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N ota  e d i to ru lu i
Cum  Îl  găse şt i  pe  d um n e z eu 

Să încerci să-L descrii pe Dumnezeu poate fi 
o provocare. Personalitatea Sa are atâtea aspecte 
iar El este cu mult mai mare şi mai profund decât 
vom putea înţelege noi vreodată. Pe lângă asta, 
fiecare dintre noi se află într-o stare diferită de 
progres spiritual iar relaţia noastră cu Dumnezeu 

se schimbă odată cu trecerea anilor.
Spre exemplu, fiica mea de doi ani, Audrey, se pare că Îl percepe pe Dum-

nezeu ca pe un domn prietenos, cu o barbă lungă şi albă, care urmăreşte 
tot ce se întâmplă de sus, de după nori. Iisus apare de cele mai multe ori în 
cărţile ei sub forma bebeluşului în iesle sau a păstorului care îşi numără oile.

Pentru copii este în regulă să Îl înţeleagă pe Dumnezeu în termeni simpli. 
Iisus a spus: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia 
cerurilor este a celor ca ei”.1 Însă eu tot aştept şi perioada când Audrey va 
creşte şi va putea cunoaşte mai multe din calităţile lui Dumnezeu precum 
înţelepciunea Sa,2 puterea Sa de vindecare,3 alinarea Sa,4 ajutorul Său la ne-
voie5 şi multe altele.

Deşi nici unul dintre noi nu-L putem înţelege în întregime pe Dumne-
zeu, putem găsi indicii în Cuvântul Său care să ne ajute să-L cunoaştem mai 
bine. Şi, mai important, Biblia ne spune că Dumnezeu ne iubeşte, pe fiecare 
dintre noi, foarte mult, chiar dacă ne cunoaşte toate greşelile. Dragostea Sa 
este permanentă, necondiţionată şi completă. „Căci sunt bine încredinţat 
că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici 
lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălţimea, nici adâncimea, nici o 
altă făptură, nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, 
care este în Iisus Hristos, Domnul nostru”.6

1. Matei 19:14

2. Vezi Iacov 1:5.

3. Vezi Iacov 5:16.

4. Vezi Psalmul 147:3.

5. Vezi Psalmul 46:1.

6. Romani 8:38-39
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Odată o mamă şi-a dus 
fiul, care de-abia învăţase să cânte 
la pian, la un concert cu faimosul 
pianist Jan Paderewski. După ce şi-au 
ocupat locurile mama a observat o 
prietenă în public şi s-a dus să o 
salute. Băieţelul a prins ocazia de a 
explora sala de concert şi a intrat şi 
pe o uşă pe care scria „Interzis”. Când 
lumina a pălit şi concertul era pe cale 
să înceapă, mama s-a întors la locul ei 
şi a descoperit că fiul ei lipsea.

Dintr-o dată s-a tras cortina iar 
lumina s-a focalizat pe pianul impre-
sionant de pe scenă. Îngrozită mama 
şi-a văzut băieţelul aşezat la pian cân-
tând inocent cântecelul „Mică stea 
ce străluceşti”. În acel moment şi-a 
făcut intrarea Paderewski, s-a dus la 

pian şi i-a şoptit băiatului: „Nu te 
opri. Continuă să cânţi”.

Apoi Paderewski s-a aplecat şi 
cu mâna stângă a completat cân-
tecul cu linia melodică joasă. Apoi 
cu mâna dreaptă s-a întins pe 
după băieţel şi a adăugat o a treia 
linie melodică. Împreună bătrânul 
maestru şi tânărul novice au trans-
format o situaţie îngrijorătoare în-
tr-un moment minunat de creati-
vitate. Audienţa a fost fermecată.

Tot aşa este şi cu Tatăl nos-
tru ceresc. Ceea ce putem realiza 
noi singuri nu prea este demn de 
atenţie. Încercăm pe cât putem 
de bine, însă rezultatele nu sunt 
o melodie prea graţioasă şi curgă-
toare. Însă alături de mâinile Ma-

estrului realizările vieţii noastre 
pot deveni într-adevăr minunate.

Când te vei mai porni să reali-
zezi lucruri măreţe, ascultă cu aten-
ţie. Vei putea auzi vocea Maestrului 
şoptindu-ţi la ureche: „Nu te opri. 
Continuă să cânţi”. Vei simţi mâi-
nile Sale iubitoare în jurul tău. Să 
ştii că braţele Sale puternice sunt 
lângă tine să te ajute să transformi 
încercările tale timide în adevărate 
opere de artă. Ţine minte că Dum-
nezeu nu-i cheamă pe cei dotaţi, 
ci îi dotează pe cei chemaţi. Atâta 
timp cât te străduieşti pe cât poţi 
tu mai bine să faci ceea ce El ştie că 
este cel mai bine, El va fi lângă tine 
ca să te iubească şi să te călăuzească 
spre lucruri măreţe. ■

Mâinile 
maestrului
Autor necunoscut

Cu cât Îl lăsăm mai mult pe Dum-
nezeu să ne călăuzească, cu atât mai 
mult devenim noi înşine – deoare-
ce El ne-a făcut. El ne-a inventat. El 
a inventat toţi acei oameni diferiţi 
aşa cum a intenţionat să fim şi tu şi 
eu. Doar atunci când vin la Hristos şi 
mă predau în favoarea personalităţii 
Sale încep pentru prima oară să am 
cu adevărat o personalitate a mea 
însămi. – C. S. Lewis (1898–1963) 
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recent am avut câteva 
probleme de sănătate. 
M-am îmbolnăvit de pneumonie 
şi imediat după ce m-am vinde-
cat, mi-am rupt un ligament la 
genunchi. Aşa că două luni am fost 
ţintuit la pat de aceste necazuri. 
Înainte de a mă îmbolnăvi înce-
pusem să particip la evenimente ca 
actor şi ca model - un mod inedit 
de a strânge fonduri suplimentare 
în ţara în care locuiesc împreună cu 
soţia mea - în timp ce continuam 
să lucrez, de ani buni deja, la tra-
ducerea de articole în limba locală.

Am fost puţin intrigat de mo-
tivul pentru care m-am lovit de 
aceste două „obstacole” medicale. 
Timp de câteva săptămâni a tre-

În ritmul lui Dumnezeu
buit să stau să mă odihnesc, să 
vină cineva şi să-mi aducă mânca-
rea, să mă ajute cu diferite treburi 
în jurul casei şi chiar să mă ajute să 
mă îmbrac. M-am simţit destul de 
umilit. Fiind misionar şi creştin 
dedicat de multă vreme, aproape 
jumătate din viaţa mea, sunt învă-
ţat să caut motivele spirituale din 
spatele a ceea ce mi se-ntâmplă în 
viaţă. Dar trebuie să recunosc că 
eram intrigat de faptul că am fost 
ţintuit la pat atâta timp, când aş 
fi putut să fac atât de multe alte 
lucruri servindu-L pe Domnul şi 
câştigându-mi veniturile pentru 
pensionarea ce se apropia, etc.

Încetul cu încetul începusem 
să-mi dau seama ce ar putea să fie 
problema. Un beculeţ roşu de alar-
mă aprinzându-se pe panoul con-
ştiinţei mele îmi sugera că nu mai 

aveam acelaşi contact apropiat cu 
vocea Domnului. Deşi petreceam 
timp cu Domnul în fiecare zi, acel 
sentiment de a fi în derivă nu se în-
depărta de mine. Ceva părea că lip-
seşte. Mă simţeam din ce în ce mai 
izolat. Ceva sau poate cineva părea 
să-mi lipsească din viaţă şi nu ştiam 
ce sau cine este. S-ar putea să sune 
nostim, dar chiar aşa mă simţeam. 

Cineva lipsea şi mă gândeam: 
Să fie oare cutare sau cutare persoa-
nă? Sau: Dacă aş avea un anumit 
lucru aş fi fericit. Tot timpul îmi 
lipsea cineva sau ceva şi asta mă 
nemulţumea.

Eram ocupat, ocupat, ocupat 
şi într-un fel fericit, dar se pare că 
pe undeva făcusem o cotitură, iar 
drumul pe care am apucat părea să 
mă ducă spre o destinaţie care-mi 
displăcea. 

1. Psalmul 46:10

2. Psalmul 119:67

De Marcus Vernier  
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Dumnezeu, stânc a

Cine este o stâncă, în afară de 
Dumnezeul nostru? – Psalmul 18:31

Doamne, Tu eşti stânca mea, ce-
tăţuia mea, izbăvitorul meu! Dum-
nezeule, Tu eşti stânca mea, în care 
mă ascund, scutul meu, tăria care 
mă scapă, şi întăritura mea! 
– Psalmul 18:2

Da, El este Stânca şi Ajutorul meu, 
Turnul meu de scăpare; nicidecum 
nu mă voi clătina. – Psalmul 62:2 

În ritmul lui Dumnezeu
Viaţa devenise confuză, par-

că eram într-un carusel. Aveam 
o anumită satisfacţie, dar numai 
superficială, şi nu în adâncul ini-
mii mele, şi parcă mă învârteam 
în cerc.

Viteza a făcut mereu parte din 
viaţa mea şi într-un fel distracţia 
sau delectarea erau sinonime cu 
viteza. Chiar şi când eram copil 
obişnuiam să alerg la şcoală sau 
de la şcoală spre casă. (Cred că 
cel mai des alergam spre casă!) 
Niciodată nu mi-a plăcut să merg 
la şcoală. Chiar şi când o făceam 
mergeam alert ca formă de exer-
ciţiu fizic, nu acceptam să fiu 
întrecut de altcineva decât dacă 
persoana respectivă alerga. Deci-
sesem că dacă eram într-un grup 
de persoane care mergeau alert să 
nu mă depăşească nimeni. Acum 

îmi vine destul de greu şi să mă 
plimb încetişor. Am fost pus pe 
„banda celor înceţi”. 

Sunt multe referinţe în Cu-
vântul lui Dumnezeu despre a 
merge încet sau chiar despre a sta 
pe loc. „Opriţi-vă, şi să ştiţi că Eu 
sunt Dumnezeu.”1 Fiind mereu în 
mişcare, mai ales la viteze mari, 
ne poate dăuna legăturii pe care o 
avem cu El. Pierdem lucruri, ui-
tăm lucruri şi obosim repede, aşa 
cum ne adevereşte şi scrierea lui 
David Berg „Opreşte-te, priveşte 
şi ascultă”.

Stând acasă, deseori cu termo-
metrul în gură şi mai târziu cu 
genunchiul imobilizat, fără a mă 
simţi prea glorios, l-am redescope-
rit pe Domnul. Oprindu-mă din 
ritmul frenetic, vocea Sa calmă a 
devenit evidentă, felul Său de a 

vedea lucrurile a devenit parte din 
conştiinţa mea iar gândurile Lui 
au devenit gândurile mele. „Până 
ce am fost smerit, rătăceam; dar 
acum păzesc Cuvântul Tău.”2

Poate că realizez mai puţine lu-
cruri, schimbând benzile de la cea 
rapidă la cea lentă, dar sunt mai 
fericit, mai calm, mai liniştit şi cu 
siguranţă mai aproape de Dom-
nul. Eu şi El mergem împreună. 

Şi atunci mi-am dat seama că 
El era cel care-mi lipsea, nu alt-
cineva sau altceva. Şi cu această 
relaţie refăcută, totul şi-a intrat în 
cursul firesc. 

Marcus Vernier este membru 
TFI şi trăieşte în Taiwan. Pe 
lângă munca misionară el 
are ca hobby şi pictura în 
acuarelă şi scrisul. ■
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După patruzeci de ani am 
încă clar în minte această întâm-
plare dintr-o excursie în Scoţia. 
În acea dimineaţă eu şi priete-
nul meu, Adrian, am plecat din 
motelul de tineret Fort William 
intenţionând să urcăm pe Ben 
Nevis, cel mai înalt munte din 
Marea Britanie (1,344 m). Eram 
doi tineri aventuroşi şi nu am ţinut 
cont de avertismentele localnicilor 
că nu era o zi bună pentru căţărat.

Ne-am luat haine groase, cizme 
solide, ciocane de gheaţă şi dulciu-
rile Kendal Mint (nişte dulciuri cu 
mentă, foarte populare printre alpi-
nişti pentru nivelul energetic ridi-
cat) şi ne-am pornit pe un soare pa-
lid de iarnă care începea deja să fie 
acoperit de o ceaţă deasă. Alesesem 
versantul nordic, cel mai greu de ur-
cat şi acoperit de o pătură albă de 
zăpadă şi ceaţă, iar la scurt timp am 

Alunecând 
în prăpastie
De Marcus Vernier 

pierdut complet orice vizibilitate.
Am continuat să urcăm, în 

mare parte în tăcere. Eu ţineam 
compasul, harta şi un ghid ilustrat 
– deşi nu erau prea utile în situ-
aţia noastră. Când am crezut că 
recunosc un punct de reper m-am 
oprit ca să observ împrejurimile şi 
atunci mi-am dat seama că Adrian 
nu mai era cu mine! M-am uitat 
cu atenţie, apoi m-am dat în spa-
te speriat: linia gri ce se vedea la 
câţiva centimetri în faţa mea era 
marginea unei prăpăstii. Mi-am 
dat seama cu oroare că s-ar putea 
ca prietenul meu să fi căzut în ea.

Prima mea reacţie instincti-
vă a fost să mă rog pentru el. Pe 
vremea aceea rugăciunea nu era 
un obicei pentru mine dar ştiam 
cum să mă rog din rarele mele 
vizite la biserică şi de la orele de 
religie din şcoală.

Apoi mi-am amintit de o cabană 
puţin mai jos pe pantă şi m-am dus 
acolo ca să cer ajutor. Însă nu după 
mult timp am dat de Adrian, care 
mergea şi el în jos! Se pare că alune-
case în jos câteva sute de metri dar 
s-a oprit în nişte pietre acoperite de 
zăpadă. Uimitor că singura lui rană 
era o zgârietură la încheietura mâi-
nii. Se pare că eu eram mai bulversat 
decât el de cele întâmplate!

Nu ştiu exact cum s-au întâm-
plat toate dar cred cu convingere 
că rugăciunea mea, cam necizelată 
dar sinceră, a jucat un rol impor-
tant în salvarea prietenului meu în 
acea zi.

Marcus Vernier este membru 
TFI şi trăieşte în Taiwan. Pe 
lângă munca misionară el 
are ca hobby şi pictura în 
acuarelă şi scrisul. ■
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Conduceam odată spre 
casă cu geamurile des-
chise şi vântul în păr. Avem 
radioul pornit însă mintea îmi stătea 
la gândurile mele – până când mi-au 
atras atenţia primele cuvinte din 
cântecul „Fix You” de Coldplay.

Când încerci tot ce poţi, dar nu 
reuşeşti, 

Când nu ai cele necesare dar pri-
meşti ce-ţi doreşti,  

Când eşti obosit, dar nu poţi 
dormi ...

Am început să ascult şi restul 
cântecului. Parcă era o poveste – 
povestea vieţii mele.

Luminile te vor călăuzi spre casă. 

Cântecul era pe sfârşite când am 
ajuns într-o parcare. „Luminile te 
vor călăuzi spre casă” am repetat 
eu. Ce gând simplu, dar profund. 

M-am lăsat pe spate şi am închis 
ochii. Îţi mulţumesc că lumina Ta 
m-a călăuzit mereu spre casă.

Mi-am amintit de câte ori m-am 
simţit pierdută, singură, sau debu-
solată, însă lumina iubirii şi grijii 
lui Dumnezeu a fost mereu alături 
de mine ca să mă călăuzească spre 
casă, înapoi în braţele Lui iubitoa-
re. Această lumină a venit în multe 
forme – un prieten care a venit să 
mă vadă chiar la momentul opor-
tun; mama sau tatăl meu; un străin 
care m-a ajutat să văd lucrurile din 
viaţa mea dintr-o perspectivă nouă 
şi să gândesc altfel; şi, bineînţeles, 
iubirea vieţii mele, soţul meu, a că-
rui entuziasm a fost de multe ori ca 
o rază de soare ce a străpuns norii 
negrii în zilele mele întunecate.

Mi-am dat seama că lumina lui 
Dumnezeu a strălucit întotdeauna 
peste inima mea. Nu s-a stins ni-
ciodată, nu a rămas niciodată fără 
putere, nu a pălit niciodată. Ori de 
câte ori m-am oprit şi am privit, 
lumina Lui a fost întotdeauna aco-

lo ca să mă călăuzească spre casă.
Iisus le-a spus ucenicilor Săi: 

„Eu sunt Lumina lumii; cine Mă 
urmează pe Mine, nu va umbla în 
întuneric, ci va avea lumina vie-
ţii”.1 El este ca un far al speranţei, 
o lumină călăuzitoare care ne arată 
calea pentru a ajunge la destinaţia 
noastră şi pentru a ne împlini des-
tinul; El este o lumină caldă care 
ne face să ne simţim iubiţi atunci 
când s-ar putea să ne simţim nea-
trăgători. Ori de câte ori ne uităm 
în sus şi ne luăm privirea de la 
ceea ce ne înconjoară, putem sim-
ţi lumina şi strălucirea Sa.

De fiecare dată când m-am 
oprit şi am privit în sus, lumina 
m-a călăuzit spre casă. Şi ştiu că 
aşa se va întâmpla mereu.

Beth Jordan trăieşte în India 
cu soţul şi cei doi copii ai lor. 
Ei sunt fondatorii ONG-ului 
Place for Change, care coor-
donează programe voluntare 
în India, Nepal şi Thailanda. ■1. Ioan 8:12

Luminile te vor 
călăuzi spre casă
De Beth Jordan 
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Ador Psalmul 23. Poate 
pentru că îmi plac foarte mult ver-
setele despre a fi în situaţii calme, 
frumoase şi liniştite: „El mă paşte 
în păşuni verzi şi mă duce la ape 
de odihnă; îmi înviorează sufletul 
şi mă povăţuieşte pe cărări drepte, 
din pricina Numelui Său”.1

Meditam asupra acestui psalm şi 
mi-am dat seama că este într-un fel 
ca un clişeu din viaţă. În acel capitol 
scurt de numai şase versete ţi se dă 
o imagine succintă a ciclului vieţii 
– cu urcuşuri şi coborâşuri, cu mo-
mentele bune şi cele rele, cu linişte 
şi cu haos. Însă prin toate acestea 
un lucru rămâne sigur: prezenţa 
lui Dumnezeu. Adevărul durabil şi 
neschimbat: „Domnul este Păstorul 
meu: nu voi duce lipsă de nimic”.2

Mie îmi place confortul şi ru-
tina. Îmi place când mă odihnesc 
pe păşunile verzi şi când beau din 
minunatele ape liniştite – perioa-
dele când totul merge bine, atunci 
când văd şi simt binecuvântările, 
când toate merg ca pe roate.

În mod firesc că simt prezenţa 
lui Dumnezeu mai mult în peri-
oadele de linişte şi de prosperitate. 
Nu am atâtea nevoi şi mă simt mai 

încrezătoare că El este cu mine. În 
asemenea perioade nu prea avem 
nevoie să ni se amintească că 
Dumnezeu este cu noi deoarece o 
simţim deja – suntem pe păşunile 
verzi şi lângă apele liniştite.

Însă când lucrurile încep să o 
ia razna sau nu sunt după cum 
ne-am plănuit noi – în „valea în-
tunecată” a vieţii noastre – încep 
să nu-L mai simt cu mine. Regele 
David nu a fost străin de aseme-
nea momente dificile, de aceea 
probabil că îşi reamintea pentru el 
însuşi de prezenţa lui Dumnezeu 
în versetul patru: „Chiar dacă ar fi 
să umblu prin valea umbrei mor-
ţii, nu mă tem de nici un rău, căci 
Tu eşti cu mine. Toiagul şi nuiaua 
Ta mă mângâie”.3

Dumnezeu este cu noi, El ne 
alină, chiar dacă nu-I simţit tot atât 
de puternic prezenţa. El este cu noi 
chiar dacă porţiunea de vale întune-
cată din drumul nostru este puţin 
mai lungă (sau poate chiar cu mult 
mai lungă) decât am sperat noi.

Eu trec chiar acum printr-o 
vale întunecată. Şi din păcate sunt 
cam nerăbdătoare. Vreau ca aceas-
tă provocare să se termine cât mai 

Cum să ajungi la 
„locurile de odihnă”

De Amanda White

1. Psalmul 23:2-3

2. Psalmul 23:1

3. Psalmul 23:4

4. Tony Snow, “Cancer’s Unexpected 

Blessings,”(„Binecuvântările 

neaşteptate ale cancerului”) 

Christianity Today, 20 iulie 2007

5. 1 Corinteni 2:9
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Cei ce caută pe Domnul nu duc 
lipsă de nici un bine. – Psalmul 34:10

Soarta mea este în mâna Ta. 
– Psalmul 31:15

Cel fără prihană înverzeşte ca 
finicul şi creşte ca cedrul din Li-
ban.  Cei sădiţi în Casa Domnului 
înverzesc în curţile Dumnezeului 
nostru... ca să arate că Domnul este 
drept, El Stânca mea, în care nu este 
nelegiuire. – Psalmul 92:12-13,15

curând. Vreau ca Dumnezeu să-mi 
dea imediat ce am nevoie. Vreau să 
trec de la „valea întunecată” la „pă-
şunile verzi” cât mai repede cu pu-
tinţă – şi odată ce ajung acolo ştiu 
că vreau ca acea parte din viaţa mea 
să dureze cât mai mult cu putinţă 
înainte ca să fie întreruptă de o altă 
vale întunecată.

De dimineaţă am citit un citat 
care exprima foarte clar această 
înclinaţie firească a mea şi în ace-
laşi timp îmi amintea că planul şi 
punctul de vedere al lui Dumne-
zeu este cu mult mai vast şi mai 
bun decât al meu. Adesea eu vreau 
ca El să „termine imediat”, deşi El 
are nevoie de ceva timp ca să pună 
toate lucrurile în ordine conform 
planului Său. Iată acel citat:

„Lui Dumnezeu îi plac surprizele. 
Noi dorim o viaţă simplă, uşoară şi 
previzibilă – un drum neted cât vezi 
cu ochii – însă lui Dumnezeu Îi place 
să meargă pe arătură. El ne pune în 
situaţii care par să ne testeze rezisten-
ţa şi gândirea – însă nu este chiar aşa. 
Prin dragostea şi harul Său noi perse-
verăm. Provocările care ne strâng sto-
macul ne întăresc credinţa şi ne dau 
acea înţelepciune şi bucurie pe care 

nu am fi cunoscut-o în alt mod”.4
Aş vrea să se termine cu nodurile 

în stomac dar ştiu că lui Dumnezeu 
Îi place un astfel de drum. Ştiu că El 
va face ca toate să se rezolve spre bi-
nele meu. Iar între timp sper să câş-
tig tot ceea ce are El pentru mine să 
experimentez înainte ca această călă-
torie pe arătură să se sfârşească şi îna-
inte ca să ajung la păşunile verzi. Tot 
ce trebuie este să fiu răbdătoare şi să 
aştept momentul potrivit ştiut de El.

O altă promisiune favorită 
este: „Lucruri pe care ochiul nu 
le-a văzut, urechea nu le-a auzit 
şi la inima omului nu s-au suit, 
aşa sunt lucrurile pe care le-a 
pregătit Dumnezeu pentru cei 
ce-L iubesc”.5 Ştiu că acest verset 
vorbeşte despre ceea ce a pregătit 
Dumnezeu pentru noi în Rai însă 
îmi place să îl revendic şi pentru 
lucrurile pe care ştiu că El le-a 
pregătit pentru mine aici, pe pă-
mânt. Deoarece eu Îl iubesc, iar El 
mă iubeşte pe mine, ştiu că El are 
multe lucruri bune pregătite pen-
tru mine.

Amanda White este funcţio-
nară în Sydney, Australia. ■
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Ca să-ţi odihneşti sufle-
tul în Domnul trebuie să-ţi dai 
greutăţile lui Iisus şi să petreci timp 
în legătură strânsă şi comuniune 
cu El, încât să te poată umple cu 
putere şi să-ţi poată înnoi viziunea. 
Înseamnă să ai în tine un spirit 
de pace şi de credinţă şi să-L pui 
pe Iisus pe primul loc. Odihna 
sufletului în Domnul este plăcută 
deoarece implică să te gândeşti la 
Iisus şi să petreci timp cu El, iar 
în acest sens nu este ceva greu de 
făcut, doar că implică conştiinciozi-
tate în a încetini ritmul şi a te opri 
din activităţile tale pentru a putea 
face lucrul acesta.

Majoritatea dintre noi avem 
vieţi foarte aglomerate, de aceea 
avem nevoie de liniştea, de pacea 
şi de tăria pe care le putem obţine 
din odihna sufletului nostru în 
Domnul şi din timpul petrecut 
în meditaţie. Fiecare dintre noi 
are nevoie să înveţe secretul pen-

O D i h n a î n D O m n u l

Dumnezeu ne va da odihnă în lo-
cul extenuării şi al oboselii spirituale. 
Tot ce ne cere este să venim la El... să 
petrecem ceva timp gândindu-ne la 
El, meditând asupra Lui, vorbind cu 
El, ascultând în tăcere, preocupân-
du-ne de El – pierduţi total şi com-
plet în locul ascuns al prezenţei Sale. 
– Chuck Swindoll (n. 1934)

Odată ştiam ce înseamnă să te 
odihneşti pe stânca promisiunilor 
lui Dumnezeu, un loc cu adevărat 
preţios de odihnă, însă acum mă 
odihnesc în harul Său. El mă învaţă 
că la pieptul iubirii Sale este un loc 
cu mult mai dulce de odihnă decât 
chiar şi stânca promisiunilor Sale. 
– Hannah Whitall Smith (1832–1911) ■

tru cum să se bazeze pe Domnul, 
cum să-şi încredinţeze munca 
Domnului, cum să se odihnească 
în El şi cum să privească către El.1

Atât de mulţi oameni tânjesc 
după pace. Când ne odihnim în 
Domnul sufletul şi mintea noastră 
se umplu cu Duhul Său, iar noi 
putem transmite şi altora starea 
noastră de linişte. Cu cât suntem 
mai liniştiţi, cu atât dăm dovadă 
de mai multă credinţă, iar oame-
nii vor dori mai mult din ceea ce 
avem noi.

Dacă ne încetinim ritmul ca 
să petrecem timp odihnindu-ne 
în Domnul, meditând asupra Lui 
şi primind perspectiva Sa asupra 
lucrurilor, El ne poate arăta care 
sunt priorităţile noastre şi vom 
avea mai multă credinţă ca să 
le punem în practică. Odihna 
în Domnul şi meditaţia aduc 
mai multă linişte şi pace sufle-
tului nostru, ceea ce ne salvează 
sănătatea mentală în perioadele 
aglomerate.1. Vezi Ioan 15:5 şi Zaharia 4:6.

Salvează-ţi 
sănătatea 
mentală!
De Maria Fontaine, adaptare

Maria Fontaine şi soţul ei, 
Peter Amsterdam, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■
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Eu sunt pensionară dar 
mă bucur în continuare de 
o viaţă activă şi bogată. 
Privind în urmă la anul trecut pot 
să văd beneficiile timpului petrecut 
în linişte, dimineaţa, cu Dumnezeu, 
înainte ca să-mi încep ziua aglome-
rată. Iată aici cinci paşi care m-au 
ajutat pe mine să-mi încarc bateriile 
spirituale ca să rezist o zi întreagă. 
Poate te ajută şi pe tine.

deconectează-te: Încerc 
pe cât posibil să evit orice lucru care 
ar putea să-mi distragă atenţia sau să 
mă întrerupă, cum ar fi orice apara-
tură electronică care piuie mereu cu 
mesaje, e-mailuri, înştiinţări sau să-mi 
amintească diferite lucruri. Mie îmi 
place să stau pe verandă doar cu Biblia, 
carneţelul şi creionul meu.

relaxează-te: Eu sunt o per-
soană foarte muncitoare. Dacă nu sunt 
atentă mi se poate întâmpla ca şi timpul 
de linişte sufletească să-mi fie acaparat 
de gânduri despre munca mea. Trebuie 
să aleg în mod deliberat să mă relaxez şi 
să mă bucur de timpul cu Dumnezeu. 
El nu este grăbit, atunci eu de ce aş fi?

Fii recunoscător: Eu 
încep prin a scrie cinci lucruri 
pentru care sunt recunoscătoare 
din ziua precedentă. Asta mă încu-
rajează imediat. După cum spune 
Cuvântul lui Dumnezeu: „Intraţi 
cu laude pe porţile Lui, intraţi cu 
cântări în curţile Lui! Lăudaţi-L şi 
binecuvântaţi-I Numele”.1

urmează un plan de lec-
tură: Dacă am un plan de lectură 
ca să ştiu ce să citesc mă ajută să 
mă apuc imediat de citit. Dar mă 
şi rog înainte ca să încep, în caz că 
Dumnezeu doreşte să-mi sugereze 
altceva. (Am găsit sugestii bune de 
planuri de lectură pe diferite teme 
pe site-ul https://www.youversion.
com/reading-plans.)

Concentrează-te: 
Deoarece mie îmi este greu să 

mă concentrez la ceea ce citesc, 
mi-am întocmit metoda S.O.A.R. :

Scriptura: După ce citesc un pa-
saj din Biblie caut un verset care 

mi-a atras în mod deosebit atenţia şi 
îl scriu în carneţel.

Observaţia: Scriu un rezumat scurt 
al pasajului pe care l-am citit.

Aplicarea: Scriu în ce mod va 
fi ziua mea diferită datorită a 

ceea ce am citit, lecţiile pe care le 
voi învăţa, promisiunile pe care le 
voi revendica, exemplele pe care le 
voi urma, etc.

Rugăciunea: Scriu o rugăciune 
scurtă pentru situaţia mea, ba-

zat pe ceea ce am citit.

Poate că dimineaţa devreme nu 
este cel mai bun timp pentru toată 
lumea, însă indiferent de momen-
tul din zi, sau din noapte, pe care 
îl alegem, putem beneficia cu toţii 
de aceste clipe în care să facem un 
pas în spate şi să petrecem timp cu 
Dumnezeu. Fără acest timp vom 
ajunge stresaţi şi obosiţi, dar cu el 
vom fi mai bine pregătiţi să facem 
faţă oricărei provocări pe care ne-o 
aduce viaţa.

Dina Ellens trăieşte în West 
Java, Indonezia, unde este ac-
tivă în muncă voluntară. ■1. Psalmul 100:4

paşi pentru un 
timp eficient 
de odihnă 
sufletească

De Dina Ellens
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Când mă gândesc la el 
îmi vine în minte cuvân-
tul „agitaţie”. Nu pot să uit 
prima oară când l-am întâlnit. Eram 
în sinagogă pentru serviciul obiş-
nuit de Sabat. Iudit era o văduvă 
bătrână cu spatele foarte deformat. 
Ea s-a dus la acest rabin în vizită şi 
i-a cerut ajutorul. Nu după mult 
timp o văd cum stă dreaptă, pentru 
prima oară după mulţi ani! Cum 
era posibil aşa ceva?1

Apoi l-am mai văzut şi mai târziu, 
tot aşa, de la distanţă. Eu sunt sănă-
tos şi cât de cât prosper, de aceea nu 
îl urmăream din cauză că aveam ne-
voie disperată de ceva anume pentru 
mine. Era mai mult pentru că îmi 
plăcea să îl aud vorbind, îmi plăcea 

să văd feţele oamenilor când el le lua 
durerea, îi vindeca şi le dădea speran-
ţă. Totul despre el părea uimitor.

Nu aveam timpul sau predis-
poziţia de a lăsa totul în urmă aşa 
ca ucenicii lui apropiaţi, dar eram 
bucuros să-l văd şi să-l aud vorbind 
ori de câte ori căile noastre se in-
tersectau. Mă aşteptam să-l văd în 
Ierusalim când m-am dus pentru 
Paşti şi n-am rămas dezamăgit. Din 
nou era agitaţie în jurul lui când a 
intrat în oraş. Prins în atmosfera de 
bucurie, am fluturat şi eu frunze 
de palmier împreună cu mulţimea. 
Poate că el chiar ne va schimba lu-
mea! El era un om cu desăvârşire 
bun şi, cine ştie, poate că era mai 
mult decât un simplu învăţător? 
Am auzit că unii îl numeau Mesia, 
salvatorul poporului.

Însă zvonurile din următoarele 
zile m-au descurajat – se spunea că a 

fost arestat. Când am auzit că a fost 
dus înaintea lui Pilat nu-mi venea să 
cred. Condamnat la moarte ca un 
criminal de rând? Cu siguranţă asta 
nu era adevărat! Ce a făcut ca să me-
rite asta? Ştiam că liderii templului 
erau bineînţeles geloşi pe populari-
tatea şi pe succesul lui, însă asta nu 
putea fi un motiv suficient de bun 
ca să-l dea pe mâna romanilor.

Nu m-a lăsat inima să mă apro-
pii de locul execuţiei. Mi se părea 
aşa de nedrept. Cu cât mă gân-
deam mai mult la asta, cu atât mai 
puţin înţelegeam ce se întâmpla. 
El predicase un mesaj de iubire 
faţă de Dumnezeu şi de om; el 
mersese peste tot ajutându-i pe cei 
neajutoraţi. Renunţase la tot de 
dragul altora. N-ar fi putut inter-
veni Dumnezeu să facă vreun fel 

Ce mai agitaţie! 
– O relatare imaginară a evenimentelor ce au culminat cu Fapte capitolul 2
De Chris Hunt 

1. Vezi Luca 13:10-13.

2. Fapte 2:38, traducere din limba engleză

3. Vezi Ioan 3:16.
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de miracol ca să-l salveze?
Aş fi dorit să vorbesc cu unii 

din ucenicii lui apropiaţi despre 
nedumerirea mea, dar nu-i pu-
team găsi nicăieri. Se zvonea că se 
ascundeau. Aşa că m-am întors în 
satul meu, încă demoralizat. Ştiam 
că Iisus nu va mai veni prin partea 
noastră de ţară şi îi simţeam lipsa. 
Acel învăţător minunat – am pre-
supus că era doar un alt învăţător 
– era mort şi îngropat.

Câteva săptămâni mai târziu 
am revenit în Ierusalim pentru 
Şavuot – festivalul care sărbăto-
reşte când Dumnezeu a dat Legea 
lui Moise. Încă doream să discut 
cu ucenicii lui despre întrebările 
mele, dar amintindu-mi cum au 
dispărut după execuţia lui nu prea 
trăgeam speranţă să-i întâlnesc.

Nimic nu părea să se fi schim-
bat, nici în oraş şi nici cu mine. 

De la Paşti eram posomorât iar 
oraşul părea şi el umbrit, ca şi cum 
se simţea vinovat că atât de mulţi 
din cetăţenii lui au susţinut execu-
tarea unui om nevinovat.

Erau mulţi oameni, dintre care 
şi mulţi străini. Atunci i-am vă-
zut din nou – şi după cum era de 
aşteptat, era agitaţie în jurul lor. 
M-am bucurat să-i văd pe uceni-
cii lui Iisus teferi – bucuros pen-
tru ei cât şi pentru mine deoarece 
asta însemna că puteam să-i în-
treb despre ce s-a întâmplat. Însă 
înainte de a avea ocazia de a mă 
apropia, unul dintre ei a început 
să vorbească. Tare şi clar.

Nu-mi venea să cred urechilor. 
Ştiam că Iisus a fost omorât – însă 
după cum spunea Petru, el a înviat 
din morţi! Am ascultat cu uimi-
re cum el a citat şi a explicat din 
scripturi. Şi nu înceta să critice 

modul cum mulţimea a stat deo-
parte când Iisus a fost crucificat, 
dar le oferea şi o cale de împăca-
re: „Schimbaţi-vă vieţile. Veniţi 
la Dumnezeu şi fiţi botezaţi... în 
Numele lui Iisus Hristos, spre ier-
tarea păcatelor voastre”.2

El a vorbit mult, a explicat şi ne-a 
rugat să primim darul lui Dumne-
zeu. N-am apucat să vorbesc perso-
nal nici cu el, nici cu vreunul din 
ceilalţi, dar nici nu am avut nevoie. 
Mi-am deschis inima în rugăciune 
şi m-am dedicat Lui. Cel mai bun 
lucru pe care l-am făcut vreodată! 
Acum lucrez împreună cu ceilalţi 
credincioşi pentru a le aduce oame-
nilor vestea că Dumnezeu ne-a iubit 
atât de mult încât L-a trimis pe Fiul 
Său ca să moară pentru noi, ca noi 
să putem fi salvaţi.3

Da, Iisus încă stârneşte agitaţie.

Chris Hunt trăieşte în 
Marea Britanie şi citeşte re-
vista Activated (după care se 
traduce revista ContactS) de 
la primul număr din 1999. ■

Ce mai agitaţie! 
– O relatare imaginară a evenimentelor ce au culminat cu Fapte capitolul 2
De Chris Hunt 
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Dumnezeu nu este în 
întregime un mister; El ne-a 
spus multe despre El în Cuvântul 
Său. Trage-ţi un scaun şi ascultă ce are 
El de spus. Nu vom afla totul1 însă 
sunt suficiente informaţii cu care să 
începem. „Eu n-am vorbit în ascuns, 
într-un colţ întunecos al pământului. 
Eu n-am zis... : ‚Căutaţi-Mă în zadar!’ 
Eu, Domnul, spun ce este adevărat, 
vestesc ce este drept”.2

Ce nu îţi place?
Şase lucruri... şi chiar şapte... : 

ochii trufaşi, limba mincinoasă, 
mâinile... care varsă sânge nevi-
novat, inima care urzeşte planuri 
nelegiuite, picioarele care alear-
gă repede la rău, martorul min-
cinos, care spune minciuni şi cel 
ce stârneşte certuri între fraţi.7

Cum vezi viitorul nostru îm-
preună?

Eu ştiu gândurile pe care le 
am cu privire la voi... gânduri 
de pace şi nu de nenorocire, ca 
să vă dau un viitor şi o nădejde. 
Voi Mă veţi ruga şi vă voi ascul-
ta. [Vă voi umple] de bunătăţi, 
făcând să propăşească tot lucrul 
mâinilor [voastre]. [Voi] şterge 
orice lacrimă din ochii [voştri]. 
Şi moartea nu va mai fi. Nu va 
mai fi nici tânguire, nici ţipăt, 
nici durere, pentru că lucrurile 
dintâi au trecut... Iată, Eu fac 
toate lucrurile noi. Îmi voi arăta 

1. Vezi Deuteronom 29:29.

2. Isaia 45:19

3. Apocalipsa 1:8,  

traducere din limba engleză

4. Isaia 57:15; Ioan 14:23

5. Isaia 44:24; Ieremia 9:24

6. Isaia 61:8; Proverbe 12:22;  

Psalmul 16:3

7. Proverbe 6:16-19

8. Ieremia 29:11-12; Deuteronom 30:9; 

Apocalipsa 21:4-5; Ezechiel 38:23

9. Ieremia 31:3; Isaia 54:10; Ioan 15:15

10. Zaharia 1:3; Isaia 41:13

11. Ioan 5:24

Putem să Îl cunoaştemPutem să Îl cunoaştem
Momente de linişte
de abi May

Care este trecutul Tău?
Eu sunt totul de la A la Z, Înce-

putul şi Sfârşitul, Cel ce este, Cel 
ce era şi Cel ce vine.3

Unde trăieşti?
Eu locuiesc... cu omul zdrobit 

şi smerit, ca să înviorez duhurile 
smerite şi să îmbărbătez inimile 
zdrobite... Dacă Mă iubeşte cine-
va, va păzi cuvântul Meu şi Tatăl 
Meu îl va iubi. Noi vom veni la el 
şi vom locui împreună cu el.4

Vorbeşte-mi puţin despre mun-
ca Ta. Îţi place ceea ce faci?

Eu am făcut toate aceste lu-
cruri... Eu fac milă, judecată şi 
dreptate pe pământ! Căci în aces-
tea găsesc plăcere.5

Îţi place ceva anume?
Eu iubesc dreptatea. Cei ce lu-

crează cu adevăr [îmi] sunt plăcuţi. 
Sfinţii, care sunt în ţară, oamenii 
evlavioşi, sunt toată plăcerea mea.6
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Dragă Iisus, prin sacrificiul Tău pe 
cruce ai deschis uşa ca eu să pot avea 
o relaţie personală cu Tine şi cu Tatăl 
Tău, o legătură veşnică care va dura 
pentru totdeauna în lumea ce va veni. 
Te rog să vii în inima mea şi să mă ajuţi 
să trăiesc o viaţă pe placul Tău.

e l  n e  e s t e  a l ă t u r i

Nu trebuie să ţipăm niciodată în neant spre un Dumnezeu absent. El 
este mai aproape de noi decât propriul suflet şi decât cele mai secrete 
gânduri ale noastre. – A. W. Tozer (1897–1963)

Dumnezeu se cunoaşte în tăcere şi prin misterele pe care le-a dezvăluit. 
– Robert Hugh Benson (1871–1914)

Am descoperit că Dumnezeu nu este un sfârşit, ci un început. 
– Franz Rosenzweig (1886–1929)

Caută prin lectură şi vei descoperi prin meditaţie; bate la uşă prin rugăciu-
ne şi ţi se va deschide prin contemplare. – Sfântul Ioan al Crucii (1542–1591)

Când cineva îmi spune: „Problema mea este că nu-L iubesc îndeajuns 
pe Domnul” eu îi răspund de obicei: „Nu... problema ta este că nu ştii cât 
de mult te iubeşte Domnul pe tine”. – Selwyn Hughes (1928–2006)

Există momente când nu mai ştiu ce să-i spun lui Dumnezeu. Dacă aş 
continua să mă rog în cuvinte ar trebui să mă repet. În asemenea mo-
mente este minunat să-i spui lui Dumnezeu: „Aş putea sta în prezenţa Ta, 
Doamne? Nu mai am ce să-ţi spun dar ador să stau în prezenţa Ta”. 
– Ole Kristian Hallesby (1879–1961)

Dumnezeu dă speranţă celor ce visează. Dumnezeu dă miracole celor 
ce cred. El nu-i dezamăgeşte pe cei ce au încredere şi nu îi părăseşte pe 
cei ce merg alături de El. – Nishan Panwar ■

astfel mărimea şi sfinţenia, Mă 
voi face cunoscut înaintea mul-
ţimii neamurilor [lumii]”.8

Ce părere ai despre mine?
Te iubesc cu o iubire veşni-

că; de aceea îţi păstrez bunătatea 
Mea! Pot să se mute munţii, pot 
să se clatine dealurile, dar dra-
gostea Mea nu se va muta de la 
tine. Eu v-am numit prieteni, 
pentru că v-am făcut cunoscut 
tot ce am auzit de la Tatăl Meu.9

Cum aş putea să te cunosc mai 
bine?

Întoarceţi-vă la Mine şi Mă 
voi întoarce şi Eu la voi. Nu te 
teme de nimic, Eu îţi vin în aju-
tor.10   

Ai mai dori să-mi spui şi alt-
ceva?

Cine ascultă cuvintele Mele 
şi crede în Cel ce M-a trimis, are 
viaţa veşnică.11  ■
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De la Iisus cu dragoste

CUM Să 
OBŢII CELE 

MAi 
MULTE DIN 

VIAŢă

Mă întristează să văd că atât de mulţi oameni se 
mulţumesc doar să lase viaţa să treacă pe lângă ei. 
Poate că sunt ocupaţi cu treburi sau ca să avanseze, 
sau poate că îşi petrec fiecare moment liber cu ac-
tivităţi relaxante, dar oare unde îi duc toate aceste 
activităţi? Când trăiesc ei cu adevărat?

Secretul pentru a obţine cât mai multe din viaţă 
este să trăieşti aproape de Mine şi să rămâi fidel în-
văţăturilor Mele.1 Asta nu înseamnă că trebuie să te 
ascunzi şi să te dedici total meditaţiei şi studiului în 
linişte, dar să Mă incluzi în activităţile tale zilnice şi 
să cauţi călăuzire în Cuvântul Meu2 încât Eu să ajut 
ca viaţa ta să capete un înţeles nou şi o profunzime 
nouă. În felul acesta vei fi nu numai mai fericit şi te 
vei simţi mai împlinit, dar vei şi lumina viaţa celor 
din jurul tău deoarece vei reflecta iubirea Mea.

Începe prin a-ţi forma un obicei din a petrece 
câteva minute de linişte la începutul fiecărei zile 
pentru rugăciune şi timp cu Mine.3 Apoi ia ceea ce 
te-am învăţat în „sala de clasă” şi pune-o în aplicare 
în cursul zilei. În timpul muncii, când îţi îndepli-
neşti îndatoririle sau când te relaxezi cu familia şi 
cu prietenii, te pot face o mai mare binecuvântare 
pentru ceilalţi şi te pot binecuvânta şi pe tine în 
acelaşi timp. Vei descoperi că viaţa este mai bogată 
şi mai plină de semnificaţie dacă priveşti spre Mine.

1. Vezi Ioan 8:31.

2. Vezi Psalmul 119:105.

3. Vezi Proverbe 8:17.


