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Este mai bine să fii căsătorit sau să fii singur ?
Geneza 2:18 „Domnul Dumnezeu a zis: 'Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac un
ajutor potrivit pentru el.'”
MYP,461: “ Instituţia căsătoriei a fost sortită de către Cer ca să fie o binecuvântare pentru om;
dar, într-un înţeles general, s-a abuzat în aşa fel de ea, încât a ajuns un blestem grozav.”
*4T, 503-504: “Trăim în zilele sfârşitului, când mania discutării pe tema căsătoriei constituie unul
dintre semnele apropiatei veniri a lui Hristos. Nu se cere sfat de la Dumnezeu în această chestiune.
Religie, datorie, şi principii sunt sacrificate pentru a da curs imboldurilor inimii neconsacrate. Nu ar
trebui să fie atât de multă etalare şi bucurie în unirea părţilor. Nu există o căsătorie din o sută care
să aiba ca rod fericirea, care poartă sfinţirea lui Dumnezeu, şi care să pună părţile într-o poziţie mai
bună pentru a-L glorifica .
1 Timotei 4:1-3: “ Dar Duhul spune lămurit că, în vremile din urmă, unii se vor lepăda de
credinţă, ca să se alipească de duhuri înşelatoare şi de învăţăturile dracilor, abătuţi de făţărnicia
unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor. Ei opresc
căsătoria şi întrebuinţarea bucatelor, pe care Dumnezeu le-a făcut ca să fie luate cu mulţumiri de cei
ce cred şi cunosc adevărul.”
AH, 121: “ Domnul Hristos nu a impus celibatul nici unei categorii de oameni. El nu a venit pentru
a nimici relaţia sacră a căsătoriei, ci pentru a o înălţa şi a o readuce la sfinţenia ei de la origine. El
priveşte cu plăcere spre acele familii în care domneşte dragostea sfântă şi neegoistă.”
Matei 19: 9-12: “ ‘Eu însă vă spun că oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de curvie, şi ia pe
alta de nevastă, preacurveşte: şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, preacurveşte.’ Ucenicii
Lui I-au zis:’ dacă astfel stă lucrul cu bărbatul şi nevasta lui, nu este de folos să se însoare .’ El le-a
răspuns: ‘Nu toţi pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat. Fiindcă sunt fameni,
care s-au născut aşa din pântecele maicii lor; sunt fameni, care au fost făcuţi fameni de oameni; şi
sunt fameni, care singuri s-au făcut fameni pentru Împărăţia cerurilor. Cine poate să primească
lucrul acesta, să-l primească.’ “
1 Cor. 7: 6, 7: “ Lucrul acesta îl spun ca o îngăduinţă; nu fac din el o poruncă.. Eu aş vrea ca toţi
oamenii să fie ca mine; dar fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul într-un fel, altul într-altul. “
5T, 366 : “ În acest veac al lumii, pe măsură ce scenele istoriei pământului se vor închide în
curând, şi noi suntem aproape să intrăm într-un timp de strâmtorare cum n-a mai fost niciodată, cu
cât sunt încheiate mai puţine căsătorii , cu atât va fi mai bine, atât pentru bărbaţi, cât şi pentru
femei.”

Dragostea şi sentimentalismul
1 Ioan 4:1 “ Prea iubiţilor, să nu daţi crezare oricărui duh; ci să cercetaţi duhurile dacă sunt de la
Dumnezeu; căci în lume au ieşit mulţi prooroci mincinoşi.”
MYP, 440: “ Numai acolo unde domneşte Hristos poate să fie o iubire adâncă,din inimă,
dezinteresată. Atunci suflet cu suflet se va împleti, şi cele două vieţi se vor contopi în armonie.”
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Geneza 24: 67 “ Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost
nevasta lui, şi el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat pentru pierderea mamei sale. “
2 Sam. 13: 15 “ Apoi Amnon a urât-o [ pe Tamar ] foarte mult, mai mult decât o iubise. Şi i-a zis: ‘
Scoală-te şi du-te ! ‘ “
Judecători 14:3 “ Tatăl său şi mama sa i-au zis: ‘ Nu este nici o femeie între fetele fraţilor tăi şi în
tot poporul nostru, de te duci să-ţi iei nevastă de la filisteni, care sunt netăiaţi împrejur ?’ Şi
Samson a zis tatălui său: ‘ Ia-mi-o, căci îmi place.’ “
AH, 50 : “ Adevărata iubire este un principiu înalt şi sfânt, cu totul diferită în caracter de acea
dragoste care este trezită de impuls şi care se stinge deodată când este aspru pusă la încercare.
Iubirea este o plantă de origine divină, care trebuie îngrijită şi cultivată. Familiile în care se
manifestă afecţiune, ce rostesc cuvinte demne de încredere, iubitoare, vor fi fericite şi vor exercita
o influenţă înălţătoare asupra tuturor acelora cu care vin în contact.
Iubirea ... nu este lipsită de raţiune; ea nu este oarbă. Este curată şi sfântă. Însă pasiunea firii
pământeşti este cu totul diferită. În timp ce dragostea adevărată îl are în vedere pe Dumnezeu , în
toate planurile Sale, şi este în armonie desăvârşită cu Duhul lui Dumnezeu, pasiunea este
încăpăţânată la culme, nesăbuită, lipsită de raţiune, fără frâu şi face din obiectul alegerii sale un
idol. Harul lui Dumnezeu este vizibil în întreaga comportare a aceluia care posedă adevărata iubire.
Modestia, simplitatea, sinceritatea, moralitatea şi spiritualitatea vor caracteriza fiecare pas făcut
spre legământul căsătoriei. Cei care sunt astfel nu vor fi copleşiţi de societatea celuilalt, pierzând
interesul pentru locaşul de rugăciune şi pentru serviciile religioase. Zelul lor pentru adevăr nu va
înceta prin neglijarea ocaziilor şi privilegiilor pe care Dumnezeu le dă în mod binevoitor. “
AH, 51: “Adevărata iubire nu este patimă nestăpânită, înfocată şi năvalnică. Dimpotrivă, ea este
calmă şi profundă prin natura ei. Ea are în vedere mai mult decât aparenţele (cele exterioare) şi este
atrasă doar de calităţi. Este înţeleaptă şi cu discernământ, iar devotamentul ei este real şi de durată.
“
MYP, 450: “ Iubirea sinceră va trece cu vederea multe greşeli; iubirea nu le va judeca. “
AH, 52: “ Ai căzut în trista greşeală care este atât de răspândită în acest secol degenerat, mai ales în
rândul femeilor. Eşti prea preocupată de celălalt sex. Îţi place societatea lor. Atenţia pe care le-o
acorzi îi flatează, iar tu încurajezi, sau îngădui o familiaritate care nu este întotdeauna în acord cu
îndemnul apostolului, de ‘ a te feri de tot ce se pare rău’ [engl. de a te abţine de la orice aparenţă de
rău].
Îndepărtează din minte planurile romantice. Tu amesteci religia cu un sentimentalism romantic,
bolnăvicios, care nu înalţă ci dimpotrivă, înjoseşte. Nu doar tu însăţi eşti afectată ; şi alţii sunt
prejudiciaţi de exemplul şi influenţa ta... Ţi-ai pierdut utilitatea, fiind într-o reverie continuă şi
clădind castele de nisip . Ai trăit într-o lume imaginară; ai fost o martiră imaginară şi o creştină
imaginară. “
Avertizări pentru părinţi.
2T, 483: “Nu sunt speranţe de mai bine pentru tineri decât dacă va avea loc o schimbare radicală în
mintea celor care sunt mai în vârstă ... Băieţii şi tinerii sunt lăsaţi şi încurajaţi să-şi ia libertatea de a
face apropouri necuviincioase fetelor şi tinerelor. Rugăciunea mea este ca Dumnezeu să-i trezească
pe taţi şi pe mame la o lucrare serioasă, spre a schimba această teribilă stare de lucruri.”
2T, 482: “ Băieţi şi fete încep să-şi acorde atenţie unii altora când ar trebui să fie la grădiniţă, ca să
ia lecţii de modestie şi comportament. Care este efectul acestei amestecări ? Măreşte aceasta
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castitatea tinerilor care se adună astfel împreună ? Desigur că nu ! Aceasta măreşte prima pofta
păcătoasă, iar după astfel de întâlniri, tinerii sunt înnebuniţi de diavol şi se dedau la practici
netrebnice.
... Dacă o fată care abia a ajuns să intre în vârsta adolescenţei este acostată necuviincios de un băiat
de vârsta ei, sau mai în vârstă, ea trebuie să fie învăţată să se simtă atât de jignită, încât astfel de
apropouri să nu mai fie repetate niciodată. Când este des căutată compania unei fete de către băieţi
sau tineri, ceva este rău. Acea fată tânără are nevoie de o mamă care să-i arate care este locul ei, să
o înfrâneze şi s-o înveţe ce se cuvine unei fete de vârsta ei. “
Familiaritatea
PP, 308 : “ ‘Să nu comiţi adulter’ (porunca a 7-a). Această poruncă interzice nu numai faptele
murdare, ci chiar şi gândurile şi dorinţele senzuale, precum orice practică ce tinde să le aţâţe.
Curăţia este cerută nu numai în viaţa exterioară, ci şi în intenţiile şi simţămintele tainice ale inimii.
“
nv-Series B, No. 16, p. 6 : “ Familiaritatea bărbaţilor căsătoriţi cu femeile căsătorite şi cu fete tinere
este dezgustătoare în ochii lui Dumnezeu şi a îngerilor sfinţi. Îndrăzneala fetelor tinere de a sta în
compania tinerilor, zăbovind în locul în care aceştia lucrează, intrând în vorbă cu ei, despre lucruri
lipsite de importanţă, este înjositoare pentru feminitatea lor... Toată frivolitatea, toată atenţia
nepotrivită a bărbaţilor şi femeilor, trebuie condamnată şi oprită. “
Idem, p. 7: “ Cei care se pretind a fi creştini să nu se angajeze în conversaţii neserioase,
familiaritate nepotrivită cu femeile, indiferent dacă sunt căsătorite sau nu. “
Idem, p. 18: “ Fii gelos pe tine însuţi, nu te lăuda niciodată, nu te flata şi nu accepta niciodată să fii
flatat de vreun bărbat sau de vreo femeie. Când vreo persoană încearcă să te flateze, spune-le că ei
dau glas ispitelor lui Satan. “
Idem, p.20 : “ Domnişoarele care lucrează în instituţiile noastre trebuie să se păzească cu mare
grijă. În cuvinte şi fapte ele trebuie să fie rezervate. “
5T, 594 : “ Se poate ca bărbaţii şi femeile să fie , din necesităţi practice, mai mult sau mai puţin
împreună în importantele noastre câmpuri misionare. Dacă aşă stau lucrurile, ei nu pot să fie prea
circumspecţi. Bărbaţii căsătoriţi să fie rezervaţi şi în gardă, ca nimic rău să nu se spună, pe drept,
despre ei… Dacă încep să aibă sentimente afective unul faţă de celălalt, dându-şi o atenţie deosebită
şi flatându-se unul pe celălalt, Dumnezeu Îşi va retrage Duhul Său. “
*GW, 129 : “ Eficienţa lucrătorilor tineri, căsătoriţi sau necăsătoriţi, este adesea distrusă de
ataşamentul pe care îl arată faţă de ei femeile tinere... Ei ar trebui să manifeste dezgust faţă de o
astfel de atenţie; dacă ei merg pe calea lui Dumnezeu nu vor mai fi confruntaţi cu această
problemă. Ei trebuie să evite orice aparenţă de rău; şi când femeile tinere sunt foarte sociabile, este
de datoria lucrătorului să le facă cunoscut faptul că nu aprobă comportarea lor. Ei trebuie să
respingă această îndrăzneală chiar dacă ele îl vor considera nepoliticos, pentru a salva cauza de
reproş.”
*EV, 460 : “ Când o femeie are necazuri, să le împărtăşească unei alte femei. Dacă această femeie
care vine la tine vrea să se plângă de soţul ei, ar trebui să meargă la o altă femeie care poate, dacă
este necesar, să-ţi vorbească despre cazul ei, fără nici o aparenţă de rău. “
2T, 455: “ Din lumina pe care mi-a dat-o Domnul, surorile noastre ar trebui să urmeze o cale cu
totul diferită. Trebuie să fie mai rezervate şi să arate mai puţină îndrăzneală şi să încurajeze în ele ‘
ruşinea şi sfiala’ (1 Tim. 2, 9). Fraţii şi surorile îşi permit prea multă conversaţie veselă când se
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află fiecare în compania celorlalţi. Femeile care mărturisessc a fi evlavioase se dedau la glume,
bancuri şi râsete. Aceasta nu este potrivit şi întristează pe Duhul lui Dumnezeu. Manifestările
acestea scot la iveală lipsa adevăratei curăţii creştine. Ele nu întăresc sufletul în Dumnezeu, ci aduc
întuneric mare; ele îi îndepărtează pe îngerii cei cereşti şi curaţi şi îi duc pe cei care se angajează în
aceste lucruri în jos, la un nivel scăzut. “
CT, 256: “ Bărbatul aflat într-o poziţie de răspundere, în oricare din şcolile noastre, nu se poate
considera niciodată exagerat de atent în ceea ce priveşte cuvintele sale şi felul în care se poartă . El
nu trebuie să-şi permită niciodată nici cea mai uşoară urmă de familiaritate în relaţiile cu elevii,
cum ar fi punerea mâinii pe braţul sau umărul unei fete. În nici o situaţie nu trebuie să lase impresia
că este loc pentru familiarism şi lipsă de distincţie. Buzele şi mâinile sale nu trebuie să exprime
nimic de care cineva ar putea profita.”
2T, 460 : “ Pentru multe fete, băieţii sunt subiectul de discuţie; pentru băieţi, acesta îl constituie
fetele. ‘Căci din prisosul inimii vorbeşte gura.’ (Mat. 12:34). Ei discută despre acele subiecte care
le trec cel mai mult prin cap. Îngerul raportror înregistrează cuvintele acestor băieţi şi fete care
pretind a fi creştini. Ce încurcaţi şi ce ruşinaţi vor fi ei când se vor întâlni din nou cu ele în ziua lui
Dumnezeu ! Mulţi copii sunt nişte ipocriţi pioşi. Tineri care nu mărturisesc a fi creştini se poticnesc
de aceşti făţarnici şi sunt împietriţi împotriva oricărui efort care poate fi făcut de către cei interesaţi
de mântuirea lor.”
Responsabilitatea şcolii
*Ms-4a-1885: “ În sanatoriile noastre, în colegii, birouri de publicaţii, şi în orice ramură a lucrării,
trebuie impuse cele mai stricte reguli. Nimic nu poate demoraliza atât de mult instituţiile noastre şi
misiunile precum lipsa de prudenţă şi rezervă în asocierea dintre tineri şi tinere. Nu le daţi libertatea
de a merge şi de a veni unii în compania altora, şi ei vor privi aceasta ca fiind o restrângere a
drepturilor lor cu reguli şi directive. Cei care pledează pentru libertatea asocierii sunt în scurt timp
afectaţi de sentimentalism bolnăvicios; influenţa acestei boli groaznice îi descalifică pentru
datoriile sacre, şi ei nu pot ocupa nici o poziţie de încredere. Potenţialul mereu crescând al viciilor
este atât de mare şi atât de puternic încât se poate spera foarte puţin că persoanele atinse de ele pot
fi reabilitate, în afară de cazul că ele vor vedea lucrurile aşa cum le vede Dumnezeu, şi vor fi atât de
dezgustate şi hotărâte în acţiunile lor încât să se pocăiască .”
FE, 63: “ Suntem bucuroşi să vedem în fiecare instituţie de învăţământ recunoaşterea importanţei
ţinerii în frâu corespunzătoare şi a disciplinei pentru tineri. Fie ca eforturile tuturor acestor
educatori să fie încununate de succes.”
2T, 482-483: “ Învăţătura stricată, care s-a răspândit şi care susţine, din punct de vedere al sănătăţii,
că sexele trebuie să se amestece, şi-a făcut lucrarea ei vătămătoare. Când părinţii şi tutorii
descoperă o zecime din dibăcia pe care o posedă Satana, atunci această asociere între sexe poate fi
aproape inofensivă.Aşa cum stau lucrurile, Satana are cel mai mare succes în efortul lui de a
fermeca mintea tinerilor, iar amestecul de băieţi şi fete nu face decât să mărească răul de douăzeci
de ori. “
*4T, 95-96: “ Dr. J. a recomandat asocierea dintre sexe; el a învăţat pe alţii că sănătatea fizică şi
mentală cere o mai apropiată asociere a unora cu alţii. O astfel de învăţătură a făcut şi face un mare
rău tinerilor neexperimentaţi şi copiilor, şi este un prilej de mare satisfacţie pentru bărbaţii şi
femeile care au un caracter îndoielnic, ale căror pasiuni nu au fost niciodată controlate, şi care din
acest motiv suferă de diverse tulburări. Aceste persoane sunt instruite, din punct de vedere al
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sănătăţii, să petreacă mai mult timp în compania persoanelor de sex opus. În felul acesta uşa ispitei
este deschisă înaintea lor, pasiunile sunt trezite precum un leu înlăuntrul inimilor lor, orice urmă de
respect dispare, şi tot ceea ce este elevat şi nobil este sacrificat în favoarea poftei. Acesta este un
timp când lumea este plină de corupţie. Dacă mintea şi trupul bărbaţilor şi femeilor ar fi în bune
condiţii de sănătate, dacă pasiunile animalice ar fi supuse puterilor intelectuale mai înalte ale
minţii, ar putea fi sigur să se înveţe că băieţii şi fetele, şi tinerii maturi, ar beneficia din asocierea
unora cu alţii.
Dacă minţile tinerilor din acest veac ar fi pure, fetele ar putea avea o influenţă bună asupra minţii
şi manierelor băieţilor, şi băieţii, cu natura lor mai puternică, mai fermă, ar putea să înnobileze şi să
întărească caracterul fetelor. Dar este dureros faptul că nu există o fată dintr-o sută care să posede
puritate în gândire, şi nu există un băiat dintr-o sută a cărui moralitate să nu fie pătată. Mulţi care
sunt mai în vârstă au mers atât de mult pe căile frivolităţii încât sunt degradaţi, în suflet şi trup; şi
stricăciunea a cuprins o mare parte dintre bărbaţi şi femei, cum sunt bărbaţii distinşi şi femeile
frumoase. Nu e timpul să recomandăm ca fiind benefic sănătăţii asocierea dintre sexe, aflarea lor
cât mai mult timp posibil în societatea celorlalţi. Răul (blestemul) acestui veac corupt este absenţa
adevăratei virtuţi şi modestii. “
5T, 109 : “ Nu doresc să fii dezamăgit cu privire la Battle Creek. Acolo, regulile sunt stricte. Nu
este îngăduit să faci curte unei domnişoare. Şcoala n-ar mai avea nici o valoare pentru studenţi,
dacă ei s-ar implica în probleme de dragoste, aşa cum ai făcut tu. Disciplina colegiului nostru ar fi
în curând subminată.”
*4T, 433 : “ Calea urmată de fratele C. la colegiu, căutând compania domnişoarelor, a fost rea. Nu
acesta a fost scopul pentru care el a fost trimis la Battle Creek. Studenţii nu sunt trimişi aici pentru
a se ataşa unii de alţii, pentru a flirta sau pentru a face curte, ci pentru a obţine o educaţie. Dacă ar fi
lăsaţi să-şi urmeze propriile înclinaţii în această privinţă, colegiul ar deveni în scurt timp
demoralizat. Unii au folosit preţioasele zile de şcoală în flirtare şi curtenie pe ascuns, nerezistând
vigilenţei profesorilor şi învăţătorilor. Când un profesor din oricare ramură a lucrării profită de
poziţia sa pentru a câştiga afecţiunea studenţilor săi cu scopul căsătoriei, comportamentul său este
vrednic de cea mai severă cenzură. “
*Taylor’s Outline Studies, Note 15: “ Ne-am străduit să controlăm în şcoală tot ce ţine de
favoritisme, ataşamente, şi curtenie. Noi le-am spus studenţilor că nu le permitem să le suprapună
pe acestea cu studiile. În această privinţă suntem fermi precum stânca . Le-am spus că ei trebuie să
alunge din minte ideea formării unor ataşări în timpul studiilor. Domnişoarele trebuie să stea
deoparte , iar tinerii să facă la fel.”
CT, 101: “ În repetate rânduri am venit înaintea elevilor şcolii Avondale cu solii de la Domnul,
referitoare la nefasta influenţă a liberei şi uşoarei întovărăşiri între tineri şi tinere. Le-am spus că ,
dacă nu păstrează o distanţă între ei şi nu îşi dau silinţa să valorifice la maximum timpul, şcoala nu
le va fi un beneficiu, iar aceia care le-au suportat cheltuielile vor fi dezamăgiţi. Le-am spus că, dacă
vor să urmeze propria lor voinţă şi să aibă o cale a lor, ar fi mai bine pentru ei să se întoarcă acasă,
sub supravegherea părinţilor lor, asta putând s-o facă imediat ce s-au hotărât să nu mai stea sub
‘jugul’ ascultării, întrucât nu vrem să avem spirite conducătoare spre rău sau demoralizatoare
pentru ceilalţi elevi.”
*MS-4a-1885: “ Unii nu au discernământ spiritual, şi nu văd necesitatea punerii unor bariere, şi a
supravegherii tuturor acţiunilor pentru ca păcatul să nu fie practicat în instituţiile noastre. Ei nu văd
nici un rău în asocierile tinerilor unii cu alţii, în acordarea de atenţii, în flirtare, în curtenie, în
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căsătoriri şi dări în căsătorie. Aceştia trebuie concediaţi, fie ei bărbaţi sau femei, după consfătuire şi
rugăciune.”
FE, 62: “Regulile din acest colegiu sunt foarte stricte în privinţa asocierilor pe care şi le fac tinerii
şi tinerele pe parcursul şcolii. Doar atunci când aceste reguli sunt temporar suspendate, aşa cum se
întâmplă uneori, tinerilor li se îngăduie să le însoţească pe tinere la adunări publice. Colegiul nostru
din Battle Creek are reguli asemănătoare, deşi nu tot atât de stricte. Astfel de reguli sunt
indispensabile pentru a-i păzi pe tineri de primejdia unei curtenii premature sau a unei căsătorii
neînţelepte. “
CT, 101-În tot ce facem cu elevii, trebuie avute în vedere vârsta şi caracterul lor. Nu-i putem trata
în acelaşi fel şi pe tineri, şi pe bătrâni. Sunt circumstanţe în care bărbaţi şi femei cu experienţă
considerabilă se pot bucura de privilegii neacordate celor mai tineri, care sunt elevi. Vârsta,
împrejurările şi dispoziţia intelectuală trebuie luate în considerare. Trebuie să fim înţelegători în tot
ce facem, dar nu trebuie să ne slăbim intransigenţa şi vigilenţa în raport cu elevii de orice vârstă,
nici stricteţea în interzicerea întovărăşirilor neînţelepte şi nefaste ale tinerilor şi elevilor noştri
necopţi.”
Căutând sfat de la Dumnezeu
Ps. 32,8: “Eu - zice Domnul- te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi
sfătui şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.”
AH, 43: “ Căsătoria este un lucru care va influenţa şi va afecta viaţa ta atât în această viaţă, cât şi în
cea care va veni. Un creştin sincer nu va înainta în planurile sale în această direcţie fără a avea
certitudinea aprobării lui Dumnezeu.
Alegerea nu trebuie să o facă el, ci să simtă că Dumnezeu trebuie să aleagă pentru el. Noi nu
trebuie să ne fim pe plac nouă înşine, căci nici Domnul Hristos nu a căutat să-Şi placă Lui Însuşi.
Nu vreau să se înţeleagă prin aceasta că cineva trebuie să se căsătorească cu o persoană pe care nu o
iubeşte. Acest lucru ar fi păcat. Însă nu trebuie să îngăduim pasiunii şi firii pământeşti să ne
conducă spre ruină. Dumnezeu ne cere toată inima, cele mai alese sentimente.”
AH, 71: “ Dacă bărbaţii şi femeile obişnuiesc să se roage de două ori pe zi înainte de a întrezări
căsătoria, ei ar trebui să se roage de patru ori pe zi atunci când se anticipă acest pas.”
Căutând sfatul părinţilor
Prov. 1,8-9: “Ascultă, fiule, învăţătura tatălui tău, şi nu lepăda îndrumările mamei tale ! Căci ele
sunt o cunună plăcută pe capul tău, şi un lanţ de aur la gâtul tău.”
PP, 171: “ În vremurile vechi, înţelegerile de căsătorie erau , în mod general, făcute de către părinţi
şi acesta era obiceiul şi printre aceia care se închinau lui Dumnezeu. Nimănui nu i se cerea să se
căsătorească cu cineva pe care nu-l putea iubi; dar în dăruirea sentimentelor lor, tinerii erau
călăuziţi de judecata şi experienţa părinţilor lor temători de Dumnezeu. S-ar fi considerat o
dezonoare pentru părinţi, şi chiar o crimă, dacă s-ar fi urmat o cale contrară acesteia.”
MYP, 435: “Dacă sunteţi binecuvântaţi cu părinţi temători de Dumnezeu, căutaţi-le sfatul.
Deschideţi-vă lor cu speranţele şi planurile voastre; învăţaţi lecţiile pe care le-au învăţat ei în
experienţa lor de viaţă.”
AH, 75: “ Veţi întreba: ‘Ar trebui oare părinţii să aleagă un tovarăş de viaţă pentru fiul sau fiica lor
fără a ţine seama de părerea şi sentimentele acestuia sau acesteia ?’ Voi pune această întrebare aşa
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cum ar trebui să sune de fapt: ‘Ar trebui oare ca fiul sau fiica să-şi aleagă tovarăşul de viaţă fără a-şi
consulta mai întâi părinţii, având în vedere că un asemenea pas va afecta fericirea părinţilor care îşi
iubesc copiii ?’ Şi trebuie oare ca fiul sau fiica să persiste pe propria cale, în ciuda sfaturilor şi
rugăminţilor părinţilor săi ? Răspund cu hotărâre: Nu, chiar dacă nu s-ar căsători niciodată. Porunca
a cincea opreşte un astfel de curs. Exod 20:12…Părinţii înţelepţi nu vor alege niciodată tovarăşi de
viaţă pentru copiii lor fără a le respecta dorinţele.”
Căutând sfatul oamenilor cu experienţă
MYP, 445: “Pe lângă faptul că trebuie să iubească şi să onoreze pe părinţii lor, ei mai trebuie să
respecte şi judecata oamenilor cu mai multă experienţă cu care vin în legătură în Comunitate.”
AH, 72: “Când există atâta suferinţă în urma căsătoriilor încheiate, de ce oare nu doresc tinerii să
fie înţelepţi ? De ce continuă ei să aibă simţământul că nu au nevoie de sfatul celor mai în vârstă şi
cu experienţă ? În afaceri, atât bărbaţii, cât şi femeile sunt foarte precauţi. Înainte de a se angaja
într-o anumită activitate, ei se pregătesc pentru acea lucrare. Ei dedică timp, bani şi mult studiu
atent asupra subiectului respectiv în aşa fel, încât să nu dea greş în acea întreprindere.
Cu atât mai multă precauţie ar trebui dovedită atunci când se păşeşte în relaţia de căsătorie- o
relaţie care afectează generaţiile viitoare şi viaţa viitoare.”
Paşi spre căsătorie
AH, 49: “Fie ca fiecare pas în vederea legământului căsătoriei să fie caracterizat de modestie,
simplitate, sinceritate şi ţinte serioase, care să-I fie pe plac şi să-L onoreze pe Dumnezeu.”
1.Credincioşie în îndeplinirea datoriilor din căminul părintesc.
AH, 80(rom.): ” Tu ai trăsături de caracter ce trebuie sever disciplinate şi stăpânite cu hotărâre,
înainte ca să poţi păşi cu siguranţă în relaţia de căsătorie. De aceea, gândul căsătoriei trebuie
înlăturat din mintea ta până vei birui defectele caracterului tău, ca să poţi deveni o soţie fericită. Ai
neglijat să te pregăteşti pentru lucrul organizat în gospodărie, nu ai considerat necesară deprinderea
de a fi harnică.”
2T, 308 (Scrisoare către un orfan): ” Înţelept este acel tânăr mult binecuvântat, care simte a fi de
datoria lui, dacă are părinţi, să-i respecte, iar dacă nu are, să respecte pe cel pe care îl consideră
tutorele lui, sau pe cei cu care locuieşte-ca fiind sfetnici, mângâietori şi, în unele privinţe,
conducători ai lui- şi care admite să se supună restricţiilor căminului lui…
…Socoteşti că nu te aranjează să îndeplineşti sarcini în jurul casei - lucrări mărunte de gospodărie
şi mici comisioane. Ai o neplăcere categorică pentru aceste cerinţe mărunte; dar trebuie să cultivi
plăcere chiar pentru aceste lucruri faţă de care eşti atât de potrivnic. Până nu faci acest lucru, nu vei
fi un ajutor acceptabil nicăieri. Când eşti angajat în aceste lucruri necesare, dar mici, faci un
serviciu mai folositor decât atunci când eşti angajat în îndeletniciri mari şi în lucrare grea.
Mi-aduc aminte de un caz care mi-a fost prezentat în viziune, care a neglijat aceste lucruri
mărunte şi nu se putea interesa de îndatoririle cele mici, spre uşurarea lucrării celor din casă;
acestea erau treburi prea mici. Acum are o familie, dar are aceeaşi indispoziţie de a se angaja în
aceste mici, dar importante servicii. Rezultatul este că o mare grijă apasă asupra soţiei lui. Ea
trebuie să facă multe lucrări, altfel rămân nefăcute, şi mulţimea de griji care o apasă, din cauza
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lipsei pe care o are soţul ei, îi ruinează sănătatea. El nu poate birui acum acest rău aşa de uşor cum
l-ar fi putut birui în tinereţea lui. El neglijează micile îndatoriri şi nu reuşeşte să păstreze totul
ordonat şi plăcut, de aceea nu poate avea o gospodărie reuşită…(Luca 16:10)”
2.Am nevoie acum de un tovarăş de viaţă ?
Filipeni 4,19: “Şi Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în
slavă, în Isus Hristos.”
Eclesiastul 3,1, 8, 11: “Toate îşi au vremea lor, şi fiecare lucru de sub ceruri îşi are ceasul lui…
iubitul îşi are vremea lui…Orice lucru El îl face frumos la vremea lui…”
MYP, 455: “Satana este neîntrerupt ocupat ca să zorească pe tineri fără experienţă la legături de
căsătorie.”
3.Am o vârstă potrivită pentru a face acest pas ?
MYP, 438: “ Căsătoriile timpurii nu trebuie să fie încurajate. O legătură aşa de însemnată cum este
căsătoria şi aşa de cuprinzătoare în urmările ei nu trebuie să se facă în grabă, fără pregătire
îndestulătoare, şi înainte de a se fi întărit bine puterile trupeşti şi mintale.”
MYP, 452: “Băieţi şi fete păşesc în legământul căsătoriei cu iubire necoaptă, judecată neîmplinită,
fără simţăminte nobile şi înălţătoare, şi iau asupră-le binecuvântarea căsătoriei, conduşi absolut
numai de pasiunile lor copilăreşti…
Simţămintele tinerilor trebuie să fie ţinute în frâu până la vremea când vârsta îndestulătoare şi
experienţa va arăta că este onorabil şi sigur să le lase libere. Cei care nu vor fi ţinuţi în frâu, vor fi
în primejdie de a târî viaţa în nefericire. Un tânăr care n-a trecut de douăzeci de ani nu poate fi
decât un slab judecător al pregătirii persoanei tot aşa de tinere ca şi el, care va trebui să fie tovarăş
de viaţă. ”
AH, 70 (rom): “ Căsătoriile imature sunt răspunzătoare pentru multe dintre relele care există astăzi.
Printr-o căsătorie întemeiată prea devreme în viaţă nu se susţine nici sănătatea fizică, nici tăria
mintală. În general, în acest subiect, raţiunea este prea puţin folosită. Mulţi tineri acţionează din
impuls.”
AH, 69 (rom): “ Sentimentele fragede trebuie reţinute până când soseşte timpul, la o vârstă potrivită
şi o experienţă suficientă, ca acestea să fie demne de onoare şi să existe siguranţa de a le
descătuşa.”
4.Se va suprapune acest pas cu educaţia mea ?
5T, 109: “ Părinţii nu-şi trimit copiii la colegiul nostru sau în birourile noastre pentru a începe o
viaţă de dragoste, sentimentală, ci pentru a fi educaţi în cele ale ştiinţei sau pentru a învăţa
meşteşugul tipăritului. Dacă regulile ar fi aşa de libertine, încât le-ar permite tinerilor să se încurce
şi să fie pasionaţi de societatea sexului opus, aşa cum ai fost tu în ultimele luni, scopul mrgerii lor
la Battle Creek ar fi pierdut. Dacă nu-ţi poţi scoate aceasta cu totul din minte şi să mergi acolo în
spiritul unui învăţăcel, cu scopul de a te trezi la cele mai sincere, zeloase şi umile eforturi, rugândute ca să poţi să ai o strânsă comuniune cu Dumnezeu, ar fi mai bine pentru tine să rămâi acasă.”
FE, 62: “Regulile din acest colegiu sunt foarte stricte în privinţa asocierilor pe care şi le fac tinerii
şi tinerele pe parcursul şcolii. Doar atunci când aceste reguli sunt temporar suspendate, aşa cum se
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întâmplă uneori, tinerilor li se îngăduie să le însoţească pe tinere la adunări publice. Colegiul nostru
din Battle Creek are reguli asemănătoare, deşi nu tot atât de stricte. Astfel de reguli sunt
indispensabile pentru a-i păzi pe tineri de primejdia unei curtenii premature sau a unei căsătorii
neînţelepte. “
CT, 100: “ Atâta vreme cât sunt la şcoală, copiii nu trebuie să lase ca mintea să le fie împovărată de
gânduri romantice. Ei se află acolo pentru a obţine o pregătire, ca să poată lucra pentru Dumnezeu,
şi acesta trebuie să le fie gândul suprem.”
CT, 101: “ În repetate rânduri am venit înaintea elevilor şcolii Avondale cu solii de la Domnul,
referitoare la nefasta influenţă a liberei şi uşoarei întovărăşiri între tineri şi tinere. Le-am spus că ,
dacă nu păstrează o distanţă între ei şi nu îşi dau silinţa să valorifice la maximum timpul, şcoala nu
le va fi un beneficiu, iar aceia care le-au suportat cheltuielile vor fi dezamăgiţi.
În tot ce facem cu elevii, trebuie avute în vedere vârsta şi caracterul lor. Nu-i putem trata în
acelaşi fel şi pe tineri, şi pe bătrâni. Sunt circumstanţe în care bărbaţi şi femei cu experienţă
considerabilă se pot bucura de privilegii neacordate celor mai tineri, care sunt elevi.Vârsta,
împrejurările şi dispoziţia intelectuală trebuie luate în considerare. Trebuie să fim înţelegători în
tot ce facem, dar nu trebuie să ne slăbim intransigenţa şi vigilenţa în raport cu elevii de orice vârstă,
nici stricteţea în interzicerea întovărăşirilor neînţelepte şi nefaste ale tinerilor şi elevilor noştri
necopţi.”
*CH, 590: “Voi continua să le spun tinerilor şi tinerelor care se pregătesc să lucreze ca surori
medicale şi ca medici, ţineţi-vă aproape de Isus. Făcând lucrul acesta veţi fi schimbaţi după
asemănarea Sa. Amintiţi-vă că nu vă pregătiţi pentru curtenie şi căsătorie, ci pentru căsătorirea cu
Hristos.”
5.Sunt suficient de sănătos ?
AH, 81 : “ Cei doi s-ar putea să nu aibă bogăţie lumească, însă ar trebui să aibă marea
binecuvântare a sănătăţii.”
MYP, 461: “Cei mai mulţi bărbaţi şi cele mai multe femei, intrând în viaţa de căsătorie, au lucrat ca
şi când singura chestiune de luat în consideraţie pentru ei ar fi fost dacă se iubesc sau nu unul pe
altul. Dar ei trebuie să-şi dea seama că o răspundere cu mult mai mare decât aceasta planează
asupra lor în viaţa de căsătorie. Ei trebuie să se gândească dacă vlăstarele lor se vor bucura de
sănătate corporală şi putere mintală şi morală.”
6. Judecata mea este matură ?
MYP, 422: “Binele societăţii, precum şi cel mai înalt interes al elevilor, cer ca ei să nu cuteze să-şi
aleagă un tovarăş de viaţă atâta timp cât caracterul lor nu este încă dezvoltat, cât judecata lor este
necoaptă…”
AH, 79: “ Un tânăr care nu a trecut de vârsta adolescenţei are o judecată slabă în ceea ce priveşte
potrivirea cu o persoană tot atât de tânără ca şi el, care să-i devină tovarăşă de viaţă.”
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7.Am suficientă pregătire în domeniile practice ale vieţii ?
AH, 87: “Este dreptul fiecărei urmaşe a Evei să înţeleagă pe deplin datoriile gospodăreşti, să fie
instruită în orice lucru gospodăresc. Fiecare tânără trebuie să fie în aşa fel pregătită, încât, dacă ar fi
să ocupe poziţia de soţie sau mamă, ea să poată domni ca o regină în propriul ei domeniu. Ea
trebuie să fie cu totul competentă, să-şi călăuzească şi instruiască copiii, să-şi dirijeze slujitorii sau,
dacă va fi nevoie, să facă faţă cu propriile ei mâini treburilor din gospodăria sa. Este dreptul ei să
înţeleagă mecanismul de funcţionare a corpului omenesc şi principiile de igienă, chestiuni ce ţin de
alimentaţie şi îmbrăcăminte, muncă şi multe altele de care este direct legată bunăstarea familiei
sale. Este dreptul ei să dobândească o astfel de cunoaştere a celor mai bune metode de tratare a
bolilor în aşa fel încât, în caz de îmbolnăvire, să-şi îngrijească ea însăşi copiii, în loc să-şi lase
preţioasele comori pe mâna unor asistente şi medici străini.”
AH, 88: “ Ar trebui să fie lege ca tinerii să nu se căsătorească până ce nu ştiu să îngrijească de
copiii pe care-i vor avea în familia lor.”
8.Pot să întreţin o familie ?
AH, 92: “ În vechime, obiceiul vremii cerea ca mirele, înainte de ratificarea legământului căsătoriei,
să plătească o sumă de bani sau echivalentul acesteia într-un anumit produs, după posibilităţile lui,
tatălui viitoarei sale soţii. Acest lucru era privit ca o garanţie pentru viitoarea căsătorie. Taţii
considerau că nu prezintă siguranţă să încredinţeze fericirea fiicelor lor unor bărbaţi neprevăzători
în ce priveşte susţinerea unei familii…”
AH, 93: “ Nici un bărbat nu are scuze pentru că nu are capacitate financiară. Despre mulţi bărbaţi se
poate spune: este bun, prietenos, generos, un om bun, un creştin; însă nu e în stare să se ţină de o
treabă. În ce priveşte abilitatea folosirii banilor, a mijloacelor, el este doar un copil. Părinţii lui nu lau învăţat să se întreţină singur.”
9.Sunt convertit cu adevărat ?
AH, 94: “ Inimile care sunt umplute cu dragostea lui Hristos nu se pot înstrăina niciodată prea mult.
Religia înseamnă dragoste, iar un cămin creştin este un loc în care domneşte dragostea şi exprimă
prin curtenie şi fapte alese o curtoazie amabilă.”
AH, 95: “ Amândoi trebuie să fiţi convertiţi. Nici unul dintre voi nu înţelegeţi însemnătatea
ascultării de Dumnezeu. Studiaţi cuvintele: ‘Cine nu este cu Mine este împotriva Mea şi cine nu
adună cu Mine risipeşte.’ ”
10.Compatibilitate.
MYP, 455: “Satana este foarte ocupat ca să influenţeze pe aceia care sunt cu totul nepotriviţi unul
pentru altul, ca să-şi unească interesele lor. El îşi pune toate puterile în lucrarea aceasta, pentru că
prin ea poate să aducă mult mai multă mizerie şi vaiete asupra familiei omeneşti, decât prin
exersarea dibăciei sale în oricare altă direcţie.”
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Curtenie - practici rele
MYP, 450: “Curtenia, aşa cum se face în veacul acesta, este un sistem de amăgire şi ipocrizie, cu
care vrăjmaşul sufletelor are cu mult mai mult de-a face decât Domnul. Dacă este nevoie undeva
de bunul simţ obişnuit, apoi este tocmai aici. Dar adevărul e că tocmai aici se foloseşte prea puţin.”
MYP, 446: “Se menţine o curtenie înşelătoare, se întreţin legături particulare, până când
simţămintele aceleia care este fără experienţă, şi nu-şi dă seama unde pot ajunge lucrurile, sunt întro măsură oarecare îndepărtate de la părinţii ei şi îndreptate spre acela care dovedeşte prin însăşi
calea pe care o urmează că nu este vrednic de iubirea ei. Biblia osândeşte orice fel de necinste, şi
cere o umblare dreaptă în orice împrejurare.”
MYP, 438: “Deprinderea de a fi adesea în societatea aceleia pe care ţi-ai ales-o, şi aceasta cu
sacrificiul privilegiilor tale religioase şi a orelor tale de rugăciune, este primejdioasă; vei suferi o
pierdere pe care nu ţi-o poţi îngădui.
Obiceiul de a sta treaz pînă târziu noaptea a ajuns ceva obişnuit, dar nu este pe voia lui
Dumnezeu, chiar dacă sunteţi amândoi creştini. Aceste ore târzii dăunează sănătăţii, fac ca mintea
să fie neputincioasă pentru îndatoririle din ziua următoare, şi au o aparenţă de ceva rău. Iubitul meu
frate, nădăjduiesc că vei avea destul respect faţă de tine însuţi ca să te abaţi de la acest fel de
curtenie.”
MYP, 447: “Dar ideea cea mai răspândită este că în această chestiune sentimentele trebuie să fie
călăuza; şi în prea multe cazuri sentimentalismul bolnăvicios pune mâna pe cârmă şi conduce la
ruină sigură. Tocmai aici tinerii dau dovadă de mai puţină înţelepciune decât în oricare alt lucru;
tocmai în aceasta ei nu vor să judece. Chestiunea căsătoriei pare a avea o putere de vrajă asupra lor.
Ei nu se supun lui Dumnezeu. Simţurile lor sunt înlănţuite şi merg înainte în ascuns, ca şi când lear fi teamă că cineva s-ar pune de-a curmezişul planurilor lor.
Calea aceasta ascunsă în care se face curtenia şi căsătoria este pricina multor nenorociri, care
sunt cunoscute în mare măsură numai de Dumnezeu.”
Adevărata curtenie
MYP, 449: “Cântăriţi orice simţământ, şi luaţi aminte la orice trăsătură de caracter în persoana de
care aveţi de gând să vă legaţi destinul vieţii voastre. Pasul pe care sunteţi gata să-l faceţi este unul
din cei mai de seamă din viaţă voastră, şi nu trebuie să fie făcut în grabă. Chiar dacă iubiţi, nu iubiţi
orbeşte.”
MYP, 450 : “Femeia care doreşte o legătură paşnică şi fericită, care vrea să fie ferită pe viitor de
mizerie şi întristare, să cerceteze înainte de a ceda sentimentelor sale: Are iubitul meu o mamă ?
Care este felul caracterului ei ? Recunoaşte el datoriile lui faţă de ea ? Ia el seama la dorinţele şi
fericirea ei ? Dacă el nu respectă şi nu onorează pe mama sa, oare va dovedi el respect şi iubire,
amabilitate şi atenţie faţă de soţia lui ? Va fi el răbdător faţă de greşelile mele, sau va fi criticos,
poruncitor şi dictator ? Iubirea sinceră va trece cu vederea multe greşeli; iubirea nu le va judeca.”
MYP, 439: “Înainte de a-şi da mâna în căsătorie, fiecare femeie trebuie să cerceteze dacă acela cu
care este gata să-şi unească soarta este demn. Ce fel de viaţă a trăit el mai înainte ? Este viaţa lui
curată ? Iubirea pe care o dovedeşte este ea de un caracter nobil şi înălţător, sau nu este decât o
îndrăgostire trecătoare ? Are el trăsăturile de caracter care s-o facă fericită ? Poate ea să găsească
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adevărata pace şi fericire în iubirea lui ? I se va îngădui ei să-şi păstreze individualitatea, sau
judecata şi conştiinţa ei trebuie să fie supuse stăpânirii soţului ei ? Fiind o ucenică a lui Hristos, ea
nu mai este a ei însăşi; ea a fost răscumpărată cu un preţ. Poate ea să împlinească cerinţele
Mântuitorului mai presus de orice ? Corpul şi sufletul, gândurile şi ţintele vor fi păstrate curate şi
sfinte ? Aceste întrebări au o mare înrâurire asupra fericirii fiecărei femei care încheie legătura de
căsătorie.”
MYP, 449: “Cercetaţi cu băgare de seamă să vedeţi dacă viaţa voastră de căsătorie are să fie
fericită, sau nenorocită şi lipsită de armonie. Puneţi-vă aceste întrebări: Legătura aceasta îmi va
ajuta să merg spre ceruri ? Va face ca să crească iubirea mea faţă de Dumnezeu ? Va lărgi ea
câmpul meu de lucrare în această privinţă ? Dacă la aceste întrebări nu vine nici un răspuns
potrivnic, atunci în temere de Dumnezeu mergeţi înainte.”

de Luis Palau

A-L primi pe Hristos este pasul cel mai important în viaţă. Dacă o persoană nu-L primeşte
pe Hristos, ea nu poate să fie împăcată cu Dumnezeu; dacă ea nu este împăcată cu Dumnezeu, ea
trăieşte într-un vid spiritual. Trăind în păcat, ea duce o viaţă pierdută. Pentru o asemenea persoană,
sfaturile pe care le pot da eu nu vor avea decât o valoare relativă.
Dumnezeu a spus: ‘Nu este bine ca omul să fie singur; am să-I fac un ajutor potrivit pentru
el.’ Altfel spus, creştinul sau creştina care se gândesc la căsătorie îşi caută soţul pe care l-a ales
Dumnezeu; un ajutor potrivit lui, o persoană perfect adaptată lui; aceea care va fi complementul
ideal.
Creştinul nu caută o logodnică din motive egoiste. Este adevărat că are nevoie de o soţie; de
aceea spune Biblia : ‘Nu este bine ca omul să fie singur’; dar tu, tinere, când te gândeşti la
căsătorie, pune-ţi întrebarea:’Care să fie fata pe care aş putea-o face fericită ? Care este fata care are
nevoie de ceea ce îi pot oferi ? Care este fata pe care aş putea-o iubi cu toată fiinţa mea şi pentru
care voi fi o binecuvântare ?
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Trebuie să facem deosebire între dragoste şi dragostea tip ‘foc de paie’. Numesc dragoste tip
‘foc de paie’ atracţia fizică trecătoare şi superficială. Este o atracţie bruscă faţă de o persoană de sex
opus. Se întâmplă că simţim o atracţie foarte puternică faţă de o persoană pe care o întâlnim poate
pentru prima oară. Aş numi această atracţie ispită. Aceasta nu înseamnă dragoste.
Da, dragostea este cheia unei căsnicii fericite. Dar ce este dragostea ? Te încurajez să
studiezi 1 Corinteni 13 şi să-ţi cercetezi inima. Dacă te simţi atras(ă) de un tânăr sau de o tânără,
pune-ţi întrebarea:’Simt eu dragostea care este descrisă în acest pasaj biblic ? Sunt eu gata să iubesc
această persoană în felul acesta ?’ Să ştii că răspunsul nu este imediat. Să mergem progresiv. Eşti
îndrăgostit ? Ei bine, ia mai întâi Biblia şi descoperă ce este dragostea adevărată. Pe urmă începe să
te întrebi: ‘Ceea ce simt eu este dragoste, sau nu ?’
1.Crede această persoană în Hristos, sau nu ?
-2 Corinteni 6:14-17
-atenţie la cei care se prefac că s-au convertit, pentru a se căsători cu un creştin, minţind în realitate;
A te căsători cu un neconvertit este un păcat împotriva lui Dumnezeu, dar şi un păcat
împotriva ta însuţi. A te căsători cu un neconvertit este un păcat împotriva copiilor care vor rezulta
cândva din această căsătorie. A te căsători cu un necredincios poate să fie cel mai mare eşec din
viaţa ta.
Iată semnele distinctive ale adevăratului creştin (1 Ioan ):
 Cu umilinţă, îşi mărturiseşte păcatul în fiecare zi (1:9);
 Păzeşte şi trăieşte Cuvântul lui Dumnezeu (2:3-6);
 Îşi iubeşte fratele (2:10);
 Nu iubeşte lumea (2:15);
 Nu practică păcatul (3:9);
 Învinge lumea (5:4).
2.Sunt eu mândru de fiinţa iubită, sau mi-ar fi ruşine s-o prezint cuiva ?
Celui care iubeşte cu adevărat nu-I este niciodată ruşine de cealaltă persoană, ci simte
mândrie în legătură cu ea. Nu înseamnă că dacă logodnica ta nu este o vedetă de cinema nu poţi fi
la fel de mândru s-o prezinţi prietenilor tăi sau cunoştinţelor tale, ori unei persoane importante. Nu
înfăţişarea este importantă, ci sentimentul din inima ta pentru ea. Atunci când se iubesc cu adevărat,
simt dorinţa să-mi prezint fiinţa iubită prietenilor mei, pentru ca toată lumea s-o cunoască şi să
poată spune sincer: ‘Ah, cât este de frumoasă ! Cei doi se iubesc cu adevărat !’
În călătoriile mele, întâlnesc câteodată bărbaţi cărora le este sincer ruşine de soţia lor, de
înfăţişarea ei, sau de lipsa ei de cultură, sau alte lipsuri.
3.Îl consider pe celălalt inferior mie într-un anumit sens ?
4.O respect sau îmi permit anumite libertăţi purtându-mă rău cu ea sau seducând-o ?
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Dragostea adevărată-după învăţătura biblică- este pură. Dragostea adevărată se gândeşte cu
puritate la persoana iubită. Dacă crezi că eşti îndrăgostit, dar n-ai decât gânduri impure şi egoiste
faţă de celălalt, lucrul acesta este o dovadă sigură că e vorba doar de o atracţie fizică. Dacă nu ai
respect pentru logodnica sau pentru logodnicul tău şi îţi permiţi anumite libertăţi, te porţi urât cu ea
prin cuvinte sau fapte, atunci demonstrezi că nu există în tine o dragoste adevărată. Dragostea
adevărată îl protejează pe celălalt, este blândă, răbdătoare, cum spune 1 Corinteni 13.
5.În timpul rugăciunii, simt eu pace şi seninătate când mă gândesc să mă căsătoresc cu cel
sau cea pe care am ales-o ?
În timp ce te rogi, simţi îndoieli în ce priveşte o viitoare căsătorie ? Atunci, atenţie !
Pericol ! Este adevărat că îndoielile ne asaltează pe toţi. Dar câteodată, în timpul logodnei, Satan,
duşmanul nostru, vine să sădească îndoieli în inimă. De aceea, gândeşte-te. În rugăciune, te simţi
liniştit când te gândeşti la căsătorie, sau ai îndoieli profunde ?
6. Am încredere deplină în dragostea şi fidelitatea lui, sau îndoiala şi o gelozie fără motiv
tulbură inima mea suspicioasă ?
Totuşi, dacă un tânăr sau o tânără se comportă într-un mod necuviincios şi absolut greşit,
reacţia provocată nu este gelozia, în sensul biblic al cuvântului, ci este o nemulţumire justificată cu
privire la celălalt. Gelozia însă este o lucrare a cărnii. Este o teamă nejustificată, un ascuţit
sentiment de proprietate. Dacă gelozia ta este nefondată sau este rodul imaginaţiei tale, este o
dovadă că ceva nu este în ordine în relaţia ta de prietenie.
7.Puteţi să vorbiţi împreună timp de mai multe ore fără să vă plictisiţi, sau nu aveţi nimic să
vă spuneţi ?
‘Dragostea adevărată vorbeşte’, a spus cineva, şi dragostea fără comunicare moare repede.
Pentru ca dragostea să se poată cultiva, este necesar să se schimbe idei, experienţe, etc. Dragostea
nu este automată, este un angajament care se cultivă între două persoane (între două persoane
inteligente).
8.Sunt eu gata să aştept atâta timp cât va fi necesar ?
Când cineva estE exagerat de grăbit să se căsătorească, lucrul acesta este adesea semnul că
ceva nu merge bine. Dragostea adevărată ştie să aştepte momentul potrivit.
9.Vreau eu să fiu genul de om pe care ea să-l poată iubi în mod liber sau pretind că obţin
totul prin forţă ? Vreau totdeauna să am dreptate în opiniile şi dorinţele mele, sau caut binele şi
dorinţele celuilalt?
10.Este tânăra ideală pentru tine? Va compensa ea defectele tale? Iar tu, le vei uita pe ale ei?
11.Găsesc atrăgătoare fizic persoana cu care mă gândesc să mă căsătoresc?

15

www.cumparaadevarul.org

Această evaluare poate să-ţi pară ridicolă sau deplasată. Greşeşti. Ea îşi are importanţa ei.
Unii tineri aleg să se căsătorească fără să-şi preţuiască partenerul din punct de vedere fizic. Aceasta
se întâmplă mai ales printre tinerii care doresc să fie spirituali şi să trăiască vieţi sfinte şi curate
pentru Dumnezeu. Într-un sens îi înţeleg. Am discutat cu mulţi dintre ei şi am înţeles ceea ce simt
ei. Ei nu vor să se căsătorească dintr-o pasiune fizică. Ei doresc să aprecieze valorile morale,
spirituale la fetele tinere. Dar ei cad într-o extremă periculoasă dacă pretind că ignoră atracţia
fizică.
Este sigur că lumea actuală a deformat atât de mult frumuseţea căsătoriei, încât ne simţim
uneori îndemnaţi să reacţionăm într-un mod extrem. Dar nu uita niciodată că Dumnezeu a creat
trupul uman. Prin urmare, dacă egoismul şi păcatul omului contaminează totul, dimpotrivă,
creştinul adevărat priveşte trupul uman şi sexualitatea ca ceva frumos, cu un potenţial minunat,
când sunt privite în perspectiva divină, perspectiva revelată în Biblie.
12.Părinţii voştri sunt de acord şi sunt mulţumiţi de legătura voastră sentimentală şi de o
eventuală căsătorie?
Efeseni 6:1;Coloseni 3:20
Dacă părinţii nu-şi dau aprobarea, nu este înţelept, ci este ceva periculos ca cineva să stăruie
în planurile lui. Căci aceasta n-ar fi drept. Ascultarea tânărului de părinţii lui este plăcută
Domnului. Iată o bază, şi ea se justifică adesea din plin. Doi tineri care se căsătoresc împotriva
voinţei părinţilor crează o ruptură, de unde o lipsă de pace şi de mulţumire. Dimpotrivă, satisfacţia,
bucuria şi încrederea domnesc atunci când un cuplu se formează cu consimţământul celor care le
sunt cei mai dragi din lume.
Dacă este voia lui Dumnezeu ca voi să vă căsătoriţi, Dumnezeu Însuşi poate să înduplece
inima părinţilor voştri. Poate că ei aşteaptă de la voi mai multă maturizare, sau mai mult simţ al
răspunderii, ori o auto-disciplină mai mare…
Dacă există împotrivire, caută sincer să afli de ce. Poate că o simplă explicaţie din partea ta
va rezolva totul. Dar fă-ţi cercetarea cu sinceritate, simplitate şi umilinţă. Agresivitatea, aroganţa
sau reacţiile instinctive nu duc departe. Lasă-L pe Christos să-ţi controleze temperamentul !
------------------------------------------------------------------------------

Supunere faţă de voinţa divină
Dacă în viaţa mea nu ajunge să acţioneze o altă forţă decât ‘eul’ meu egoist, atunci nu este
posibilă o unire adevărată. Această forţă exterioară poate să unească într-un mod permanent. Lucrul
acesta înseamnă că în cuplu nu mai sunt două voinţe, ci una singură; şi această voinţă este aceea a
lui Christos. Fiecare se supune cu bucurie acestei voinţe.
Tu care eşti necăsătorit, şi care te întrebi: ‘Cu cine să mă căsătoresc?’, alege persoana care
va zice împreună cu tine: ‘Noi suntem crucificaţi împreună cu Christos’. Atunci vei experimenta
urmarea versetului’: ‘Acum nu mai trăim noi, ci Christos e Cel care trăieşte în noi.’ Ce speranţă
extraordinară pentru cuplurile care Îl pun pe Christos în centru ! Nu va mai fi egoismul acela care
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va domina situaţia în cămin, ci o a treia Persoană, Dumnezeu făcut Om, care vrea să locuiască în
noi prin Duhul Sfânt.
Valoarea prieteniilor
Îţi dau un sfat bun: fă cunoştinţă cu un număr cât mai mare de tineri care Îi aparţin deja lui
Christos. Este bine de asemenea să cunoşti şi familiile celor cu care te-ai împrietenit. Căci fiecare
este influenţat, cu voie sau fără voie, de mediul în care trăieşte. Se zice pe drept: ‘Cum e mama,
aşa-I şi fiica’; s-ar putea zice la fel de bine: ‘Cum e tatăl, aşa-I şi fiul’. Dacă te sfătuiesc să te
împrieteneşti cu un număr cât mai mare de alţi creştini este pentru că lucrul acesta te va ajuta să te
maturizezi pe plan personal, social, precum şi intelectual. Să fii deschis faţă de alţii, dar cu
discernământ.
Dragă tinere, în cercul numeroşilor tăi prieteni vei găsi pe cel sau cea pe care ţi-a destinat-o
Dumnezeu. Dumnezeu te va călăuzi. Aşa cum Dumnezeu îţi caută prietenia, caută şi tu prietenia
altora.
Rezultatul final: vei deveni mai atrăgător, iar alţii vor căuta prezenţa ta, te vei simţi fericit şi
bine dispus, şi Dumnezeu te va face să descoperi pe cel sau cea care te va satisface din plin.
Căsnicia este întâlnirea a două minţi, a două inimi, a două vieţi, a două vise care au dorinţa
şi ambiţia de a trăi împreună fericiţi şi într-un mod constructiv. Căsnicia este făcută ca să împarţi
toată viaţa, dar lucrul acesta costă.
Dragostea are nevoie să fie stimulată, dragostea nu încolţeşte de la sine. Dragostea
omenească, din cauza păcatului care a stricat totul, nu este ceva care să apară de la sine în căsnicie.
Milioane de cupluri constată: ‘Dragostea a murit.’ Dar dragostea nu moare, ci cuplul e cel care a
încetat s-o stimuleze, s-o hrănească.

Domenii în care este necesară unitatea
Unitatea pe care trebuie s-o cauţi cu o persoană de sex opus este necesară să existe la
diferite nivele.
În primul rând, caută unitatea spirituală. Dar, aceasta nu se realizează dacă cei doi nu L-au
întâlnit pe Isus Christos. Biblia spune că cei care sunt fără Christos sunt morţi. Poate exista unitate
între un viu şi un mort ?
În al doilea rând, această unitate trebuie să fie raţională, altfel zis intelectuală. Pare necesar
ca tânărul şi tânăra să aibă lucruri în comun. Se întâmplă de exemplu ca în înflăcărarea tinereţii un
student la medicină să se logodească cu o tânără fără şcoală. În ziua când tânărul va fi medic şi va
frecventa cercuri sus-puse vor începe tensiunile, luptele şi încercările. Căci medicului îi va fi poate
ruşine să-şi prezinte soţia sa colegilor. Există milioane de cămine fără unitate din cauză că cei doi
au uitat că este de dorit o anumită unitate intelectuală.
În al treilea rând, când te gândeşti la un viitor soţ, ia în considerare şi nivelul social. O
anumită asemănare pe plan social uşurează lucrurile, deşi este foarte posibilă şi adaptarea, dar cei
doi trebuie să fie foarte conştienţi că dacă unul din ei vine dintr-un mediu înstărit, iar celălalt este
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de condiţie modestă, există riscul unor tensiuni, al unor neînţelegeri. Am văzut lucrul acesta, de
aceea te avertizez. Sute de cupluri bine intenţionate, cu gânduri foarte nobile, chiar creştini, au
tensiuni mai mult sau mai puţin grave pentru că există un decalaj pe plan social, de unde rezultă o
lipsă de unitate, o sursă de neînţelegere.
În al patrulea rând, trebuie să existe unitate la nivelul maturităţii. O prea mare diferenţă de
vârstă între tânăr şi tânără este de evitat. Când diferenţa de vârstă este prea mare, lipsa de maturitate
a unuia în raport cu celălalt duce uneori la neînţelegeri.
În al cincilea rând, în căutarea unităţii trebuie luat în considerare chemarea, vocaţia
fiecăruia. Prin aceasta înţeleg faptul că tânărul şi tânăra trebuie să ştie foarte limpede care este
scopul vieţii lor, care sunt obiectivele lor. Dacă tânărul va deveni pastor, iar viitoarea sa soţie urăşte
lucrarea de pastorat, e mai bine pentru ei să nu dea urmare planurilor lor.
Şi nu în ultimul rând, unirea trebuie să fie şi fizică. Valoarea şi aspectul sacru al sexualităţii
trebuie să fie bine înţelese. Relaţia sexuală este un mijloc de comunicare în cuplu. Nu şovăi să ceri
sfat de la un prieten creştin, căsătorit, matur. Au fost scrise mai multe cărţi bune despre acest
subiect, de asemenea nu şovăi să ceri informaţii de la un responsabil creştin sau de la părinţii tăi.
Nu te grăbi
Nu fi neliniştit. Dumnezeu îl are deja în planul Său pe cel sau cea pe care ţi-o hărăzeşte.
Deci, nu-ţi pierde timpul să te frămânţi, ci pregăteşte-te să devii un adult echilibrat; foloseşte
totul pentru pregătirea ta; astfel, vei ajunge în clipa căsătoriei să ai o personalitate suficient de
matură pentru a-ţi asuma responsabilitatea unui cămin.
Ce-ar sluji unui tânăr să se căsătorească numai pentru că are capacitatea să procreeze, dacă
altfel îi lipseşte totul pentru a-l face pe celălalt fericit şi dacă nu are nici un simţ al
responsabilităţii !
Adevărata dragoste ştie să aştepte. Nerăbdarea nu se datorează deseori decât poftei sexuale.
Tinere, tânără, când te vei smţi prea grăbit să te căsătoreşti, sau când părinţii tăi vor prea mult să te
îndemne la aceasta, pune imediat ‘frână’. Nu te angaja în legăturile căsătoriei doar pentru că cineva
te îndeamnă la aceasta.
Profită de viaţa ta de tânăr ! Profită de ea ca să studiezi, ca să te formezi, ca să te dezvolţi şi
să câştigi maturitate. Profită de viaţa ta, înainte de logodnă şi căsătorie, ca să te înveţi să-ţi asumi
respensabilităţi fără ajutorul părinţilor tăi (finanţe, etc.). ‘A trăi din dragoste şi din apă chioară’ este
poate o expresie poetică, dar apa nu e de-ajuns pentru a trăi bine. Fii responsabil. Atenţie la cel care
nu ştie să-şi gospodărească venitul ! Lucrul acesta poate să-ţi irosească viaţa. Atitudinea ta faţă de
bani dezvăluie un aspect important al caracterului tău în profunzime. Disciplinează-ţi aspectul
economic al vieţii tale şi observă cu atenţie atitudinile viitorului tău partener faţă de bani. Când vă
angajaţi în proiecte serioase, elaboraţi un buget: cât câştigaţi ? de cât anume aveţi nevoie ? intrările
şi ieşirile pot să se echilibreze ? A şti să faci un buget şi să-l administrezi nu este un lucru
neimportant, departe de asta.
Profită de viaţă ca să dobândeşti experienţă, să călătoreşti, să mergi în tabere. Îmbogăţeşte-ţi
viaţa, cum ziceam mai înainte, făcând cunoştinţă cu mulţi alţi tineri, iar când vei întâlni în sfârşit
persoana cu care te vei căsători, vei avea mult de povestit, multe experienţe de împărtăşit.
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UN PARTENER DE
CĂSNICIE ALES DE
DUMNEZEU
de Derek Prince

Modelul lui Dumnezeu pentru căsnicie:
-un bărbat creştin va începe o căsnicie nu pentru că aceasta este hotărârea lui sau a ei, ci pentru că
este hotărârea lui Dumnezeu;
-un creştin va avea încredere că Dumnezeu îi va alege şi îi va pregăti partenera de care are nevoie;
femeia creştină se va încrede în Dumnezeu ca să o pregătească pentru bărbatul pentru care a ales-o
Dumnezeu;
-un creştin care umblă în voia lui Dumnezeu îşi va da seama că Dumnezeu îi aduce partenera pe
care El i-a ales-o şi a pregătit-o pentru el;
-scopul final al căsniciei din ziua de azi este acelaşi care a fost pentru Adam şi Eva – o unitate
desăvârşită;
O căsnicie plină de succes nu începe odată cu ceremonia nunţii. Baza pentru aceasta se pune
cu mult mai devreme – mai întâi printr-o atentă pregătire a caracterului, iar apoi prin căsătoria
bărbatului şi femeii pe care i-a ales Dumnezeu unul pentru celălalt.
Sfătuirea cu alţii
‘I-am spus lui Ruth despre relaţia mea cu ceilalţi patru învăţători 1: “ Am căzut de acord să
nu luăm decizii personale majore fără să ne consultăm unul pe celălalt. Din acest motiv nu sunt
liber să continui dedicarea mea faţă de tine până când nu vorbesc cu fraţii mei.” ’ [ ! curaj mare săţi supui alegerea aprobării sau respingerii prietenilor cei mai buni, şi mai spirituali, desigur; oferă
însă siguranţă, fereşte de greşeli atât de mari care se fac în acest domeniu: ‘sfatul celor mulţi dă
izbândă bătăliei’ ].
1

Pastori, prieteni cu Derek.
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Poarta
Dumnezeu nu Îşi va descoperi tainele şi nu Îşi va deschide comorile unei minţi care este în
vrăjmăşie cu El. Dar atunci când mintea este înnoită, vei începe să descoperi tot ceea ce a plănuit
Dumnezeu pentru viaţa ta.
Această dezvăluire a planului lui Dumnezeu pentru mintea ta va fi treptată. Pavel foloseşte
trei cuvinte : bună, plăcută , desăvârşită.
Planul lui Dumnezeu este complet, fără lipsuri. El acoperă toate domeniile vieţii tale ,
împlineşte fiecare nevoie, satisface fiecare tânjire. Dar nu uita că de acum încolo tu nu mai iei
propriile tale decizii. Dumnezeu oferă ceea ce are mai bun celor care Îl lasă pe El să aleagă.
Patru atitudini de cultivat
În întreg comportamentul omenesc atitudinile preced şi determină acţiunile. Atitudinile
greşite nu pot produce acţiuni corecte.
1. Atitudinea faţă de căsnicie.
-respect şi smerenie: căsătoria e orânduită de Dumnezeu, corespondent al relaţiei dintre Isus şi
Biserică. Doar harul lui Dumnezeu poate aduce bărbatul şi femeia într-o relaţie care prefigurează
ceva atât de măreţ şi atât de sacru.
2. Atitudinea faţă de tine însuţi.
-este dificil să trăieşti cu oameni nesiguri. Ei nu se pot odihni într-o relaţie, ci au încontinuu nevoie
de ceva care să le sprijine propria stimă. Dar nimic nu-i mulţumeşte pentru mult timp. Asemenea
oameni nu ştiu cum să primească dragoste şi de aceea nu pot să o ofere. Remediul : conştienţa că nu
suntem părăsiţi sau orfani, nu suntem străini sau refugiaţi. Aparţinem celei mai bune familii din
univers, familia lui Dumnezeu. Pentru că El ne-a acceptat şi noi ne putem accepta pe noi înşine. A
acţiona mai prejos de atât înseamnă necredinţă clară. Pentru a înţelege ce înseamă să fii copil al lui
Dumnezeu sunt necesare multe ore petrecute în oglinda Cuvântului lui Dumnezeu.
3. Atitudinea faţă de ceilalţi oameni.
-egoismul este unul dintre cele mai evidente efecte ale influenţei diavolului în viaţa cuiva;
-identificarea cu Hristos ne face în stare să avem relaţii cu ceilalţi oameni, după cum şi El a avut;
-apropie-te de fiecare situaţie şi de fiecare relaţie cu o atitudine pozitivă. Caută ceea ce este bun,
mic sau mare. Atunci când găseşti ceea ce este bun, asigură-te că exprimi apreciere faţă de acel
lucru. Aceasta te va face tipul de persoană cu care este uşor de trăit. Practică acest lucru în toate
relaţiile tale, în timp ce mergi prin viaţă, iar la timpul potrivit vei culege avantajele într-o căsnicie
în armonie;
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-poţi să ai încredere că Dumnezeu pregăteşte pentru tine exact partenerul de care ai nevoie, în
fiecare detaliu. Dar pentru că El este un Tată atât de iubitor, nu îţi va încredinţa pe unul din
preţioşii Săi copii ca şi partener până când nu S-a asigurat că o / îl vei trata aşa cum merită să
fie tratat fiecare copil al lui Dumnezeu.
4. Atitudinea faţă de părinţii tăi.
-dacă nu-ţi cinsteşti părinţii, nu poţi să te aştepţi să fii fericit;
-nu uita că este posibil să-ţi cinsteşti părinţii fără să fii de acord cu ei în toate privinţele sau să
sprijini tot ceea ce fac ei.
-ascultarea este o acţiune, dar supunerea este o atitudine. Chiar şi într-o situaţie în care un tânăr
creştin înţelege că a asculta de părinţi ar fi neascultare faţă de Dumnezeu, el îşi poate menţine o
atitudine de supunere. El le poate spune părinţilor săi : ‘În acest caz, conştiinţa nu-mi dă voie să fac
ceea ce-mi cereţi, dar totuşi vă respect şi vă onorez.’
Şapte indicatoare de urmat
1.Cuvântul .
Ps. 119:105  ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu te va ţine pe calea care conduce la căsnicia pe
care El a plănuit-o pentru tine.
2.Părtăşia.
1 Ioan 1:7  creştinii care nu se bucură de părtăşia cu alţi creştini, nu umblă în lumină.
-părtăşia cu alţi credincioşi este esenţială pentru succesul şi progresul în viaţa creştină;
-nu ne putem permite să stabilim cu cei necredincioşi aceleaşi relaţii apropiate care sunt potrivite
pentru credincioşi;
Ps. 119:63  zidirea de relaţii strânse cu alţi creştini va ajuta în hotărârea de a nu te căsători cu un
necredincios;
3.Călăuzit de Duhul Sfânt.
Rom 8:14  condiţie îndeplinită de fiii lui Dumnezeu. Nu e suficient doar să fii născut din nou.
-două cuvinte cheie: dependenţă & sensibilitate.
-recunoaşte dependenţa ta totală de Duhul Sfânt. Dacă El nu te călăuzeşte,vei rata scopul lui
Dumnezeu. Cultivă obiceiul de a căuta călăuzirea Lui în fiecare situaţie şi în fiecare hotărâre pe
care o iei, mică sau mare. Hotărârile despre care crezi uneori că nu sunt importante, sunt cele mai
importante dintre toate, şi invers;
-cultivă o sensibilitate pentru Duhul Sfânt. El nu este un instructor militar. El nu-ţi ordonă, strigând
la tine. Îndemnurile Lui sunt de obicei blânde. El vorbeşte cu o voce înceată, liniştită. Dacă urechile
tale nu sunt îndreptate către El nu-L vei auzi.
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-roagă-te : ‘Doamne, ajută-mă să fiu întotdeauna în locul potrivit, la timpul potrivit.’ Doar Duhul
Sfânt poate face lucrul acesta să se întâmple;
-nu e suficient doar să te rogi. Trebuie să Îi permiţi Duhului Sfânt să te călăuzească spre răspunsul
rugăciunii tale. Uneori El lucrează printr-un ghiont sau printr-o şoaptă. Trebuie să fim deschişi
pentru amândouă.
4.Imaginaţia.
Prov. 4:23 fii atent continuu la ce permiţi să intre în inima ta. (prin diferite mijloace de
informare, educare etc).
-păzeşte-te de fantezie. Altfel, când vine vorba de căsnicie, tu ţi-ai format o imagine ireală şi
subiectivă a persoanei care vrei să-ţi fie partener. Poate partenerul pe care chiar Dumnezeu l-a
pregătit pentru tine nu corespunde cu imaginea fanteziei tale şi tu poţi dezaproba astfel alegerea
Lui. Sau poţi să impui imaginea fanteziei tale asupra unei persoane reale şi să te căsătoreşti cu acea
persoană- doar ca să descoperi, după ce te-ai căsătorit, că persoana reală este complet diferită de cea
pe care ţi-ai imaginat-o şi nu este deloc cea pe care ţi-a ales-o Dumnezeu.
-nu-ţi permite flirturi sau relaţii superficiale cu sexul opus. Mai întâi descoperă partenerul pe care la ales Dumnezeu pentru tine. Apoi, eliberează-ţi sentimentele faţă de acea persoană.
5.Fii pregătit să aştepţi.
-există unii care îşi găsesc partenerul mai devreme în viaţă şi intră într-o căsnicie plină de succes
care durează o viaţă întreagă. Acesta este unul dintre acele domenii în care fiecare dintre noi
trebuie să se aplece în faţa suveranităţii lui Dumnezeu. Dacă El ne uneşte repede cu partenerul
nostru pregătit, să-L lăudăm. Dacă El ne cere să aşteptăm, să Îl lăudăm în acelaşi fel. Dumnezeu a
cerut multor slujitori aleşi de El să aştepte lungi perioade de timp pentru împlinirea promisiunii
Sale sau a scopului Său. (Avraam, Moise, Biserica-2000 de ani în aşteptarea Mirelui etc)
-Dumnezeu foloseşte aşteptarea ca să aducă la îndeplinire diferite scopuri în viaţa noastră:
aşteptarea pune la încercare credinţa, ne purifică motivaţiile, ne zideşte caracterul spre maturitate,
nu mai suntem la cheremul capriciilor instabile sau al emoţiilor;
6.Caută sfatul oamenilor evlavioşi.
-pe lângă părinţi discută cu oameni mai în vârstă decât tine, atât la ani cât şi în credinţă=semn de
înţelepciune şi smerenie ( ex. pastori, alţi conducători ai bisericii)
7.Mulţumirea Lui trebuie să fie cea mai mare ambiţie a ta.
-Dumnezeu este cel care acordă darul unei soţii deosebite (soţ deosebit) - Prov. 19:14; 18:22; acest
dar este un semn al favorii Sale deosebite pentru cel care îl primeşte;
-Ps. 37:4  Domnul va implanta în inima ta acele dorinţe care corespund voinţei Lui supreme
pentru tine. Apoi El te va conduce spre împlinirea lor.
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Cum se pregăteşte un bărbat pentru căsnicie ?
Rolul soţului: el Îl reprezintă pe Hristos soţiei şi familiei lui = o responsabilitate
copleşitoare dar şi un privilegiu sacru – 1 Corinteni 11: 3
Cheia pentru viaţa lui Isus a fost relaţia Lui cu Tatăl ( Ioan 5 : 19 ). În acelaşi fel, succesul
tău ca şi cap al familiei tale va depinde de relaţia ta cu Isus. Fă-L sursa cuvintelor şi acţiunilor tale.
Bazează-te pe tăria şi înţelepciunea Lui, şi nu pe a ta. Lăsă-L să-şi trăiască viaţa prin tine.
Tandreţea : nu-ţi fie teamă să fii tandru. Acesta este un semn al tăriei, nu al slăbiciunii. În
societatea noastră modernă, influentă şi cinică, a mai rămas doar puţin din adevărata tandreţe.
Aceasta a devenit aproape uitată. Femeia va răspunde tandreţii la fel cum o floare îşi deschide
petalele spre soare.
Tandreţea merge alături de romantism. Romantismul nu este o activitate deosebită în sine.
Este o calitate împărţită celorlalte activităţi care le face mai palpitante şi mai vesele. Aceasta poate
fi ilustrată de ceva foarte simplu , cum ar fi servitul mesei. Romantismul nu este un fel în plus de
mâncare servit la sfârşitul mesei. Ci este un condiment adăugat fiecărui fel de mâncare.
Romantismul poate împărtăşi acea aromă în plus de încântare fiecărei activităţi obişnuite cum ar fi
mersul la cumpărături, condusul maşinii la biserică sau o plimbare de seară.
Dăruirea de sine. Aceasta nu se trage din natura omenească. Ea trebuie cultivată. Trebuie
pusă în practică în viaţa de zi cu zi, până când devine o parte a caracterului. Dacă mai locuieşti
acasă, dedică-te acolo în multe acte de slujire. Şi în contextul vieţii de biserică există multe ocazii
pentru a sluji. Toate aceste acţiuni aparent minore te vor ajuta să zideşti în tine ceva din caracterul
de dăruire al lui Isus, care îţi vor îmbogăţi într-o zi căsnicia şi vor face din tine un model pentru
copiii tăi.
Învăţător. Un alt fel în care vei putea să Îl reprezinţi pe Isus soţiei şi familiei tale este să ai
grijă ca ei să primească acel fel de învăţătură care-i va ajuta să devină şi ei o parte a Miresei lui
Isus. În primul rând, dobândeşte o cunoştinţă generală a Bibliei. De aici continuă cu studiul
sistematic, în adâncime al învăţăturilor importante şi de bază din credinţa creştină. În acelaşi timp
roagă-L pe Dumnezeu să-ţi deschidă o uşă spre unele situaţii în care poţi să începi să împărtăşeşti
cu alţi fraţi cunoştinţa pe care ai căpătat-o. A-i învăţa pe alţii este cel mai bun mod de a afla cât de
mult ai învăţat cu adevărat, tu însuţi. Toate acestea te vor pregăti să îndeplineşti rolul unui învăţător
în propria ta casă.
Mijlocitor. Ca şi învăţător, tu Îl vei reprezenta pe Dumnezeu în faţa familiei tale. Ca şi
mijlocitor, tu îţi vei reprezenta familia în faţa lui Dumnezeu. Pentru aceasta studiază cu atenţie
modelele biblice ale acestui fel de slujire: mijlocirea. Cultivă o viaţă personală de rugăciune
regulată. Deseori este practic să faci o listă a oamenilor pentru care te rogi regulat. Acceptă pentru
ei o responsabilitate personală înaintea lui Dumnezeu. Participă în mod regulat la întâlniri de
rugăciune. Dacă înveţi să te rogi cu alţii îţi va fi de ajutor să învingi timiditatea şi te va echipa mai
bine ca să te rogi în viitor cu soţia şi cu familia ta.
Cap. Această funcţie se împarte în trei: primirea de informaţii de la fiecare parte a trupului;
luarea deciziilor; direcţionarea. Fiecare parte a trupului are dreptul să comunice cu capul, dar capul
este responsabil să asimileze informaţia pe care o primeşte, după care să iniţieze acţiunea potrivită.
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Trebuie să fii gata de comunicare cu fiecare membru al familiei tale – fiecare nevoie, fiecare rană,
fiecare presiune, fiecare idee creativă sau constructivă. E nevoie de sensibilitate – capacitatea de a
înregistra nevoile şi sentimentele celorlalţi, de a vedea dinainte problemele şi pericolele, de a
accepta şi de a aplica ideile constructive. E nevoie de înţelepciune pentru a lua deciziile care
afectează nu doar viaţa ta, ci şi vieţile celorlalţi. E nevoie de tărie de caracter şi hotărâre.
1 Timotei 3 : 4 ,5 – înţelesul verbului a conduce este ‘de a sta în fruntea sau în faţa cuiva’.
Aceasta este poziţia soţului şi a tatălui. El merge în fruntea familiei lui: el face drum. Planul lui
Dumnezeu pentru căsnicie şi cămin depinde de restaurarea acelor feluri de conducere pe care le
descrie Biblia. O astfel de conducere trebuie să se bazeze pe două fundamente: responsabilitate şi
credincioşie. Ele pot fi cultivate în aproape fiecare situaţie.
Caută să înţelegi cât mai bine Cuvântul lui Dumnezeu, pregăteşte-te să-L slujeşti şi, cumulat
cu perfecţionarea şi întărirea caracterului tău creştin, vei deveni un bărbat al lui Dumnezeu, cu totul
pregătit pentru orice lucrare bună, deci şi pentru a fi cap al casei tale.
Cum se pregăteşte o femeie pentru căsnicie ?
( secţiune scrisă de soţia autorului, Ruth Prince )
În generaţiile trecute, pregătirea fiicelor de către mame şi bunici era o parte normală din
viaţa lor de zi cu zi. Astăzi lucrul acesta se întâmplă rar. Situaţia s-a schimbat mai ales o dată cu
‘emanciparea’ femeii. Deşi a adus multe avantaje, statisticile arată la fel de multe puncte slabe.
Viaţa de familie s-a deteriorat, mulţimi de femei sunt nemulţumite şi neîmplinite.
Fie că o femeie se căsătoreşte sau nu până la urmă, pregătirea pentru căsnicie o va face
capabilă să găsească împlinire în viaţă !
Aceleaşi calităţi care o fac pe o femeie plăcută în faţa Domnului o vor face plăcută şi pentru
partenerul ei. Trebuie să te hotărăşti în inimă că vrei să fii ceea ce te-a creat Dumnezeu să fii.
Numai după aceea poţi să începi să te gândeşti cum să ajungi acolo. Nu începi prin a găsi un
partener, ci începi cu tine însăţi.
1.Ajutor.Gen. 2:18-caracterul unei femei îşi găseşte exprimarea şi împlinirea ajutând.
Pregăteşte-te să fii un ajutor. Până când nu te-ai căsătorit, nu poţi să ştii exact ce fel de ajutor va
trebui să fii. Totuşi, în mod normal, primul mod al unei femei de a-şi ajuta soţul este de a face un
cămin pentru el. Acest lucru este valabil indiferent de vocaţia soţului şi fie că soţia este sau nu o
soţie cu serviciu. De obicei soţia este cea care face cumpărăturile, găteşte, decorează casa,
modelează caracterele copiilor. Ea crează o atmosferă de dragoste şi încurajare, de pace şi de
stabilitate, împărtăşeşte binecuvântările şi recompensele reuşitelor soţului.
Faptul că treburile casei sunt interesante şi provocatoare sau că ele sunt monotone şi greoaie
sunt determinate de atitudinea ei. Dacă îţi vei pregăti acum atitudinea şi îţi vei vedea viitorul cămin
ca şi mijloace de a-ţi exprima dragostea şi mulţumirea faţă de Dumnezeu şi faţă de soţul tău, vei
face şi primul pas spre a fi o soţie fericită, plină de succes şi împlinită.
Soţia care îşi continuă cariera sau care are un serviciu pentru a ajuta la susţinerea familiei,
se va găsi mereu într-o stare de tensiune între primul său rol de ajutor şi acest al doilea rol. Cel mai
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semnificativ sfat pe care îl pot oferi este să-ţi vezi clar priorităţile şi să faci tot ce-ţi stă în putere să
păstrezi pe primul loc rolul tău primar. Soţia din Prov. 31:10-31 este exemplul unei astfel de femei
care a îmbrăţişat viziunea de a fi un ajutor.
2.Cultivă relaţia ta cu Domnul. Poţi intra mai repede în planul pe care Dumnezeu l-a făcut
pentru tine alegând de bună voie să te apropii de Dumnezeu şi să auzi ceea ce îţi spune personal în
fiecare zi. Frumuseţea deplină şi potenţialul unei femei nu vor fi niciodată împlinite dacă ea este
subdezvoltată sau nedezvoltată spiritual. Dă-i lui Dumnezeu cel mai bun timp al tău. Din ziua în
care L-am întâlnit pe Isus mi-am făcut o practică de a nu vorbi cu nimeni altcineva până când nu am
vorbit cu Domnul. Roagă-te după o listă de rugăciune. Nu-L limita pe Dumnezeu la timpuri
personale: ai întotdeauna deschisă linia pentru conversaţie cu El. Asigură-te că Dumnezeu este pe
primul loc în viaţa ta. Oamenii se întorc la obiceiurile rele cu paşi mărunţi, aproape imperceptibili.
Nu pierde ceea ce ai !
3.Cultivă o apreciere echilibrată despre sine. Multe femei se căsătoresc cu bărbatul greşit
sau nu au succes în căsnicia lor pentru că nu au stabilit o valoare suficient de înaltă despre sine. Din
punctul de vedere biblic, aceasta înseamnă înţelegerea preţuirii de care se bucură în ochii lui
Dumnezeu, ca fiice ale Lui, răscumpărate prin jertfa lui Isus.
Un rezultat important al dobândirii acestei aprecieri este că vei putea să-ţi încurajezi şi să-ţi
zideşti mai bine soţul. Rar există bărbaţi care se pot dezvolta dincolo de aşteptările soţiei lui.
Părerea ei despre el este vitală pentru succesul lui. Soţia care vede tot potenţialul soţului ei îl poate
încuraja, se poate ruga pentru el şi apoi să aibă încântarea de a vedea cum Dumnezeu aduce la
îndeplinire acel lucru.
4.Fii gata să înveţi. Caută să te dezvolţi în cât mai multe domenii posibil. Asigură-te că
acorzi timp şi îndeletnicirilor practice. Poţi găsi o gospodină ocupată care ar vrea să te aibă ca şi
ucenică sau ca ajutor o seară sau două pe săptămână. Dacă amâni, tu însăţi vei fi motivul pentru
întârzierea ocaziei de a-ţi întâlni partenerul. Dumnezeu te vrea pregătită !
Evită cu seriozitate ocupaţiile pasive care îţi golesc fiinţa şi îţi îngreuiază sentimentele, în
special televizorul. Eşti o creaţie frumoasă cu viaţa lui Dumnezeu în tine. Nu vei putea să
recuperezi niciodată o zi pierdută - sau o oră pierdută. Relaxează-te prin toate mijloacele, dar
relaxează-te în feluri care te zidesc. Foloseşte-ţi acum timpul cu înţelepciune. Pe măsură ce
responsabilităţile tale cresc, timpul tău liber va descreşte.
5.Fii gata să slujeşti. Nu există un mod mai bun pentru o femeie de a-şi exprima dragostea
faţă de soţul ei decât acela de a-l sluji. Soţia iubitoare îşi va studia soţul şi va învăţa să anticipeze
nevoile lui chiar înainte ca el să ceară . Roagă-l pe Domnul să-ţi arate acele îndemânări care te vor
pregăti să fii ajutorul soţului tău. Cu siguranţă că ele nu se vor limita la treburi gospodăreşti.
M-am străduit să fiu silitoare în a face pentru Derek acele lucruri pe care nu le poate face
nimeni altcineva. În rest, deleg pe altcineva. Una din responsabilităţile mele cele mai importante
este să-l protejez de întreruperi de care nu este nevoie şi de oameni care fac propuneri nemotivate în
timpul rezervat lui.
6.Fii gata să te adaptezi priorităţilor soţului tău. Datoria soţiei este să fie flexibilă, gata să
se adapteze dorinţelor soţului ei pentru că el este capul. Acasă, soţia ar trebui să fie o regină, dar
soţul este regele !
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Eu o admir pe Rebeca pentru că şi-a părăsit casa, familia şi cultura ca să meargă cu un
slujitor spre un viitor necunoscut şi să se căsătorească cu un bărbat pe care nu îl întâlnise încă. Ea a
dat dovadă de credinţă şi de adaptare. O admir şi pe Sara, care a lăsat în urmă siguranţa din Ur ca să
călătorească împreună cu soţul ei aproape toată viaţa.
Ai nevoie de flexibilitate nu numai pentru mişcări importante, ci şi în lucrurile mici din
viaţa de zi cu zi.
7.Învaţă să te rogi şi să mijloceşti pentru alţii. Există două avantaje pentru femeile
necăsătorite care sunt mijlocitoare. În primul rând, aceasta le ia gândurile de la ele însele, de la
problemele lor şi de la statutul lor de femei singure (dacă aceasta este o problemă pentru ele). În al
doilea rând, aceasta le pregăteşte să mijlocească pentru soţii lor. O mare parte din succesul soţului
tău va depinde de capacitatea ta de a mijloci. Roagă-L pe Dumnezeu să te aducă împreună pentru
rugăciune cu o altă femeie care gândeşte în aceeaşi direcţie. Matei 18:19. Dacă înveţi să te rogi cu o
parteneră, aceasta te va pregăti să te rogi în unitate cu soţul tău.
8.Învaţă să ai grijă de trupul tău. Avem nevoie de trupuri puternice şi sănătoase ca să
împlinim planul lui Dumnezeu pentru vieţile noastre. În ultimiii cinsprezece ani a existat o
orientare uimitoare spre mâncăruri naturale, care nu sunt preparate cu zahăr, făină, carne în sânge şi
grăsimi. Mulţi bărbaţi şi multe femei de vârstă mijlocie care au suferit atacuri de inimă sau au
probleme cardiovasculare majore găsesc ajutor în regimul alimentar şi exerciţii fizice. Tinerii pot
profita de tot cee a ce s-a învăţat şi s-a evitat astfel din greşelile şi bolile generaţiilor anterioare.
Hrănirea familiei şi dezvoltarea obiceiurilor de a găti mâncăruri bune este responsabilitatea
femeii. Cu cât înveţi mai multe înainte să te căsătoreşti şi cu cât te pricepi mai bine la cât mai multe
reţete atrăgătoare, cu atât vei fi mai pregătită să îţi menţii soţul şi copiii sănătoşi şi puternici.
Un avantaj în plus: femeile cu formă fizică şi hrănite corespunzător au sarcini mult mai
uşoare, dar şi bebeluşi mai sănătoşi.
9.Studiază comportamentul femeilor din căsniciile exemplare. Priveşte în jurul tău la
femeile căsătorite pe care le cunoşti. Roagă-L pe Duhul Sfânt să-ţi arate calităţile potrivite pentru
tine (şi lucrurile de care să te fereşti ! ). Nu încerca să fii o copie la indigo a cuiva. De asemenea
nu uita că într-o zi vei juca rolul de model pentru cineva, dacă te pregăteşti cu seriozitate şi continui
să te dezvolţi şi după căsnicie. Vei fi în stare să spui: ‘Şi voi ar trebui să-mi urmaţi exemplul, după
cum şi eu îl urmez pe al lui Hristos.’ (1 Corinteni 11:1 N.T. pe înţelesul tuturor).
10.Încrede-te în Dumnezeu. Fii gata să aştepţi. ‘Domnul ... nu lipseşte de nici un bine pe
cei care umblă în neprihănire.’ (Ps. 84:11). De prea multe ori femeile încep o căsnicie pentru că le
este teamă că nu vor mai avea o altă şansă. Apoi ele învaţă că era mai bine să fie singure decât
căsătorite cu bărbaţii nepotriviţi. Vieţile lor devin nişte epave şi deseori se întâmplă aceasta şi cu
vieţile copiilor şi nepoţilor lor.
Pe de altă parte, cunosc femei care au căutat împlinire în vieţile lor personale şi în carierele
lor până când Dumnezeu le-a adus partenerul ideal.
11.Pune-ţi ţinte şi priorităţi. După ce îţi pui ţinte, poţi să-ţi stabileşti priorităţile care te vor
conduce la acestea. Nu încerca să faci totul deodată. Începe să-ţi foloseşti timpul conform gradului
de importanţă al fiecărei activităţi. În timp ce îţi schimbi priorităţile, viaţa ta va începe să se
schimbe.
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Locul celibatului.
Pentru creştinii dedicaţi, scopul final în viaţa de pe acest pământ nu este să se căsătorească,
ci este să facă voia lui Dumnezeu. Pentru Isus Însuşi, voia lui Dumnezeu nu a inclus căsnicia în
timpul vieţii Lui în trup. Satisfacţia de durată şi împlinirea în viaţă au un singur fundament de
neschimbat: să găseşti şi să faci voia lui Dumnezeu.
Poate că aceasta este o problemă pe care nu ai confruntat-o niciodată cu sinceritate. Pur şi
simplu ţi-ai făcut din căsnicie o ţintă şi te străduieşti să ajungi la ea - dar fără să fi avut succes până
acum. Tu spui: ‘ M-am rugat încontinuu pentru un soţ [sau pentru o soţie], dar Dumnezeu nu a
răspuns.’ Ai uitat că şi ‘nu’ este un răspuns.
Ps. 46:10; 85:8 – va fi nevoie de timp, de sacrificiu şi de auto-disciplină ca să ajungi la acel
loc de linişte interioară în care Îl poţi auzi pe Dumnezeu vorbind. Aceasta poate însemna mai puţin
timp în faţa televizorului sau la telefon cu prietenii ori în activităţi sociale. S-ar putea să trebuiască
să laşi la o parte ziarul sau revista şi să petreci ore în şir, singur cu Biblia. Dar orice trebuie să faci,
nu există nici un înlocuitor pentru auzirea vocii lui Dumnezeu. Preţul plătit poate părea mare, dar
răsplata întrece cu mult acest preţ !
Poţi fi sigur de un lucru: dacă planul lui Dumnezeu pentru tine este să rămâi necăsătorit/ă,
nu vei găsi niciodată pace adevărată sau satisfacţie atâta timp cât te străduieşti să te căsătoreşti. Şi
dacă, după toate acestea, vei reuşi să te căsătoreşti, nu vei rezolva nemulţumirile tale adânci,
interioare. Nefericitul tău partener poate deveni şi el/ea o victimă a acestora.
Dedică-te cu toată inima să-I slujeşti lui Dumnezeu în starea ta actuală, şi lasă viitorul în
mâinile Sale. Atitudinea ta de încredere tăcută te va ţine deschis pentru orice călăuzire pe care
Domnul intenţionează să ţi-o dea pe acest drum. O persoană a cărei minte este încontinuu ocupată
cu gânduri de căsătorie poate pierde călăuzirea lui Dumnezeu într-un domeniu şi începe astfel să
meargă pe un drum greşit în viaţă.
Care sunt motivele principale pentru care un creştin ar putea avea nevoie să rămână
necăsătorit ? Acestea pot fi împărţite în două categorii: naturale şi spirituale.
Motive naturale. a)fizice: defecte congenitale serioase (ex. mongolismul [sindromul Down],
paralizia cerebrală etc.);
b)psihice: retarzi, schizofrenici etc.
c)sociale: 1.nevoia îngrijirii unui membru al familiei bolnav pe o perioadă
îndelungată de timp; 2.unde numărul bărbaţilor creştini pregătiţi pentru căsnicie este mai mic decât
cel al creştinelor dedicate din aceeaşi treaptă de vârstă. Într-o astfel de situaţie, multe dintre creştine
iau înţeleapta hotărâre că este mai bine să rămână necăsătorite şi să se dedice Domnului cu toată
inima decât să tragă la acelaşi jug cu un bărbat căruia îi lipseşte dedicarea spirituală adevărată.
Motive spirituale. Pentru Pavel, celibatul nu era un sacrificiu. Era un dar de la Dumnezeu.
El era fericit în acea stare. El ar fi fost nefericit dacă s-ar fi căsătorit. Nu a fost nici o decizie pe care
el a ajuns să o ia. Dumnezeu, în înţelepciunea Lui nelimitată, i-a acordat acest dar lui Pavel. Pavel,
la rândul lui, l-a primit şi l-a folosit pentru scopul pentru care i l-a dat Dumnezeu. Dacă Pavel ar fi
fost căsătorit, ar fi urmat inevitabil unul sau două rezultate: fie căsnicia lui ar fi fost un dezastru, fie
nu şi-ar fi îndeplinit sarcina vieţii lui.
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Departe de a pretinde starea de celibat, Pavel presupune că un episcop ar trebui să fie un
bărbat căsătorit, cu o familie.
Având de-a face cu femei singure şi cu perechi căsătorite, un pastor are deseori nevoie de
părerea specială a unei soţii care îi poate da o altă perspectivă. El are nevoie şi de protecţia unei
soţii în situaţii în care ar fi altfel expus la ispite sexuale. Este nedrept ca un slujitor să trebuiască să
petreacă mult timp cu femei, fie în consiliere, fie rugându-se pentru ele, necăsătorit .
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