
  
   Scriptură există multă învăţătură pentru viaţa de familie. 
 
 Geneza 3:18’’nu este bine ca omul să fie singur’’,v.24’’de aceea va lăsa omul pe 
tatăl său şi pe mama sa, şi se va lipi de nevasta sa, şi se vor face un singur trup’’. 
   
  SINGURĂTATEA 
*Singurătatea descrisă pe larg în Scriptură, se referă mai ales la relaţia Om-
Dumnezeu ! 
 
*Relaţia soţ-soţie ! În om era şi un gol în formă de partener de viaţă. 
 
*Relaţia socială ! Luca 2:52’’şi Isus creştea ...şi era tot mai plăcut înaintea lui 
Dumnezeu şi înaintea oamenilor’’.  
 
NU este bine ca omul sa fie singur, din punct de vedere spiritual, social, emoţional, 
fizic. 
 
...................., văd că nu sunteţi singuri, aveţi o mulţime de prieteni, fraţi, părinţi. 
 
’’ Ceea ce face ca oamenii să fie sociabili este incapacitatea lor de a suporta 
singurătatea’’(Arthur Schopenhauer) 
 
Împreună şi totuşi singuri: 
 
Verigheta – “cea mai mica catusa din lume”!?  
 
Există oameni care nu vor să se căsătorească, pentru că nu vor să poarte 
responsabilitatea unui partener, a copiilor, ei vor să fie liberi. Aceşti oameni văd 
căsătoria ca pe o temniţă. În loc să vadă că zidurile căsătoriei sunt făcute pentru a-i 
protejeza , ei văd căsătoria ca pe o fortăreaţă în care stau închişi. De aceea aleg 
concubinajul. 
 
“Verigheta nu poate fi asemănată cu o catuşă!”  
Mi-am scos gânditor verigheta din deget şi mă uitam la ea fascinat…  În clipa 
aceea am inteles! De undeva de departe, cineva mi-a şoptit în cuget că realitatea 
este mult mai frumoasa, verigheta este în realitate o “coroana” de aur, iar nunta 
este o festivitate de “încoronare”! 
 



 1 Petru 2:9’’voi sunteţi o preoţie împărătească’’. Marele Preot purta o mitră pe 
cap, iar pe acea mitră era săpată expresia:’’Sfânt Domnului’’. Sunt biserici care 
pun pe capul mirilor o imitaţie de acest fel. În batjocură unii le numesc pirostrii. 
 
  
 
 CURĂŢIA de la nuntă: 
La nunta din Cana Galileii, din Ioan 2 se vorbeşte despre nişte vase de curaţire 
aflate înainte locului de intrare la nuntă. Ca să te califici să intri la nuntă, în 
familie, trebuia mai întâi să te curăţeşti. La nuntă trebuie să fii curat.Vă mai 
amintiţi de acel om care era în odaia de nuntă, dar nu era îmbrăcat adecvat? Ce s-a 
ales de acel om? 
Domnul poate face minuni în viaţa noastră de căsnicie dacă suntem curaţi, albiţi 
prin sângele Mielului. În lume, fetele se îmbracă în alb doar ca tradiţie, doar 
culoarea a mai rămas însă de multe ori, deoarece lăuntrul lor nu mai este alb de 
mult.  
La altarul de aur când marele preot intra în prezenţa Lui Dumnezeu, trecea mai 
întâi pe la altarul de aramă, şi pe la ligheanul cu apă. Altfel era de rău.  
 
La nunta din Cana a fost invitat şi Isus, şi s-a şi dus. Oh, câte nunţi sunt făcute fără 
Isus. La câte nunţi nu este invitat, dar nu se duce.  
 
 Isus: umpleţi vasele acestea. Fiecăruia dintre noi se adresează Domnul. Psalm 
23’’paharul meu este plin Doamne’’. Este vasul tău plin!? Frate vreau să mă 
căsătoresc, pentru că am atâta dragoste de oferit, putere,chibzuinţă, încât vreau să 
le împărtăşesc cu cineva. 
 
Umpleţi-le!  Este greu să fim plini mereu, dar este o poruncă. Umpleţi-vă dacă 
vreţi să fiţi o binecuvântare.Trăiţi viaţa de credinţă în mod plenar. 
 
Ascultarea în curăţie atrage minunea Lui Dumnezeu care soluţionează falimentul.  
  
 Când vă veţi confrunta cu falimentul, pentru că veţi confrunta, unde sunt 
oameni sunt şi probleme, dar să mai ştiţi şi că unde este Isus sunt şi soluţii. Dacă 
însă Isus nu este prezent nu sunt nici soluţii. De aceea prin ascultare îL veţi avea pe 
Domnul Isus prezent în permanenţă lângă voi.   
 El va fi atunci cadoul şi binecuvântarea voastră, Însoţitorul vostru pe drumul 
vieţii. 
   Faci tot ce poţi şi poţi doar ceea ce vrei ! 
 



  
 Familia este regatul în care soţul si soţia sunt “rege” si “regina”! Pentru ca 
nu este practic sa purtam toata ziua cununile pe frunte, oamenii s-au gândit sa facă 
nişte copii mai mici ale lor, pe care să le putem purta întotdeauna pe deget. 
  
 Căsnicia este locul unde suntem “domn” si “doamnă”. În ochii partenerului 
nostru de viaţă suntem pe locul întâi!  
 Nu conteaza cum mă privesc ceilalţi şi nu contează câte parale fac în ochii 
lor. Când trec pragul casei mele, intru în regatul în care sunt rege, iar la uşa mă 
întâmpină cu un zambet “regina”, şi prinţii şi prinţesele mele. 
  
 Adi, daca vrei sa fii tratat ca un rege, tratează-ţi soţia ca pe o regină! 
 
 Doamne, ajută-ne să trăim la înălţimea acestor frumoase realităţi! 
 
 Curăţia de la nuntă aduce cu ea bucuria ! Bucuria este atât de necesară. Te 
apropii uşor de un om vesel.Un om vesel este sociabil, uşor abordabil. Nu te temi 
de un om vesel. Bucuria este rodită de Duhul Sfânt în noi.  
Prov.15.13’’O inimă veselă înseninează faţa; dar când inima este tristă, duhul este 
mâhnit.’’ 
 Mă uit câteodată la mulţimea de poze care se fac la o nuntă. Nu-i rau! Dar ar 
trebui să ne dăm seama că acestea sunt toate poze de la linia de “Start”!   
Dumnezeu ne va fotografia şi ne va răsplăti după felul în care trecem linia de 
sosire. Mulţi au un “start” foarte promitator, dar câţi ştiu să termine cursa aşa cum 
se cuvine? 
Nunul este cel ce declară la sfârşit că ai terminat cu bine călătoria. Nunul arată 
viaţa de la urmă.Sfârşitul vieţii ne va introduce într-o altă nuntă, perfectă, 
desăvârşită. 
 “Şi au trait fericiţi până la adânci bătraneţe” este o posibilitate, cu condiţia 
ca fiecare să-şi facă partea sa în acest proiect care se numeste viaţa de căsnicie. 
 
DRAGOSTEA . 
-Dragostea este singura forţă din Univers care poate uni pe cei doi ca să-i faca 
“una”. In matematica dragostei, unu plus unu vor face intotdeauna “UNU”!  
 
-Dragostea te face vulnerabil, dar şi maleabil.  Se spune adesea ca “dragostea este 
oarba”. Expresia este doar în parte adevarată. Dragostea nu orbeşte, ci deformeaza 
realitatea, făcându-ne să nu vedem “defecte” în fiinţa iubită. 
Când apar discuţii în contradictoriu între soţi, problema este lipsa iubirii, şi nu alte 
motive cum se susţine adesea.   



 
Filipeni 4.3’’tovarăş de jug’’. Ce frumos! 
 
Ilustraţie cu profesorul care a întrebat elevii:’’de ce doi oameni care stau unul 
lângă altul, ţipă unii la alţii?’’Nu aud? 
Nu, deşi fizic sunt aproape, inimile lor sunt atât de departe una de alta încât este 
nevoie de ţipete ca să audă o astfel de inimă împietrită. Dar două inimi care se 
iubesc, uneori se înţeleg doar din priviri, în şoaptă. 
 
“Corecteaza si mustră în privat, în public încurajează şi laudă!” 
 
Oh, cate familii am vazut deformate si distruse pentru ca n-au ştiut să trăiască acest 
principiu!  
Barbaţi care au zis in public: “Lasă dragă, nu te băga şi tu, ca tu nu ştii nimic!”  
Câti bărbaţi am vazut lăsându-şi umerii jos şi pâlind la faţa, cand femeia lor a zis: 
“Cine ma ajută şi pe mine, că bărbatul meu nu este în stare de nimic!” 
 
 
 Ştiţi care este diferenţa dintre contract şi Legământ? 
 
Contractul are loc între două persoane, pe când legământul se face între trei 
persoane: tu, ea şi Dumnezeu. De aceea divorţul este strict interzis. Nu poţi rupe 
legământul cu Dumnezeu, fără să plăteşti scump. Înţelegeţi? Ce s-ar fi întâmplat 
dacă Avraam ar fi rupt legământul cu Domnul ? 
 
Legământul căsătoriei. Legământul căsătoriei presupune să renunţi la drepturile 
tale. Când spui "Da", ar trebui să însemne „Îţi dau tot ce am eu. Îţi dau trupul 
meu, banii mei, bunurile mele, visurile mele; am să te apăr, chiar dacă ar trebui 
să-mi dau viaţa pentru tine. Am să fiu sincer cu tine şi voi fi fără ascunzişuri faţă 
de tine în orice privinţă". 
 
 
   [[[ Ce să fac ca să mă căsătoresc ? 
 
Am observat că există o dublă şi reciprocă nedumerire în materie de căsătorie: cei 
care nu s-au căsătorit încă şi au ajuns să treacă de 20-25 de ani se întreabă: „Cum 
au reuşit oare ceilalţi?” cei care s-au căsătorit se miră: „Ce li se pare aşa de greu şi 
complicat?” 
Am stat de vorbă nu demult cu un băiaat de aproximativ 28 de ani şi am fost 
surprins să-l aud întrebându-mă: 



- „Ce ar trebui să fac? Oare nu este adevărat că Dumnezeu rânduieşte căsătoriile? 
Dacă vrea El să-mi trimită pe cineva, mai trebuie să mă duc eu să caut?” 
- I-am răspuns: „Ce găseşti scris în Biblie?  
 
 „Preaiubiţilor Săi, El le dă pâinea ca prin somn”, dar asta nu este un îndemn 
la lene şi nici nu asigură pe nimeni că pâinea ne aşteaptă dimineaţa înaintea 
uşii… Iţi aduci aminte cum şi-a căsătorit Avraam băiatul, pe Isaac? 
  
 Tatăl tuturor credincioşilor n-a spus: „Dacă Dumnezeu vrea să-mi însor 
băiatul cu una dintre rudele noastre monoteiste, să-mi trimită El fata aici la noi…  
 
Avraam a pus la cale o expediţie, a cheltuit bani şi l-a trimis spre rudele sale pe cel 
mai important slujitor al casei sale, „care era îngrijitorul tuturor averilor lui” (Gen. 
24:2). Din calitatea solului trimis în căutarea unei neveste potrivite pentru fiul său 
ne dăm seama de importanţa acordată de Avraam acestei probleme. 
 
-Prietenul meu a oftat şi mi-a spus: „Da, dar acest rob a avut şi el nevoie de un 
semn din partea Domnului …” 
 
I-am răspuns: „Cred că şi aici citim în text mai mult decât vrea el să ne spună. Eu 
nu cred că a fost ceva supranatural… cel puţin nu aşa de supranatural cum 
am ajuns să credem unii dintre noi. Gândeşte-te bine, omul trimis de Avraam era 
un om chibzuit şi foarte bun administrator. El ştia ce multă avere va moşteni Isaac 
şi de câtă hărnicie va trebui să dea dovadă noua lui soţie. Robul a gândit ca 
un… rob. Logica lui este una administrativă: „Doamne, fă ca fata căreia îi voi zice: 
«Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau» şi care va răspunde: «Bea, şi am să dau de 
băut şi cămilelor tale», să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul tău Isaac!” 
 
 Probabil că dacă Avraam ar fi trimis ca sol un poet, ar fi cerut un altfel de 
semn: „Fata care îmi va răspunde cu o poezie” sau dacă ar fi trimis ca sol un 
cântăreţ, semnul cerut ar fi fost: „Fata pe care o voi auzi cântând azi aici la 
fântână”.  
 Dacă solul n-ar fi avut prea multă minte, probabil că el ar fi spus: „Doamne, 
scoate-mi-o în cale pe cea mai frumoasă, pe cea cu silueta cea mai plăcută, pe cea 
care are gropiţe în obraji şi o şuviţă de păr pe frunte, căzând peste năsucul ei cârn 
… 
 ” Un altfel de rob ar fi cerut … altceva … Robul trimis de Avraam a cerut 
însă o fată harnică, pentru că aceasta era valoarea maximă pe care o preţuia el, ca 
administrator, într-o viitoare gospodină din casa lui Isaac. Supranaturalul s-a grefat 
atunci pe această foarte normală şi obişnuită preocupare a robului cu averea căreia 



îi era administrator. Eu cred că voi, băieţii, trebuie să dovediţi aceleaşi preocupări 
ca Avraam pentru găsirea unei soţii potrivite. 
 1.În primul rând, ar trebui să vă daţi seama că o astfel de soţie trebuie 
„găsită”, adică este nevoie de o preocupare specifică pentru rezolvarea acestei 
probleme.  
 2.În al doilea rând, cred că trebuie să-i acordaţi o prioritate majoră care să se 
vadă din resursele pe care i le alocaţi. Gândeşte-te că toată gospodăria lui Avraam 
a avut de suferit din cauza absenţei principalului ei administrator. Este o vreme 
când toate celelalte preocupări ale voastre trebuie neglijate într-o oarecare măsură 
pentru ca să vă căutaţi o soţie. 
 3. În al treilea rând, cred că veţi căuta o soţie după cum sunteţi croiţi fiecare 
dintre voi, după specificul personalităţii voastre. Vă veţi uita la calităţi care vor da 
pe faţă cum ierarhizaţi voi valorile din viaţa voastră. Veţi fi surprinşi când veţi 
observa că „spiritualitatea” voastră închipuită nu vă va împiedica să vă uitaţi mai 
degrabă la silueta şi profilul fetelor, la vârsta lor, decât la calitatea caracterului 
lor… Cu căsătoria este ca şi cu cumpărarea pe credit: vezi ceva, îţi place, o iei şi 
mai târziu … plăteşti. 
 „Dacă vreţi să faceţi casă bună cu cineva, luaţi-vă o fată harnică şi curată.  
  
 Un alt păstor ne-a spus: „Băieţi, nu vă înşelaţi cu silueta ei de acum. 
Uitaţi-vă cum arată tatăl şi mama ei. Fetele au tendinţa genetică să ajungă la 
înfăţişare aşa cum sunt mamele lor. Dacă vă place mama ei, mergeţi mai departe. 
Dacă nu vă place cum arată mama ei, mergeţi în … altă parte. Dacă vrei să-ţi iei o 
soţie bună, caută fata unei mame pe care o respecţi!” 
 
Cineva cu o foarte mare şi tristă experienţă ne-a spus: 
„La început, toate fetele sunt foarte timide, foarte cuminţi şi foarte … ascultătoare. 
Dacă vreţi să aflaţi însă cum vor fi mai târziu în cadrul familiei, duceţi-vă în 
familia fetei acum şi fiţi foarte atenţi la felul în care se poartă ea acum cu mama ei 
şi, mai ales, cu tatăl ei. Aşa se va purta mai târziu şi cu tine. Nu fii încântat că, de 
dragul tău, ea este gata să-şi mintă părinţii sau să se certe cu ei. Mâine te va minţi 
pe tine şi se va certa cu tine. Uită-te cum se raportează ea acum la structurile de 
autoritate din viaţa ei şi vei vedea cum se va comporta ea după nuntă.” 
 
Se spune că dragostea este oarbă; dar căsătoria este cea mai sigură cale de 
vindecare. Dacă vrei o soţie bună, căsătoreşte-te cu una care a fost fată bună la 
părinţi. 
 4.În al patrulea rând, orice vei face, ambalează-ţi preocupările tale în 
rugăciune. Fă din convorbirea cu Dumnezeu cel mai important dialog al căutărilor 
tale. „Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările” (Prov. 3:6). 



Mănâncă mult peşte înainte de căsătorie,(ca sa ai vederea bună), pentru ca după aia 
să nu-ţi plângă ochii de la ceapă.  
Secretul vieţii de căsnicie: Alege ce iubeşti, iar apoi iubeşte ce ai ales. Dacă nu vei 
alege însă cu înţelepciune şi prin călăuzirea divină, vei ajunge ca cel ce a zis 
oftând: „Se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este 
înainte de căsătorie şi după funeralii.” 
  Ajutor potrivit cu ceea ce sădeşti! 
 5.În al cincilea rând, fii sigur că îţi restrângi aria căutărilor la „rudele tale de 
la râu, din Mesopotamia”, adică din poporul lui Dumnezeu. Nu-ţi lăsa inima şi 
ochii să zăbovească printre fetele filistenilor. De ce? Oare nu sunt fete „în lume”, 
care sunt de zece ori mai bune decât fetele din Biserică? S-ar putea să fie aşa, dar 
„dacă te căsătoreşti cu o fată care nu-L are pe Dumnezeu ca tată, să ştii că-l vei 
avea drept socru … pe Dracu!   
  Bunul simţ va evita nu numai divorţurile, ci şi unele … căsătorii.  
Dacă părinţii sunt o alegere a lui Dumnezeu pentru noi, tovarăşul de viaţă trebuie 
să fie o alegere a noastră pentru Dumnezeu … 
 Ca şi bărbat căsătorit, îmi este tare greu să înţeleg cum de nu vă puteţi 
căsători voi, de ce vă este aşa de greu? Robului lui Avraam nu i-a fost teamă că nu 
găseşte fete la fântână. Problema lui a fost că erau prea multe şi nu ştia pe care 
dintre ele să o aleagă. Cu atâtea fete în jur …]]] 
 
 Mai toate divorțurile din rândul cuplurilor creștine arată că cel puțin una 
dintre părți, posibil amândouă au încetat să mai pună cel puţin una dintre cele 4 roţi 
ale carului Evangheliei din Fapte 2.42. Atunci scopul lor nu mai este să fie pe 
placul Domnului, ci al lor personal. 
 
 Pe versanții munților Cascadelor din statul Washington există arbori de 700 
de ani. Motivul pentru care acești copaci au rezistat atât de mult este simplu. 
Pădurile acestea sunt destul de umede astfel că atunci când fulgerul lovește este 
foarte puțin probabi ca vreo scânteie să aprindă pădurea. În timp ce alte păduri ard 
la fiecare 50,60 de ani acestea rezistă. Acestea sunt căsătoriile care au la baza lor 
dorința de a fi pe placul Domnului. Și în ele lovesc fulgere: ispite sexuale, lipsă de 
comunicare, neîmpliniri, însă dacă sunt udate de o dedicare continuă Lui 
Dumnezeu, focul devastator nu le va afecta. 
 
 


