Aflați prin anagramare numele unui
autor din Biblie și una din cărțile lui.
(Dezlegare în numărul următor)
Dan Matei
DRAGOSTEA
1. Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti
şi îngereşti, şi n-aş avea dragoste, sunt o
aramă sunătoare sau un chimval zăngănitor.
2. Şi chiar dacă aş avea darul prorociei
şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa; chiar dacă aş avea toată credinţa,
aşa încât să mut şi munţii, şi n-aş avea
dragoste, nu sunt nimic.
3. Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă
mi-aş da trupul să fie ars, şi n-aş avea
dragoste, nu-mi foloseşte la nimic.
4. Dragostea este îndelung răbdătoare,
este plină de bunătate; dragostea nu pizmuieşte; dragostea nu se laudă, nu se
umflă de mândrie,
5. nu se poartă necuviincios, nu caută
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folosul său, nu se mânie, nu se gândeşte
la rău,
6. nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr,
7. acoperă totul, crede totul, nădăjduieşte totul, suferă totul.
8. Dragostea nu va pieri niciodată. Prorociile se vor sfârşi; limbile vor înceta;
cunoştinţa va avea sfârşit.
9. Căci cunoaştem în parte şi prorocim
în parte;
10. dar, când va veni ce este desăvârşit,
acest „în parte” se va sfârşi.
11. Când eram copil, vorbeam ca un copil, simţeam ca un copil, gândeam ca un
copil; când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.
12. Acum, vedem ca într-o oglindă, în
chip întunecos; dar atunci, vom vedea
faţă în faţă. Acum, cunosc în parte; dar
atunci, voi cunoaşte deplin, aşa cum am
fost şi eu cunoscut pe deplin.
13. Acum, dar, rămân acestea trei: credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea mai
mare dintre ele este dragostea.
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DIN CUPRINS:

„Şi dacă se scoală cineva asupra
unuia, doi pot să-i stea
împotrivă; şi funia împletită
în trei nu se rupe uşor.”
(Eclesiastul 4:12)

Când Stăpân e Dumnezeu
În viaţa însingurată
Drept cadou venit din cer
Un băiat găseşte-o fată.

(1 Corinteni 13:1-13)

Dezlegare din numărul trecut
COPERTĂ LITERARĂ (5;8): Pavel,
Coloseni

FUNIA
ÎMPLETITĂ
ÎN TREI

Mintea Lui cea infinită
Ştie cum este mai bine,
Căci cei doi pot să reflecte
Chipul Său ca întregime.

„…şi funia împletită în trei nu se rupe
uşor.”
(Eclesiastul 4:12b)

Funie împletită-n trei:
Dumnezeu, soţ şi soţie,
Nu se rupe nici de vrei
Cu un fir din veşnicie.

Cu destin pornit din cruce
Aţi crescut ca sfânt altoi
Spre-a gusta din fructul dulce
A umblărilor în doi.

Vor veni furtuni, talazuri
Funia încercând să taie,
Dar când staţi uniţi în Domnul
Orice val potrivnic, moare.

Când pândesc la colţ ispite
Să v-abată dinspre cer
Voi strigaţi cu voci unite:
„Să plecaţi, noi stăm în El!”

Veţi fi sfântă mărturie
Peste lume, dragii mei,
Cu Cristos în căsnicie
Funie împletită-n trei.

Dacă funia e prea-ntinsă
De vreo neagră tulburare
Cu iubire va fi-nvinsă
Doar cerând şi dând iertare.

Nici un basm cu prinţi sau zâne
Nu cutează să compare
Două vieţi chiar şi plăpânde
Ce îşi scriu povestea-n Soare.

Nu uitaţi că scopul tainei
A doi soţi strânşi în Cristos
E ca în nădejdea slavei
Să se facă mai frumoşi.

pastor Daniel Chereji

FRUMUSEŢEA CĂSNICIEI CU DOMNUL
„…şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.” (Eclesiastul 4:12b)
Gânduri despre importanţa şi frumuseţea vieţii de căsnicie care se desfăşoară
sub privirile Domnului, în umblare şi părtăşie cu El.
n scurta călătorie a celor cinci- trul preocupărilor noastre când El conzeci de ani de căsnicie am ştiut că
duce fiecare pas din viața de familie,
suntem sub privirea Atotputernicând te lași în brațele Domnului și
cului Dumnezeu, bazându-ne pe Cuvânaccepți în totalitate voia Lui, simți butul Lui şi mulţumindu-I pentru promicurie, împlinire și frumusețe.
siunile Sale. În orice situaţie grea am
Peste toate încercările și provocările
fost ne-am zis că vom ieşi din ea, nu ne-am
care apar de-a lungul vieții de familie,
plâns niciodată şi am făcut din post şi
noi, copiii lui Dumnezeu avem siguranța
rugăciune regula de aur a familiei noasîmplinirii promisiunilor Lui față de noi
tre.
”...până la bătrânețea voastră, Eu voi
Nu am uitat niciodată mesajul din Efi același, până la căruntețea voastră
clesiastul 4:12b. Mai întâi, Tatăl cevă voi sprijini .V-am purtat și tot vreau
resc, apoi ea/el şi ultimul: eu.
să vă mai port, să vă sprijin și să vă mântuiesc”. (Isaia 46:4)
Maria şi Aurel Matei
De aceea nu putem decât să fim plini
de recunoștință și mulțumire.
”Ferice casa unde este Domnul
Lola și Dan Matei
Prietenul cel mai binevenit
Acolo unde dintre toți ce-s oaspeți
Tu o, Isuse, ești cel mai iubit”.
ersurile acestei cântări exprimă cu adevărat secretul unei
căsnicii frumoase și împlinite. Atunci când Dumnezeu este în cen-
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dată împlinită condiţia: „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.” (Efeseni 5:31), cei doi se
avântă în frumoasa şi minunata călătorie
a noii familii. Ca unul care mi-a făcut
parte şi mie Domnul de ea, pot să spun
că viaţa de căsnicie este minunată. În fiecare zi ai experienţe noi (atât cele cu zile
senine dar şi cele cu zile mai noroase),
dar ce este frumos e că toate acestea
lucrează spre desăvârşire, spre formare,
spre cunoaşterea mai profundă a Domnului şi a unuia faţă de celălalt.
ÎL lăudăm pe Domnul pentru tot ce
ne-a dat până în clipa de faţă.
Glorie Lui, laudă Lui, mărit să fie Numele Lui.
Florin si Ema Pop

n tot timpul căsniciei noastre de
până acum Dumnezeu ne-a călăuzit în chip minunat, chiar şi în
momente mai dificile am simţit mâna
Lui care ne-a purtat şi am ieşit mai mult
decât biruitori. Acesta este şi motivul
pentru care îi suntem mulţumitori şi recunoscători ştiind că tot ceea ce avem I
se datorează numai Lui.

noastre, strigăm către Domnul iar El ne
vine în ajutor, salvându-ne.
„Dar cei neprihăniţi se bucură, saltă
de bucurie înaintea lui Dumnezeu şi
nu mai pot de veselie.” (Psalmi 68:3)
Ştefan şi Eva Silaghi
DESPRE CĂSĂTORIE
~ Ce legătură tainică este între doi
soți: ei se roagă împreună, suferă împreună... își împart bucuriile ca și necazurile. Viața lor este o viață de dragoste și rugăciune.
Tertulian
~ Căminul este o mică Biserică.
Sf. Ioan Gură de Aur
~ Amândoi sunt un singur trup și un
singur suflet. Împreună se roagă, împreună stau în genunchi, împreună
postesc, unul pe altul se învață, Hristos
se bucură. El trimite pacea Sa peste ei.
Unde sunt ei doi este și El, unde este El
acolo nu este cel rău.
Tertulian

Rodica si Ioan Tincu
rumuseţea căsniciei cu Domnul este plăcută pentru că
Domnul este baza temeliei
noastre. El ne ţine în mâna Lui cea tare.
Conştienţi de faptul că El este în controlul vieţii noastre, nu ne temem de
încercări sau probleme. Şi chiar dacă se
întâmplă ca acestea să apară în vieţile
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venit şi vremea când să mă gândesc la întemeierea unei familii.
După ce i-am spus tatălui meu
despre gândul acesta, am început să
privesc cu un scop la fetele din biserică.
Ştiind din Scriptură că partenerul de viaţă - ,,ajutorul potrivit’’, trebuie cerut de
la Domnul, am procedat în consecinţă.
Ca răspuns am avut un îndemn lăuntric
că fiica familiei Costin şi Maria este
aceea faţă de care simt o atracţie
deosebită. Căutam un prilej să stăm de
vorbă ca să-i pot spune dorinţa mea. Am
convenit să ne rugăm pentru asta. Voiam
să fim siguri că este şi Voia Tatălui nostru ceresc ca să întemeiem o familie. Am
primit încredinţarea cu bucurie. Am
mulţumit Domnului pentru asta.
În urmă cu cincizeci şi şase de ani a
avut loc căsătoria noastră. În căsnicia
noastră am fost şi continuăm să fim binecuvântaţi. N-am dus lipsă de nimic,
avem copii, nepoţi şi strănepoţi. Avem
sănătate, pace şi binecuvântări duhovniceşti. Am avut şi continuăm să avem
o relaţie de familie bazată pe încredere
în Dumnezeu Tatăl, care ne călăuzeşte,
ocroteşte şi ne întăreşte în credinţă. Simţim continuu dragostea Lui.
În toţi aceşti cincizeci şi şase de ani
am fost dezmierdaţii Lui. Da, am avut şi
noi încercări, dar întotdeauna cu ajutorul
Lui am trecut prin ele întăriţi în credinţă,
apropiindu-ne mai mult de El. Dorim ca
şi în continuare să ne bucurăm de tot ce
ne-a dat, trăind după Cuvântul Lui.
„Încrede-te în Domnul din toată
inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea
ta! Recunoaşte-L în toate căile tale, şi
El îţi va netezi cărările.”
(Proverbe 3:5-6)

ulţumim Domnului pentru
căsnicia noastră pe care am
început-o cu El ca temelie
şi piatră de căpătâi. Rugăciunea noastră
este ca Dumnezeu să ne ţină în mâna Lui
în continuare şi părtăşia noastră să fie
deplină împreună cu El. Ne încredem în
El prin orice încercări trecem şi El ne
vine în ajutor. Dragostea şi binecuvântările Lui le simţim în fiecare zi cum
le revarsă din plin peste familia noastră.
Este minunat şi plăcut când stăm în
părtăşie cu Dumnezeu şi El face parte
din familia ta. Ştii că ai un prieten, un
sprijin şi un sfătuitor la vreme de necaz.
„Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseşte
niciodată în nevoi.” (Psalmi 46:1)

Iosif şi Magdalena Miclăuş

Titi şi Sanda Ianoş

4

Silviu şi Mariana Zah
ăsnicia cu Domnul este frumoasă deoarece totul se bazează pe El. Bucuria primită
de la Domnul nu are termeni de comparaţie deoarece pacea, dragostea şi binecuvântările Sale sunt speciale.
Cea mai mare şi mai importantă nevoie a familiei noastre este rugăciunea,
comunicarea zilnică cu Tatăl ceresc.
Umblarea şi părtăşia cu El sunt experienţe deosebite, momente înălţătoare pe
care nu le poţi trăi decât atunci când eşti
copilul Domnului. Trăiţi pentru Domnul
şi legătură strânsă cu El şi veţi fi fericiţi.
„Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se
va muta de la tine, şi legământul Meu
de pace nu se va clătina, zice Domnul,
care are milă de tine.” (Isaia 54:10)

u ce este deosebită viața de
căsnicie a celor credincioși în
comparație cu a celor necredincioși? Nu se pot oare iubi, unul pe
celălalt, cei doi soți, chiar dacă din
preocupările lor lipsește căutarea voii lui
Dumnezeu? Nu-și pot soții necredincioși crește și educa copiii în așa fel
încât în familie să existe dragoste, armonie și respect reciproc? Nu poate o
familie necredincioasă să prospere și să
contribuie la bunul mers al comunității
din care face parte, fără a-L invoca pe
Creator și fără a se simți obligată să mulțumească Celui Preaînalt pentru toate
acestea?
Sigur că răspunsurile la asemenea întrebări depind în mare măsură de starea
spirituală și de (dis)poziția în care se
găsește interlocutorul. Omul credincios
care experimentează o relație autentică
cu Creatorul său îți va spune, fără dubii
și mai ales din proprie experiență, că nu
poate exista căsnicie fericită fără Dumnezeu. De altă parte, cel necredincios îți
va replica că fericirea în căsnicie n-are
nimic de-a face cu credința în Dumnezeu și cu religia în general. Cu alte cuvinte, se poate să trăiești departe de
Dumnezeu și să nu „simți” că ai avea
nevoie sau vreo obligație să-I mulțumești sau să crezi măcar că El există.
Sigur că se poate. Și dovada că așa ceva
este posibil o putem observa singuri, în
fiecare zi, pretutindeni în jurul nostru, în
viața atâtor familii.
Și-atunci, care este elementul acela definitoriu și de o însemnătate crucială
care merită luat în considerare și care
face ca diferența dintre viața de familie
a credincioșilor și cea a necredincioșilor
să fie de o importanță de netăgăduit? Și
răspunsul este unul singur: dragostea din
Dumnezeu.

Fără îndoială, între doi soți necredincioși poate exista dragoste – o dragoste
firească cu care este înzestrată, în mod
natural, orice ființă omenească. Dar
adevărul este că între doi soți credincioși
există o dragoste mult mai profundă – o
dragoste dumnezeiască – ce umple doar
inimile celor ce au fost născuți din Duhul lui Dumnezeu. Fiindcă, mai înainte
de a se îndrăgosti unul de celălalt, cei
doi sunt îndrăgostiți de Dumnezeu. De
aceea, putem afirma fără teama de a
greși că o căsnicie a soților credincioși
este definită de acea relație binecuvântată – Soț-Dumnezeu-Soție –, indestructibilă, pe care Eclesiastul o ilustrează cum nu se poate mai potrivit: „și
funia împletită în trei nu se rupe ușor”
(4:12b).
Atâta timp cât relația personală a soțului / soției cu Domnul este prioritară în
viața fiecăruia dintre cei doi, viața de
căsnicie nu doar că nu va avea de suferit,
ci, dimpotrivă, se va maturiza și va înflori pe măsură ce chipul Domnului Isus
Cristos va căpăta contur tot mai clar în
fiecare din ei. Și, în definitiv, iată modelul suprem al dragostei de soți:
„Și după cum Biserica este supusă lui
Cristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților lor în toate lucrurile.
Bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a
iubit și Cristos Biserica și s-a dat pe
Sine pentru ea”. (Efeseni 5:24-25)
Când acest fel de dragoste străbate și
predomină viața de căsnicie, „funia
împletită în trei” nu se rupe și nu se uzează niciodată, fiindcă Cel ce o ține laolaltă este veșnic și indestructibil.
Mia și Claudiu Lupu
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