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RECENZIE CARTE

Căsătorie sfântă

„Dacă poporul Meu...”

(Gary Thomas, Kerigma, Oradea, 2007)
n această lună doresc să vă aduc
în atenție cartea „Căsătorie sfântă”,
scrisă de Gary Thomas. Deși
există foarte multe cărți care au ca subiect principal căsătoria, Gary Thomas
prezintă o perspectivă diferită asupra
relațiilor din familia creștină. „Cartea
aceasta privește și ne îndreaptă gândul
dincolo de căsătorie. Tema principală
este creșterea spirituală; căsătoria nu
este decât contextul”. Încă din primul
capitol ni se sugerează că nu fericirea
este scopul ultim al căsniciei, ci sfințirea celor doi parteneri: „Dacă Dumnezeu
a proiectat căsătoria mai degrabă pentru a ne face sfinți decât pentru a ne
face fericiți?”
Pe măsură ce parcurgem cele 13
capitole ale cărții suntem îndemnați să
aflăm cum poate o căsnicie să schimbe
în bine viața noastră spirituală și cum
putem deveni tot mai asemănători cu
Hristos. Scopul principal al relației de
căsătorie este să-I fim plăcuți lui Dumnezeu, iar dacă privim această relație
ca pe o poartă de intrare spre sfințenie
vom deveni mult mai atenți la ce vrea
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Dumnezeu să schimbe în viața noastră.
Gary Thomas afirmă că relația de
căsătorie ne învață să iubim, să îi respectăm pe cei din jurul nostru și să
iertăm; totodată, ea dezvoltă în noi o
inimă de slujitor, ne descoperă adevăruri despre Dumnezeu, ne expune păcatul, ne ajută să ne disciplinăm și să
perseverăm în rugăciune și ne face mai
conștienți de prezența lui Dumnezeu.
Însă toate acestea nu se întâmplă de la
sine; de ele vom avea parte doar dacă
pornim pe acest drum cu ideea că bucuriile, încercările, conflictele și sărbătorile
din căsnicie ne pot ajuta să ne apropiem
mai mult de Dumnezeu și să ne dezvoltăm caracterul creștin. „Dacă există
vreun lucru pe care trebuie să-l audă
cuplurile de tineri logodiți, acela este
că o căsnicie bună nu este un lucru pe
care-l găsești, ci unul pentru care trudești”.
Ceea ce face ca această carte să fie
diferită de alte cărți în care se abordează
tema căsătoriei este faptul că autorul
nu ne oferă „trei pași pentru o comunicare eficientă” sau „cheia pentru a
avea o relație mai bună”, ci
ne propune să lăsăm ca
greutățile, conflictele, trădările și dezamăgirile care
apar între noi, ca soț și soție,
să ne ajute să ne pocăim și să
creștem în dragoste față de
Mirele ceresc. Bineînțeles,
ideea pe care o transmite
autorul nu este că trebuie
să fim nefericiți în mariajul
nostru pentru a avea parte
de bogăție spirituală, ci că
trebuie să avem puterea de
a-L lăsa pe Dumnezeu să
folosească circumstanțele
nefavorabile pentru a ne
aduce mai aproape de El.
Una dintre cele mai
dificile lecții pe care le
putem învăța în relația de
căsătorie este cea despre
slujire. Contrar naturii
noastre umane, care își
dorește să fie în centrul
atenției și să primească
totul fără să dăruiască,
Dumnezeu vrea să ne
învețe, prin intermediul

căsătoriei, despre frumusețea de a
renunța la confortul nostru pentru
starea de bine a celuilalt. „Căsătoria
creează o situație în care dorința noastră de a fi slujiți și răsfățați poate fi
înlocuită cu dorința mai nobilă de a-i
sluji pe alții. Când suntem obosiți,
epuizați și ne vine să ne plângem de
milă mai tare ca altădată, avem ocazia
de a ne înfrunta sentimentele de autocompătimire, ridicându-ne în picioare
și slujindu-ne partenerul”.
Pe lângă aceste idei pe care am
încercat să le rezum aici, Gary Thomas
oferă în cartea sa o mulțime de exemple
din viața lui de familie, dar și din relațiile de căsnicie ale unor oameni de
seamă, precum Abraham Lincoln sau
John Wesley.
În zilele noastre, când familia tradițională este atacată din toate părțile,
noi, creștinii avem privilegiul de a-L
mărturisi pe Hristos și prin căsătoria
noastră: nu doar opunându-ne divorțului sau căsătoriilor între persoanele
de același sex, ci și oferind celor din
jur un model de căsnicie de calitate,
roditoare, sfântă.

ANDREEA
ȘTEFĂNICĂ

„Dacă Dumnezeu
a proiectat
căsătoria mai
degrabă pentru a
ne face sfinți decât
pentru a ne face
fericiți?”
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iblia are răspunsuri la orice întrebare pe care ne-o punem și îndemnuri pentru
orice situație în care pot fi puși urmașii lui Hristos, de aceea vreau să amintesc câteva
modalități prin care credincioșii penticostali se pot implica în viața țării în care
ne-a așezat Dumnezeu, căci Domnul ne poruncește tuturor: „Urmăriți binele cetății în care
v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei!” (Ieremia 29.7). Iar celor care cred că acest verset nu se adresează creștinilor de azi
le aduc aminte că suntem doar „străini și călători pe pământ” (Evrei 11.13), fiind deja
strămutați în „...Împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele
Lui, iertarea păcatelor” (Coloseni 1:13b-14). În același timp, însă, suntem și cetățeni ai României,
deci avem obligația ca în această perioadă de „peregrinare” să ne implicăm pentru binele și
fericirea României și a poporului român.
Cea mai importantă modalitate prin care ne putem implica este RUGĂCIUNEA. Orice creștin
știe că trebuie să se roage pentru țară și pentru cei înălțați în dregătorii: „Vă îndemn, dar,
înainte de toate, să faceți rugăciuni, cereri, mijlociri, mulțumiri pentru toți oamenii, pentru
împărați și pentru toți cei ce sunt înălțați în dregătorii, ca să putem duce astfel o viață pașnică și liniștită, cu toată evlavia și cu toată cinstea. Lucrul acesta este bun și bine primit
înaintea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, care voiește ca toți oamenii să fie mântuiți și să
vină la cunoștința adevărului” (1 Timotei 2.1-4). În momente de cumpănă este indicat să ne
unim în rugăciune și post împreună cu alți creștini, ca să mijlocim pentru țară și pentru concetățenii noștri. Însă nu trebuie să ne limităm la atât! Versetul 14 din 2 Cronici, care este
atât de des utilizat în adunările noastre, este precedat de versetul 13 care spune: „Când voi
închide cerul și nu va fi ploaie, când voi porunci lăcustelor să mănânce țara, când voi trimite ciuma în poporul Meu...”. Aceste calamități și urgii sunt urmare a păcatelor poporului (2 Cronici 6.26,28) împotriva lui Dumnezeu, iar noi trebuie să luptăm pentru a nu se
legifera mai multe păcate, pe lângă libertatea de a ucide pruncii nenăscuți, prin avort, lege
cu care, de asemenea, nu suntem de acord, fiind împotriva voii lui Dumnezeu!
Printre cei peste 3.000.000 creștinii care au semnat demersul făcut de Coaliția pentru
familie, pentru schimbarea Articolului 48 din Constituția României, articol care se referă
la căsătorie și familie, astfel încât să se specifice faptul că familia are la bază căsătoria liber
consimțită „între un bărbat și o femeie” în loc de „între soți” au fost și foarte mulți credincioși
penticostali. Deși inițial demersul nostru părea că va fi aprobat fără probleme de cei în drept,
mulți dintre ei asumându-și fără rezerve susținerea lui (probabil și din cauza faptului că
era campanie electorală!), se pare că în prezent unii dintre ei și-au schimbat atitudinea...
Putem să le aducem aminte că suntem susținători ai acestei cauze, în calitate de cetățeni,
trimițând scrisori către Președintele României și către Parlamentul României, în care să le
cerem să-și respecte promisiunea de a organiza referendumul pentru modificare Constituției.
Cei care avem acces la rețelele de socializare precum Facebook, putem posta fotografii
de profil așa cum este cea de mai jos, sau altele, cu versete biblice elocvente pentru toți.
Când ne hotărâm să acționăm, să o facem ca niște copii ai lui Dumnezeu! Să arătăm că slujim singurului Dumnezeu adevărat – prin comportament, prin cuvinte și chiar prin
mesajele pe care le afișăm! Să nu uităm că niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu se întoarce la
El fără rod (Isaia 55.11)! Iar dacă ne rușinăm să afișăm o fotografie cu un verset din Scriptură,
mă întreb cât de viu și adevărat este pentru noi cuvântul lui Dumnezeu?! Iar cunoașterea voii lui
Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită trebuie să fie o prioritate înainte a face orice pas,
știind că „Dumnezeu vorbește însă, când într-un fel, când într-altul...” (Iov 33.14). Și să nu uităm:
indiferent de rezultate, Dumnezeu este în control, iar noi trebuie să rămânem în pace:
„Dar nouă, Doamne, Tu ne dai pace, căci tot ce facem noi, Tu împlinești
pentru noi” (Isaia 26.12).
„De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama
sa, și se va lipi de nevasta sa și se vor face un
singur trup.”
Genesa 2.24

n român i

in

Revizuirea Constituției, Art. 48:
Familia se ntemeia ă pe căsătoria liber
consim ită ntre un bărbat i o femeie...

DANIEL PURDEL,
Redactor - șef

„...dacă poporul Meu,
peste care este chemat Numele Meu se
va smeri, se va ruga
și va căuta fața Mea,
și se va abate de la
căile lui rele – îl voi
asculta din ceruri, îi
voi ierta păcatul și-i
voi tămădui țara.”
(2 Cronici 7.14)

