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Adunare de tineret Krefeld, 1974 
    

Ewald Frank 

 

De multe ori a fost spus acest lucru: în acest loc nu se vesteşte 

altceva decât Cuvântul Lui Dumnezeu. Fiecare are dreptul să 

cerceteze totul, cu acest Cuvânt al Lui Dumnezeu. Nu după ceea ce 

indică sau spune cineva, ci după cum spune Sfânta Scriptură. Dacă 

vrem să avem trecere înaintea lui Dumnezeu, trebuie să ne lăsăm 

îndreptaţi de Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar în acest timp în care noi 

trăim, este important să rămânem în Dumnezeu, iar aceasta este 

posibil dacă rămânem în Cuvântul lui Dumnezeu. Cine iese afară din 

cuvintele lui Dumnezeu, acela nu mai este în Dumnezeu. Noi am auzit 

destul de des că acest Cuvânt al Lui Dumnezeu este Adevărul absolut, 

iar atât timp cât noi suntem una cu acest Cuvântul al lui Dumnezeu, 

suntem una cu Dumnezeu. Un om care nu corespunde Cuvântului lui 

Dumnezeu, nu corespunde cu Dumnezeu. Aceasta este o realitate pe 

care nimeni nu o poate schimba.  

In această seară dorim foarte mult să vorbim cu tineretul nostru, 

sunt lucruri de învăţătură care sunt scrise, pe care le primim prin 

credinţă. Noi suntem convinşi că tineretul nu trebuie lăsat deoparte, ci 

să primească răspuns la întrebările cele mai importate din viaţă. 

Aici este un Cuvânt din Psalmul 119:7+16, îndeosebi versetul 9: 

“Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea ?”, iar răspunsul este: “ 

Îndreptându-se după Cuvântul Tău”. Imi este pe inimă să vorbesc 

despre această întrebare, care s-a ivit printre fraţi zilele trecute şi cum 

să procedăm în astfel de cazuri. 

 Dragii mei şi inima mea bate; nu este uşor să vă vorbesc despre 

astfel de lucruri îndeosebi acum, când sunt atâţia oameni diferiţi la un 

loc. Unii ar putea să spună aceste lucruri mai bine decât mine, dar 

după buna mea ştiinţă şi conştiinţă, dorim să privim la unele lucruri 

din Sfânta Scriptură, nu pentru a judeca, ci pentru a gândi, pentru a 

putea învăţa din ele. Eu cred că noi toţi cei care mergem în viaţă pe un 

drum comun, ştim că sunt doar două decizii practice în viaţa noastră: 

O decizie este aceea pentru ISUS HRISTOS: o decizie care ne 

uneşte cu EL, nu doar pentru un timp, ci pentru veşnicie. 
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A doua decizie, este aceea care uneşte doi oameni atât timp cât 

ei trăiesc. Este decizia unuia pentru celălalt. Pentru a evita astfel de 

probleme, trebuie să spun că orice om care ia a doua decizie, să se 

decidă prin rugăciune, într-o gândire clară, având o conştiinţă fără 

îndoială. Un om care începe un drum în viaţă cu îndoială, a făcut cea 

mai mare greşeală din viaţa lui. Un om care s-a decis şi mai priveşte 

în stânga sau în dreapta, pentru a o spune mai clar, unul care se mai 

uită cu ochii încoace şi încolo pentru a face comparaţii, pentru a se 

mai gândi, un astfel de bărbat nu este “copt” pentru a merge un drum 

de viaţă împreună. 

Doar atunci când se decide cu o conştiinţă, cu o încredinţare 

deplină, nu după ceea ce se vede la exterior, ci pe baza conştiinţei 

depline pe care numai Dumnezeu o poate pune în inimă. Numai 

atunci se poate trece prin toate problemele vieţii, rămânând în 

picioare, iar aşa cum se spune în popor ”se poate trece prin gros şi 

subţire” (prin necazuri şi bucurii). 

 În aceste zile, noi suntem pregătiţi astfel ca tot se se poate 

rândui biblic,să fie rânduit corect biblic. Intrebarea este în special la 

tineret: cum să procedăm (să lucrăm-să umblăm) corect cu toate 

aceste lucruri în Împărăţia lui Dumnezeu? 

Eu doresc ca nimeni să nu se acuze singur la sfat ( unde se fac 

actele în scris de căsătorie), iar dacă aduc această exprimare prin 

buzele mele, că un slujitor al lui Dumnezeu sau un predicator al unei 

biserici, nu este acolo doar pentru a indica drumul corect, ci mai este 

acolo şi pentru ca el împreună cu bătrânii să fie de ajutor cu sfaturi 

pentru aceşti doi oameni care se află într-un ceas al deciziei. 

Dacă aici, în acest loc sau altundeva se spune: ”Ceea ce a unit 

Dumnezeu să nu despartă omul”, atunci acest lucru trebuie să fie 

dinainte o siguranţă a aceluia care o spune că este o unire a lui 

Dumnezeu. Ceea ce spunem în acest loc, nu o spunem numai aşa, ci o 

spunem înaintea lui Dumnezeu, cu siguranţă că este aşa. 

Nu o spun ca şi cum aş pune sub semnul întrebării pe cineva, dar 

îmi este pe inimă, nu de a atinge trecutul, ci viitorul şi să spun o dată 

pentru totdeauna clar ceea ce este corect pentru copiii lui Dumnezeu. 

Noi ştim cum este în lume, aceasta o ştim, dar noi nu suntem din 

această lume. Aşa citim în Ioan 17. Domnul Isus ne spune: “Voi nu 

sunteţi din această lume, cum nici Eu nu sunt din această lume.” 
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Iar dacă am ajuns la această temă, voi ştiţi că sunt texte biblice 

care vorbesc despre aceste lucruri. Noi putem citi că Dumnezeu a unit 

oameni care au fost rânduiţi unul pentru celălalt, iar tot aşa ştim că 

multe dureri de inimă şi multe probleme sunt între oameni şi se poate, 

ca printr-o decizie falsă, să ai parte de asemenea lucruri. 

Un Cuvânt pe care doresc să-l citesc în această legătură, este în 

1 Tesal 4,1-8 :încolo fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă 

purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu şi aşa să faceţi, vă rugăm şi vă 

îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în 

privinţa aceasta. Stiţi, în adevăr, ce învăţături v-am dat prin Domnul 

Isus. Voia lui Dumnezeu este sfinţirea voastră : să vă feriţi de curvie, 

fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi cinste, nu 

în aprinderea poftei ca neamurile, care nu cunosc pe Dumnezeu 

Nimeni să nu fie cu vicleşug şi cu nedreptate în treburi faţă de fratele 

său, pentru că Domnul pedepsesşte toate aceste lucruri, duopă cum v-

am spus şi v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la 

necurăţie, ci la sfinţire. De aceea, cine nesocoteşte aceste învăţături, 

nesocoteşte nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat şi Duhul Său 

cel sfânt. 

Aşa cum am spus, noi toţi vrem să-I plăcem lui Dumnezeu în 

toate lucrurile. Doresc să mai spun încă o dată, că nu putem readuce 

trecutul, dar ne putem ajuta unul pe celălalt, iar viitorul să-l dedicăm 

lui Dumnezeu în credinţă, astfel încât un tânăr, înainte ca el să aducă 

un cuvânt prin buzele lui, un cuvânt care arată ca un cuvânt de unire, 

să se roage atât de mult înainte ca el să înceapă să vorbească, iar el 

când vorbeşte să nu rămână în neclaritate, ci să ştie că aici nu este o 

glumă, ci este o vorbă serioasă. 

Eu nu cred că un tânăr credincios îşi permite să bată “la multe 

uşi”, ci el trebuie să ştie înainte ca să bată la uşă, că i se va deschide. 

Acest lucru este foarte respectabil, iar Dumnezeu trebuie să dăruiască 

aceasta prin har. 

Probabil, la început, este de râs când se ascultă acest lucru, dar 

eu am vorbit cu tatăl meu despre aceste lucruri. Eu l-am întrebat pe el. 

Voi puteţi spune: ”Frate Frank,era nevoie de aceasta ?” Pentru mine 

da. Eu cred că noi toţi avem respect faţă de părinţii noştri. Dar Biblia 

arată neascultarea copiilor faţă de părinţi, ca un semn al timpului. 
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Dacă avem copii credincioşi, atunci avem voie să cerem de la ei 

aceste lucruri şi aceasta este corect înaintea lui Dumnezeu, ca ei să fie 

ascultători în toate lucrurile, iar părinţii doresc doar ceva bun copiilor. 

Când lucrurile sunt aşa de departe, ca un tânăr să fie matur, nu 

15 sau 16 ani, ci mai matur, astfel încât el să fie sigur şi să aibă 

siguranţă că nu doreşte să meargă singur prin viaţă. Doresc să spun 

aceasta clar pentru noi, cei ce suntem credincioşi: o dorinţă amânată 

în timp, face ca o inimă să fie bolnavă, aşa este scris în Proverbe. 

Dacă nu se poate face practic actul căsătoriei, tănărul se aduce 

singur în mari necazuri;zi şi noapte o să se obăsească,o să se chinuie 

şi ni va şti ce să facă.Dar el e singurul vinovat, pentru că îşi hrăneşte 

conştientul şi subconştientul cu astfel de lucruri. 

Dar atunci când a venit timpul, să se preocupe cu astfel de 

gânduri. Aceasta este valabil doar pentru fraţi, nu şi pentru surori. 

Surorile să nu se preocupe cu astfel de gânduri deloc. Ele să aştepte 

până vine cineva şi le cere mâna. După aceea mai este mult timp 

pentru ce şi unde să mai bată inima. De ce să luăm aceste lucruri în 

viaţa noastră ca un “mijloc” şi să ne aducem singuri în greutăţi, sub 

un jug de unde nu se mai poate ieşi singur. Dar dacă eşti singur 

vinovat, trebuie să fi pregătit să suporţi şi consecinţele. 

Fraţii au fost la acea convorbire, unde fratele Branham a spus 

ceva chiar despre aceste lucruri. El a spus: ”Eu nu pot să spun tot ce 

ar trebui spus, aceasta trebuie să o spun doar tinerilor singuri”. 

O promisiune pe care o face un tânăr credincios, nu este un lucru 

care astăzi îl face, iar mâine îl ia înapoi. ”Da”-ul nostru trebuie să fie 

în orice caz un “Da”. Înainte de a spune un “Da”, trebuie să fie 

siguranţă acolo; iar înainte de a vorbi aceste lucruri cu părinţii sau cu 

bătrânii bisericii, trebuie ca acest lucru să fie o siguranţă de sută la 

sută în inimile voastre. 

După ce v-aţi rugat intensiv, iar acest lucru v-a devenit o dorinţă 

şi o problemă, voi ştiţi că timpul este pentru aceasta; iar dacă aţi 

întâlnit pe cineva despre care voi ştiţi exact ”cu ea voi merge eu 

drumul vieţii”, atunci s-a şi întâmplat cu voi şi în voi. Nu este o 

încercare, nu este o gândire sau o simţire, ci este o unire din partea lui 

Dumnezeu. Iar după aceea se poate spune “ceea ce a unit Dumnezeu, 

nu poate să despartă nici un om.” Dacă Dumnezeu a unit doi oameni, 

chiar dacă ar încerca cineva, el nu ar putea aceasta. 
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Pentru a evita problemele, dorim şi în acest fel, chiar pentru că 

este o decizie pe care nu o poţi lua astăzi, iar mâine să te răzgândeşti, 

ci este vorba despre un legământ. Sunt două decizii, aşa cum am spus, 

de o mare însemnătate. Una este decizia pentru Isus Hristos, deoarece 

cu El dorim să ne petrecem veşnicia. Dar o a doua decizie, care este 

tot aşa de importantă pentru un drum de viaţă împreună, este decizia 

pentru acea persoană, cu care noi dorim să mergem în această viaţă. 

Nu este un alt lucru în viaţă aşa de important, care trebuie adus 

cu atâta rugăciune şi stăruinţă intensivă, cu atâta severitate, în faţa lui 

Dumnezeu, ca aceste două decizii. Toate celelalte lucruri pot fi făcute 

şi retur. Dacă doresc să cumpăr ceva, cumpăr ceva. Fiecare decizie 

poate fi făcută şi retur sau poate fi schimbată, cu Dumnezeu sau fără 

Dumnezeu, dar se poate face. 

Dar această decizie pentru Isus Hristos, care este făcută cu 

Dumnezeu, în faţa lui Dumnezeu rămâne în veşnicie. Căci este scris: 

”Eu vreau să mă logodesc cu tine în veşnicii”. Aceasta a spus 

Dumnezeu celor care sunt ai Lui. 

Un alt lucru de care au nevoie tinerii, este atunci când vin la 

Cuvântul lui Dumnezeu, la adunare şi când merg din adunare. Chiar 

în acest loc, au ieşit tineri afară din adunare. Ei nu au fost de aici de la 

noi şi s-au comportat fals. Nu este uşor pentru noi, înţelegeţi-ne, dragi 

tineri! 

Voi sunteţi generaţia care este chemată de Domnul, dar în Casa 

lui Dumnezeu, trebuie să fie frică şi respect faţă de Dumnezeu şi faţă 

de Cuvântul Său, iar tot ce aparţine de aceasta trebuie să fie aici. 

După o adunare în care s-a vestit Cuvântul, nu se poate merge pe 

stradă într-un fel comic. Atunci când voi mergeţi din adunare, mergeţi 

liniştiţi, pentru că aţi luat Cuvântul cu voi şi mişcaţi acest Cuvânt în 

voi şi vă gândiţi la Cuvânt. Este imposibil şi necuviincios ca în acest 

loc să lăsăm unele lucruri să se perinde, căci nu sunt cuviincioase 

pentru credincioşi, iar noi suntem credincioşi care dorim să fim răpiţi 

şi noi susţinem că slujim Domnului şi stăm de partea Lui. 

Acest loc este doar pentru ca să ascultăm Cuvântul lui 

Dumnezeu, să venim fără râsete şi să plecăm fără râsete. Pentru toate 

lucrurile este un loc, un timp, un spaţiu. Dacă sunt lucruri pe care vor 

să le ştie tinerii, pentru acestea este destul loc acasă, ca să se facă sau 

să se spună ceva. 
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Puneţi-vă odată întrebarea.” Dacă oamenii ne văd ieşind de la 

adunare şi noi facem din acest loc un loc de bâlci, ce pot să gândească 

oamenii?” Credeţi voi că vor intra vreodată în această sală pentru a 

asculta Cuvântul lui  Dumnezeu ? Trebuie să intrăm într-o rugăciune 

în noi înşine şi să-L rugăm pe Dumnezeu din toată inima să ne ajute în 

acest caz. 

Voi ştiţi exact, tineri sau bătrâni, nu trebuie să fim pentru nimeni 

o piatră de poticnire, ci să fim o binecuvântare prin harul lui 

Dumnezeu. Noi să nu înţelegem aceasta ca o acuzaţie, ci să o luăm de 

la Domnul pentru că El ne iubeşte şi vrea să ne corecteze. Avem 

destule posibilităţi, când cântăm cu instrumentele şi tinerii îşi pot 

exprima talentele în sfinţenie şi curăţie înaintea lui Dumnezeu. Aşa 

cum s-a spus deja, când va veni timpul, nu veţi rămânea deoparte, dar 

ştiţi voi ? Este o prostie ca un băiat de 15,16,17 sau 18 ani să se ocupe 

cu astfel de gânduri, pentru că practica nu se poate încă aplica şi 

respectivul se aduce pe el însuşi într-o stare grea, într-un necaz 

adevărat. 

Dorim să ne ocupăm timpul cu alte lucruri, atât timp cât aceste 

lucruri serioase nu sunt încă aplicabile. După aceea o să avem timp 

destul, să ne ocupăm cu ceea ce ne stă în faţă. Poate vă gândiţi: 

„Aceasta să fie aşa?” 

Eu sunt ultimul, acest lucru l-am spus deja, care să vreau să fac 

vreo prescriere pentru a stabili anii necesari, dar mă întreb, de ce să ne 

aducem într-un necaz, dacă nu este nevoie de aşa ceva ? Iar dacă 

inima este plină cu ceea ce capul a fost hrănit dinainte, atunci trupul 

nostru se comportă astfel, iar de aici vin toate problemele, doar de 

aceea, nu dacă cineva, cu ceea ce el gândeşte şi o foloseşte corect cu 

toată puterea, ci doar dacă aceste lucruri hrănite nu se pot înfăptui în 

realitate. Doar aceasta duce pe cineva în necaz. Aşa spune Sfânta 

Scriptură. Aceasta este voia lui Dumnezeu: sfinţirea voastră. 

Acesta este Cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să ne închinăm 

şi să ne supunem. Nu putem lua aceste lucruri aşa de simplu, ca să 

vină peste noi aceste pofte, ci aşa cum este scris, în sfinţenie şi curăţie 

înaintea lui Dumnezeu. Atunci va fi peste noi binecuvântarea lui 

Dumnezeu şi plăcerea Lui în noi. Nimeni să nu fie nedrept în aceste 

lucruri. Indiferent dacă credeţi sau nu, aici este vorba despre păcatul 

primar. Satana o să ne lase să trecem pe lângă toate lucrurile, dar aici 
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el vrea să ne arunce jos, căci prin aceasta a venit păcatul originar şi 

furia lui Dumnezeu peste oameni. 

Aici este încercarea şi de aceea apostolul Pavel a avertizat prin 

Duhul Sfânt în versetul 3: ”Aceasta este voia lui Dumnezeu..” Acest 

lucru îl spune Pavel mai departe. Aceasta o găsim în Sfânta Scriptură, 

iar pentru aceia care slujesc lui Dumnezeu şi care-I aparţin Lui, toate 

aceste lucruri sunt o îndrumare în Sfânta Scriptură. Aşa cum am citit, 

dacă ţinem la Cuvântul Lui Dumnezeu, atunci totul va fi bine în viaţa 

noastră. 

Noi o să avem aceleaşi decizii pe care le-au avut şi alţi 

credincioşi înaintea noastră şi vei şti că acesta este drumul lui 

Dumnezeu pentru tine şi nimeni nu te va putea opri, dar acesta trebuie 

făcut cu siguranţă. Nu este niciodată greşit. Dacă avem încredere în 

părinţi, dacă noi vorbim despre tot felul de probleme cu părinţii noştri, 

să nu vorbim despre cea mai importantă decizie din viaţă ? 

Dacă noi dorim să fim o biserică, sau să devenim una, în care 

binecuvântarea lui Dumnezeu să fie deplină, atunci trebuie ca aceste 

lucruri să fie ordonate, să fie la locul lor, ca nimeni să nu se 

poticnească, ci să fie o armonie deplină în mijlocul nostru. Este 

natural şi normal ca noi să trăim ca un exemplu pentru copiii noştri şi 

Dumnezeu va dărui binecuvântarea lui pentru aşa ceva. Mai departe 

este scris despre aceste lucruri în 1 Corinteni 7, versetul 37: 

”Dacă cineva a luat o hotărâre tare şi nu este nevoit ci slobod să 

lucreze aşa cum vrea şi a hotărât în inima lui să-şi păstreze pe fiică-sa 

fecioară, face bine.” Cine citeşte aceasta, va observa exact căci între 

părinţi şi fiice, ele rămân în hotărârea părinţilor, dacă ei doresc să dea 

fiica cuiva sau nu. 

Nu este vorba, aşa cum se gândeşte astăzi că fetele au voie sau 

au dreptul să facă tot ce vor şi cum doresc ele, ci trebuie să se supună 

Cuvântului lui Dumnezeu şi nu în voia lumii. Dacă citim versetul 36: 

”Dacă crede cineva că este ruşinos pentru fata lui să treacă de 

floarea vârstei şi nevoia cere aşa, să facă ce vrea: nu păcătuieşte; să se 

mărite.” Ce ar spune fiicele noastre astăzi, dacă am lua decizia aceasta 

şi le-am spune să rămână necăsătorite ? A doua zi ar sări de pe 

acoperiş ! Dar ce spune aici Cuvântul lui Dumnezeu ? 

Noi observăm cât de departe ne putem îndepărta de Cuvântul lui 

Dumnezeu ? Astăzi, tinerii cred că ei sunt mai înţelepţi decât cei mai 
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în vârstă şi se gândesc: ”Noi o să facem toate aceste lucruri, iar ce 

urmează după aceea ne va împinge spre pocăinţă.” Toate aceste 

lucruri nu trebuie să se mai repete; noi nu trebuie să mergem şi să 

ajungem aşa de departe, ci să lăsăm Cuvântul Domnului să fie valabil. 

Nu putem spune că credem doar Cuvântul lui Dumnezeu care se 

referă la răpire. Aceasta este minunat doar dacă am fost aduşi din nou 

în Cuvântul lui Dumnezeu. Atunci trebuie să credem fiecare Cuvânt al 

lui Dumnezeu, aşa cum este scris. Numai atunci poate să se 

odihnească toată binecuvântarea Lui Dumnezeu peste noi. Să nu 

mergem încoace sau încolo, ci să aşteptăm până vine timpul, pentru ca 

nimeni să nu poată spune ceva împotrivă. Doresc să spun aceste 

lucruri astăzi nu doar aşa, ci eu însumi să am destul respect. 

O fată care doreşte să aibă o căsnicie fericită, să se ţină departe 

de fiecare frate ( bărbat ) până va veni timpul ei. Noi suntem toţi 

oameni care stau în mijlocul vieţii. Doresc să spun că, dacă nu aş fi 

fost primul care a sărutat-o pe soţia mea, eu nu aş fi luat-o. Acum voi 

puteţi spune: “Se poate aplica această măsură?” Eu nu ştiu, dar una o 

spun: un bărbat nu are respect faţă de o femeie care a fost “pe aici sau 

pe acolo”. Fiecare fată tânără care îşi doreşte un bărbat, care doreşte 

să fie apreciată şi preţuită, să se ţină deoparte, să se ferească de orice 

umbră a răului, să nu facă nici un compromis, până nu a venit timpul 

înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor, pentru că altfel, 

respectul bărbatului faţă de ea se va pierde repede. 

 Multe femei se miră de ce motiv nu au bărbaţii respect faţă de 

ele. Dar o fată care este o dată aici, odată acolo, atunci bărbatul spune. 

”Iar eu sunt  ultimul ?” 

Un bărbat care doreşte să fie corect faţă de sine însuşi şi faţă de 

Dumnezeu, nu se va uita împrejur cu ochii, ci el va lua măsura 

duhovnicească pentru a şti cum stau aceste surori cu Domnul. Şcoala, 

ştiinţa, acestea sunt lucruri inferioare. Ceea ce a făcut Dumnezeu, 

aceasta este măsura pe care trebuie ca noi să o vedem. 

Surori, surori tinere, nu vă căutaţi pe drum un bărbat, aceasta 

este ceva josnic. Cum poate o fată să facă aşa ceva ? Dar atunci când 

va veni timpul vostru, va bate la uşă cel adevărat, iar inima voastră va 

bate. Voi trebuie să ştiţi care este drumul lui Dumnezeu pentru viaţa 

voastră. Doar atunci pot tinerii credincioşi să aibă o căsnicie fericită. 

Dar o mai spun încă o dată. Felul cum va arăta căsnicia în viitor 
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depinde de tânăra fată. Credeţi-mă şi luaţi acest Cuvânt ca un Cuvânt 

de avertizare, ca un Cuvânt care este spus în bine. Să nu vă lăsaţi 

înduplecate până atunci când ştiţi exact. ”Acesta este cel rânduit de 

Dumnezeu pentru mine”. În timpul acesta se face ce se vrea. 

Timpurile s-au schimbat, dar Cuvântul lui Dumnezeu rămâne acelaşi. 

Probabil spuneţi: ”Frate Frank, aceasta este pentru bunicul şi 

pentru bunica”. Ceea ce a rânduit Dumnezeu pentru bunicul şi bunica, 

a rânduit şi pentru copii şi pentru nepoţi, iar noi ne orientăm după 

acest Cuvânt. Voi o să-mi fiţi foarte mulţumitori, căci bucuria o să fie 

în părinţii voştri. Binecuvântarea lui Dumnezeu o să se odihnească 

peste voi şi nu veţi mai întreba de ce este aceasta aşa iar cealaltă aşa, 

ci voi veţi şti că aici se odihneşte binecuvântarea Atotputernicului 

Dumnezeu. 

Aceasta este întrebarea pe care am citit-o din Psalmul 119:9: 

”Cum îşi va ţine tânărul curată cărarea ?….Îndreptându-se după 

Cuvântul Tău.” Iar aici Scriptura spune în 1 Tesaloniceni 4:4: 

”Fiecare din voi să ştie să-şi stăpânească vasul în sfinţenie şi  

cinste“. Aşa spune Scriptura despre această temă. Nicăieri nu scrie ca 

sora să-şi caute bărbatul în sfinţenie şi cinste. Nu, nu, ea aşteaptă 

acasă până a sosit timpul şi ceasul ei. Doar atunci când luăm seama la 

toate aceste lucruri, doar atunci va fi o căsnicie binecuvântată, va fi 

bine, căci Dumnezeu v-a binecuvântat. 

Acestea sunt prescripţii care trebuiesc îndeplinite, iar cine se 

lasă îndrumat de Cuvântul lui Dumnezeu, va recolta binecuvântarea, o 

bogată binecuvântare. 

Din ce motiv sunt atâtea probleme ? Din cauză că respectul şi 

cinstea unuia faţă de celălalt sunt pierdute. Este o problemă să mai 

puteţi fi o dată împreună. Din cauza acestor probleme mărunte s-a 

pierdut respectul reciproc. Dar Cuvântul lui Dumnezeu este ca o 

măsură şi în aceste lucruri, iar El ne va ajuta pe noi toţi, îndeosebi pe 

tineret. 

În acest loc am vorbit despre aproape fiecare temă din Biblie, de 

ce să nu vorbim despre această temă liber şi deschis, aşa cum am 

făcut şi în seara aceasta? 

Încă o dată, dragi tineri, credeţi-mă. Inimile noastre sunt alături 

de voi. Nu dorim să vină nici un necaz peste voi, ci bucuria şi 

binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic. Dar vă aduc încă o dată la 
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inimă, înainte ca să bateţi la vreo uşă, mergeţi mult în rugăciune şi 

rugaţi-vă până sunteţi destul de maturi, astfel încât să ştiţi că lucrurile 

acum sunt aproape. 

Nu faceţi o poveste care vă aduce pe voi doar în necaz. Rugaţi-

vă cu seriozitate înaintea Dumnezeului Atotputernic, iar El, cu 

siguranţă, va asculta şi vă va pune în inimă ceea ce trebuie să faceţi. 

El va confirma cu siguranţă. Încă nu am auzit ca un bărbat tânăr, care 

avea siguranţa că acea fată este rânduită pentru el, să o întrebe iar ea 

să spună “Nu”. Doar Dumnezeu poate să v-o pună în inimă. Noi 

putem visa despre tot felul de lucruri. Aici nu este vorba despre visuri, 

ci despre realitate, iar din acest motiv trebuie să ne ajute Dumnezeu 

prin har. El va aştepta până va fi timpul potrivit pentru a nu vă aduce 

în necaz, iar când voi veţi face deja primul pas, veţi avea siguranţă 

înaintea lui Dumnezeu. Nu se potriveşte pentru un tânăr credincios să 

facă unei fete unele promisiuni şi după aceea să o lase deoparte. 

Aceasta nu este corect, ci ceea ce spunem, o spunem înaintea lui 

Dumnezeu. Pentru ca să putem spune acest lucru trebuie să avem o 

anumită maturitate, ca să nu spunem ceva ca nişte copii, ci vârsta 

trebuie să fie corespunzătoare pentru a se putea prelua şi răspunderea 

pentru vorbele noastre. Atunci va fi totul corect.  

Dacă se face o promisiune unei fete şi nu se poate înfăptui acest 

lucru, aceasta nu rentează deloc pentru ei amândoi. Din acest motiv 

staţi cuminţi şi aşteptaţi până vine timpul, până “Da”-ul vostru este un 

“Da”, ca să se poată bizui pe acest “Da”. Atunci drumul vostru va fi 

pregătit pentru o trăire fericită împreună.  

Eu sper ca noi cei care suntem azi aici, tineri sau bătrâni, să ne fi 

fost de ajutor, căci acest Cuvânt al lui Dumnezeu are întotdeauna ceva 

ce ne poate spune. Aşa cum ne supunem Cuvântului, suntem deja 

binecuvântaţi cu binecuvântarea Atotputernicului Dumnezeu. Domnul 

să ne binecuvânteze, să ne dăruiască har, ca în viitor să putem aştepta 

atât timp cât priveşte această decizie. Să mergem în rugăciune 

înaintea Domnului, pentru ca ceea ce dorim să facem, să nu fie un 

“încoace sau încolo”, ci acest lucru să fie decis definitiv în inimă, ca 

prin ceea ce spunem şi gândim să se poată bizui acea persoană. 

Nimeni să nu se facă vinovat în astfel de lucruri, căci Dumnezeu 

este Judecătorul în toate lucrurile acestea. Multe lucruri se pot repara 

după aceea, după ce au fost făcute, dar în acest caz nu. Aici nimeni nu 
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poate să fie “aici sau acolo”, ci hotărârea trebuie să o pună Dumnezeu 

prin rugăciune în inimile noastre. Noi vom lucra după această decizie, 

iar apoi vom vedea căci Dumnezeu va dărui binecuvântarea Lui 

pentru acest lucru prin har. Domnul să fie cu noi toţi, îndeosebi cu 

tineretul nostru, iar ceea ce putem face acum la sfârşit, este ca 

tineretul nostru să se roage cu putere şi să mulţumească pentru 

Cuvântul Sfânt şi scump al Domnului. Să ne ridicăm. 

Tată Ceresc, noi simţim prezenţa Ta şi binecuvântarea Ta, 

Dumnezeule! Eu Te rog, credinciosule Domn, nu lăsa ca acest Cuvânt 

să se întoarcă înapoi fără rod, ci să rezolve cauza pentru care a fost 

trimis, iar pacea Ta să fie în inimile noastre prin har. Această pace să 

fie găsită în familii, în viaţa celor căsătoriţi şi în fiecare inimă, 

Dumnezeule! Credinciosule Domn, noi ne mai rugăm o dată, ca Tu să 

ne dăruieşti har, ca să luăm în inimă toate aceste avertizări ale 

Cuvântului, ca să fim ocrotiţi de necaz şi durere.  

O, Dumnezeule, nimeni nu-şi poate conduce singur soarta 

proprie. Dumnezeul meu, viaţa noastră este în mâna Ta. Totul atârnă 

de binecuvântarea Ta, iar Cuvântul Tău ne-a spus cum poate veni 

binecuvântarea Ta peste noi şi anume dacă ne ţinem de Cuvântul tău. 

O, Dumnezeule, fie aceasta ziua deciziei pentru fraţii şi surorile 

noastre tinere. Această decizie să fie făcută tare în inimile noastre, ca 

să nu meargă pe toate drumurile, ci doar pe drumul Tău. Eu Îţi 

mulţumesc pentru aceasta şi Te rog în Numele lui Isus. 

                  

 

 

 

Amin! 

 

 

 


