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N OTA  E D I TO RU LU I
o  alt fel  de  dor i n ță

Nimeni nu știe ce ne aduce viitorul. Noi 
urăm „An Nou Fericit” de 1 ianuarie dar, în 
realitate, avem foarte puțin control pentru 
modul cum vor evolua lucrurile. „Nu știi ce 
poate aduce o zi”1 ne avertizează Biblia. Anul 
trecut mai mulți prieteni de-ai mei au trecut 

prin situații dificile, de aceea dacă mă gândesc acum să le urez fericire și 
succes mi se par doar vorbe goale.

Este bine să plănuim viitorul și să ne punem o fundație solidă pentru 
viața personală și cea profesională, dar știm de la început că anul ce ne 
stă înainte va fi plin de evenimente și de situații pe care nu le anticipăm 
și pe care nu le prea putem influența.

Lucrul acesta nu este neapărat rău dacă ne reamintește că, în final, 
cel mai fericit și mai sigur loc pentru noi și pentru cei dragi nouă este 
în mâinile lui Dumnezeu. Poate că, în loc să le urăm celor dragi să aibă 
parte de manifestările fericirii, ar trebui să le urăm să fie în contact cu 
sursa acelor binecuvântări, cu Tatăl iubitor care a promis „Nicidecum 
n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi”.2

Fie că anul acesta ne va aduce prosperitate sau greutăți, sănătate sau 
boală, iubire sau pierdere, putem fi siguri de dragostea și de prezența 
lui Dumnezeu,3 de capacitatea Lui de a ne răspunde la rugăciuni4 și de 
angajamentul Său sigur de a face ca toate lucrurile să lucreze spre bine 
în viețile celor ce sunt copiii Lui și care Îl iubesc.5 Dumnezeu nu își 
uită niciodată promisiunile și este mereu capabil să le țină. După cum 
a observat Pavel: „Făgăduinţele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în 
El sunt “da” ”.6

Dumnezeu să te binecuvânteze cu prezența și cu grija Sa în anul ce 
va urma.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Proverbe 27:1

2. Evrei 13:5

3. Vezi Ioan 14:23.

4. Vezi 1 Ioan 3:22.

5. Vezi Romani 8:28.

6. 2 Corinteni 1:20
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A trecut aproape o 
jumătate de secol de 
când Neil Armstrong a 
afirmat, pe 20 iulie 1969, „Este 
un pas mic pentru om, dar un pas 
mare pentru omenire”. A fost un 
eveniment important – prima oară 
când un membru al rasei umane a 
pășit pe suprafața lunii.

Tehnologia a dus echipa lui Apo-
lo 11 acolo unde nimeni înaintea 
lor nu ajunsese. Ne putem imagina 
parțial gândurile și emoțiile astro-
nauților și familiilor acestora, însă 
există un lucru mai puțin cunoscut 
ce a avut loc atunci când echipa a 
aterizat pentru prima oară, lucru 
care ne dă o altă informație surprin-
zătoare despre acest eveniment.

Unul dintre astronauți, Buzz Al-

Un astronaut nu poate sta sus-
pendat în spațiu şi să nu-L țină pe 
Dumnezeu în mintea şi în inima sa. 
– Yuri Gagarin (1934-1968), cosmo-
naut sovietic care a fost primul om 
în spațiu

drin, venise pregătit. Înainte ca ori-
care dintre ei să pășească afară, el a 
citit în liniște câteva dintre cuvintele 
lui Iisus din Evanghelia după Ioan. 
Apoi a luat un potir mic și o por-
ție mică de pâine și de vin. Iată ce 
a declarat Aldrin în 1970 în revista 
Guideposts:

„Am turnat vinul în potirul pri-
mit de la biserică. În gravitația mai 
scăzută a lunii (1/6 din cea a pă-
mântului) vinul a început încet să se 
tragă în sus, pe marginile paharului. 
Este interesant, dacă stai să te gân-
dești, că primul lichid servit pe lună 
și prima mâncare au fost comuni-
unea.”1 Datorită politicii NASA, 
această ceremonie nu a fost media-
tizată la momentul respectiv, însă de 
atunci a fost bine documentată.2

Aldrin nu a fost singurul astona-
ut care să își exprime uimirea și re-
cunoștința față de Dumnezeu. Cam 
cu un an înainte, Frank Borman a 
fost în prima misiune care a zburat 
în jurul lunii cu oameni la bord. Pri-

Aselenizarea
De Chris Hunt

vind planeta noastră de la 400.000 
km distanță, el a transmis radio ce-
lor de la sol un mesaj în care a citat 
primele cuvinte din Geneză: „La 
început Dumnezeu a făcut cerurile 
și pământul”.

Mai târziu el a explicat: „Am 
avut un sentiment foarte puternic 
că trebuie să existe o putere cu mult 
mai mare decât oricare dintre noi 
– că exista un Dumnezeu, că există 
într-adevăr un început”.

Când acești oameni au făcut 
primii pași decisivi în drumul spre 
cunoaștere, Dumnezeu era acolo. Să 
reușim și noi, când vom face primii 
noștri pași în noul an, să descope-
rim prezența lui Dumnezeu și să-L 
recunoaștem în viețile noastre.

Chris Hunt trăiește în 
Marea Britanie și citește 
revista Activated  (după 
care se traduce revista 
ContactS) de la primul nu-
măr din 1999. ■

1. http://www.ericmetaxas.com/

writing/essays/buzz-aldrin-

guideposts-article-full-text/

2. Vezi http://www.websterpresby.org/

wnLunar.asp .

Fotografie: NASA
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Când copiii lui Israel se 
pregăteau să traverseze 
râul Iordan, Iosua a trimis chi-
votul legământului înainte. El le-a 
spus oamenilor: „Când veţi vedea 
chivotul legământului Domnului 
Dumnezeului vostru dus de preoţi, 
care sunt din neamul Leviţilor, să 
plecaţi din locul în care sunteţi și să 
porniţi după el. El vă va arăta dru-
mul pe care trebuie să-l urmaţi, căci 
n-aţi mai trecut pe drumul acesta”.1

„Nu am mai trecut pe drumul 
acesta” – așa mă simt și eu de multe 
ori! Ajung la o situație, sau o dile-

mă, ce îmi este complet nouă, și nu 
am nici o idee cum să procedez. Să 
merg înainte sau să aștept? Să ac-
cept acea ofertă sau să o refuz?

Unele decizii sunt ușor de luat. 
Uneori calea din fața noastră pare 
foarte clară, chiar dacă nu ai mai 
fost pe ea. Alteori ai sentimentul că 
vor exista pericole și obstacole în 
jurul tău. Poate fi palpitant să pri-
vești înainte, în viitor, dar și puțin 
înfricoșător din cauza tuturor ne-
cunoscutelor.

Chiar și eu, când scriu aceste 
rânduri, fac față unei dileme. Mi 
s-a oferit o slujbă ce pare atractivă. 
Este ceva ce îmi place și se plătește 
bine. Însă implică să mă mut în alt 
oraș când noi de abia ce ne muta-
sem aici. Implică să pun deoparte 

unele planuri și să ne mutăm de-
parte de rude și de prieteni. Într-un 
fel este palpitant, dar și o provoca-
re, pentru că nu știu cum vor mer-
ge lucrurile.

Copiii lui Israel nu știuseră nici 
ei cum vor merge lucrurile. Știau 
că există un pământ promis pentru 
ei, însă calea le era blocată de râul 
Iordan.

Israeliții nu mai călătoriseră 
pe acolo. Iată de ce ei trebuiau să 
urmeze chivotul, care reprezenta 
prezența lui Dumnezeu și pro-
misiunile Sale. Urmând chivotul 
– urmându-L pe Dumnezeu – ei 
puteau păși cu încredere, știind că 
sunt călăuziți în direcția cea bună.

Uneori nu prea înțelegem mo-
dul în care ne călăzește Dumnezeu. 

PE MALUL  
RÂULUI

1. Iosua 3:3-4

2. Iosua 3:8, traducere din limba engleză

3. Iosua 3:15-16

4. Isaia 30:19-21

De Marie Story 
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Orice faci, sau visezi să faci, începe. Îndrăzneala are 
geniu, putere şi magie. – Autor necunoscut

Fă primul pas cu credință. Nu trebuie să vezi întrea-
ga scară, doar fă primul pas. 
– Martin Luther King (1929-1968)

O mare realizare nu ar trebui să însemne sfârşitul 
drumului, ci doar începutul unei noi provocări. 
– Harvey Mackay (n. 1932)

Uneori pare chiar nebunesc, ca 
atunci când El i-a spus lui Iosua să 
trimită preoții înainte cu chivotul 
și să le spună: „Faceţi câţiva pași în 
apă apoi să vă opriţi în Iordan”.2

Îmi imaginez că unii oameni 
erau puțin îngrijorați când s-au 
apropiat de malurile râului. Însă 
ni se spune: „Când preoţii care du-
ceau chivotul au ajuns la Iordan și 
când li s-au înmuiat picioarele în 
marginea apei, apele care se coboa-
ră din sus s-au oprit și s-au înălţat 
grămadă, la o foarte mare depăr-
tare”.3 Preoții au stat în mijlocul 
albiei uscate a râului până ce israe-
liții au trecut în siguranță de partea 
cealaltă.

Cred că această poveste ne dă 
o formulă minunată pentru luarea 

deciziilor. Când trebuie să iei deci-
zii dificile, când „nu ai mai trecut 
pe drumul acela” și te confrunți cu 
provocări noi sau aparent imposi-
bile, ține-ți ochii ațintiți spre Iisus. 
Doar Dumnezeu știe ce este înain-
te, deci este o idee bună să urmezi 
călăuzirea Lui.

Lui Dumnezeu îi pasă de pro-
blemele tale, de îngrijorările tale 
și de dilemele tale tot așa cum I-a 
păsat și de poporul Lui când era 
blocat pe malurile râului Iordan. 
Biblia pomite: „[Domnul] se va în-
dura de tine, când vei striga; cum 
va auzi, te va asculta… Urechile 
tale vor auzi după tine glasul care 
va zice: “Iată drumul, mergeţi pe 
el!”, când veţi voi să vă mai abateţi 
la dreapta sau la stânga”.4

Cuvântul lui Dumnezeu conține 
promisiuni solide pe care poți să te 
bazezi și pe care le poți revendica în 
rugăciune ori de câte ori ești dispe-
rat să primești răspunsurile și călău-
zirea Lui în viața ta. Atunci, cu ochii 
ațintiți asupra lui Iisus și urmând 
călăuzirea Lui, vei putea păși cu în-
credere în viitorul pe care Dumne-
zeu îl are pregătit pentru tine.

Marie Story este ilustratoa-
re și designer liber-profesio-
nit și membră în organizația 
The Family International în 
SUA. Acest articol este adap-
tat dintr-un articol de pe si-
te-ul www.just1thing.com, un 
website creștin de modelare a 
caracterului celor tineri. ■

Unele poveşti nu au un început clar, nici o continu-
are şi nici un sfârşit clar. Viaţa înseamnă să nu ştii, să fii 
nevoit să schimbi, să trăieşti prezentul şi să te descurci 
pe cât de bine poţi, fără să ştii ce va urma. O ambigui-
tate delicioasă. – Gilda Radner (1946-1989)

Cred că există ceva mai important decât credinţa: 
Acţiunea! Lumea este plină de visători. Însă nu sunt sufici-
enţi cei care să meargă înainte şi să facă paşi concreţi pentru 
a-şi împlini viziunea. – W. Clement Stone (1902-2002) ■
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Băieţelul trebuie să fi 
avut vreo patru ani. Am 
urmărit cu interes cum tatăl lui a 
pășit spre capătul trambulinei, în 
partea adâncă a piscinei, și i-a arătat 
cum să sară în apă. Băiatul a bătut 
din palme și l-a ovaţionat, dar când 
a venit rândul lui să sară a ezitat. 
„Nu te teme, fiule”, l-a asigurat tatăl 
„te voi prinde”.

După câteva încercări băiatul 
se aventură la marginea trambu-
linei, dar ezită acolo, făcându-i 
semne tatălui său, din apă, să 
vină mai aproape. „Nu, tată, mai 
aici!... Nu, acolo!” Asta a durat un 
timp până când am crezut că în 
cele din urmă va sări. Dar în ul-
tima secundă băiatul renunţă, se 
întoarse și se depărtă de piscină, 

întristat și cu capul plecat.
În loc să-și exprime dezamăgi-

rea, tatăl îl încurajă cu răbdare să 
nu renunţe și în cele din urmă îl 
convinse să revină pe trambulină. 
Întreaga scenă s-a repetat de câteva 
ori, până când, în cele din urmă, 
băiatul sări în braţele tatălui său. 
Privirea tatălui spunea totul: „Ai 
reușit, fiule! Sunt așa de mândru 
de tine!”

Și eu sunt foarte asemănătoa-
re cu acel băieţel. De câteva luni 
mă tot pregătesc să mă mut într-o 
altă ţară, acolo unde mă așteaptă o 
muncă nouă, experienţe noi și pri-
eteni noi. Însă deși știu că această 
schimbare va fi de bine, tot mă în-
grijorez uneori despre ce va urma.

Dumnezeu spune: „Nu te îngri-

jora! Doar sari! Eu sunt înaintea ta 
și te voi prinde! Eu nu te voi dez-
amăgi!”

Însă eu protestez: „Bine, voi 
sări, dar poţi veni puţin mai aproa-
pe? Poţi să mergi puţin mai la 
dreapta, sau mai la stânga, ca să mă 
simt mai în siguranţă?”

Dumnezeu, care este infinit mai 
răbdător decât orice tată ar putea 
fi vreodată, continuă să mă asigu-
re că pot avea încredere în El. Și 
are dreptate, bineînţeles. El a fost 
întotdeauna lângă mine ca să mă 
prindă și nimeni altul nu se bucură 
de micile mele victorii mai mult ca 
El. Deci, din nou, voi sări și eu.

Lilia Potters este scriitoa-
re și editor în SUA. ■

De Lilia Potters 

ÎNDRĂZNEŞTE 
SĂ SARI
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Cu câțiva ani în urmă 
am urmat un curs despre cum 
să predai limba engleză. Prima mea 
limbă este croata, dar lucrez de mai 
bine de 20 de ani ca traducător și 
interpret profesionist, deci vorbesc 
engleza zilnic, așa că eram bucuros 
de această ocazie de a știi să predau.

Însă în scurt timp mi-am dat 
seama că diploma de predare a 
limbii engleze îmi oferea și alte 
oportunități și doream să folosesc 
predarea englezei – spre exemplu 
în taberele de vară creștine – ca 
pe o ocazie de a împărtăși cu alți 
oameni iubirea și încurajarea lui 
Dumnezeu. Vestea bună, de la 
terminarea cursului, este că am re-
ușit să fac unele dintre lucrurile pe 
care le doream.

Am lucrat atât cu adulți cât 
și cu copii și pot să îi înțeleg pe 
cei care se tem că nu se descurcă 
să învețe o limbă nouă. De fapt, 

Dragostea lui Dumnezeu este 
uimitoare! Când suntem siguri de 
dragostea Lui, aceasta ne dă cre-
dință să ne depăşim limitele şi ne 
ajută să păşim în necunoscut şi să 
ne atingem potențialul maxim. Ne 
ajută să credem că orice este posi-
bil. Dragostea Lui ne dă încredere. 
Dragostea Lui ne dă credință. 
– Maria Fontaine

Trecutul tău este important, 
dar nu este tot atât de important 
pentru prezent precum este mo-
dul cum îți vezi viitorul. 
– Tony Campolo (n. 1935)

Fraţilor, eu nu cred că l-am 
apucat încă; dar fac un singur lu-
cru: uitând ce este în urma mea şi 
aruncându-mă spre ce este înain-
te, alerg spre ţintă, pentru premiul 
chemării cereşti a lui Dumnezeu, 
în Hristos Iisus. – Filipeni 3:13-14

chiar acum, când scriu acest arti-
col, simt și eu teamă pentru viitor!

Uneori eu îmi construiesc lec-
ția pornind de la un citat motiva-
tor. Unul din preferatele mele este 
„O călătorie de o mie de kilometri 
începe cu un singur pas”. Cel mai 
greu este să începi; când încercăm 
ceva nou în viața noastră de cele mai 
multe ori îl vedem ca pe un munte 
mare în fața noastră și „știm” că nu 
vom fi niciodată capabili să îl urcăm. 
Într-adevăr, este o sarcină descuraja-
toare, mai ales când ne comparăm 
cu cei care sunt deja în vârf de câtva 
timp. Însă odată ce suntem capabili 
să ne depășim teama inițială și să fa-
cem primul pas, suntem pe drumul 
spre victorie.

Milutin Bunčić este 
profesor de limbă engleză, 
traducător profesionist și 
interpret în Ungaria. ■

Un singuR 
pas
De Milutin Bunčić
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Cineva spunea că ziua 
de azi este o minunăție de 
ocazii crucificate între 
doi hoți, trecutul și viitorul! 
Ziua de azi este unul dintre cele 
mai minunate și mai de preț lucruri 
pe care îl poți avea vreodată.

Poți avea credință pentru 
aproape orice dacă o iei pas cu 
pas. Cuvântul lui Dumnezeu spu-
ne: „După cum va fi ziua ta, va fi 
și puterea ta”.1 În fiecare diminea-
ță privește în sus și pune-ți mâna 
în mâna lui Iisus și spune: „Azi 
voi avea încredere în Tine; azi, cu 
ajutorul Tău, voi merge pas cu pas 
pe lângă Tine iar Tu îmi vei da o 
liniște perfectă”.

Azi poți face unele din lucruri-
le pe care le-ai tot amânat de mult 
timp. Nu le poți face ieri și poate 
că nu vei avea ocazia să le faci mâi-
ne, însă ziua de azi este a ta! Azi 
poți fi așa cum ai visat mereu să 
fii „mâine”.

Zilele tale din trecut au rămas 
cu Dumnezeu și nici una din dez-
amăgirile lor nu ar trebui târâtă în 
prezent. Viitorul este încă nenăs-
cut și nu ar trebui să împrumuți 
din el. Ziua de azi este plină cu 
ocazii de aur și cu mari posibili-
tăți! Acesta este viitorul de aur la 
care ai visat ieri. 
– Virginia Brandt Berg (1886-1968)

Alege să accepți această zi. Nu 
lăsa prezentul să îți fie furat de 
fantoma trecutului sau de lista de 
responsabilități a viitorului! Este 
o inspirație când te uiți la toate 
lucrurile minunate pe care le poți 
face atunci când te implici. 
– Steve Maraboli (n. 1975)

Ieri a trecut. Mâine nu a venit 
încă. Nu avem decât ziua de azi. 
Hai să începem. – Maica Tereza 
(1910-1997)

Fiecare secundă are o valoare 
inestimabilă. – Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832)

TRĂIEȘTE 
PREZENTUL

Unul dintre lucrurile cele mai 
tragice pe care îl știu despre firea 
umană este că amânăm să trăim. 
Visăm cu toții la o grădină magi-
că de trandafiri undeva departe, la 
orizont, în loc să ne bucurăm de 
trandafirii care înfloresc la fereas-
tra noastră astăzi. 
– Dale Carnegie (1888-1955)

La sfârșitul vieții tale nu vei 
regreta vreun test pe care nu l-ai 
trecut, sau că nu ai câștigat vreun 
veridict, sau că nu ai încheiat vreo 
afacere. Ci vei regreta timpul pe 
care nu l-ai petrecut cu soțul, cu 
vreun prieten, cu copilul sau cu 
părintele tău. 
– Barbara Bush (n. 1925)

Puneți un țel ca să faci fericit 
măcar un om pe zi, iar în zece ani 
vei fi făcut fericiți 3650 de oa-
meni, sau, cu alte cuvinte, vei fi 
luminat o mică localitate cu con-
tribuția ta la fondul general de bu-
nă-dispoziție. 
– Sydney Smith (1771-1845) ■

1. Deuteronom 33:25, traducere din 

limba engleză
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Începutul unui an nou 
este o perioadă foarte 
interesantă. Privim de obi-
cei la evenimentele din anul ce a 
trecut cât și în viitor, la ce ne va 
aduce anul nou. Poate fi încuraja-
tor când vedem cum am făcut față 
provocărilor, victoriile câștigate, 
progresul obținut, angajamentele 
duse la bun sfârșit și binecuvântă-
rile din anul precedent. Este și un 
moment ca să evaluăm aspectele 
în care am sperat că vom excela 
dar nu ne-am ridicat la nivelul 
așteptărilor noastre. Probabil că 
avem ceva de învățat din difi-
cultăți, sau chiar din eșecurile 
evidente, prin care am trecut.

Singurele limitări pentru po-
sibilitățile tale din viitor sunt ezi-
tările de azi. – Les Brown (n. 1945)

Problema cu care ne confrun-
tăm azi în biserică este că avem 
atât de mulți creştini care au de-
cis să creadă în Iisus dar nu şi-au 
luat angajamentul de a-L urma. 
Avem oameni care plănuiesc, 
care intenționează, care încearcă, 
care doresc, care o vor face, dar 
nu avem oameni care o fac. 
– Tyler Edwards

Acum, când ușa noului an se 
deschide și când te gândești la 
rezoluțiile și la angajamentele pe 
care ți le vei pune, este o ocazie 
bună să te gândești și la relația ta 
cu Iisus, la viața ta de rugăciune, 
la slujirea ta și la dăruire. Activi-
tățile prin care ne susținem pe noi 
și familia noastră, creșterea și edu-
carea copiilor noștri, activitățile 
zilnice prin care ne îngrijim sunt 
toate responsabilități vitale și ele 
contribuie la clădirea unui viitor 
mai bun în viața asta și în lume; 
însă ni se reamintește și ce le-a 
spus Iisus ucenicilor Săi: „Căutaţi 
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu 
și neprihănirea Lui și toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra”.1

Angajamentele legate de rela-

UN AN NOU, 
ANGAJAMENTE NOI
De Peter Amsterdam, adaptat

1. Matei 6:33

ția noastră cu Dumnezeu, de a ne 
baza valorile noastre pe învățături-
le Sale, pot face, și vor face, o dife-
rență în viața noastră de zi cu zi în 
viața asta și, de asemenea, în viața 
de apoi. Prin aceste angajamente 
vom ajunge să semănăm mai mult 
cu Hristos în interacțiunea noas-
tră cu alții și vom fi o mai mare 
binecuvântare pentru familiile 
noastre, pentru prieteni și pentru 
cei dragi nouă – indivizi mai buni, 
ființe umane mai divine. Pentru 
acestea merită angajamentele.

Peter Amsterdam și soția sa, 
Maria Fontaine, sunt direc-
torii organizației The Family 
International, o comunitate 
creștină de credință. ■
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În copilărie, când eram 
la bunici, stăteam uneori întinsă 
în pat ascultând televizorul de la 
parter și privind la tablourile de pe 
pereți. În unul din tablouri era o 
femeie cu părul roșcat, în cămașă 
de noapte, ținându-se cu putere de 
o cruce de piatră în mijlocul mării 
furtunoase. În jur pluteau bucăți 
dintr-un vas naufragiat iar valurile 
amenințau să o tragă înapoi în apă, 
însă ea privea țintă către cruce și 
se ținea de ea cu toată puterea ei.

Pe atunci nu prea înțelegeam 
semnificația acelui tablou și îmi 
amintesc că mă gândeam la el 
când mă lua somnul. Mă între-
bam de ce se ținea atât de strâns 
femeia de cruce și de ce nu se ținea 
de o altă bucăta de lemn ce plutea 
în jurul ei. Mi se părea că îi era 
foarte greu să se țină.

Fă-mă să aud dis-de-di-
mineaţă bunătatea Ta, căci 
mă încred în Tine. Arată-mi 
calea pe care trebuie să um-
blu, căci la Tine îmi înalţ su-
fletul. – Psalmul 143:8

Cu trecerea anilor, pe măsură 
ce am avut de înfruntat și eu situ-
ații de criză în credință, tabloul a 
început să aibă mai multă semni-
ficație pentru mine. În acele situ-
ații am încercat să mă țin de alte 
lucruri care și-au făcut treaba de a 
mă ține la suprafață însă viața mea 
nu avea nici o direcție sau scop. 
Mi-am dat seama că dacă mă țin 
de Dumnezeu, mai ales atunci 
când este greu, acesta este lucrul 
cel mai important.

Mai există și o altă semnifica-
ție, mai profundă, a acelui tablou, 
de care mi-am dat seama când 

TU DE CE 
TE ŢII?

De Joyce Suttin

l-am văzut după mai mulți ani: ta-
bloul era în mare parte întunecat, 
cu excepția unei raze de lumină 
care lumina direct crucea. Mi-am 
dat seama că exista și un alt mo-
tiv pentru care femeia se ținea de 
cruce și nu de o bucată de lemn 
de pe lângă ea. Ar fi putut pluti pe 
bucata de lemn, dar în întuneric, 
însă ea a preferat să stea în lumină.

Pornind în noul an și înfrun-
tând o lume plină de probleme ne-
cunoscute poate fi înspăimântător. 
Nu avem decât un singur loc stabil 
în mijlocul furtunii și o singură lu-
mină în întuneric. Dezastrul, peri-
colul și moartea ar putea fi peste 
tot, însă Dumnezeu este lumina 
și salvarea mea.1 El este tăria vieții 
mele și mă va ajuta să rezist.

Joyce Suttin este profesoa-
ră și scriitoare și trăiește 
în San Antonia, SUA. ■1. Vezi Psalmul 27:1.
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Te confrunți cu un pro-
iect nou sau cu o decizie 
pe care trebuie să o iei? De 
ce nu profiți de acești pași încercați 
și dovediți pentru succes? 

1

Roagă-te: Nu neglija sau subesti-
ma rolul rugăciunii. Un om fără ru-
găciune este un om fără putere. Când 
nu există putere nu există nici tărie, 
iar înfrângerea este inevitabilă. Când 
rugăciunea devine un obicei, victoria 
devine un mod de viață. Rugăciunea 
dă aripi viselor: dacă dorești ca visele 
tale să zboare, dă-le avantajul rugăciu-
nii.
 2

Visează: O viaţă fără viziune este 
o viaţă fără misiune. Dacă știi încotro 
te îndrepţi ești deja pe jumătate acolo. 
Nu te repezi la orice îţi oferă viaţa – 

O  P R O M I S I U N E  Ş I  O 
R U G Ă C I U N E

Dragă Iisus, înainte să încep 
acest an nou aş dori să fac o pauză 
alături de Tine. 

Cuvântul Tău promite că „cei ce se 
încred în Domnul îşi înnoiesc pute-
rea”.7 Te rog să îmi dai putere pentru 
orice îmi rezervă anul ce urmează.

Regele David s-a rugat: „Zideşte 
în mine o inimă curată”.8 Te rog să 
vii în inima şi în viaţa mea şi Te rog 
să mă călăuzeşti pe viitor. ■

5 PAȘI SPRE 
SUCCES
De Peter Ogundele

stabilește-ţi ce dorești și urmărește acel 
lucru. Amintește-ţi de zicala „Vântul 
nu bate niciodată prielnic pentru ma-
rinarul care nu știe în ce port trebuie 
să ajungă”. Nu este suficient să ai vise 
mari și îndrăzneţe; rămâi hotărât să le 
împlinești și să le atingi.

3

Muncește: Succesul are loc atunci 
când harul întâlnește pregătirea – cu 
alte cuvinte munca din greu. Să nu 
te aștepţi la un drum fără muncă spre 
succes.

4

Învaţă de la alţii: Nu trebuie să 
faci aceleași greșeli pe care alţii le-au 
făcut deja. Ca să muncești cu înţe-
lepciune adoptă principii de la cei 
care au parcurs deja cu succes dru-
mul pe care tu te afli acum.

5

Fii optimist: Stând pe puntea unei 
corăbii ce se clătina încoace și încolo 
în mijlocul unei furtuni, apostolul 
Pavel anunţă: „Acum vă sfătuiesc să 
fiţi cu voie bună; pentru că niciunul 
din voi nu va pieri”.1 Când îţi pui 
credinţa în cuvinte, Dumnezeu îţi 
poate transforma visele în realitate. 
Fii optimist și vorbește pozitiv.

Cinci afirmaţii pozitive pe care 
să le rostești în fiecare dimineaţă:
1. Dumnezeu este pentru totdeau-

na cu mine, așa că voi ajunge 
acolo unde trebuie să merg.2

2. Această perioadă cu probleme va 
trece iar eu le voi depăși.3

3. Eu învăţ mereu.4

4. Eu sunt indispensabil, creat de 
Dumnezeu pentru un scop special.5

5. Dragostea lui Dumnezeu nu mă 
va părăsi niciodată.6

Peter Ogundele este pastor, life 
coach, consultant pentru edu-
caţie și citește revista Activated 
(după care se traduce revista Con-
tactS) în Ogun State, Nigeria. ■

1. Fapte 27:22

2. Vezi Psalmul 121:5,8.

3. Vezi Ioan 16:33.

4. Vezi Psalmul 136:3; Proverbe 4:18.

5. Vezi Isaia 43:1; Ioan 15:16.

6. Vezi Ieremia 31:3; Isaia 54:10.

7. Isaia 40:31

8. Psalmul 51:10
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Sunt foarte entuzi-
asmat de rezoluţia mea 
pentru noul an și cred că 
va merge. Nu, de fapt, ştiu că va 
merge. Trebuie să meargă, deoarece 
acum văd că viitorul meu depinde 
de ea. „Lucrurile mărunte sunt 
importante.” 

Pare în contradictoriu cu rezolu-
ţia obișnuită de anul nou – „Cu cât 
mai măreţ cu atât mai bine” – însă, 
de fapt, o sprijină. Am ajuns să ur-
mez rezoluţia „Lucrurile mărunte 
sunt importante” după ce un prieten 
mi-a arătat pe internet un articol de 
Jim Rohn, intitulat „Formula”. Iată 
aici câteva extrase din acel articol, 
care sintetizează această strategie: 

Eşecul nu este un eveniment sin-
gular, cataclismic. Eşecul nu vine pes-
te noapte, ci este rezultatul inevitabil 
al unui număr de greşeli de gândire şi 
de decizie. Mai simplu, eşecul nu este 
altceva decât câteva greşeli de judeca-
tă, care s-au repetat zilnic. 

A L E G E
Alege să iubeşti, decât să urăşti.
Alege să zâmbeşti, decât să te încrunţi.
Alege să construieşti, decât să distrugi.
Alege să păstrezi, decât să renunţi.
Alege să lauzi, decât să bârfeşti.
Alege să vindeci, decât să răneşti.
Alege să dăruieşti, decât să iei.
Alege să acţionezi, decât să amâni.
Alege să ierţi, decât să blestemi.
Alege să te rogi, decât să disperi. 
– Autor necunsocut

Luate separat, faptele noastre 
zilnice nu par atât de importante. 
O mică scăpare, o decizie greşită sau 
o oră pierdută nu au, în general, un 
impact atât de rapid şi de puternic. 

Cea mai periculoasă însuşire a 
eşecului este neclaritatea. Privind 
pe termen scurt, greşelile mici par 
că nu contează. Pentru că nu există 
consecinţe imediate care să ne atra-
gă atenţia, ne trăim pur şi simplu 
zilele repetând aceleaşi greşeli, gân-
dind greşit, ascultând păreri inco-
recte şi luând decizii greşite. 

Iată vestea cea mare. Precum 
formula pentru eşec, tot aşa şi for-
mula pentru succes este simplu de 
urmat: se compune din câteva prac-
tici zilnice de auto-disciplinare. Pe 
măsură ce transformăm greşelile zil-
nice în auto-disciplină zilnică, vom 
avea parte de rezultate pozitive.1 

Deci, ce cale mai bună am avea 
să ne împlinim ţelurile majore în 
viaţă decât să ne hotărâm ca deci-
ziile noastre „mărunte” să fie mai 
bune? Și ce ocazie mai bună de a 
începe acest lucrul decât de Anul 

ALEGERILE 
PENTRU 
NOUL AN
De Keith Phillips

1. Preluate din www.affirmware.com.au/

Sculptor-Private/the_formula.html

Nou? Și cine altul este mai în mă-
sură să ne ajute să facem lucrul 
acesta și să ne ţinem de aceste de-
cizii decât Acela care ne-a creat și 
care știe exact de ce anume avem 
nevoie? Cu Dumnezeu totul este 
posibil. Gândește-te și la lucrurile 
mărunte!

Keith Phillips a fost editor 
șef al revistei Activated 
timp de 14 ani, din 1999 până 
în 2013. Acum el și soţia lui, 
Caryn, lucrează cu persoa-
ne fără adăpost în SUA. ■
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Când cineva l-a între-
bat pe faimosul alpinist 
George Mallory de ce își 
dorește să excaladeze Muntele 
Everest, el a răspuns simplu: 
„Pentru că este acolo”.

Nu știa el că este mult mai 
sigur să stea acasă? Nu-i păsa de 
pericole, de greutăţi și de riscuri?

Din păcate Mallory și tovarășii 
lui din 1924 au suferit un miste-
rios accident când au încercat să 
atingă vârful Everest; trupul lui 
a fost găsit doar după 75 de ani. 
El și-a dat viaţa încercând, lite-
ralmente vorbind. Totuși am un 
sentiment că dacă ar fi avut oca-
zia, Mallory ar fi încercat din nou. 
Viziunea nu este lipsită de riscuri, 
însă are răsplăţile ei.

Multora dintre noi ne-ar place 
să stăm pe vârful muntelui, însă 
călătoria până în vârf este ceea ce 
ne îngrijorează și sacrificiile sunt 
cele care ne fac să șovăim. Pe de 

Dacă nu poţi înţelege că există 
ceva în om care răspunde la pro-
vocarea acestui munte şi merge 
să o înfrunte, că efortul depus este 
efortul vieţii însăşi de a progresa şi 
de a merge mereu în sus, atunci nu 
vei înţelege de ce mergem. Ceea ce 
obţinem noi din asta este bucurie 
pură. 
– George Mallory (1886-1924)

Aceşti oameni urcă muntele, 
intră în nori, dispar, reapar. Drumul 
nu este drept, este mereu dificil. ... 
Pe măsură ce urcă este tot mai frig. 
Trebuie să-şi facă propria scară, să 
taie în stâncă şi să meargă pe ea, 
croindu-şi drumul cu repeziciune. 
Aerul devine greu de respirat. ... 
Fulgeră în jurul lor. .. Nu contează, 
ei perseverează. Ei urcă. 
– Victor Hugo (1802-1885)

altă parte, pentru cei care au viziu-
ne chiar și călătoria este palpitantă 
și parte din răsplată. Doar cei ce 
cuceresc munţii văd lumea dintr-o 
perspectivă nouă. După cum a 
spus alpinistul amator Henry Ed-
mundson: „Este frumuseţea pură 
a peisajului pe care nu l-ai mai vă-
zut, misterul despre ce este după 
următorul munte, tunetul mii-
lor de metri de abis, liniștea du-
pă-amiezii și sentimentul intens 
de tovărășie pe care îl simţi când 
împărtășești acest vis cu alţii”.

Eu pot să văd deja câţiva munţi 
la orizontul acestui an, care trebuie 
cuceriţi. Doresc să-i urc cu credinţă 
și viziune, ţinându-L de mână pe 
Păstorul meu tandru care merge 
alături de mine și care a promis 
că nu mă va părăsi niciodată, nici 
chiar pentru o singură zi.

Koos Stenger este scriitor li-
ber profesionist în Olanda. ■

Muntele 
lui Mallory
De Koos Stenger
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Chiar din școală îmi dădea un sentiment plăcut să încep un 
caiet nou. Prima pagină albă ce mirosea așa frumos, curată și perfectă, fără îndoituri sau 
urme, era atât de ademenitoare și de promiţătoare! Poate pentru că nu eram întotdeauna atât 
de ordonată, atunci, iată, aveam ocazia să îmi îmbunătăţesc scrisul, sau poate pur și simplu 
pentru că eram entuziasmată să încep ceva nou. Apoi, pe măsură ce zilele treceau, deveneam 
inevitabil din nou neglijentă și de-abia așteptam să arunc acel caiet și să încep un altul nou.

Mai târziu am transferat acest sentiment de anticipare pentru planificările de început de 
an. Agendele sunt de tot felul de mărimi și de forme – de la cele mari, groase, luxoase, până 
la cele mici, mai umile, de buzunar, care intrau foarte bine în cea mai mică poșetă a mea, 
apoi sunt cele electronice cu care renunţi complet la hârtie.

Cu câţiva ani în urmă, ceva mi-a schimbat punctul de vedere. Din cauza sporirii respon-
sabilităţilor mele la lucru, ceea ce necesita un nivel mai ridicat de organizare, am început să 
folosesc și un calendar mare de perete care îmi permitea să văd tot anul și am început să notez 
evenimentele principale ce vor urma.

Atunci mi s-a schimbat și perspectiva. Am simţit nevoia să am o viziune pentru întregul 
an și nu doar pentru câteva prime pagini curate și perfecte la început. Este minunat să în-
cepi cu entuziasm, cu afirmaţii măreţe și cu cele mai bune intenţii – se spune că un început 
bun înseamnă jumătate din treabă făcută – însă eu am învăţat că este la fel de important să 
plănuiești până la sfârșit ţelul tău, să-ţi evaluezi puterea și să-ţi dai seama că vei avea nevoie 
să faci mai mulţi pași ca să ajungi acolo, fără să mai vorbesc despre căderile inevitabile de-a 
lungul drumului.

Cu acest gând în minte, cele mai bune pagini ar putea fi chiar cele de la sfârșit, sau de 
oriunde altundeva.

Anna Perlini este cofondator al organizaţiei umanitare Per un Mon-
do Migliore (http://www.perunmondomigliore.org/),  activă în Balcani 
din 1995. ■

Carneţele şi 
planificări
De Anna Perlini
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Biblia vorbește despre 
un grup de oameni care 
au încercat un proiect 
ambiţios de construc-
ţie. Din păcate pentru ei, lucrul 
la primul zgârie-nor din lume – 
Turnul Babel – a avut consecinţe 
neprevăzute. De fapt au ajuns în 
mare încurcătură.1

Lucrurile nu merg întotdeauna 
așa cum le-am anticipat, indife-
rent cât de bine ne-am pregătit 
sau cât de adecvate ne sunt resur-
sele. Poate că nici nu este un plan 
atât de bun; sau chiar dacă este, 
nu avem cum să știm ce ne aduce 

viitorul.2 Însă asta nu e tot. Chiar 
dacă primele încercări sfârșesc în 
dezamăgiri, ele pot duce și la suc-
ces și împlinire.

Cineva trebuie să fie primul 
să încerce. Pământul plin cu un 
strat ca de bobiţe albe a fost un 
mister pentru poporul lui Israel, 
înfomeţaţi și descurajaţi de lunga 
lor călătorie prin pustiu, însă pri-
ma degustare din mană a fost o 
surpriză plăcută. A fost începutul 
unor lucruri mai bune pentru ei.3

Nașul mirilor a fost uimit când 
a gustat prima oară din vinul mi-
raculos. Fusese înainte apă, însă 
Iisus a făcut din el o băutură de-
licioasă și de calitate – și a stârnit 
interesul prin asta. Ce început 
pentru o activitate dramatică!4 
„Acest început al semnelor Lui l-a 
făcut Iisus în Cana din Galileea. 
El Și-a arătat slava Sa și ucenicii 

Primele 
încercări

Lui au crezut în El”.5

Când Iisus și-a trimis ucenicii 
la drum, ei nu știau la ce să se aș-
tepte pentru această primă călăto-
rie a lor prin credinţă. Puteau să 
se teamă de neprevăzut și să rateze 
ocazia. Însă ei au pornit la drum 
așa cum i-a instruit Iisus, ca apoi 
să se întoarcă triumfători.6

Acum, când facem și noi primii 
pași în 2015, să ne amintim de pri-
ma degustare de mană, de prima 
înghiţitură din vinul de la nun-
tă, de prima călătorie după sfatul 
lui Iisus. Să căutăm călăuzirea lui 
Dumnezeu, să-I cerem curajul de 
a încerca ceva nou, ca apoi, cu cre-
dinţă în inimă, să pășim cu încre-
dere pe drumul ce ne stă înainte.

Abi May este scriitoare li-
ber-profesionistă și profesoa-
ră în Marea Britanie. ■

1. Vezi Geneza 11:1-9.

2. Vezi Iacov 4:13-15.

3. Vezi Exodul 16:13-15,31.

4. Vezi Ioan 2:1-11.

5. Ioan 2:11

6. Vezi Luca 10:1,17.

Momente  
de linişte

De Abi May
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1. Vezi Isaia 1:18.

2. Vezi Psalmul 23.

De la Iisus cu dragoste

Aventura, 
hei! 

Înaintea ta este o lume de noi minute, de noi ore, de noi zile, de 
noi săptămâni, de noi luni. La începutul acestui an nou, atât de mul-
te sunt noi și proaspete. Păcatele și greșelile tale din trecut sunt șterse 
de dragostea și de iertarea Mea.1

Nu promit că noul an va fi mai ușor, însă promit că voi fi cu tine 
prin provocările și experienţele pe care le va aduce.

Eu sunt păstorul tău cel bun și nu vei duce lipsă de nimic din ceea 
ce este după voia Mea să îţi dăruiesc.

Eu te voi duce la pășunile cele verzi și te voi înviora ori de câte ori 
te vei simţi obosit și te voi lăsa să te odihnești lângă apele liniștite.

Eu te voi călăuzi pe cărările dreptăţii Mele, cu adevărul și promisi-
unile Mele alături de tine – deoarece trebuie să fii puternic și capabil 
în Mine.

Chiar dacă umbli prin văi întunecate, sau te confrunţi cu posibile 
pericole pentru trupul sau pentru sufletul tău, sau înduri experienţe 
profunde ce te pun la încercare, Eu îţi voi da puterea să nu te temi; îţi 
voi da capacitatea de a te ridica deasupra acestor circumstanţe.

Eu voi fi cu tine prin toate – la bine și la greu. Eu te voi instrui, te 
voi călăuzi și te voi alina în clipele tale de încercare.

Bunătatea, mila, dragostea și puterea Mea te vor urma peste tot! 
Tu vei locui în casa Mea pentru totdeauna – mai întâi în casa Mea 
spirituală pe pământ, iar apoi cu Mine pentru totdeauna în Rai.2

An Nou Fericit!


