PRIMUL AJUTOR PENTRU O CĂSNICIE
RĂNITĂ
de Marilyn Phillipps

Căsnicia lor a fost fără speranţe, atât de departe de restaurare că nici un om nu ar fi putut-o
îndrepta. Isus a fost Singurul care i-a putut reconcilia pe Mike şi Marilyn Phillipps.
Mike şi Marilyn au descoperit totuşi curând, că vindecarea căsniciei lor nu s-a întâmplat peste
noapte. Obiceiuri vechi şi răni vechi doar i-au făcut să se întrebe dacă lucrurile se vor schimba
vreodată. Cicatricile conflictului marital le-au doborât iubirea şi i-a lasat cu foarte puţina
încredere. Conversaţiile erau dificile iar dragostea sexuală şi mai dificilă. Cu toate acestea
amândoi au continuat să crească constant în relaţia lor cu Dumnezeu, relaţia lor unul cu celalalt
era umplută de durere şi goliciune.
Isus a început să le facă demonstraţii lui Mike şi Marilyn ca şi cum ar fi început să-i reunească.
El a putut de asemenea să înlăture durerea şi să vindece rănile. A început sa-i înveţe principii din
Cuvântul Său care au restabilit căsnicia lor pe Stâncă. Pe măsură ce vindecarea devenea tot mai
fermă aceleaşi principii scripturale au condus spre consolidare şi creştere. Cuvântul lui
Dumnezeu a făcut pentru ei ceea ce ei nu au putut face pentru ei înşişi iar dorinţa lor de a
împărtăşi aceleaşi principii scripturale şi cu alţii a condus la întemeierea Institutului International
al Căsniciei.
Prin lucrarea făcută de Institutului International al Căsniciei mii de cupluri de lideri din lumea
întreagă împărtăşesc acum aceleaşi principii scripturale altor cupluri. Prin ungerea venită din
Cuvântul Său, Domnul restabileşte cămine creştine puternice pe întreg pământul. Căsnicii rănite
sunt vindecate şi cupluri sănătoase sunt încurajate şi întărite să meargă mai departe în chemarea
şi ungerea pe care Dumnezeu le-a pus în viaţa lor împreună. Nu contează cât de bună sau cât de
rea este căsnicia ta astăzi, Dumnezeu are un plan binecuvântat pentru amândoi.
Binecuvântând familiile pământului - Genesa 12:3
PREFAŢĂ
Soţul meu Michael şi eu avem o căsnicie vindecată de puterea lui Isus Hristos.
Doar cu caţiva ani în urmă ne aflam în faţa divorţului iar Michael îşi făcuse planuri să se
căsătorească cu altcineva. Consilierii nu ne dădeau speranţe, păstorul nostru acceptase faptul că,
căsnicia noastră era moartă, iar alţi creştini mă sfătuiau să strâng cioburile şi să îmi continui
viaţa.
Criza aceasta devenise începutul unui timp de educare în viaţa mea, în decursul căruia am învăţat
adevarata statornicie şi putere a Domnului. Când Cuvântul lui Dumnezeu face o afirmaţie
Dumnezeu este gata să-l susţină prin har şi puterea Sa. Cuvântul nu ar declara "nici un om să nu
se despartă " dacă puterea lui Dumnezeu nu ar fi în stare să restaureze şi să vindece căsnicii.
Duhul Sfânt mă călăuzea pas cu pas să nu renunţ la căsnicia mea iar Isus a dovedit încă o data că
nimic nu este imposibil cu El. Prin puterea Domnului şi prin autoritatea Cuvîntului Său căsnicia
noastră a fost restaurată şi vindecată.
Scopul acestei cărţi nu este să vă dea învăţătură în profunzime în a stărui în vindecarea căsniciei
voastre. Aşa cum titlul spune, scopul ei este să vă ofere primul ajutor pentru traumatismul iniţial.

Va trebui să căutaţi ajutorul păstorului şi a altor persoane care să fie în acelaşi asentiment cu dvs.
Deasemenea, mai sunt grupuri chemate special de Dumnezeu ca să vă ajute în acest timp. Mai
multe informaţii despre aceste grupuri le puteţi obţine sunând la nr. ..........
Cartea aceasta a fost scrisă pentru tine. Nu renunţa la speranţă. Nu obosi în a face binele. Înţelege
că Dumnezeu nu favorizează pe nimeni. Ce a făcut El pentru noi, tanjeşte să facă şi pentru tine.
În Isus
Marilyn Phillipps
CUVÂNT ÎNAINTE
Doar cu caţiva ani înainte nimeni care s-ar fi uitat la circumstanţele căsniciei noastre şi în special
la genul de om care eram, n-ar fi visat vreodată că într-o zi voi scrie cuvântul înainte al unei cărţi
despre vindecarea căsniciei. Eram atât de pornit în dorinţa mea de a ieşi dintr-o căsnicie
îngrozitoare. Eram atât de deconectat de faptul că eram legat de doi copii şi înca unul pe drum.
Eram atât de îndrăgostit (sau plin de poftă) de o altă femeie (cea mai bună prietenă a soţiei mele,
Marilyn) care "mă înţelegea". Eram condus de pofta banilor. Eram atras de pornografie şi alcool.
Eram individualist, egocentric şi egoist. Am făcut un zeu din cine eram şi ce doream.
Priviţi ce fel de om este descris în 2Timotei 3:2-5 "Cãci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori
de bani, lãudãroşi, trufaşi, hulitori, neascultãtori de părinţi, nemulţumitori, fără evlavie, fără
dragoste firească, neînduplecaţi, clevetitori, neînfrînaţi, neîmblînziţi, neiubitori de bine,
vânzători, obraznici, îngîmfaţi; iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu; având
doar o formã de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceştia." Aceasta
este descrierea omului care am fost.
Dar... slăvit să fie Domnul pentru că avem un Dumnezeu care este un Dumnezeu al
CREDINŢEI. Slăvit să fie Domnul pentru că cei care Îl slujesc pot avea credinţa Lui. Ei pot privi
cu ochii credinţei şi nu cu ochii naturali. Viziunea Lui pentru mine (şi pentru toată omenirea) era
atât de diferită faţă de ceea ce eram eu. A fost dorinţa Lui ca eu să fiu un om al lui Dumnezeu,
asemenea tipului de om descris în Cuvântul Său. 1 Timotei 3:2-4 vorbeşte despre un om evlavios
care " trebuie să fie fără prihană, bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de
cinste, primitor de oaspeţi, în stare să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor
de câştig mîrşav, ci să fie blând, nu gîlcevitor, nu iubitor de bani; să-şi chivernisească bine casa,
şi să-şi ţină copiii în supunere cu toată cuviinţa." Pe lângă aceasta, El o dorea pe Marilyn, care
era într-o strânsă părtăşie cu El, şi pe mine să avem acelaşi fel de relaţie pe care Adam şi Eva o
avuseră înainte de cădere, să avem acelaşi fel de părtăşie ca cea descrisă în Ieremia 32:35-41,
căsnicia noastră să poată fi o singură inimă şi într-o singură direcţie ca să putem fi binecuvantaţi
de El şi să fim înrădăcinaţi aducând roade în această lume.
Se pare că ar fi fost mult mai uşor pentru Marilyn să privească la circumstanţe. Se pare că ei i-ar
fi fost mult mai bine să se protejeze dacă s-ar fi îngrijit de ea însăşi. Dar aceasta nu este calea lui
Dumnezeu. Esenţa a ceea ce El i-a spus era că, dacă ea s-ar fi predat Lui şi Cuvântului Său nimic

nu ar fi putut-o împiedica să primească toate binecuvântările legământului promise în Cuvântul
Său.
Ea s-a predat Domnului şi Cuvântului Său şi nu în felul lumii de a face lucrurile. Pentru trei ani
grei şi lungi, în faţa încurajărilor puţine venite chiar şi din partea comunităţii creştine şi cu
siguranţă nici una din partea mea, ea a îndurat şi a luptat pentru voia Domnului în viaţa ei. Nu a
fost o luptă uşoară, de fapt ea a avut şi eşecuri ocazionale dar avea inima placută lui Dumnezeu.
Această carte vă va da o idee asupra luptei care vă stă în faţă. Dar mai mare este El (Domnul)
care este în tine decât cel care este în lume. Victoria este a voastră. Către învingător merge
răsplata. Iar în cazul victoriei lui Marylin, acum ea are un soţ (pe mine) care îl slujeşte pe
Domnul şi creşte într-o căsnicie care aduce onoare şi slujeşte Domnului.
Această afirmaţie va părea ciudată venind de la mine dar înţelege-ţi-o. Marilyn a avut o luptă
extrem de dură dar a meritat. A meritat pentru mine, a meritat pentru căsnicia noastră. Nu lăsa
diavolul să jefuiască, să fure şi să ucidă căsnicia ta. Tu şi partenerul tău aveţi un scop
dumnezeiesc pentru căsnicia voastră, care ar putea fi o unealtă puternică pentru prezent cu
dezastrul său, dar mai degrabă uitaţi-vă la inima lui Dumnezeu şi la viziunea a ceea ce va fi.
"...poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi" Efeseni 3:20.
Michael Phillipps
PS. Marilyn, te iubesc şi îţi mulţumesc foarte mult pentru că ai stăruit în ciuda tuturor
circumstanţelor pentru vindecarea căsniciei noastre.

Capitolul 1. ŞOCUL
Când Michael mi-a spus pentru prima dată că a întâlnit pe altcineva şi doreşte să divorţăm, am
fost şocată. Nu puteam gândi, nu puteam simţi. Eram stupefiată.
Ştiam că lucrurile nu sunt bune între noi doi dar m-am gândit întotdeauna că vom rezolva
situaţia. Până la urmă, noi ne-am iubit. Eram căsătoriţi. Lucrurile urmau să se îmbunătăţească
mâine.
Brusc, totuşi lucrurile nu mai aveau să se îmbunătăţească. El era în curs de a pleca, şi nu
vroia să salveze căsnicia. Mi-a spus că nu mă iubeşte şi că niciodată nu m-a iubit. A spus că
niciodată nu şi-a dorit copiii. Eram însărcinată cu al treilea copil în acel moment şi mă simţeam
trădată şi înşelată. Îmi amintesc că stăteam pe marginea cadei într-o noapte plângând atât de tare
încât credeam că trupul meu se va risipi. Totul era întunecat şi fără speranţă.
Michael nu ar fi mers la consiliere. N-ar fi vorbit. Tot ceea ce vroia era să petreacă timpul
cu ea. Mă simţeam abandonată şi fără valoare. Nu-mi era de nici un ajutor faptul că "prietenii"
imi spuneau să mă dau la o parte şi să-i las să fie fericiţi împreună.
Am mers la pastorul nostru şi mi-a spus că nu se mai poate face nimic. Mi-a spus că era o
situaţie tristă dar că ar trebui să accept inevitabilul. Într-un final Michael a fost de acord sa vadă
un consilier pentru că cineva i-a spus că ar da bine la tribunalul de divorţ dacă ar avea înregitrat
aceasta în dosarul lui. După prima sesiune consilierul ne-a recomandat să avem un divorţ rapid
ca să economisim timp şi bani. Spunea că eram mult prea departe de a putea fi ajutaţi.
Apoi am mers la un prieten de-al nostru pe care îl ştiam că slujeşte Domnului cu putere.
Dacă cineva ştia ce are Biblia de spus în această privinţă, el ştia. Mi-a spus că Dumnezeu va
accepta divorţul deoarece Michael comisese adulter. A spus că nu ştie ce s-ar mai putea face
pentru a opri ruperea căsniciei dacă Michael se încăpăţâna să nu coopereze.
În final am mers la Isus. E hazliu cum ne ia atât de mult timp să sfârşim acolo unde ar fi
trebuit să fim de la început.
Isus m-a întâlnit în mijlocul durerii şi lacrimilor mele. M-a alinat şi m-a iubit iar apoi a
început să ia o atitudine foarte fermă faţă de mine. Mi-a arătat din plin din Cuvântul Său care
este standardul în privinţa căsniciei. A tăiat prin emoţiile de moment şi m-a învăţat adevărul.
Despre aceasta este vorba în carte - ADEVĂRUL. Dacă doreşti simpatie şi lacrimi, le vei găsi
de-a gata. Oamenii vor plânge împreună cu tine şi pentru tine, cu foarte mare uşurinţă. Dacă
doreşti justificare pentru neiertare o vei găsi de asemenea. Mai sunt mulţi alţii care au fost răniţi
şi-ţi vor lua partea. Dacă totuşi doreşti adevărul clar şi simplu, doar Cuvântul lui Dumnezeu îţi
poate oferi acest lucru. Poate va fi greu să îl accepţi la început, dar Isus a promis, "Veţi cunoaşte
adevărul, şi adevărul vă va face liberi."Ioan 8:32.
Există putere în adevăr. Există vindecare în adevăr. Există restaurare în adevăr. Înţelege
aceasta acum, în acest minut, ISUS DOREŞTE CĂSNICIA TA VINDECATĂ.

Dacă citeşti această carte voi presupune că ţi-ai dat seama că căsnicia ta trece prin necaz.
Poate şi tu eşti în şoc. Niciodată nu te-ai gândit că ţi se va întâmpla ţie acest lucru. Niciodată nu
ai crezut că poate fi posibil. Ai nevoie de ajutor.
În primul rând, concluzia, fără alte ocolişuri - ai nevoie de Isus. Dacă te gândeşti că vei fi
capabil să vezi căsnicia ta vindecată fără puterea Lui, te înşeli. Fără Isus, căsniciile pot fi doar
lipite înapoi. Astfel de căsnicii, vor avea întotdeauna o crăpătură mare care va ceda sub presiune.
Isus este singurul care poate vindeca o căsnicie în aşa fel încât punctul de fisură să nici nu fie
sesizabil. De fapt, cu Isus, tot ceea ce a fost cel mai slab devine cel mai puternic. Nu mai rămâne
nici o fisură care să cedeze sub presiune.
Isus te iubeşte. Aşa cum eşti. Nu trebuie să te curăţeşti pentru ca El să te accepte. Nu
trebuie să fii bun şi să câştigi puncte ca să te apropii de El. El a murit pentru tine când tu erai
încă păcătos. Te cunoaşte mai bine decât oricine altcineva, chiar mai bine decât te cunoşti tu
însuţi. Nu-l poţi păcăli. Nu te poţi preface în faţa Lui. El iţi cunoaşte inima.
Chiar acum trebuie să te întorci către El şi să-ţi predai viaţa Lui. Doar El te poate curăţa
de păcatul tău şi să-ţi pună viaţa în ordine. Tu nu o poţi face pentru tine. Dacă ai putea, atunci nu
te-ai mai afla în mizeria în care eşti chiar acum. El este singurul care îţi poate repara viaţa.
Spune această rugăciune chiar acum şi preda-I Lui inima ta.
"Isus, eu sufăr. Am fost respins şi mă simt fără valoare. Am încercat să mă schimb de unul
singur dar nu pot s-o fac. Am obosit să găsesc scuze, am obosit să încerc. Recunosc înaintea Ta
că sunt un păcătos. Nu mă pot curăţi singur şi nu-mi pot face ordine în viaţă prin puterile mele.
Îţi predau viaţa ţie, Isus. Te primesc ca Domn şi Salvator. Accept spălarea păcatelor mele prin
sângele Tău. Te las să preiei controlul vieţii mele chiar acum. Ajută-mă, Doamne. Mângâie-mă.
Învaţă-mă. Am nevoie de Tine mai mult decât am avut vreodată. Sunt copilul Tău, Tată."
Dacă în timp ce ai spus această rugăciune ai crezut ceea ce ai spus, acum eşti născut din
nou prin puterea Duhului Sfânt. Aceasta înseamnă că vechea natură, cea cu care te-ai născut, a
fost înlocuită cu o natură nouă, natura lui Dumnezeu. Vei avea nevoie de această natură nouă
pentru a suporta vindecarea căsniciei tale. Nu o poţi face prin puterea ta. Trebuie să o faci prin
puterea Lui.
Dumnezeu a scris o scrisoare de dragoste foarte specială copiilor Săi. Conţine instrucţiuni
pentru fiecare aspect al vieţii pe acest pământ, pentru fiecare situaţie. În scrisoarea Lui de
dragoste, Dumnezeu Şi-a exprimat voia Lui pentru tine şi a dat instrucţiuni asupra modului în
care aceasta poate fi atinsă. Scrisoarea Lui de dragoste este Biblia.
În trecut poate că ai încercat să citeşti Biblia şi toate ţi s-au părut ca şi greaca. Aceasta
este pentru că citeai corespondenţa altcuiva. Acum eşti un copil al Lui Dumnezeu născut din nou
şi scrisoarea este scrisă pentru tine. Acum vei înţelege ceea ce El spune pentru că duhul Lui
locuieşte în tine şi te va învaţa toate lucrurile. Dacă acum l-ai primit pe Isus pentru prima dată,
sunt multe pe care trebuie să le înveţi. Nu deveni copleşit. Dumnezeu ştie că eşti nou în asta. Te
va conduce blând.

Chiar dacă L-ai cunoscut pe Domnul dinainte mai e de lucru înaintea ta. Tu eşti într-o bătălie
crâncenă pentru cămin şi familie. Asta urmează să fie muncă. Aceasta nu este un lucru pasiv ci
unul foarte activ. Urmează să înveţi ce înseamnă să fii un soldat în armata Domnului. Este o
lupta corp la corp, dar slavă Domnului, El şi-a echipat copiii să lupte.
Trebuie să realizezi că duşmanul tău, Satan, şi forţele lui doresc să-ţi distrugă căminul. Ei
folosesc circumstanţe şi oameni. Este foarte important să ştii:
OAMENII NU SUNT DUŞMANII TĂI
CIRCUMSTANŢELE NU SUNT PROBLEMA
NU DA ULTIMATUMURI
Satan este maestru al circumstanţelor. Nu te folosi de uneltele lui să încerci să caştigi o victorie.
Dacă faci cereri bazate pe circumstanţe, ("Dacă nu opreşti aceasta, te voi părăsi") el va manipula
acele circumstanţe ca să se asigure că o să ai şansa să-ţi îndeplineşti ameninţarea. Ultimatumurile
doar oferă circumstanţe care să te forţeze înspre rezultate nedumnezeieşti. Sunt mulţi oameni
divorţaţi astăzi care nu au avut intenţia să fie divorţaţi dar ei s-au condamnat prin cuvintele gurii
lor.
Satan luptă murdar. El ştie ce te va rani cel mai mult şi foloseşte acele lucruri ca să te
rănească. Persoana pe care o iubeşti cel mai mult, partenerul tău, face şi spune lucruri groaznice
chiar acum. PARTENERUL TĂU NU ESTE DUŞMANUL TĂU. Ţine minte asta. Partenerul
tău este folosit de duşman pentru a-ţi distruge căminul. Nu-mi pasă dacă partenerul tău este
creştin şi are douăzeci de versete biblice pentru a explica ceea ce el sau ea face. NU ESTE
VOIA LUI DUMNEZEU CA CĂSNICIA TA SĂ SE RUPĂ.
Nu contează ce spun oamenii. Ce spune Dumnezeu? Ce spune Biblia?
Nu contează ce fac oamenii. Ce face Dumnezeu? Ce-ţi spune Biblia să faci?
Căminul tău este sub atacul inamic. Dacă intenţionezi să supravieţuieşti atacului atunci trebuie să
ştii ce se întâmplă şi cum să-l combaţi. Următorul capitol te va ajuta.
"Isus, ştiu că căminul nostu este sub atacul inamicului. Am nevoie de ajutorul Tău. Nu
ştiu cum să lupt. Nu ştiu ce să fac. Îţi predau această bătălie Ţie. Învaţă-mă, ajută-mă. Mă
încred în Tine că vei face aceasta. Amin."

Capitolul 2. DIAGNOSTIC
De ce se întâmplă toate acestea? De ce ţie? De ce căsniciei tale? Ce ai făcut sau n-ai facut ca să
cauzezi acest lucru?
Ca să înţelegi criza din căminul tău, trebuie să înţelegi câteva principii de baza din
Cuvântul Domnului, Biblia. Când Dumnezeu la început a creat bărbatul şi femeia, i-a unit
împreună în căsnicie, un legământ relaţional. Pentru a înţelege căsnicia aşa cum o vede
Dumnezeu, trebuie să înţelegem legământul aşa cum îl vede Dumnezeu.
Un legământ este un pact sau un acord între două persoane care le leagă într-o relaţie
profundă de durată. Aceasta înseamnă că cei doi nu mai au vieţi separate ci acum împart o
singură viaţă. În Biblie vedem că Dumnezeu a făcut legaminte cu câţiva oameni, un legământ
foarte remarcabil fiind legământul pe care l-a facut cu Avraam pentru a institui naţiunea
evreiască (Genesa 12:1-3). De la moartea şi învierea lui Isus cei care l-au primit pe Isus ca Domn
şi Salvator sunt parteneri în Noul Legământ cu Dumnezeu (Evrei 8:6-13).
Legământul dragostei este puternic. Spune, îmi dau viaţa pentru tine (1Corinteni 13:1-8).
Pe tot cuprinsul Scripturii vedem că Dumnezeu a rămas credincios legământului promis chiar şi
atunci când omul, partenerul Său de legământ, a eşuat în a-şi ţine până la sfârşit înţelegerea.
Legământul dragostei este credincios indiferent de ceea ce face celalalt partener. Motivul acestui
lucru este că orice legământ conţine în el promisiuni şi termeni sau condiţii. Când oamenii intră
într-un legământ ei îşi promit anumite lucruri unul celuilalt şi stabilesc condiţiile în care îşi vor
respecta promisiunea. Dacă un partener al legământului este necredincios promisiunilor nu
înseamnă că celalalt trebuie să fie la fel. Pretutindeni în Vechiul Testament Îl vedem pe
Dumnezeu, partenerul credincios al legământului, chemându-l pe Israel, partenera necredincioasă
a legământului. Necredinţa poporului Israel nu a schimbat inima lui Dumnezeu în favoarea ei. El
continuă să stăruiască pentru ea, să o iubească şi să o cheme înapoi către El pentru această zi.
Biblia numeşte căsnicia un legământ relaţional ("... cu toate că este partenera ta, soţia cu
care ai încheiat legământul căsătoriei" Maleahi 2:14). Când te-ai căsătorit ai intrat într-un
legământ. Ca şi parte a ceremoniei tu şi partenerul tău v-aţi făcut câteva promisiuni unul
celuilalt. Cuvintele diferă de la o ceremonie la alta dar, de obicei, includ ceva de genul "iubire,
onoare, speranţă, supunere", etc. Iar ceremonia ta a inclus câteva condiţii definite. De exemplu,
"la bine şi la rău, în bogăţie sau sărăcie, în boală şi în sănătate". Atât promisiunile cât şi
condiţiile, probabil, s-au încheiat cu cuvintele, "...până când moartea ne va despărţi". Numim
acestea juraminte de nuntă. Biblia are ceva de spus în privinţa jurămintelor. "Dacă ai făcut o
juruinţă lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlineşti, căci Lui nu-I plac cei fără minte; de aceea
împlineşte juruinţa pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nici o juruinţă, decât să faci o juruinţă
şi să n-o împlineşti." Eclesiast 5:4,5.
Cei mai mulţi dintre noi nu ştiam nimic despre toate acestea când ne-am căsătorit. Eram de
obicei atât de emoţionaţi încât oricum nu ştiam ce spunem. Dar Dumnezeu a ascultat. Îmi
amintesc că la scurt timp după ce căsnicia noastra a fost vindecată, o prietena de-a mea m-a
felicitat pentru treaba bună pe care am făcut-o pe durata vindecării căsniciei noastre. În timp ce o
ascultam, am fost determinată să mă gândesc ce minunată am fost şi la tot ceea ce am suferit. Am

decis că Dumnezeu trebuie să fi fost destul de mândru să mă aibă în echipa Lui. Până la urma, mam gandit, câţi ar mai fi fost atât de credincioşi Cuvântului Său. Pe drumul către casă, Dumnezeu
a vorbit inimii mele foarte blând şi a spus, "Ce ai făcut pe durata căsniciei tale şi n-ai promis că
vei face în ziua nunţii tale?"
Deodată am realizat că Dumnezeu ascultase în ziua nunţii noastre, cu mult înainte ca noi să Îl fi
cunoscut, şi şi-a notat ceea ce noi am spus. Când a venit partea cu "la rău", El a fost credincios
angajamentului făcut căsniciei noastre şi s-a aşteptat ca şi noi să fim la fel. Pare atât de
neobişnuit în zilele noastre de căsătorii instant şi divorţuri instant să stăruieşti pentru căsnicie,
dar după standardele lui Dumnezeu nu este deloc neobişnuit. Este norma aşteptată de El.
In capitolul anterior, am menţionat că nu am găsit încurajare pentru vindecare de la pastorul
nostru sau consilierii noştri. Chiar şi prietenul nostru, care era născut din nou, plin de Duhul
Sfânt, şi care Îl slujea pe Dumnezeu cu putere a crezut că Dumnezeu declarase căsnicia ca fiind
moartă din cauza adulterului. Dumnezeu are totuşi un standard diferit. Când m-am întors acasă,
în urma acestui ultim sfat, mă pregateam pentru divorţul care părea inevitabil. Dragostea mea
umană pentru soţul meu murise din cauza rănii pe care o primise constant. Mă gândeam să mă
las dusă de val şi să termin o dată cu asta de vreme ce Dumnezeu ştia că această căsnicie era
moartă şi pierdută şi El intenţiona să îmi aducă un nou soţ.
Când l-am primit pe Isus ca Domn şi Mântuitor El şi-a făcut locuinţa în noi şi vorbeşte inimilor
noastre conform Cuvântului Său. Niciodată nu am auzit o voce audibilă, dar am ştiut întotdeauna
când El îmi vorbea din interior. În acea zi m-a condus către un verset din Scriptură pe care nu ţin
minte să-l mai fi citit înainte. "Celor căsătoriţi, le poruncesc nu eu, ci Domnul, ca nevasta să nu
se despartă de bărbat. (Dacă este despărţită, să rămână nemăritată sau să se împace cu
bărbatul ei.) Şi nici bărbatul să nu-şi lase nevasta". (1 Corinteni 7:10-11)
Eram năucită când priveam în Scriptură. Nu-mi venea să cred că Dumnezeu era atât de aspru în
privinţa acestui lucru. Imediat m-am întors către versetele pe care le-am primit de la prietenul
meu care îmi dăduse undă verde către divorţ şi recăsătorie. Le-am arătat Domnului şi l-am
întrebat ce părere are despre acest lucru. Cu blândeţe M-a condus înapoi în 1Corinteni 7:10-11 şi
m-a pus să-l recitesc. Încetişor a început să se adâncească în mine sentimentul că Dumnezeu nu
se juca. Acest lucru era definitiv. El făcuse regulile iar acum le aplica. Mă simţeam supărată
puţin pentru că se părea că El nu are aceleaşi reguli pentru toată lumea. I-am arătat câţi creştini
cunoşteam care au divorţat şi s-au recăsătorit şi L-am întrebat ce părere are despre ei. Din nou El
nu a spus nimic dar cu blândeţe m-a dus înapoi la 1Corinteni 7:10,11, El mi-a spus "Acesta este
standardul Meu. Ai de ales şi Eu te voi întâmpina indiferent de ce alegi. Dacă alegi să rămâi
necăsătorită, Eu voi fi soţul tău. Voi purta de grijă copiilor tăi ca şi propriul lor tată. Nu vei duce
niciodata lipsă de nimic, nici lor nu le va lipsi nimic. Mă voi îngriji de tine aşa cum nici un soţ de
pe pământ nu ar putea să o facă mai bine. De ar fi să alegi să te împaci totuşi, te voi călăuzi către
victorie."
Imediat m-am gândit la Scriptură "Nu te teme, căci nu vei rămânea de ruşine; nu roşi, căci nu
vei fi acoperită de ruşine; ci vei uita şi ruşinea tinereţii tale, şi nu-ţi vei mai aduce aminte de
văduvia ta, căci Făcătorul tău este bărbatul tău: Domnul este Numele Lui, şi Răscumpărătorul
tău este Sfântul lui Israel. El se numeşte Dumnezeul întregului pământ, căci Domnul te cheamă

înapoi ca pe o femeie părăsită şi cu inima întristată, ca pe o nevastă din tinereţă, care a fost
izgonită, zice Dumnezeul tău." (Isaia 54:4-6) şi "El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor,
El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel Sfânt" (Psalmul 68:5). Ştiam că vorbeşte serios.
Nu a durat prea mult ca să aleg. Nu-mi doream să rămân necăsătorită. Aveam doi copii şi al
treilea pe drum. Îmi doream un cămin cu soţ şi tată. Îmi doream căsnicia noastră. I-am spus
Domnului "Vreau să ne împăcăm, Doamne, dar nu ştiu cum. Nici măcar nu gasesc vreo persoană
care să-mi spună că acest lucru este posibil."
"Eu spun că este posibil" a fost singurul Lui răspuns. "Şi te voi învăţa cum."
Căsnica ta este o relaţie de legământ, reflectarea pământească a legamantului etern de dragoste a
lui Dumnezeu. Satan urăşte unitatea şi puterea legământului şi urmăreşte să distrugă pe cât
posibil fiecare căsnicie (Ioan 10:10). Ceea ce ai făcut sau ce nu ai făcut poate a contribuit la
prăbuşirea căsniciei tale dar nu aceasta este cauza reală. Căsnicia ta a fost ţintită pentru
distrugere de Satan şi forţele lui. Circumstanţele prin care ai trecut au fost doar mijloacele lui de
război. Numele lui Isus rămâne nume peste toate numele. Care este numele circumstanţei în care
te găseşti astăzi? Adulter? Alcoolism? Homosexualitate? Incest? Oricare ar fi acest nume, el este
sub numele lui Isus. Iar Scriptura spune că orice se va pleca în faţa numelui lui Isus. "De aceea şi
Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult, şi I-a dat Numele, care este mai presus de orice nume;
pentruca, în Numele lui Isus, să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ şi de
sub pământ, şi orice limbă să mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Isus Hristos este
Domnul" (Filipeni 2:9-11).
PRACTICA PRINCIPALĂ A DIAVOLULUI ESTE SĂ TE CONVINGĂ CĂ ACESTĂ
PROBLEMĂ ESTE PREA MARE PENTRU DUMNEZEU. Aceasta este o minciună! Tu eşti
într-un legământ cu Dumnezeu prin sângele lui Isus şi stai într-o relaţie de legământ ordinată de
Dumnezeu pe acest pământ. Ce putere are iadul împotriva acestuia?
Acum, chiar în momentul în care citeşti ultima afirmaţie, duşmanul îţi spune "Dar dacă acestă
căsnicie nu a fost destinată de Dumnezeu? Dacă Dumnezeu nu doreşte ca ea să fie vindecată?
Poate că niciodată nu a fost cazul de "ce Domnul a unit". Dacă Dumnezeu ar fi fost pentru
aceasta, ar mai fi ajuns atât de rău?"
Aminteşteţi următoarele, Dumnezeu este creatorul căsniciei. Când un cuplu alege căsătoria, ei
aleg planul lui Dumnezeu. Din momentul în care ei sunt căsătoriţi, Dumnezeu se angajează să
lucreze cu ei pentru ca planul să aibă succes. "Ceea ce Dumnezeu a unit"nu înseamnă cei cărora
Dumnezeu le-a spus să se căsătorească. Aceasta este cea mai bună cale, este chiar în mijlocul
voii lui Dumnezeu, dar puţini Îl caută cu harnicie pentru un partener. Multe cupluri, inclusiv noi
înşine, ne-am căsătorit după dorinţa proprie iar Dumnezeu nu are absolut nimic de a face cu
aceasta. Acest lucru nu schimbă nicidecum angajamentul Lui faţă de legământul dragostei şi al
credincioşiei totuşi. Este voia lui Dumnezeu ca toţi indivizii să intre într-un legământ cu El iar
toate căsniciile să fie bazate pe El. Când aceste condiţii nu sunt îndeplinite, El este 100% pentru
cupluri şi pentru căsnicie. A sfârşi o căsnicie spunând că Dumnezeu nu este în ea este la fel de
greşit ca şi a întrerupe o sarcină pentru că, copilul nu a fost planificat. Din momentul în care eşti
într-o relaţie de legământ, permite-I lui Dumnezeu să te înveţe cum să îl duci mai departe pentru

a-l face perfect în El. Dumnezeu este credincios celor care sunt într-un legământ cu El chiar şi
atunci când noi Îl înşelăm. Dorinţa Lui pentru noi este să învăţăm să fim credincioşi chiar şi
atunci când partenerul ne dezamăgeşte.
"Doamne Isuse, învaţă-mă ce înseamnă legământul. Învaţă-mă să rămân tare şi credincioasă
cuvintelor mele chiar şi atunci când partenerul meu nu este credincios. Vreau să-ţi cunosc inima
în ceea ce priveşte legământul. Vreau să văd căsnicia noastră aşa cum o vezi Tu. Dragostea mea
este atât de rănită acum, Isus. Nu pot să fac asta singură. Nu simt că pot iubi sau dărui în acest
moment. Te rog ajută-mă, Doamne. Mă voi odihni în Tine."

Capitolul 3. DUREREA
Acum suferi -suferi atât de tare încât nici măcar nu ştii dacă vei înceta vreodată să mai suferi. Eu
ştiu, am cunoscut şi eu aceeaşi durere. Lasă-mă deci să te asigur că durerea va înceta. Când Isus
vindecă, face un lucru desăvârşit.
Într-o zi, când strigam după Domnul din adâncul durerii mele, Isus m-a condus prin Scriptură
înspre Grădina Ghetsimani, alături de El (Marcu 14:32-42). Pentru prima dată am văzut durerea
pe care a suferit-o El acolo. În acea vreme când El avea nevoie disperată de iubire şi înţelegere
de la un suflet de om, apostolii Lui nu puteau nici măcar să rămână treji. Ei nu înţelegeau durerea
Lui; nici măcar nu le păsa. Tocmai avuseseră o masă îmbelşugată şi era târziu şi doreau doar să
se odihnească.
Ţi se pare că nimeni nu ştie cum te simţi acum? Ţi se pare că nimeni nu ştie prin ce treci? Isus
ştie. El a simţit singuratatea ta, respingerea ta, durerea ta. El le-a purtat în El Însuşi pentru ca tu
să nu le mai porţi. Era într-o asemena agonie încât picăturile sudorii Sale cădeau în ţărână ca
stropii de sânge. A trăit fără mângâiere ca tu să fii mângâiat. Lasă-l pe El să-ţi aline acum
durerea. Psalmul 144, versetul 2 spune că Domnul este " Binefăcătorul meu şi Cetăţuia mea,
Turnul meu de scăpare şi Izbăvitorul meu, Scutul meu de adăpost". Chiar acum întoarce-te spre
El. Lasă-l pe El să fie scăparea ta, fortăreaţa ta, scutul tău. El te iubeşte atât de mult. Doar El
poate înţelege cu adevărat durerea pe care o simţi. Lasă-L să te mângâie.
Isus mi-a arătat şi altceva ce I s-a întâmplat în grădină. A fost trădat de cineva pe care L-a
iubit foarte mult, şi a fost trădat în numele iubirii, cu un sărut. (Matei 26:47-50). Cel pe care îl
iubeşti tu foarte mult te-a trădat de asemenea. Isus ştie cum te simţi. El a experimentat umilinţă
şi ruşine. A suferit toate acestea El Însuşi ca să nu mai trebuiască tu să o faci. Când a plecat spre
Cruce nu a luat doar toate păcatele tale cu El, ci El a luat şi toată durerea ta, umilinţa şi ruşinea,
şi trădarea. Evrei 12:2,3 spune "Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre,
adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea,
şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu. Uitaţi-vă, deci, cu luare aminte la Cel
ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să
vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre."
Atunci când Duhul Sfânt l-a inspirit pe Pavel să scrie aceste cuvinte, El se gândea la tine. El ştia
încă de atunci durerea pe care o vei simţi azi. Ştia de ruşinea respingerii pe care o vei simţi.
Dorea ca tu să priveşti la Isus. De aceea au fost scrise aceste cuvinte, ca tu să ştii ce să faci când
va veni acest moment din viaţa ta.
Înainte ca tu să încerci măcar să redresezi căsnicia ta, trebuie sa-I permiţi lui Isus să te mângâie
şi să înceapă să te vindece. Începe prin a citi Psalmii. David ştia ce e durerea şi respingerea. Ştia
de asemenea şi de la Cine îi venea ajutorul. Citeşte cum a strigat către Domnul şi apoi cum a
Lăudat Numele Lui chiar din adâncul durerii lui.
Lauda este o înţelegere efectivă a vindecării. Nu poţi să-I aduci laude Domnului din toata
inima şi să rămâi rănit. La început va fi cu adevărat o jertfă de laudă (Evrei 13:15), nu îţi va veni

să o faci. Dar odată ce te disciplinezi să începi, atunci, vei descoperi că te adânceşti în însăşi
prezenţa Domnului şi vindecarea ta va începe.
Să rămâi în prezenţa lui Isus, este cheia vindecării. Laudaţi-L pentru Cine este şi pentru ce a
făcut. Ia-ţi ochii de la problemele şi circumstanţele tale şi îndreaptă-i spre Isus. Începe să-L
cunoşti aşa cum nu L-ai cunoscut niciodată înainte. Începe prin a vedea asta ca un timp special
din viaţa ta în care te apropii din ce în ce mai mult de El.
Unul din lucrurile care s-au întâmplat în timpul stăruinţei mele pentru soţul meu şi
căsnicia noastră a fost că l-am cunoscut pe Isus într-un fel în care nu l-aş fi cunoscut
niciodată dacă nu eram forţată de împrejurări să mă bazez pe El în totalitate. Am început să-I
cunosc dragostea Lui imensă pentru mine, neclintirea Lui, inima Lui neschimbătoare. El a
devenit piatra mea în mijlocul furtunii. Nimeni nu-mi poate lua vreodată relaţia de dragoste ce sa dezvoltat în acele vremuri tulburi. Azi îl cunosc pe Isus într-un fel atât de adânc în vremuri de
linişte pentru că a trebuit să-L cunosc bine în vremuri de nevoie.
Apropie-te de Isus. Insistă în a-L cunoaşte aşa cum nu l-ai mai cunoscut. Priveşte acest timp ca şi
o oportunitate, nu o problemă. Îngăduie-I lui Isus să te mângâie şi să te vindece. El a purtat deja
durerea ta în El când s-a dus la cruce pentru tine. Tu nu mai trebuie să o porţi acum. Predă-I-o
Lui şi permite-I să te reînvie prin puterea lui vindecătoare. "Dar te voi vindeca, şi îţi voi lega
rănile, zice Domnul. Căci ei te numesc: „Cel izgonit" „Sionul acela de care nimănui nu-i
pasă!"(Ieremia 30:17).
Lăudat să fie Domnul pentru ceea ce este şi pentru ceea ce a făcut. Adu-I ca jerftă laudele
tale din mijlocul durerii tale şi vindecarea va începe înlăuntrul tău. Petrece timp citind Biblia şi
cere-I lui Isus să Îţi vorbească prin Cuvântul Său. Psalmii sunt un loc bun de unde să începi. Vezi
cum David s-a bucurat în Domnul şi a găsit mângâiere în El chiar în mijlocul celor mai grele
încercări.
"Isus, Tu ştii că eu sufăr. O dată şi tu ai simţit această durere înlăuntrul Tău. Cunoşti
durerea respingerii, ruşinea şi umilinţa. Tu le-ai dus la cruce în locul meu iar acum eu ţi le dau
Ţie. Te laud, Doamne! Laud Numele Tău! Voi petrece timp cu Tine în Cuvântul Tău. Mângâiemă şi vindecă-mă, Isus. Amin. "

Capitolul 4. PRESIUNEA
Eşti angajat într-un conflict enorm. Până acum ai crezut că conflictul a fost între tine şi
soţul tău. Dar nu este aşa. Este un conflict între două împărăţii. Împărăţia lui Satan face război
împotriva împărăţiei lui Dumnezeu pentru partenerul şi căsnicia ta. Dumnezeu are planuri pentru
partenerul tău. El are planuri pentru căsnicia ta. "Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire
la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o
nădejde"(Ieremia 29:11).
Inamicul tău, diavolul, are şi el deasemenea planuri pentru partenerul tău. "Fiţi treji, şi
vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe
cine să înghită" (1Petru 5:8).
Dorinţa lui Dumnezeu este ca partenerul tău să se întoarcă în totalitate către El şi în
felul acesta căsnicia ta va fi restaurată şi vindecată. Dorinţa diavolului este ca partenerul
tău să fie pierdut pentru totdeauna şi în felul acesta căsnicia ta să fie distrusă.
Conflictul este atât de simplu. Circumstanţele specifice partenerului tău şi situaţiei
maritale sunt doar mijloace specifice ale razboiului pe care inamicul le-a ales pentru a le folosi în
cazul tău. El cunoaşte slăbiciunile fiecăruia dintre voi. El ştie ce te va răni mai mult. Diavolul nu
luptă corect. El te loveşte când eşti căzut. El loveşte cel mai tare când tu eşti cel mai slab. Dar el
este limitat în mijloacele lui de război. "Nu v-a ajuns nici o ispită, care să nu fi fost potrivită cu
puterea omenească. Şi Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile
voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda
(1Corinteni 10:13). Diavolul este limitat în armele sale. El poate veni la tine doar cu arme
carnale - lucruri care sunt comune oamenilor. El nu poate folosi arme supranaturale de razboi
împotriva ta. Dumnezeu ţi-a promis o cale de ieşire din fiecare atac al inamicului.
Scriptura, deasemenea, are mari promisiuni pentru tine în ce priveşte armele tale. "Măcar
că trăim în firea pământească, totuşi nu ne luptăm călăuziţi de firea pământească. Căci armele
cu care ne luptăm noi, nu sunt supuse firii pământeşti, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca
să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minţii şi orice înălţime, care se ridică împotriva
cunoştinţei lui Dumnezeu; şi orice gând îl facem rob ascultării de Hristos" (2Corinteni 10:3-5).
Dumnezeu te-a înzestrat cu arme care sunt supranaturale şi puternice pentru a lupta împotriva
diavolului.
Soluţia este să rămâi în duhul şi să te lupţi în totalitate în duhul. Diavolul este maestru al
firii pământeşti. El îţi cunoaşte firea mai bine decât ţi-o cunoşti tu însăţi. Dacă intri în fire, el va
câştiga de fiecare dată. Dacă rămâi în duhul, vei câştiga tu de fiecare dată.
Ce înseamnă să rămâi în duhul? Ei bine, partenerul tău spune şi face multe lucruri
nedumnezeieşti chiar acum. Tu trebuie să-ţi aminteşti constant că lupta ta nu este cu partenerul
tău. Citeşte Efeseni 6:12. Tu nu te lupţi împotriva cărnii şi a sângelui. Partenerul tău nu este
inamicul tău, Satan este inamicul. Aşadar, a rămâne în duhul înseamnă că atunci când vezi sau
auzi că partenerul tău face sau spune lucruri nedumnezeieşti nu reacţionezi cu firea. Zbieratul,
ifosele, cearta, ameninţatul, toate sunt mijloace ale firii de a ne confrunta cu problema.

Recunoaşte chiar acum că te lupţi cu împărăţia diavolului pentru partenerul şi căsnicia ta.
A rămâne în duhul înseamnă ca tu să duci razboi spiritual împotriva adevăratului tău inamic,
diavolul, şi nu să te războieşti în fire împotriva partenerului tău. Gândeşte-te la partenerul tău ca
la un ostatec sau un prizonier de război pe câmpul inamic. Războiul tău spiritual va deveni
mijlocul de eliberare al partenerului tău.
Circumstanţele sunt armele principale ale inamicului tău. Unul dintre cele mai mari
şiretlicuri ale sale este să-ţi îndrepte ochii asupra circumstanţelor şi nu la Isus. Cu ce te confrunţi
astăzi? Îţi intentează soţul tău divorţ? Este soţul tău în închisoare? Eşti amentinţată de o luptă
pentru custodie? Indiferent cu ce te confrunţi, este doar o circumstanţă. Nu o lăsa să te
controleze. În schimb, începe să te întorci împotriva lor, prin rugăciune.
Acum acest tip de război va începe să capete o înţelegere spirituală şi discernământ.
Aceasta nu înseamnă că spui " Dragă Dumnezeule, te rog binecuvintează căsnicia noastră.
Multumesc. Amin." Ci înseamnă să identifici spiritele demonice în acţiune şi să-ţi iei armele tale
spirituale împotriva lor în numele lui Isus. Este un război activ, nu unul pasiv în care te aşezi şi
aştepţi.
Scopul acestei cărţi nu este de a te învăţa adâncimile războiului spiritual de care tu vei
avea nevoie. Există multe cărţi excelente în magazinele de cărţi creştine care te vor învăţa ceea
ce trebuie să cunoşti. Poate vei dori deasemenea să ceri pastorului să-ţi recomande câteva.
Totuşi, scopul acestei cărţi este ca să te ajute să te echipezi pentru bătălia care stă în faţă.
Chiar înainte ca Isus să se înalţe la ceruri, El le-a spus discipolilor să aştepte în Ierusalim până
vor fi botezaţi cu Duhul Sfânt (Fapte 1:4,5). El le-a promis că se va coborâ putere peste ei când
se va întâmpla acest lucru (Fapte 1:8). Celor cărora El le-a vorbit au fost deja născuţi din nou
când El a venit la ei după moartea şi învierea Sa (Ioan 20:22). Era evident, aşa cum este scris în
primul capitol din Fapte că Isus le-a spus lor că este o altă experienţă separată disponibilă lor.
Citeşte Fapte capitolul 1 si 2.
Vezi uimitoarea transformare a oamenilor? Acei cărora le-a fost atât de teamă şi chiar au
negat că îl cunosc pe Isus au devenit dintr-o dată curajosi proclamând Evanghelia cu îndrăzneală.
Pe măsură ce Duhul Sfânt venea peste ei cu măreţie şi putere, El confirma prezenţa Lui dând
limbi noi fiecăruia care l-au primit.
Citeşte Romani 8:26,27. Când nu ştim cum să ne rugăm, Duhul Sfânt ştie cum să
rostească voia perfectă a lui Dumnezeu prin noi.
"Fiindcă, dacă mă rog în altă limbă, duhul meu se roagă, dar mintea mea este fără rod"
(1Corinteni 14:14). Pe parcursul acestei perioade de nelinişte în viaţa ta, trebuie să fii capabil să
te rogi cu mintea chiar dacă nu este roditoare. Vor fi atât de multe circumstanţe care te vor face
confuz. Vor exista atât de mulţi oameni care îţi vor da sfaturi. Tu trebuie să ştii ceea ce spune
Dumnezeu în fiecare situaţie. Singura modalitate prin care poţi face acest lucru este ca Duhul
Sfânt să se roage voia perfectă a lui Dumnezeu pentru tine şi familia ta în fiecare situaţie.

Pe măsură ce citeşti cartea Faptelor vei vedea că Botezul cu Duhul Sfânt sau umplerea cu
Duhul Sfânt s-a petrecut din nou şi din nou. Nu a fost o experienţă unică în istoria bisericii şi nici
nu este rezervată de Dumnezeu doar pentru câţiva aleşi. Aceeaşi putere care a fost disponibilă
pentru ei atunci este disponibilă şi pentru tine acum. Tot ceea ce trebuie să faci este să ceri. (Luca
11:11-13)
Dacă dorinţa ta este ca Duhul Sfânt să se coboare peste tine cu măreţie şi putere chiar
acum, spune această rugăciune:
"Isus, te-am primit ca Domn şi Salvator. Renunţ la toate lucrurile inamicului care au fost
parte din viaţa mea. Îţi cer să mă botezi cu Duhul Sfânt."
Asteaptă-L pe Domnul în timp ce rosteşti această rugăciune. Permite-I Duhului Sfânt să te umple
până te compleşeşte. Curând cuvinte noi vor începe să ia contur înlăuntrul tău. Ţine minte,
cuvintele vor veni din duhul tău, nu din mintea ta. Nu încerca să le înţelegi sau să le analizezi.
Doar deschide-ţi gura şi începe să-l lauzi pe Domnul. Permite-i limbajului nou pe care El ţi l-a
dat să înceapă să curgă mai departe în laudă.
Tu eşti în control total al acestui nou limbaj. Poţi începe să te rogi în limbi când doreşti tu şi să te
opreşti când doreşti. Ceea ce vine peste tine nu este un lucru incontrolabil. Tu ai acelaşi control
asupra acestui limbaj asemenea controlului pe care îl ai asupra vorbirii în limba ta nativă.
Diferenţa este că această vorbire nouă este un limbaj intim între tine şi Dumnezeu.
Poţi cânta în limbi noi, deasemenea. Alege un cântec pe care îl iubeşti cu adevărat şi începe să-l
cânţi în limba cea nouă. Tu nu vei înţelege ceea ce spui, dar Dumnezeu va înţelege. Cântă-I Lui,
laudă-L, roagă-te Lui. Cu cât utilizezi mai mult limbajul pe care El ţi l-a dat, cu atât vei deveni
mai fluent în acea limbă. Nu te îngrijora dacă la început vei avea doar un cuvânt sau două. Cu cât
le foloseşti mai mult cu atât vei primi mai multe cuvinte noi.
Vei descoperi că s-au petrecut câteva lucruri de când ai fost umplută cu Duhul Sfânt. Scriptura
va căpăta o nouă adâncime pentru tine. Vei descoperi că ai o dorinţă mai mare de a aduce laudă
şi închinare înaintea Domnului. Vei începe să dezvolţi o părtăşie mult mai adâncă cu Duhul
Sfânt. El este învăţătorul tău (Ioan 14:26) şi mângâietorul tău (Ioan 16:7). El întotdeauna îl va
înălţa pe Isus şi te va învăţa şi pe tine cum să-L slăveşti în viaţa ta. Învaţă să auzi vocea Duhului
Sfânt. Prin rugaciunea pe care o rosteşti în limbi, El te va călăuzi în voia lui Dumnezeu pentru
fiecare aspect al vieţii tale.
"Doamne Isuse, îţi multumesc pentru Duhul Sfânt. Îţi multumesc pentru o nouă adâncime în
umblarea mea cu Tine. Ajută-mă să-mi amintesc în fiecare zi că lupta mea nu este împotriva
cărnii şi a sângelui. Ajută-mă să nu reacţionez în circumstanţe, fie ele bune sau rele, ci doar să
privesc la Tine.
Duhule Sfânt, învaţă-mă, sfătuieşte-mă, mângâie-mă. Ştiu că Tu rosteşti în rugaciune voia
perfectă a lui Dumnezeu prin mine, în timp ce eu vorbesc în limba nouă pe care am primit-o.
Ajută-mă să desluşesc voia Lui în fiecare aspect al vieţii mele. Învaţă-mă să duc războiul
spiritual împotriva adevăratului meu inamic, diavolul. Amin."

Capitolul 5. VIZIUNEA NECLARĂ
Acum când ştii care este adevăratul tău inamic, este momentul să înveţi să-ţi iubeşti partenerul
aşa cum Dumnezeu îl iubeşte, cu dragostea agape, nu cu dragostea omenească fragilă.
Romani 2:4 spune că bunătatea lui Dumnezeu este cea care ne conduce la căinţă. Dumnezeu ne
iubeşte în împărăţia Sa. Pe vremea când noi încă eram păcătoşi Cristos a murit pentru noi
(Romani 5:8). Partenerul tău trebuie să cunoască dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu.
Indiferent de ce face partenerul tău, dragostea lui Dumnezeu nu s-a schimbat.
Dacă eşti dreaptă cu tine însăţi şi critica faţă de soţul tău, laşi impresia că Dumnezeul pe care îl
reprezinţi este la fel. Acest fel de mândrie spirituală nu va conduce pe nimeni în împărăţia lui
Dumnezeu.
Pacatul tău de a fi dreaptă cu tine însăţi nu este mai mic în ochii lui Dumnezeu decât
"marele" păcat al soţului tău. Dumnezeu nu vede păcatul mare sau mic. Pentru Dumnezeu
păcatul este păcat. Am auzit oameni spunându-mi cât de mult se roagă ei ca partenerul lor să fie
născut din nou şi pentru căsnicia lor să fie vindecată iar apoi i-am urmărit cum îşi tratau soţiile ca
pe un gunoi. Nu acesta este modul în care Dumnezeu îi vede şi El nu va onora modul acesta de aţi trata partenerul. Dacă tu ai făcut acest lucru, trebuie să te căieşti.
Trebuie să fii dispus să-ţi ierţi partenerul. Probabil în momentul de faţă tu nu simţi acest
lucru. Şi probabil că nici nu vei simţi acest lucru pentru o perioadă de timp. Este ceea ce
Dumnezeu doreşte ca tu să faci, totuşi, şi aceasta este voia Lui pentru tine. (Matei 6:14;15).
Aliniază-ţi dorinţa ta cu a Lui şi dorinţa de a-ţi ierta soţul. Eliberează-ţi suferinţa către Domnul şi
îngăduie-I Lui să înceapă să-ţi schimbe inima. Sentimentele vor urma. Nu le lăsa să te conducă.
Începe să-ţi vezi partenerul în felul în care Dumnezeu îl vede. Dumnezeu are un plan
pentru fiecare dintre noi - o viziune a credinţei pe care El o menţine în inima Lui aşteptând pe
cineva de pe pământ care să fie de acord cu El pentru această viziune. Când Avraam a fost dispus
să accepte cuvântul lui Dumnezeu în privinţa copilului său şi să creadă împreună cu Dumnezeu,
promisiunea s-a îndeplinit. Promisiunea lui Dumnezeu s-a materializat în fiul lui Avraam, Isac.
Dumnezeu are un plan cu partenerul tău. Dumnezeu îţi vede partenerul prin ochi
supranaturali şi doreşte ca şi tu să-l vezi în acelaşi mod. Dumnezeu doreşte ca viziunea ta
supranaturală să fie 20/20?.
Până acum ţi-ai văzut soţul aşa cum este şi ai acceptat acest lucru ca şi o realitate a
situaţiei. Nu era dificil să realizezi că soţul tău şi căsnicia ta nu sunt ceea ce ar fi trebuit să fie. Sar putea deasemenea să te vezi pe tine însăţi într-o lumină foarte negativă. Probabil în mintea ta
derulezi din nou greşeli pe care le-ai făcut, lucruri pe care le-ai făcut sau spus şi pe care acum ai
dori să le schimbi. Trebuie să începi să te vezi pe tine însăţi, pe soţul tău, şi căsnicia ta aşa cum le
vede Dumnezeu.
Când mă rugam pentru salvarea căsniciei mă descurcam foarte bine atâta timp cât Michael era
plecat de acasă. Obişnuiam să citesc Cuvântul Sfânt, să mă rog în duhul, să-l laud pe Domnul, şi

să duc o luptă spirituală. Mă hotăram ca data viitoare când îl voi mai vedea pe Michael să-i arat
dragostea necondiţionată a lui Dumnezeu. Nu mă voi lupta cu el, voi ieşi din firea pământească.
Apoi Michael intră pe uşă şi îmi spune ceva neplăcut şi lupta începea. În scurt timp pleca din nou
strigând ceva de genul "Nu te vei schimba niciodată. Întotdeauna vei fi la fel. Spui că Isus a făcut
o diferenţă în viaţa ta. Ei bine, eu cu siguranţă nu o pot vedea."
Imediat regretam cuvintele şi acţiunile mele şi mă căiam pentru că m-am lasat atât de
mult în firea pământeasc. Îl rugam pe Dumnezeu să mă ajute să mă descurc mai bine data
viitoare (dacă vreodată va mai fi o dată viitoare) iar apoi îmi petreceam următoarele două ore
plângând deoarece credeam că am ratat vindecarea căsniciei noastre.
Într-una din zile în timpul repetării acestei activităţi, Dumnezeu a vorbit inimii mele. Mia spus că motivul pentru care eu nu îl pot trata pe Michael cu dragoste necondiţionată este că eu
îl vedeam aşa cum era el şi reacţionam la ceea ce vedeam. El mi-a spus că Cuvântul Său nu
devenise revelaţie pentru mine şi că eu doar citam fără rost.
Citeşte Luca 4:1-13, când diavolul l-a ispitit pe Isus, el a ales ispite care ar fi însemnat
ceva pentru El. Isus era flămând după postul lung pe care l-a avut, aşa că pâinea era cu adevărat
o ispită. Isus venise să recupereze împărăţiile lumii aşa că şi aceasta a fost o tentaţie valabilă.
Isus a părăsit gloria care îi aparţinea în Ceruri ca să devină un slujitor aici pe pământ (Filipeni
2:6-8). A treia ispită a fost deasemenea una semnificativă prin faptul că l-a provocat pe Isus în
ceea ce era El cu adevărat, l-a întărâtat să demonstreze aceasta.
Ca replică la fiecare dintre aceste ispite, Isus a răspuns cu Cuvântul Sfânt. El nu l-a
aprobat pe Satan dar nici nu s-a certat cu el. În schimb Isus a folosit Cuvântul ca o sabie (Efeseni
6:17) şi l-a combătut pe diavol pe tărâmul spiritual. Motivul pentru care Isus a putut face aceasta
cu succes a fost că El ştia ce avea de spus Cuvântul lui Dumnezeu în privinţa fiecăreia din acele
ispite. Cuvântul a fost linia lui verticală şi l-a folosit pentru a măsura pe oricine şi orice.
Ştii cum îţi vede Dumnezeu partenerul? În ziua în care Domnul mi-a spus cuvântul Său
acesta nu a fost o revelaţie pentru mine, am realizat că eu nu-l vedeam pe Michael aşa cum El îl
vedea. L-am rugat să mi-l arate pe Michael prin Cuvântul Său ca să pot fi de acord cu El. M-a
îndreptat către 1Timtotei 3:2-4 "Dar trebuie ca episcopul (Sau: privighetor.) să fie fără prihană,
bărbatul unei singure neveste, cumpătat, înţelept, vrednic de cinste, primitor de oaspeţi, în stare
să înveţe pe alţii. Să nu fie nici beţiv, nici bătăuş, nici doritor de câştig mîrşav, ci să fie blând, nu
gîlcevitor, nu iubitor de bani;să-şi chivernisească bine casa, şi să-şi ţină copiii în supunere cu
toată cuviinţa".
Trebuie să mărturisesc că prima dată când am citit aceste versete, nu le-am putut crede. Soţul
meu era un alcoolic în adulter. El dispreţuia lucrurile lui Dumnezeu şi îşi bătea joc de mine din
cauza credinţei mele. Am citit versetele din nou şi am spus "Doamne, vorbim despre aceeaşi
persoană?"
Domnul mi-a spus atunci ceva care este atât de important încât sper ca tu să îi captezi
adâncimea. El a spus "În felul acesta îl văd Eu, Marilyn. El va fi un predicator şi un învăţător al
Cuvântului Sfânt. Mulţi se vor întoarce la Mine prin el. Tu poţi sau să fii de acord cu diavolul că

Michael este ceea ce tu vezi cu ochii naturali sau să fii de acord cu Cuvântul Meu şi să îl vezi cu
ochii supranaturali."
Eram năucită. Până atunci am cerşit către Dumnezeu ca într-un fel să-l atragă pe Michael
către împărăţie. Am crezut că, măcar dacă ar putea să se apropie de o biserica sau să audă o
întâlnire a bărbaţilor de afaceri creştini într-unul din restaurantele pe care le frecventa, poate l-ar
primi pe Isus. În mintea mea l-am văzut întotdeauna pe Michael doar squeaking in. Deodată am
realizat cât de departe fusese viziunea mea faţă de viziune lui Dumnezeu. M-am pocăit şi imediat
am scris versetele acelea cu numele lui Michael în ele. Am început să-I cer lui Dumnezeu şi alte
versete pentru Michael şi le-am scris pe toate cu numele lui Michael în ele. Iar apoi Dumnezeu
m-a mai învăţat un lucru.
M-a dus în Genesa, Capitolul 1, şi m-a condus prin descrierea creaţiei lumii. Apoi El mi-a
spus "Dacă Eu, care sunt Dumnezeu trebuie să poruncesc ca lucrurile să ia fiinţă, ce te face să
crezi că tu poţi doar să te gândeşti la ele şi ele vor fi?"
Am înţeles că atunci când m-am rugat pentru Michael eu doar stăteam liniştită şi o
făceam în capul meu. Am început să văd că acele cuvinte trebuie rostite înainte cu putere pentru
ca să se împlinească promisiunea. Am început în acea zi să mă rog acele cuvinte cu voce tare
spunând "Michael este...". M-am rugat acele cuvinte din nou şi din nou în fiecare zi şi de fiecare
dată mă gândeam cât de mult trebuie ca Dumnezeu sa lucreze în Michael acolo afară undeva. Va
fi oare un om schimbat data viitoare când îl voi mai vedea?
Apoi cel mai ciudat lucru s-a întâmplat. Într-o zi Michael a venit cu salutul obişnuit
provocator. Îmi amintesc că stăteam în hol privindu-l şi mi-am zis, "Mă întreb de ce spune
aceasta. Asta nu este deloc stilul lui". Dintr-o data am realizat că Cuvântul lui Dumnezeu
devenise revelaţie pentru mine. Bărbatul care ştiam că este Michael din Cuvantul lui Dumnezeu
era mai real pentru mine decât barbatul care stătea înaintea mea aflat în legatură temporară cu
inamicul.
Tot timpul am crezut că Dumnezeu îl schimba pe Michael, dar El mă schimbase pe mine!
Dumnezeu a lucrat la inima mea ca să îl pot vedea pe Michael aşa cum Îl vede El.
Din acel moment nimic nu a putut schimba ceea ce simţeam pentru soţul meu. Îl puteam
iubi cu dragostea necondiţionată agape pentru că ştiam cine este el în Cristos. Cuvintele spuse de
gura lui şi acţiunile sale au fost uşor de identificat ca fiind lucrarea inamicului. Când el a spus
"Te urăsc şi-mi doresc să nu te fi cunoscut" am ştiut că acestea erau sentimentele lui Satan faţă
de mine. Cu siguranţă nu era inima acelui om a lui Dumnezeu care va predica şi va învăţa în
numele Domnului!
Au mai existat multe vremuri dure înaintea noastră dar inamicul nu m-a putut deturna de
la a şti promisiunea lui Dumnezeu pentru Michael. Indiferent ce a aruncat diavolul către mine am
putut cita, "Este scris..." Cuvântul lui Dumnezeu a fost o descoperire pentru mine.
Lasă Cuvântul lui Dumnezeu să devină revelaţie şi pentru tine, deasemenea. Roagă-L săţi arate cum îl vede El pe partenerul tău. Scrie acele versete şi rosteşte-le cu putere în fiecare zi.

Lasă credinţa să vină în urma auzirii (Romani 10:17). Cu cât le rosteşti mai departe, cu cât le
auzi mai mult, cu atât mai mult vei crede ceea ce Dumnezeu spune.
Deasemenea, trebuie să te vezi pe tine însuţi aşa cum Dumnezeu te vede. Orice ai făcut
greşit în trecut, a fost iertat în momentul în care te-ai pocăit. Nu-l lăsa pe diavol să te hărţuiască
şi să-ţi spună că nu eşti suficient de bună ca să îţi vindeci căsnicia. Vindecarea căsniciei tale este
bazată pe perfecţiunea lui Isus, nu a noastră. Când eşuezi în a te supune, singurele lucruri pentru
care eşti responsabil este ascultare şi căinţă. Aceasta va face ca voia lui Dumnezeu să se întâmple
în căminul tău. Întreabă-L pe Dumnezeu cum te vede pe tine deasemenea. Scrie acele versete cu
numele tău în ele. Rosteşte-le cu putere şi cu voce tare, îngăduie urechilor tale să audă cum îşi
vede Dumnezeu copilul preţios - pe tine.
Doamne, Îţi multumesc pentru Cuvântul Tău. Îţi multumesc că-ţi ţii Cuvântul. Astăzi sunt
de acord cu ceea ce ai de spus în privinţa partenerului meu şi în privinţa mea. Sunt de acord cu
Cuvântul Tău pentru căsnicia noastră şi pentru familia noastră. Nu voi mai asculta vocea
inamicului de acum înainte. Voi fi de acord doar cu Tine. Lasă dragostea ta necondiţionată
agape să curgă prin mine pentru partenerul meu. Lasă-l pe ______________să Te vadă prin
bunătatea pe care o arăt în Numele Tău. Amin."

Capitolul 6. TERAPIE FIZICĂ
Vindecarea va dura o perioadă. Trebuie să-I acorzi lui Dumnezeu tot timpul de care are
nevoie pentru a finaliza munca. Nu fi nerăbdatoare cu tine însăţi, doar urmează instrucţiunile Lui
şi lasă-L să te vindece din interior înspre exterior.
Acordă-I tot timpul de care are nevoie pentru a lucra asupra partenerului tău. Nu te
îngrijora şi nu încerca să grăbeşti lucrurile. Marcu 4:26-29 vorbeşte despre o sămânţă care creşte.
Citeşte-l acum.
Înţelege că tu plantezi seminţe pentru vindecarea căsniciei. Tu semeni sămânţa bună
pentru a secera o recoltă bună. Galateni 6:7-9 spune "Nu vă înşelaţi: „Dumnezeu nu Se lasă să
fie batjocorit." Ce seamănă omul, aceea va şi secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va
secera din firea pământească putrezirea; dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viaţa
veşnică. Să nu obosim în facerea binelui; căci la vremea potrivită, vom secera, dacă nu vom
cădea de oboseală."
Dumnezeu are un orar pentru sămânţa pe care ai plantat-o. Va deveni recoltă când va fi
matură. Fiecare cultură are propriul orar. Nu compara căsnicia ta cu a altcuiva. Nu încerca să
recoltezi cultura ta înainte de a fi gata. Nu cere ca lucrurile să se adune înainte de vreme.
Dumnezeu ştie cât va dura până când căsnicia ta va fi vindecată. Las-o în mâinile Sale.
Vei avea prieteni binevoitori şi consilieri care vor crede că ai aşteptat suficient de mult.
Ei îţi vor spune că dacă Dumnezeu avea de gând să facă ceva, ar fi făcut-o până acum. Rămâi
tare asupra ceea ce Dumnezeu ţi-a spus. Dumnezeu oferă harul de a trece prin ceva acelui care
trece prin acel lucru, nu celor care privesc. În 2Corinteni 12:9, Dumnezeu i-a spus lui Pavel
"Harul Meu îţi este de ajuns; căci puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită". Dumnezeu
nu numai că îţi va da harul ca să faci faţă, dar deasemnea El va desăvârşi puterea Lui în
slăbiciunea ta.
Gândeşte-te la acest timp de vindecare ca un curs pentru terapie fizică. Când un trup
uman a suferit o rană, are tendinţa să devină "rigid" pe măsură ce se vindecă. Treaba terapeutului
fizic este să forţeze trupul să se mişte chiar şi când acesta nu simte să facă asta. Este dureros
uneori şi de obicei nu e ceva ce persoana ar face pe cont propriu dacă nu ar fi forţat să o facă.
Tu ai fost ranit. Căsnicia ta a fost rănită. Uneori pare mai uşor să rămâi unde eşti în durerea ta şi
să aştepţi ca ea să dispară. Dumnezeu are totuşi un plan de vindecare iar acest plan te va obliga,
dincolo de ceea ce ţi-ai dori să faci pe cont propriu. Prin acest timp El nu doar îţi vindecă
căsnicia, dar El deasemenea provoacă o creştere înlăuntrul tău la o viteză care probabil nu ar fi
fost atinsă fără durere. Vor veni zile când îţi vei dori ca Dumnezeu să te fi lăsat în pace şi să te
lase să rămâi în mizeria ta. Cu toate acestea, întocmai ca un terapeut fizic îndemânatic,
Dumnezeu te va ajuta să treci dincolo de limitele tale proprii. Planul Său este să aducă o unitate
vibrantă şi sănătate căsniciei care să reflecte gloria Lui. El nu doar face acest lucru pentru tine. El
are o chemare pentru vieţile voastre împreună în această căsnicie şi intenţionează să atingă şi pe
mulţi alţii prin voi doi.

Dacă te rogi pentru vindecarea căsniciei tale, doar pentru ca nevoile tale să fie împlinite,
vor exista perioade când te vei simţi mai confortabil uitând pur şi simplu totul. Dacă, totuşi,
realizezi că există un scop mult mai mare al lui Dumnezeu în toate acestea atunci vei avea
puterea şi curajul să-I îngădui lui Dumnezeu să facă ceea ce trebuie făcut chiar şi atunci când
doare.
Timpul care a fost necesar pentru a stărui în vindecarea căsniciei noastre pare foarte puţin
acum, în comparaţie cu bucuria pe care Dumnezeu a pus-o în vieţile noastre. Se pare că El cu
adevărat a răscumparat timpul şi a realizat mai multe în noi şi prin noi în anii următori
reconcilierii decât ar fi putut realiza dacă noi nu i-am fi dat Lui aceşti ani ca să îi vindece. Rodul
anilor de stăruire este mult mai mare decât timpul de care a avut nevoie.
Astăzi Michael cu adevărat este omul acela a lui Dumnezeu despre care vorbea
Dumnezeu cu ani în urmă. El este născut din nou, umplut cu Duhul Sfânt şi aprins pentru
Dumnezeu. Este predicator şi învăţător al Cuvântului şi a condus mulţi oameni la Domnul
întocmai cum Dumnezeu a spus că va face. Dumnezeu ne-a întemeiat ca şi cuplu în lucrarea cu
căsniciile şi L-am văzut atingând mii de vieţi prin noi. Dumnezeu a extins lucrarea mondial aşa
că, cupluri din orice naţiune şi limbă pot afla planurile Lui pentru căminele lor. Ce risipă ar fi
fost dacă l-am fi lăsat pe Satan să aibă această căsnicie.
Dumnezeu are un plan cu privire la voi, deasemenea. V-aţi dat un consimţământ care este
numai al vostru. Victoria caştigată în căminul vostru va sluji mai multor oameni decât îţi poţi
imagina.
"Doamne Isuse, îţi dau voie să faci ceea ce trebuie să faci în mine şi în viaţa mea. Ştiu că
uneori va fi dureros, dar doresc să te las să mă duci dincolo de zona mea de confort. Modeleazămă în imaginea Ta. Foloseşte-mă, Doamne, pentru gloria Numelui Tău. Şi, Tată, când căsnicia
noastră va fi reconciliată şi vindecată, foloseşte-ne ca pe o singură echipă ca să ducem
dragostea Ta şi vindecarea şi altora. Dă-mi acum viziune pentru planul Tău viitor. În Numele lui
Isus, amin."
Institutului International al Căsniciei
Mike si Marilyn Phillipps sunt fondatorii şi directorii Internationali ai 2=1.
Prin întâlniri săptămânale de casă, seminarii, întâlniri de biserică, cuplurile de lideri 2=1 slujesc
la mii de căsnicii săptămânal pe tot teritoriul Statelor Unite şi pe cinci alte continente. Cupluri
sunt învăţate adâncimea angajamentului în legământ şi li se dau principiile scripturale care vor
reînvia căsnicii moarte, vor vindeca altele rănite şi vor întări căsnicii stabile în Isus.

