,
cu dragostea Lui, cu bunătatea Lui, iar ziua să se termine cu un „te iubesc” înainte
de culcare.

( Eclesiastul 4:12)
Împreună cu El ne-am maturizat, am
învăţat să comunicăm eficient, clar, la
timpul potrivit, direct pentru ca astfel să
nu lăsăm loc neînţelegerilor să-şi facă loc
între noi. Împreună cu El am învăţat să
fim o binecuvântare, o mângâiere, un
zâmbet unul pentru altul.
„Familia este atelierul în care Dumnezeu, Marele Olar, modelează soţul şi
soţia până face din ei un singur trup.”
Mioara şi Mihai Dumitru
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