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Pastorul, învățătorul și autorul Dr. Adrian 

Rogers a făcut cunoscută dragostea 

lui Isus Hristos oamenilor din lumea 

întreagă și a infl uențat nenumărate vieți 

prezentând adevărul biblic profund cu 

o așa simplitate încât un copil de 5 ani 

îl poate înțelege și totuși continuând să 

vorbească inimii unui adult de 50 de ani.

Dragostea de Mare Preț (Love Worth Finding) 

a luat fi ință în 1987 ca lucrarea de misiune 

prin radio și televiziune a Dr. Adrian Rogers 

și rămâne sursa exclusivă de transmitere a 

tuturor învățăturilor lui astăzi. Conectându-i 

pe alții cu înțelepciunea lui biblică, simplu 

rostită și neschimbătoare, prin resurse precum 

cărți, materiale video și înregistrări audio, 

conținut digital și alte mijloace media, căutăm 

nu doar să le oferim speranța lui Isus celor 

care nu sunt creștini, ci și să-i încurajăm și să-i 

consolidăm în credință pe creștinii practicanți.
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Cântecul Căsniciei

Dați-mi voie să împărtășesc cu voi unul dintre 
cele mai triste pasaje pe care le-am citit vreodată. 
Poate vă amintiți de Dr. Christian Barnard, 
chirurgul cardiolog sud-african care a câștigat 
faimă internațională realizând cu succes primul 
transplant de inimă.

Dr. Barnard a urmat cursurile Universității 
Minnesota, unde a petrecut ani dezvoltând valva 
aortică. După faimoasa lui intervenție chirurgicală, 
a apărut în ziare și la toate talk show-urile 
televizate. Era un lider în avangarda tehnologiei 
medicale. Apoi, el a scris o carte intitulată O viață, 
în care a notat aceste cuvinte:

Era o dimineață luminoasă de aprilie când 
am ieșit cu mașina din Minneapolis. Părea 
că trecuse un secol de când ajunsesem 
acolo- un timp mai îndelungat decât toți 
anii de dinaintea lui. În New York am pus 
mașina pe un vapor și am prins un avion 
pentru Cape Town. 
 Bătea un vânt dinspre nord-vest și am 
aterizat cu valurile aproape.  Soția mea 
era acolo cu copiii. Nu-i scrisesem mult 
în ultimele două luni, și totuși nu eram 
pregătit pentru salutul ei.
 ”De ce ai venit?”

Această broșură conține mesajul  
pastorului Adrian Rogers Cântecul Căsniciei 

(#1492), disponibil în limba engleză 
online accesând linkul de mai jos:

 
lwf.org /products/the-music-of-marriage-1492

lwf.org /products/a-future-for-the-family-series

Dumnezeu te poate folosi cu  
ceea ce ai, acolo unde ești. Și El îți 

va purta de grijă fiecărei nevoi.

D R .  A D R I A N  R O G E R S

ADEVĂRUL CE MERITĂ ÎMPĂRTĂȘIT

Împlinind ultimele cuvinte pe care ni le-a 
lăsat ca învățătură Domnul Isus în Matei 

28:19, colecțiile Adevărul ce Merită Împărtășit 
ale organizației Dragostea de Mare Preț 
sunt destinate pentru a fi folosite atât în 

creșterea ta personală cât și, mai important, în 
misiunea ta de a ”merge și a face ucenici...”

https://www.lwf.org/products/the-music-of-marriage-1492
https://www.lwf.org/products/a-future-for-the-family-series
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 Nu mai era zâmbet în ochii ei. ”O, 
Doamne”, m-am gândit, ”am făcut cea mai 
grozavă greșeală a vieții mele”.
 ”Nu fii așa surprins” a spus ea. ”Noi am 
renunțat la tine. Ne-am gândit că nu te mai 
întorci.”
 Am răspuns: ”A fost numai o mică 
întârziere. Ți-am scris pe 1 aprilie.”
 ”Nu, ai scris odată spunând că nu te mai 
întorci acasă”, a spus ea.
 ”Lucram la valve, valve aortice”, i-am 
răspuns.
 ”Nu, tu îți construiai o familie. Asta 
până când mi-ai pasat-o mie”, a spus ea 
cu amărăciune. ”Noi am încetat să existăm 
pentru tine.”
 Voiam să spun că venisem acasă pentru 
că îmi iubeam copiii și credeam că o iubeam 
și pe ea. Am vrut să vin acasă pentru că așa 
simțeam, dar ce aș fi putut spune? Acum, 
acestea păreau inutile.
 A început să plouă. Orașul era gri sub 
un cer cenușiu. Era iarnă în Cape Town, 
dar în Minneapolis copacii erau de un 
verde strălucitor. Cum era posibil să pierd 
o întreagă primăvară?

Dr. Barnard fusese un om de succes în ochii 
lumii, dar un eșec în ceea ce privește familia și 
în propriii săi ochi. Christian Barnard câștigase 
întreaga lume, dar își pierduse familia- și pe măsură 
ce-i citiți povestea, este evident că motivul fusese 
lipsa comunicării. 

Nevoia de  
Comunicare Maritală

Știați că specialiștii în consiliere maritală spun că 
80% din problemele din căsnicie își au originea 
într-o comunicare deficitară?

Am pus odată această întrebare unui consilier 
de familie și, spre surprinderea mea, el a răspuns: 
”Dacă ar fi să urmărești problemele maritale până 
la sursă, ai descoperi că 100% din toate problemele 
își au originea în slaba comunicare.” Aceasta face 
ca buna comunicare într-o căsnicie să fie incredibil 
de importantă!

Am intitulat acest studiu ”Cântecul căsniciei” 
pentru că vom lua în considerare cartea care 
se numește Cântarea cântărilor. Începe astfel: 
”Cântarea cântărilor, făcută de Solomon” (1:1). 
Este un poem de dragoste, doi îndrăgostiți 
comunicând- cântecul căsniciei.

Dacă ești căsătorit sau intenționezi să te 
căsătorești, fie vei comunica, fie căsnicia ta se va 
destrăma. Proverbe 18:21 spune: ”Moartea și viața 
sunt în puterea limbii; oricine o iubește îi va 
mânca roadele”.

Apostolul Petru spune în 1 Petru 3:10: ”Căci 
cine iubește viața și vrea să vadă zile bune să-și 
înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte 
înșelătoare”.
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Petru spune: ”Dacă iubești viața, dacă vrei să 
vezi zile bune, trebuie să îți controlezi vorbirea.”

Am auzit despre o femeie care a mers să 
consulte un avocat: ”Soțul meu vrea să divorțeze”.

Avocatul a întrebat-o: ”De ce, are ceva de 
împărțit cu tine? 

”Nu”, a spus ea. ”Are un garaj.”
”Nu mă refer la asta”, a răspuns avocatul. ”Are 

vreo bază?”
”Oh, aproape cinci acrii.”
În cele din urmă, avocatul a întrebat-o: ”Care 

este problema?”
Răspunsul ei? ”Soțul meu spune că nu putem 

comunica.”
Înțeleg cu siguranță de ce!
Câteodată se întâmplă înainte de a ne căsători. 

Un tânăr i-a scris prietenei lui și a întrebat-o: ”Îmi 
aduc aminte că te-am cerut în căsătorie aseară, dar 
nu-mi mai aduc aminte dacă ai spus da sau nu. Ai 
putea să mă lămurești?”

Prietena lui i-a scris înapoi: ”Sunt așa 
recunoscătoare că ai scris scrisoarea. Îmi aduc 
aminte că am spus nu unei cereri în căsătorie, dar 
am uitat de la cine venea cererea.”

CINCI NIVELURI DE COMUNICARE

Poate râdem de asemenea situații, dar adevărul este 
că dacă tu și partenerul tău nu puteți comunica, nu 
puteți rămâne împreună. Există cinci niveluri de 
bază ale comunicării:

NIVELUL SUPERFICIAL
Exersăm acest tip de vorbire toată ziua. E plin de 
clișee despre vreme, sport, haine și altele- de cele 
mai multe ori doar pălăvrăgeli  în care ne angajăm 
pentru a fi amabili sau să treacă timpul cu cineva.

NIVELUL FAPTIC
La acest nivel pur și simplu povestim fapte fără 
vreo implicare personală reală- aproape ca un 
crainic de televiziune. 

NIVELUL PĂRTĂȘIEI
Aici vorbim despre ideile, judecățile și filozofiile 
noastre. La acest nivel, începem să riscăm puțin. 
Cineva ne poate respinge ideile, judecățile ori 
filozofiile; și ne putem retrage, ca rezultat.

NIVELUL SENTIMENTAL
Nu doar că vorbim despre ideile, judecățile și 
filozofiile noastre, dar începem să ne deschidem 
și să spunem ce simțim cu adevărat față de aceste 
lucruri și judecăți. Cam aici ajung cei mai mulți 
oameni în abilitățile lor de comunicare. 

NIVELUL LIBERTĂȚII
Acesta este nivelul la care trebuie să ajungem cu 
partenerii noștri. Aici, suntem complet deschiși în 
a ne împărtăși aspirațiile, temerile și ideile; și ne 
simțim complet liberi să facem aceasta pentru că 
nu avem teama de respingere. 
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Intimitatea  
Comunicării Maritale

Cuvântul intimitate provine din latinescul intimus¸ 
care înseamnă ”cel mai dinăuntru”. Aceasta se 
referă la faptul că intimitatea are de-a face cu cea 
mai  profundă parte a ființei tale- visurile, temerile, 
secretele, eșecurile și aspirațiile tale- lucruri pe 
care nu le-ai împărtăși cu nimeni altcineva de pe 
pământ, cu excepția unei persoane cu care ești 
intim. Acesta este secretul dragostei durabile.

În Biblie, când un soț și o soție se uneau în 
actul căsătoriei, se descria în felul următor ”cutare 
a cunoscut pe soția lui”. A fi pe deplin cunoscut și 
încă a fi iubit- a fi intim- este scopul suprem al 
căsniciei. 

Doar intimitatea fizică nu 
este intimitate adevărată. 

De fapt, este lipsită de sens 
și inutilă fără intimitatea 
spirituală și psihologică. 

Astăzi, când oamenii vorbesc de intimitate, de 
obicei ne gândim la intimitatea fizică. Însă doar  
intimitatea fizică nu este intimitate adevărată. De 
fapt, este lipsită de sens și inutilă fără intimitatea 
spirituală și psihologică. Mulțumim lui Dumnezeu, 
El ne-a dăruit un model pentru acest fel de 
comunicare maritală intimă în minunata Cântare a 
cântărilor. 

Aici, îl găsim pe Regele Solomon și pe mireasa 
lui sulamită vorbindu-și unul altuia. Este un discurs 
atât de intim încât aproape roșim citindu-l. Dar 
este acolo prin inspirația divină pentru a ne oferi 
un model de comunicare în căsnicie. Ne arată cum 
ar trebui să își vorbească soții și soțiile unul altuia. 

Solomon și soția lui se apreciază unul pe altul 
în termenii atracției fizice, afecțiunii și afirmării. Să 
tragem cu urechea la conversația lor intimă. 

PATRU FACTORI AI COMUNICĂRII INTIME

Vreau să observați patru lucruri din această 
conversație inspirată dintre Solomon și mireasa lui. 
Le putem numi patru factori ai comunicării intime. 

CUVINTE DIN PLIN
Aceștia doi vorbesc mult unul cu altul! De fapt, 
aproape 60% din versetele din Cântarea Cântărilor 
sunt un dialog între acești doi iubiți.

Pe măsură ce citești, e limpede că fiecăruia îi 
lipsește sunetul vocii celuilalt când sunt despărțiți. 
Fiecare laudă cuvântarea celuilalt și sunt așa de 
liberi. Unul este liber să ofere fără stânjeneală. 
Celălalt este liber să primească fără resentiment. 

Soții și soțiile au nevoie să învețe cum să 
comunice în acest fel în zilele de astăzi. Prea 
adesea, soția este cea care tânjește ca soțul să 
vorbească cu ea. 
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Astronautul Michael Collins cândva estimase 
că, într-o zi obișnuită, un bărbat folosește în jur 
de 25 000 de cuvinte, în timp ce o femeie rostește 
în jur de 30 000. Aceasta nu e o diferență mare. 
Dar problema, spune Collins, este că, ”din păcate, 
atunci când ajung acasă la sfârșitul zilei, eu mi-am 
consumat cele 25 000 de cuvinte, pe când soția mea 
nu a început niciunul din cele 30.000 de cuvinte ale 
ei.”

Aceasta este problema soțului tăcut și a soției 
care vrea să vorbească! Câteodată se pare că pe 
măsură ce căsătoria noastră se învechește, relația 
se răcește. Ne oprim din a vorbi unul cu altul.

Să vă sugerez un alt motiv pentru aceasta: 
bărbații sunt orientați spre scop. O soție adesea se 
miră de ce soțul ei nu mai vorbește cu ea așa cum 
vorbea atunci când se curtau.

În acele zile el o suna și vorbeau cu orele. Dar, 
odată căsătoriți, el s-a oprit din vorbit. Motivul este 
acela că, de îndată ce scopul căsătoriei a fost atins, 
un bărbat înaintează spre următorul lui obiectiv.

Dar femeile sunt orientate înspre siguranță 
și tânjesc după comunicare relevantă. O soție 
tânjește după comunicare intimă cu soțul ei și 
chiar are o nevoie profundă de a fi încurajată. Nu 
e de mirare că aceasta este o problemă în sine 
pentru o căsnicie. 

Pe măsură ce privim la Cântarea cântărilor și 
ne gândim la cântecul căsătoriei, vreau să vă spun 
atât soților cât și soțiilor, să faceți din comunicare 
o prioritate. Trebuie să vorbiți unul cu altul. Găsiți 
timp, faceți-vă timp să vorbiți. 

CUVINTE PERSONALE
Cuvintele pe care Solomon și mireasa lui le 
împărtășesc sunt, de asemenea, personale. Aceștia 
doi își spun niște lucruri foarte intime unul altuia. 

”Adormisem, dar inima îmi veghea… 
Este glasul preaiubitului meu, care bate: 
Deschide-mi, soro, scumpo, porumbițo, 
neprihănito! Căci capul îmi este plin de 
rouă, cârlionții îmi sunt plini de picurii 
nopții” (Cântarea Cântărilor 5:2).

Ea are un nume personal, nume de alint pentru 
el: ”preaiubitul meu”. Și el are nume personale, 
intime pentru ea. Numele sunt atât de personale. 
Sper că ai nume intime pentru partenerul tău.

Soția mea, Joyce, și cu mine ne strigăm pe nume 
intime pe care nu le spunem nimănui. Aceste nume 
micuțe sunt modalități de a-i spune partenerului 
tău, ”Tu ești deosebit; ești unicat.” 

Biblia spune ca soțiile să se supună propriilor 
lor soți [Efeseni 5:22- n.tr. în limba engleză este 
formularea Submit to your own husbands- 
propriilor voștri soți].  Acel cuvânt ”proprii” 
înseamnă literal ”supune-te soțului tău foarte 
special, unicului tău soț”.

Soții și soțiile au nevoie să știe că ei sunt 
numărul unu, că sunt unici. Să aveți nume de alint 
unul pentru altul. Dacă un bărbat își numește soția 
”scumpete”, atunci nu ar trebui să numească pe 
nicio altă femeie ”scumpete”.

În Cântarea Cântărilor 5: 10, mireasa spune: 
”Iubitul meu este alb și rumen, deosebindu-se 
din zece mii”. El este numărul unu în viața ei. Când 
un soț șoptește un nume de alint sau o frază de 
alint la urechea soției lui la timpul potrivit și în 
locul potrivit, el va fi surprins de ceea ce începe 
să se întâmple! Cuvintele personale îi comunică 
partenerului tău: ”Tu ești special, și nimeni și nimic 
nu îți poate lua vreodată locul.”
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CUVINTE POZITIVE
Cuvintele lui Solomon și ale miresei lui sulamite nu 
doar că sunt multe și personale, ele sunt și pozitive. 
Observați cât de pozitiv își vorbesc unul altuia. Nu 
este niciun cuvânt negativ în carte- nimic critic, 
nimic negativ, nicio mustrare. 

Priviți din nou la 5:2: ”… este glasul preaiubitului 
meu, care bate: Deschide-mi, soro, scumpo, 
porumbițo, neprihănito!” Acel cuvânt neprihănito 
înseamnă literal fără defect. Acum, sunt sigur că 
mireasa lui Solomon nu era chiar perfectă, dar nu 
ți-ai da seama de asta din modul în care vorbește 
despre ea!

Solomon o încurajează în cel mai puternic mod 
posibil. În 1: 9-10 el spune: ”Cu iapa înhămată la 
carele lui Faraon te asemăn eu pe tine, scumpa 
mea. Ce frumoși îți sunt obrajii în mijlocul 
lănțișoarelor de la gât și ce frumos îți este gâtul 
în mijlocul șirurilor de mărgăritare!”

Acum observați versetele 15, 16: ”Ce frumoasă 
ești, iubito, uite ce frumoasă ești, cu ochii tăi de 
porumbiță! Ce frumos ești, preaiubitule, ce plăcut 
ești! Verdeața este patul nostru!”  Bărbatul acesta 
chiar este un romantic adevărat, nu-i așa?

Adesea, bărbații se întreabă: ”Eu de ce nu pot să 
vorbesc așa?”. Ei bine, nu-mi imaginez că Solomon 
a putut să vorbească în imagini precum acestea fără 
să fi lucrat la asta puțin. Rețineți, aceste cuvinte nu 
se revarsă pur și simplu. Ele sunt cuvinte foarte, 
foarte pozitive care exprimă dragostea inimii lui. 

Pavel spune în Coloseni 4:6: ”Vorbirea voastră 
să fie totdeauna cu har, dreasă cu sare…” Așa cum 
sarea adaugă gust mâncării, la fel harul adaugă 
savoare vorbirii noastre. 

Sarea este, de asemenea, un conservant, 
și vorbirea care pornește din natura harului va 
conserva o căsnicie. Știți ce este harul? Este atunci 
când nu le dai altora ce merită, ci ceea ce au nevoie. 

Un soț mânios poate spune:  ”Soția mea nu 
merită acea vorbire pozitivă”. O soție poate spune 
același lucru despre soțul ei. Atunci, cu atât mai 
mult, este un motiv să i-o acorzi, pentru că are 
nevoie de ea! Harul este pentru vorbire ceea ce 
culoarea este pentru artă. Cât de mult avem nevoie 
să învățăm să lăsăm ca a noastră comunicare 
maritală să fie pozitivă. 

Înțelegeți voi, una dintre trăsăturile cheie ale 
intimității este acceptarea. Nu poate fi intimitate 
fără ea. Dacă ești critic și negativ cu partenerul tău, 
acesta este un semn că nu l-ai acceptat sau nu ai 
acceptat-o.

Știți de ce atât de mulți dintre noi nu putem 
fi intimi? Pentru că ne e teamă să ne expunem. 
Ne e teamă că vom fi criticați. Dacă eu îmi expun 
defectele, mi-e teamă că nu voi fi acceptat. Dar din 
acceptare crește încrederea. Din încredere crește 
intimitatea. Și intimitatea poate crește doar acolo 
unde este un loc al siguranței.

Eu vreau ca Joyce să creadă că sunt minunat. 
Prin urmare, dacă îmi e teamă că ea o să mă critice 
sau o să mă respingă sau o să mă condamne, atunci 
nu pot fi cu adevărat intim cu ea. Trebuie să port 
o mască, un paravan. Trebuie să mă prefac. Dar 
pentru că știu că ea mă iubește și mă acceptă, știu 
că, indiferent de situație, eu sunt numărul unu 
pentru ea. Când știu aceasta, atunci pot fi intim.

Există un potențial enorm în laudă. Lauda 
asemănătoare aceleia pe care Solomon și mireasa 
lui și-o acordă unul altuia vă va transforma căsnicia. 
În 5:16 ea spune: ”Cerul gurii lui este numai 
dulceață…” Ea se referă la cuvintele lui! Gura lui 
era dulceață personificată.

Dacă putem învăța să fim pozitivi și nu negativi 
în vorbirea noastră, e uimitor cum va începe să 
curgă comunicarea. Când ești negativ, cealaltă 
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persoană va începe să sufere de o ”traumă a 
transparenței”, retrăgându-se din intimitate. 

CUVINTE PASIONALE 
Unele lucruri pe care le citești în Cântarea 
cântărilor te vor face să roșești, dar nu reprezintă 
conținut interzis. Oh, nu, aceasta este ceea ce a 
intenționat Dumnezeu pentru soți și soții. Priviți, 
de exemplu, in capitolul 2: 8-14:

Aud glasul preaiubitului meu! Iată-l că vine 
sărind peste munți, săltând pe dealuri. 
Preaiubitul meu seamănă cu o căprioară 
sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este 
după zidul nostru, se uită pe fereastră, 
privește printre zăbrele. Preaiubitul meu 
vorbește și-mi zice: ”Scoală-te, iubito, și 
vino, frumoaso! Căci iată că a trecut iarna; 
a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile 
pe câmp, a venit vremea cântării și se 
aude glasul turturelei în câmpiile noastre. 
Se pârguiesc roadele în smochin și viile 
înflorite își răspândesc mirosul. Scoală-te, 
iubito, și vino, frumoaso! Porumbiță din 
crăpăturile stâncii, ascunsă în scobiturile 
prăpăstiilor, arată-mi fața ta și fă-mă să-ți 
aud glasul! Căci glasul tău este dulce și fața 
ta plăcută.”

Cuvinte de dragoste se pot revărsa din 
sentimente, dar nu întotdeauna. Cel mai adesea, 
sentimentele izvorăsc din cuvinte. Dacă nu crezi, 
nu nega până când nu încerci!

Comunicarea bogată, personală, pozitivă și 
pasională va susține mariajul vostru. Ea vă va 
vindeca sentimentele rănite. De fapt, cuvintele 
voastre vor da naștere dragostei. Și acesta este 

scopul pe care Dumnezeu ni l-a dat în Cuvântul lui 
sfânt pentru comunicarea dintre soți și soții. 

Comunicarea bogată, 
personală, pozitivă și pasională 

va susține mariajul vostru. 
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Dedicarea pentru 
comunicare maritală

Ce am spus nu înseamnă că totul este ușor. Pentru 
a avea acest fel de comunicare în căsnicia voastră, 
trebuie să doriți să vă adaptați. Câteodată dăm 
înapoi doar pentru că suntem oameni. Probabil 
aceasta este încă cea mai mare provocare… să 
învăț să comunic cu iubita mea soție.

Soțul este cel care, probabil, are nevoie să se 
ajusteze cel mai mult. În aproape toate cazurile de 
consiliere maritală, soțul este cel care nu vorbește. 
Soția are nevoie de intimitate. Ea tânjește după 
comunicare.  

Știți, am aflat că uneori soția îl încolțește pe 
soțul ei doar pentru a-l face să vorbească! Soția 
continuă să înainteze până îl împinge într-un colț și 
apoi BUM! el explodează. E groaznic, dar ea spune: 
”Cel puțin am toată atenția lui”.

Bineînțeles, poate că ea n-a făcut-o conștient 
din acest motiv, dar, în subconștient, e posibil să 
fie în ea ceva care mai degrabă ar prefera o ceartă 
decât să fie ignorată. O soție dorește comunicare. 

Dar bărbații pur și simplu nu vor să vorbească. 
O femeie a spus: ”Singurele dăți în care soțul meu 
vorbește este atunci când vrea mâncare, sex, sau să 
schimb canalul.” Bărbații pur și simplu nu vorbesc, 
dar eu cred că bărbații sunt aceia care au nevoie să 
vorbească.

Ați observat toate cărțile despre căsătorie, 
intimitate și comunicare? Problema cu ele este că 
bărbații nu le citesc.

Majoritatea cărților și articolelor despre 
intimitate sunt scrise de femei. Despre ce sunt 
acestea? ”Cinci modalități de a dezvolta apropiere 
în căsătoria ta”, ”Dobândind intimitate cu iubitul 
tău” și ”Cum să ai armonie în cămin”.

Dar ce se află în revistele bărbaților? ”Cum să 
îți remodelezi garajul”, ”Cum să reduci la jumătate 
consumul mașinii tale”, și ”Cum să dai lovitura la 
bursă”.

Aceasta este diferența, și am face bine să o 
recunoaștem. De ce aceasta? Sunt multe bariere 
naturale care ne împiedică pe noi, bărbați 
încăpățânați, să comunicăm cu soțiile noastre.

Există diferențe emoționale, spre exemplu. 
Băieții sunt învățați să nu-și exprime emoțiile, 
nu-i așa? Deci, ca bărbați, noi încercăm să fim 
duri, să nu ne arătăm sentimentele. Ar fi un semn 
de slăbiciune dacă am face asta. Apoi, există mitul 
macho cum că bărbații adevărați sunt foarte siguri 
pe ei.

O parte din tăcerea bărbaților este, de 
asemenea, pentru a arăta că noi suntem în control 
total. Vorbeam odată cu niște bărbați despre cât 
de căpoși sunt bărbații. Am mărturisit că noi, ca 
bărbați, am conduce mai degrabă o jumătate de 
oră fără să știm unde ne aflăm decât să ne oprim la 
o benzinărie și să cerem îndrumare! De ce aceasta?

Prietene, este ceva în bărbat care vrea să-și 
impresioneze partenera. ”Dețin controlul!” Dar știm 
că nu e așa. Așa că bărbații trebuie să se adapteze 
și asta doare. Dar, doamnelor, nu fiți prea aspre cu 
noi. Și soția trebuie să se ajusteze, de asemenea. 

Trebuie să spun aceasta fiecărei femei. Soțul 
tău nu este ca tine; niciodată nu va fi ca tine; și 
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trebuie să accepți aceasta. De aceea trebuie să 
încercăm și să înțelegem trăirile fiecăruia. 

Avem nevoie să lucrăm la acest lucru numit 
intimitate și comunicare în căsnicie. Aceasta oferă 
libertate incredibilă și merită tot efortul! Niciodată 
nu veți atinge perfecțiunea, dar trebuie să începeți 
dacă vreți să aveți un cămin fericit. 

Dr. Christian Barnard, unul dintre cei mai 
faimoși bărbați din lume, a scris una dintre cele mai 
triste istorisiri pe care le-am citit vreodată. El avea 
grijă de inima tuturor cu excepția inimii aceleia pe 
care o iubea cel mai mult. Nu lăsa ca aceasta să se 
întâmple în căsnicia ta. Dedică-te unei comunicări 
maritale pozitive și iubitoare.

Dedică-te unei comunicări 
maritale pozitive și iubitoare



O Rugăminte de Final... 

Prietenul meu, ți-ai dat viața Domnului? Ai tu 
siguranța că, dacă ar fi să mori chiar acum, ai 
merge direct în rai? Dacă nu, te rog oferă-mi 
oportunitatea de a-ți spune cum poți fi salvat, pe 
baza Cuvântului lui Dumnezeu.

RECUNOAȘTE-ȚI PĂCATUL

Mai întâi, trebuie să înțelegi și să recunoști că 
ești un păcătos. Biblia spune: ”Nu este niciun 
om neprihănit, niciunul măcar” (Romani 3:10). 
”Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui 
Dumnezeu” (Romani 3:23). Păcatul este o ofensă 
împotriva lui Dumnezeu, ofensă care atrage o 
pedeapsă severă: ”Fiindcă plata păcatului este 
moartea (separarea veșnică de dragostea și mila lui 
Dumnezeu), dar darul fără plată al lui Dumnezeu 
este viața veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” 
(Romani 6:23).

RENUNȚĂ LA EFORTURILE PERSONALE

În al doilea rând, trebuie să abandonezi orice efort 
de a te salva singur. Dacă ne-am fi putut mântui 
noi înșine, moartea lui Isus nu ar fi fost necesară! 
”A fi religios” nu te poate duce în rai. Biblia spune 
că ” El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de 
noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui (a lui 
Dumnezeu)” (Tit 3:5). Mântuirea este prin harul 
lui Dumnezeu, ”... nu prin fapte, ca să nu se laude 
nimeni” (Efeseni 2:8-9).

RECUNOAȘTE PREȚUL PLĂTIT DE HRISTOS

În al treilea rând, trebuie să crezi că Isus Hristos, 
Fiul lui Dumnezeu, a murit pentru păcatele tale. 
”Dar Dumnezeu Își arată dragostea față de noi 
prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, 
Hristos a murit pentru noi” (Romani 5:8). Aceasta 
înseamnă că El a murit în locul tău. Datoria păcatului 
tău a fost plătită de sângele lui Isus Hristos care ”ne 
curățește de orice păcat” (1 Ioan 1:7).

ACCEPTĂ-L PE HRISTOS CA MÂNTUITOR AL TĂU

În al patrulea rând, trebuie să te încrezi în Isus 
Hristos și numai în El pentru mântuirea ta. ”Crede în 
Domnul Isus și vei fi mântuit” (Faptele apostolilor 
16:31). Mântuirea este darul lui Dumnezeu pentru 
tine! ”Darul fără plată al lui Dumnezeu este viața 
veșnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 
6:23). ”În nimeni altul nu este mântuire, căci nu 
este sub cer niciun alt Nume dat oamenilor în 
care trebuie să fim mântuiți” (Faptele apostolilor 
4:12). Roagă-te sincer această rugăciune simplă:

Dragă Doamne, știu că sunt un păcătos. Știu că 
Tu mă  iubești și vrei să mă salvezi. Știu că nu mă 
pot mântui singur. Cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu 
care a murit pe cruce ca să plătească pentru 
păcatele mele. Cred că Dumnezeu Te-a înviat din 
morți. Renunț acum la păcatul meu și, prin credință, 
Te primesc ca Domn și Mântuitor. Iartă-mi păcatele 
și mântuiește-mă, Doamne Isus. În Numele Tău mă 
rog, Amin.

Dacă te-ai rugat această rugăciune astăzi, te 
rugăm spune-ne și nouă, contactându-ne la adresa 
de pe spatele acestei broșuri. Apoi, caută în zona ta 
o biserică ce Îl onorează pe Hristos și care crede 
Cuvântul Bibliei. Mergi la pastorul acelei biserici 
și spune-i ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Se va 
bucura împreună cu tine, și noi ne vom bucura de 
asemenea!
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Îndrumă-i pe oameni 
spre Scriptură 

apoi dă-te din drum.
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În lumea egocentrică de azi, afl ată în ritm alert, 

este difi cil să găsești învățătură biblică de calitate, 

cu atât mai mult învățătură care să prezinte adevăr 

profund într-un mod simplu, în așa fel încât să 

poată fi  aplicat în viața de zi cu zi. Dragostea de 

Mare Preț (Love Worth Finding) înțelege această 

luptă și caută să-i ajute pe creștini să crească în 

credință prin învățăturile neschimbătoare prezentate 

de pastorul și învățătorul Dr. Adrian Rogers.

Preocuparea noastră este aceea de a facilita 

accesul necreștinilor, precum și al creștinilor mai 

noi sau mai vechi în credință la înțelepciunea 

biblică, simplu prezentată de-a lungul vieții sale. 

În timp ce răspândim Evanghelia Domnului 

Isus, dorința noastră este aceea ca toți oamenii 

să consolideze relația lor cu Dumnezeu.

PUTEȚI GĂSI RĂSPUNSURI ȘI  ÎNCURAJARE
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