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Împreună, la un ţel comun
Textul de bază: Psalmii 16:11

Întroducerea
• În secolul nostru, tineretul nu mai simte nevoia să confirme căsătoria lor într-o
biserică
• Fiind deja cununaţi de fapt nu se schimbă nimic. Sau?
• Sper că perechea din faţă nu practică acest gest numai din cauza tradiţiei
• Pentru un copil a Lui Dumnezeu, dorinţa unei binecuvântări pentru acest pas
este o mare dorinţă
• Ştiind că numai o Binecuvântare Cerească poate garanta şi un succes

Dacă aveţi o bază comună
• Dacă doi copii ai Lui Dumnezeu îşi exprimă dorinţa, că vor să continue viaţa
pe acest pământ într-o părtăşie sfântă, atunci şi baza vieţii trebuie să fie acela
• Ofertele împrejuru lui sunt aşa de atrăgătoare, încât le vine greu să aleagă cele
potrivite pentru ei
• Satana ştie să le ofere într-un ambalaj atrăgător şi dulce
• Dar voi v-aţi hotărât cum s-a hotărât David:
Psalmii 16:2

,,Tu eşti Domnul meu, Tu eşti singura mea fericire!”
• Şi din această convingere a rezultat şi următoarea decizie a lui David
Psalmii 16:11

Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea Feţei Tale sunt bucurii nespuse, şi
desfătări vecinice în dreapta Ta.

Şi aici începe prima problemă într-o căsnicie: cine stabileşte cărarea
vieţii ?
• Cine stabileşte scopul şi ţelul unei căsnicii adevărate şi binecuvântate?
• Este opinia publică, cu ofertele ei infiltrate de spurcăciuni satanice
• Sunt oare părerile şi experienţele prietenilor, „care vor numai binele”?
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• Sunt învăţăturile din tinereţea voastră, transmise din generaţie în generaţie?
• Sau sfaturile celor savanţi, care nici în viaţa lor personală nu pot realiza ceeace
pretind dela alţii
• Ce bine e, că noi avem un ghid, o îndrumare de valoare veşnică
• Noi avem Cuvântul lui Dumnezeu, care ne îndrumă şi ne învaţă
Psalmii 119:105

Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea
mea.
Luca 6:47-48

Dar toţi aceia care vin să mă audă şi să asculte de mine se aseamănă cu un om
care-şi zideşte casa pe o temelie puternică, aşezată pe un strat de rocă. Când vin
inundările şi îi lovesc casa, ea rămâne în picioare, căci e zidită solid. Însă cei
care ascultă dar nu se supun sunt ca un om care-şi face casa fără fundaţie. Când
vor năvăli şuvoaiele peste acea casă, ea se va prăbuşi devenind un morman de
ruine.

Dacă aveţi un ţel comun
• Isus pretinde prezenţa Lui în viaţa voastră de toate zilele
• Numai o astfel de ucenicie poate să fie o ucenicie binecuvântată
Ioan 12:26

Dacă grecii aceştia doresc să fie ucenicii mei, spuneţi-le să vină şi să mă
urmeze, căci slujitorii mei trebuie să fie acolo unde sunt şi eu.
• Oare versetul acesta, nu se contrazice cu versetul următor?
Luca 10:1

După aceea Domnul a mai rânduit alţi şaptezeci de ucenici, şi i-a trimes
doi câte doi înaintea Lui, în toate cetăţile şi în toate locurile, pe unde avea
să treacă El.
• Nu, pentrucă prioritatea acestui verset nu este numărul ucenicilor
• ci locul unde sunt trimişi: „înaintea Lui” şi „pe unde avea să treacă El”

Ţelul vieţii noastre trebuie să fie pregătirea terenului
•
•
•
•
•

Isus vrea să vină prin Duhul Său în societatea noastră
Prin lucrarea Duhului Sfânt, omul găseşte drumul spre Tatăl Ceresc
Noi suntem chemaţi să pregătim terenul prin propovăduire,
Prin vestirea cuvântului,
Prin arătarea Dragostei lui Dumnezeu, care trăieşte în viaţa voastră
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• Spuneţi oamenilor că au nevoie de Isus Cristos, ca Mântuitor
• Voi sunteţi doi din cei şaptezeci – împuterniciţi în numele Domnului !!!

Dacă consumaţi acelaşi combustibil
• Isus dă o promisiune, celor ce vin al El
Matei 18:19

De asemenea vă mai spun şi aceasta, dacă doi din voi se învoiesc aici pe
pământ cu privire la vreun lucru pe care-l cereţi, Tatăl Meu din cer îl va
face pentru voi.
• Fără unitate în Duh nici unitate în realizare nu există
1 Petru 1:8-9

Voi Îl iubiţi, deşi nu l-aţi văzut niciodată; deşi nu-L vedeţi, vă încredeţi în
el; şi încă de-acum sunteţi fericiţi, simţind acea bucurie inexprimabilă care
provine direct din cer. Şi, pe deasupra, fiindcă vă încredeţi în el, veţi fi
răsplătiţi şi cu mântuirea sufletelor voastre.
• O unitate într-o părtăşie se dovedeşte prin semnele lui vizibile
• Nu vorbele noastre frumoase contează, ci strălucirea curată a unui copil a lui
Dumnezeu contează
• Isus Cristos cere de la noi o curăţenie vizibilă
• Una din metodele cele mai eficace este împărtăşirea
• Satana nu vrea ca să ne întărim reciproc în credinţa noastră în Domnul
• Divergenţele noastre le manipulează el, încât ne par imposibil de învins
• Şi astfel se nasc în inimile noastre neîncredere reciprocă şi amărâie
Galateni 6:2

Împărtăşiţi necazurile şi problemele voastre, împlinind astfel porunca
Domnului
• Odată ambalat într-o astfel de ceartă, nu ne mai dăm seama că lupta pe care
credem că o ducem noi, este lupta satanică, împotriva lui Dumnezeu
• Scopul lui este distrugerea noastră ca copil a lui Dumnezeu
• Numai dacă venim cu o inimă sinceră la Domnul şi Mântuitorul nostru, putem
găsi vindecare şi iertare
Galateni 5:15

Dar dacă voi, în loc să vă iubiţi între voi, sunteţi continuu puşi pe critici
şi vă ciorovăiţi mereu, băgaţi de seamă! Nu cumva să vă distrugeţi
reciproc.
• Dacă apostolul Pavel vorbeşte de dragostea frăţească atunci vorbeşte şi de
dragostea între soţ şi soţie
Romani 12:10
a4ro08i1

© „Cu Evanghelia pe drum” de Manfred Folk

4

Iubiţi-vă unii pe alţii cu o afecţiune frăţească şi găsiţi-vă plăcerea şi în a vă
onora reciproc.
• Şi încă un cuvânt împotriva gândirii actuale din televiziune sau ziarele locale
• Dragostea între soţ şi soţie nu depinde de vârsta sau frumuseţea fizică
• „fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei” - nelimitat în vârstă
Proverbele 5:18-19

Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.
Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălăşiile
ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei!
• Numai o inimă deschisă, sinceră şi curată poate avea o legătură curată şi fără
pată cu partenerul său
• Tot aşa, numai o inimă sinceră şi curată poate avea legătură cu Dumnezeul
Veşnic, prin Domnul nostru Isus Cristos
1 Petru 3:7b

Şi voi, soţilor, trebuie să aveţi grijă de soţiile voastre, fiind atenţi la nevoile lor,
acordându-le înţelegerea ce li se cuvine ca vas mai slab, amintindu-vă că şi ele vor
moşteni împreună cu voi harul vieţii, pentru că să nu fie împiedicate
rugăciunile voastre.

Atunci veţi avea un viitor îndelung binecuvântat
1 Tesalonicieni 5:14-24

Iubiţi fraţi, avertizaţi pe cei leneşi ori nestăpâniţi; mângâiaţi-i pe cei speriaţi;
îngrijiţi cu blândeţe pe cei slabi; şi aveţi răbdare cu fiecare. Luaţi seama
să nu întoarceţi nimănui rău pentru rău, ci totdeauna străduiţi-vă să vă
faceţi bine unul altuia şi la toţi ceilalţi. Fiţi mereu plini de bucurie. Rugaţi-vă
neîncetat. Fiţi recunoscători şi gata de a mulţumi, indiferent ce s-ar întâmpla,
căci aceasta e voia lui Dumnezeu pentru voi, cei care aparţineţi lui Cristos
Isus. Nu înăbuşiţi Duhul Sfânt. Nu-i luaţi în derâdere pe cei care profeţesc, dar
verificaţi tot ce se spune pentru a vă asigura că e adevărat, şi numai după
aceea acceptaţi aceste lucruri. Păziţi-vă de orice formă a răului. Însuşi
Dumnezeul păcii să vă cureţe pe deplin; şi fie ca spiritul, sufletul şi trupul
vostru să fie păzite intacte şi nepătate, până în ziua când se va întoarce
Domnul nostru Isus Cristos. Dumnezeu, care v-a chemat să deveniţi copiii
săi, va face toate acestea pentru voi, după cum a făgăduit.
Amin
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