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N OTA  E D I TO RU LU I
cl ădi n d  vi i torul

Sfârșitul unui an este un moment bun pen-
tru a trece lucrurile în revistă, o ocazie de a re-
flecta asupra tuturor celor întâmplate în ulti-
mele 12 luni. Poate fi un moment dulce-amar 
din cauza situațiilor și oamenilor care au ajuns 

de domeniul trecutului.
Însă sfârșitul aduce cu el și un nou început. În mod obișnuit Anul 

Nou este momentul rezoluțiilor și al noilor începuturi, momentul de a 
privi înainte spre viitor, de a analiza ce a funcționat în anul trecut și de a 
încerca să clădești pe aceste lucruri.

Acum, că intrăm în noul an, știrile despre foamete, conflicte și de-
zastre par să indice că lumea nu a fost niciodată într-o stare mai proastă 
sau mai divizată. Viitorul pare întunecat și provocările din fața noastră 
intimidante, dar nu trebuie să ne descurajăm.

Gandhi nu s-a lăsat oprit de obstacole și de circumstanțe. „Impor-
tantă este acțiunea, nu rezultatul ei. Trebuie să faci ceea ce este corect. 
Poate că nu îți stă în putere, poate că nu ai timpul necesar, poate că nu 
vei avea rezultate. Dar asta nu te-ar opri să faci ceea ce este drept. Poate 
că nu vei știi niciodată care au fost rezultatele faptelor tale. Dar dacă nu 
faci nimic, atunci chiar că nu vor exista rezultate.”

Cu anul 2016 aici în mod oficial, să luăm cu toții hotărârea de a ne face 
viețile, și viețile celor din jurul nostru, mai bune. Să fim puțin mai grijulii, 
puțin mai altruiști, puțin mai amabili. Să petrecem mai mult timp cu cei de 
care ne pasă decât cu cele mai recente aplicații pe telefon sau tabletă. Să dăru-
im mai mult celor mai puțin norocoși ca noi. Să uităm greșelile din trecut și să 
clădim poduri de prietenie în jurul nostru. Să învățăm din greșelile din trecut.

Și, bineînțeles, cel mai bun mod de a ne asigura succesul este să-L 
includem pe Dumnezeu în acest proces, pas cu pas. Să-I cerem să ne 
arate ce schimbări vor fi cele mai benefice și să ne dea puterea, răbdarea, 
hotărârea și orice altceva avem nevoie pentru a reuși în fiecare zi.

În cinstea lui 2016!

Samuel Keating
Editor executiv
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1. Psalmul 118:24

PRIMA 

ÎNGHIȚITURĂ 
De Joyce Suttin

Este bine şi frumos ca omul să mănânce şi să 
bea şi să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care 
se trudeşte sub soare, în toate zilele vieţii lui pe 
care i le-a dat Dumnezeu; căci aceasta este partea 
lui… Dumnezeu îi umple inima de bucurie. 
– Eclesiastul 5:18,20

Recunoştința față de Dumnezeu face şi o bine-
cuvântare temporară să fie ca o bucățică din Rai. 
– William Romaine (1714-1795)

Am luat o înghițitură din omletă și i-am 
mulțumit în mintea mea lui Dumnezeu. 
Eram flămândă și era excepțional de delicioasă. Mi-au plăcut 
aromele subtile și brânza ce se topise în ea și m-am oprit 
pentru un moment ca să mă gândesc la minunata grijă a 
lui Dumnezeu și la toate câte îmi dăruiește.

Știu că de multe ori mănânc în grabă și nici nu îmi 
amintesc să îi mulțumesc lui Dumnezeu. Cel puțin de 
data asta I-am mulțumit, însă rugăciunea mea m-a pus 
pe gânduri că nu am procedat corect. Ar fi trebuit să-I 
mulțumesc înainte de prima îmbucătură, înainte ca să 
știu că era delicioasă.

Apoi mi-am amintit de cuvintele Regelui David: 
„Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bu-
curăm și să ne înveselim în ea”.1 Ori de câte ori doresc 
să învăț despre recunoștință citesc psalmii lui David. 
După ce își enumeră problemele el îi dă întotdeauna 
slava lui Dumnezeu. Însă ceea ce este semnificativ pen-
tru mine la acest verset este că el ne spune să ne trezim 

ca pentru o zi nouă, să-I dăm lui Dumnezeu slava pen-
tru aceasta și să spunem – chiar înainte ca ziua noastră 
să înceapă – că ne vom bucura de ea și că vom fi fericiți.

Uneori mă duc la culcare și îi mulțumesc lui Dum-
nezeu astfel: „A fost o zi foarte bună. Îți mulțumesc 
pentru toate lucrurile bune care s-au întâmplat, pen-
tru tot ce am reușit să fac, pentru sănătate și pentru 
familia mea fericită”. Însă acesta nu este modelul de 
recunoștință despre care vorbea David.

El vorbea despre să fii recunoscător și fericit chiar îna-
inte ca ziua să înceapă. El ne spune să decidem înainte de 
începutul zilei că vom fi fericiți și că vom avea o zi bună. 
Cred că este ceva de genul să îi mulțumești lui Dumne-
zeu pentru omletă înainte de a o gusta. Ar trebui să-I 
mulțumim de dimineață, chiar dacă mai târziu va veni 
furtuna. Ar trebui să fim fericiți chiar dacă apar și niște 
probleme. Fie că este o omletă, o nouă zi, chiar și un an 
nou, noi putem fi fericiți indiferent de ce se întâmplă.

Joyce Suttin este profesoară și scriitoare 
și trăiește în San Antonio, SUA. ■
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Învinge  

uriașii

Să începi un an nou este 
puțin cam ca începutul unui pro-
iect nou. Eu lucrez cu consecvență 
de ceva timp la un vis de-al meu: să 
am o afacere care să îmi dea ocazia 
să fac bani din ceea ce îmi place și 
în același timp să fac ceva bine în 
lume. A fost un proces încet, pas cu 
pas, care a implicat să învăț multe 
lucruri și uneori să nu mă tem de 
„apa adâncă” – cum ar fi să inves-
tesc timp pentru pregătire, să fac 
un pas mare de mutare împreună 
cu fiica mea, să îmi pornesc propria 
afacere și așa mai departe.

Când copiii lui Israel erau 
sclavi în Egipt, Moise a ieșit îna-
intea lor cu mesajul că Dumnezeu 
dorește să-i elibereze și să-i ducă 
într-o țară unde curge laptele și 
mierea. Apoi Dumnezeu a înce-
put să facă tot felul de miracole 
ca să-i scoată din Egipt și pe tot 
drumul, inclusiv să separe Marea 
Roșie pentru ei.

În călătoria lor Dumnezeu 
le-a dat ca hrană mana din cer.1 
I-a protejat de arșiță cu un nor în 
timpul zilei și le-a dat un stâlp de 
foc care să-i lumineze și să-i încăl-
zească noaptea.2

Când au ajuns la Țara Făgădu-
inței au trimis iscoade care au adus 
vești că acel pământ era frumos, 
prosper și în el curgea laptele și mie-

1. Vezi Exodul 16.

2. Vezi Exodul 13:21-22.

3. Vezi Numeri 13.

4. Deuteronom 31:6

De Bethany Kelly

În unele zile sunt entuziasmată 
și privesc cu încredere către viitor, 
dar în altele mă lovește realitatea, 
cu toate câte am de făcut, și mă 
întreb ce a fost în capul meu când 
am început asta. Acest întreg pro-
ces, să fac un pas înainte, să învăț 
și să fac ceva nou, m-a împins și 
m-a întins cum nu am crezut că 
este posibil și îmi aduce în cale 
mult mai multe ocazii de progres 
personal decât mă așteptam.

Zilele trecute citeam o carte 
despre copiii lui Israel și etapele 
prin care au trecut, începând cu 
perioada de scalvie din Egipt, apoi 
pribegirea prin deșert și în final 
când au ajuns la Țara Făgăduinței. 
M-a surprins paralelismul călăto-
riei lor cu ceea ce simt eu azi.
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Fii curajos. Acum umblăm prin sălbă-
ticie iar mâine vom fi în Țara Făgăduinței. 
– Dwight L. Moody (1837-1899)

Lasă-te purtat de un vis. Nici un om 
care a încercat să facă ceva măreț dar a 
eşuat nu este un eşec total. De ce? Fiindcă 
poate sta liniştit că a reuşit în lupta cea mai 
importantă din viață – şi-a depăşit frica de 
a încerca. – Robert H. Schuller (1926-2015)

rea. Era pământul lor. Dumnezeu le 
promisese. Erau pregătiți să intre. 
Dar ce i-a oprit? Iscoadele spuseseră 
că țara era locuită de uriași!3

Copiii lui Israel s-au temut. 
Cui nu i-ar fi frică dacă are de-a 
face cu uriași, nu-i așa? Dar în loc 
să continue în ciuda temerilor lor, 
au lăsat ca aceste temeri să-i co-
pleșească și să le distrugă credința 
în promisiunile lui Dumnezeu. 
Deci, în loc să treacă prin sălbă-
ticie repede, așa cum intenționase 
Dumnezeu, au trebuit să pribe-
gească încă 40 de ani. Dumnezeu 
a continuat în acel timp să aibă 
grijă de ei și să le dea cele necesare, 
nu i-a abandonat, însă au rămas 
blocați în sălbăticie până ce în-
treaga generație care s-a îndoit de 
Dumnezeu a murit.

Cum mi se aplică asta mie?
Ei bine, și eu am părăsit Egip-

tul – situația mea anterioară în 

care fusesem confortabilă dar ne-
împlinită – iar acum sunt de ceva 
vreme în sălbăticie – îmi fac pla-
nuri, îmi clarific viziunea, mă pre-
gătesc și învăț multe. Dumnezeu 
a avut grijă de mine, dar nu mai 
vreau să rămân mult timp așa.

Acum simt că mă aflu la in-
trarea în Țara Făgăduinței. O pot 
vedea și sunt pregătită să intru. Și 
știi ce se întâmplă? Mă sperie uria-
șii! Nu îmi va fi ușor să intru! Sunt 
mulți uriași cu care trebuie să mă 
lupt – ideile preconcepute despre 
mine însămi care mă minimalizea-
ză, pașii pe care trebuie să-i fac și 
care mă sperie, progresul personal 
necesar pentru ca viziunea mea să 
înflorească.

Citind despre copiii lui Israel 
care au trebuit să pribegească în 
deșert zeci de ani din cauză că nu 
au avut credința să înfrunte uriașii 
este pentru mine un sobru me-

mento. Doresc să aștept și eu, po-
sibil pentru foarte mult timp? Sau 
am credință în Dumnezeu ca să 
merg înainte și să iau în stăpâni-
re ceea ce reprezintă pentru mine 
Țara Făgăduinței?

Sfatul final al lui Moise către 
copiii lui Israel a fost ceva ce pot 
aplica și eu în situația mea: „În-
tăriţi-vă și îmbărbătaţi-vă! Nu vă 
temeţi și nu vă înspăimântaţi de 
ei, căci Domnul Dumnezeul tău 
va merge El însuși cu tine, nu te 
va părăsi și nu te va lăsa”.4 Cât de 
minunat este să știu că nu sunt 
singură în călătoria mea.

Hai să învingem uriașii!

Bethany Kelly ajută oamenii 
să-și transmită mesajul în 
fața a mai multor oameni și 
este fondatoarea la Coura-
geousCreatives. Ea trăiește 
în SUA. ■
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Multe din promisiunile 
lui Dumnezeu sunt condițio-
nate și necesită o anumită acțiune 
inițială din partea noastră. Odată 
ce începem să ascultăm și El începe 
să ne binecuvânteze. Lui Avraam 
îi fuseseră promise lucruri mari, 
dar nici unul dintre ele nu s-ar fi 
putut împlini dacă el ar fi așteptat 
în Haldeea. El a trebuit să-și pără-
sească casa, prietenii și țara și să 
călătorească pe drumuri necunos-
cute, în ascultare neclintită, pentru 
a primi promisiunile. Celor zece 
leproși pe care Iisus i-a vindecat li 
s-a spus să se arate preoților și „pe 
când mergeau au fost vindecați”. 
Dacă ar fi așteptat să fie mai întâi 
vindecați înainte să pornească 
la drum nu ar fi fost vindecați 
niciodată. Dumnezeu aștepta să-i 
vindece și în clipa în care credința 
lor a fost pusă la treabă a venit și 
binecuvântarea.

Când israeliții erau prinși între 

armata Faraonului și Marea Roșie 
li s-a poruncit să meargă înainte. 
Nu mai era de datoria lor să aș-
tepte în genunchi, în rugăciune, ci 
să se ridice și să pornească înainte 
cu credință eroică. După câțiva 
ani iraeliților li s-a cerut din nou 
să își arate credința mărșăluind 
prin râul Iordan deși acesta era la 
nivelul maxim. Aveau în mâna lor 
cheia cu care să deschidă poarta 
Țării Făgăduinței dar poarta nu 
s-a clintit din balamale decât dacă 
s-au apropiat de ea și au descu-
iat-o. Cheia era credința.

Ne este sortit să avem de lup-
tat unele bătălii și gândim că nu 
vom fi niciodată victorioși și nu 
ne vom învinge dușmanii. Dar 
odată ce intrăm în luptă vine Cel 
care luptă de partea noastră. Prin 
El noi suntem „mai mult decât 
biruitori”. Dacă am fi așteptat cu 
frică să sosească ajutorul nostru ca 
să intrăm în luptă, am fi așteptat 

în zadar. Dumnezeu așteaptă să 
reverse asupra noastră cele mai 
bogate binecuvântări ale Sale. 
Mergi înainte cu încredere și ia în 
posesie ce este al tău. „Eu am în-
ceput să dau… acum începe și tu 
să cucerești și să iei în stăpânire”. 
– J. R. Miller (1840-1912)

Puțin mai multă persistență, 
puțin mai mult efort și ceea ce 
pare un eșec fără speranță se poate 
transforma într-un succes glorios. 
– Elbert Hubbard (1856-1915)

Credința care merge înainte 
triumfă. – Autor necunoscut

Nu lăsa treaba de azi pentru 
mâine; căci cine știe care va fi situ-
ația de mâine? Grădina de trandafiri 
care azi este plină de flori, s-ar putea 
ca mâine să nu îți mai poată oferi 
nici un trandafir. 
– Firdausī (940-1020) ■

TOT ÎNAINTE 
SPRE SUCCES
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GĂSEȘTE-ȚI  
CALEA
De Dina Ellens

Nu mi-a fost niciodată 
ușor să fac față la schimbări neaș-
teptate, iar anul trecut a fost un astfel 
de an. Mă așteptam să mă mut mai 
aproape de fiul meu și de familia lui, 
ca să aflu că situația în care doream 
să mă mut nu mai era posibilă.

Întristată, m-am oprit ca să re-
flectez asupra opțiunilor mele. De 
la fereastră vedeam că afară era o zi 
minunată și am fost învăluită de o 
pace liniștitoare.

Știam că Dumnezeu era cu 
mine tot așa cum era și cu întreaga 
Sa creație. Liniștea pe care o sim-
țeam era de la El.

Ce se schimbase? m-am întrebat. 
Știam că Dumnezeu și dragostea 
Lui erau neschimbate. Situația mea 
se schimbase după aflarea veștii 
dezamăgitoare, după care am ajuns 
să fiu îngrijorată și nesigură. 

Mă concetrasem prea mult asu-
pra situației mele, fusesem prea 

preocupată de mutarea mea. Acum 
că situația se schimbase simțeam că 
întrega mea lume s-a destrămat.

Trebuia să mă concentrez mai 
mult pe Iisus. – Acest adevăr simplu 
mi-a venit în minte precum o rază de 
lumină care străpunge întunericul. 
Cu toată agitația și planificarea pentru 
mutare mi-am cam neglijat timpul cu 
Dumnezeu și în Cuvântul Său.

M-am hotărât să schimb asta. În 
dimineața următoare mi-am luat Bi-
blia pe verandă, unde stau de obicei 
și îmi savurez cafeaua. Am deschis 
la Matei 14, când ucenicii – mulți 
dintre ei pescari cu experiență – erau 
speriați de furtuna care amenința să 
le distrugă ambarcațiunea și să le 
curme viețile.

Asta până când L-au văzut pe Iisus 
mergând pe apă și venind spre ei.

Exact așa era și situația mea! Lăsam 
ca furtuna vieții să mă scoată de pe 
calea mea. Ceea ce trebuia să fac era 
să-mi țin ochii ațintiți asupra lui Iisus 
și să am încredere în El să mă ajute.

Treptat mi-am pus din nou via-
ța în ordine. O prietenă m-a rugat 
să o ajut la brutărie în perioada de 
Crăciun. M-am oferit voluntară 
și la un orfelinat unde copiii erau 
evident mai în nevoie ca mine. În 
câteva luni mi-am făcut prieteni 
noi și aveam multe de făcut. Deza-
măgirea mea anterioară a dispărut.

Prin această situație am învățat 
că Dumnezeu nu lucrează în mod 
special către un anumit țel. Uneori 
ceea ce este important este proce-
sul. Credința noastră este testată în 
mijlocul furtunii, dar acolo desco-
perim că Iisus este cel mai bun pri-
eten al nostru. El a promis: „Nici-
decum n-am să te las, cu nici un 
chip nu te voi părăsi”.1

Dina Ellens a predat în Asia 
de Sud-Est de peste 25 de ani. 
Deși acum este pensionară ea 
continuă să fie activă în mun-
că voluntară și continuă să-și 
urmeze hobbiul de a scrie. ■1. Evrei 13:5
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Luna ianuarie este de obi-
cei momentul când oamenii 
își caută o slujbă nouă – cam 
doi din cinci oameni își caută de lucru 
în primele luni ale anului. Pentru 
unii poate fi o schimbare ușoară cu 
o slujbă similară; alții se gândesc la o 
schimbare radicală de carieră.

Dacă ai lucrat ani de zile în ace-
eași slujbă, poate că te întrebi dacă 
ai fi înstare să faci și ceva complet 
diferit. Unii își pun astfel de în-
trebări nu doar în ianuarie. Ia de 

exemplu pe Andrea Bocelli, bine-
cunoscutul tenor și compozitor ita-
lian, care a trecut de la avocatură la 
cariera muzicală. Justin Welby și-a 
lăsat poziția executivă în industria 
petrolieră pentru a deveni preot și 
în final Arhiepiscop de Canterbury 
și simbolic liderul internațional al 
comuntății anglicane. Brian Cox, 
cunoscutul fizician care prezintă 
emisiunea de științe la televiziunea 
britanică, fusese cântăreț de rock și a 
avut în 1990 un cântec pe locul 1 în 
topurile muzicale. Harrison Ford, 
actor la Hollywood, fusese tâmplar.

Poate că astfel de schimbări ma-
jore nu sunt pentru noi, însă Anul 
Nou este o ocazie la fel de bună ca 
oricare moment al anului de a ne 
gândi la cât de satisfăcuți suntem cu 
ceea ce facem și cât de siguri suntem 
pe direcția în care ne îndreptăm. 
Dacă te trezești lunea dimineața și 

îți este groază de săptămâna de lu-
cru care te așteaptă, sau dacă simți 
că talentele tale nu sunt folosite așa 
cum trebuie, sau că statul de plată 
nu reflectă valoarea cu care contri-
bui, s-ar putea să fie semne că tre-
buie să te gândești și la alte opțiuni.

Biblia recunoaște că trebuie să 
muncim pentru cele necesare tra-
iului: „Omul iese la lucrul său și la 
munca lui, până seara”.1 Se menți-
onează și despre a fi satisfăcuți de 
munca noastră: „Căci atunci te bu-
curi de lucrul mâinilor tale, ești feri-
cit și-ți merge bine”.2 „Cel neprihă-
nit își întrebuințează câștigul pentru 
viață”.3 Apostolul Pavel s-a simțit în 
mod clar împlinit în rolul său: „Iată 
la ce lucrez eu și mă lupt după lucra-
rea puterii Lui care lucrează cu tărie 
în mine”.4 Dacă tu nu simți așa în-
seamnă că a venim momentul să iei 
în considerare căutarea unei situații 
mai bune și poate că următoarele 
sfaturi te vor ajuta:

1. Psalmul 104:23

2. Psalmul 128:2

3. Proverbe 10:16

4. Coloseni 1:29

5. Proverbe 11:14

6. Proverbe 3:6

7. Psalmul 25:4

8. Proverbe 10:22

9. Vezi Psalmul 119:105.

ESTE M   MENTUL UNEI 
SCHIMBĂRI DE DIRECȚIE?
De Chris Hunt
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Enumeră cinci lucruri care 
sunt foarte importante pentru 
tine la slujba ideală, cum ar fi: 
împlinirea și țelurile tale, etica an-
gajatorului tău, cât este salariul tău, 
care sunt beneficiile suplimentare 
(pensia, cardul la sala de gimnastică, 
etc.), locul de muncă și colegiali-
tatea, numărul de ore și cantitatea 
de muncă, rolul tău și nivelul de 
responsabilitate, cum îți sunt valori-
ficate talentele, ocaziile de aprofun-
dare a carierei și așa mai departe.

Compară-ți slujba actuală cu 
aceste cerințe. Dacă nu împlineș-
te nici jumătate din ceea ce este 
cel mai important pentru tine, 
este foarte posibil că nu ești în lo-
cul cel mai bun și este momentul 
să începi să cauți altceva.

Gândește-te la ce vrei să faci 
cu adevărat. Citește despre ceea 
ce implică. Cuprinde abilitățile și 
experiența ta, nivelul de pregăti-
re și calificarea ta? Dacă nu, este 

ceva ce ai putea învăța din mers, 
sau există vreo altă cale spre aceea 
slujbă? Informează-te. 

Primește sfatul altor oameni. 
După cum spune în Proverbe: „Când 
nu este chibzuinţă, poporul cade; dar 
biruinţa vine prin marele număr de 
sfetnici”.5 Încearcă să primești sfatul 
celor care sunt deja în domeniul în 
care tu dorești să lucrezi. Vorbește cu 
prietenii și cu familia ta și poate chiar 
cu un consilier de carieră.

Urmează-ți visele, dar fi și 
realist. Majoritatea dintre noi 
mergem la lucru pentru că avem 
nevoie de bani ca să ne plătim fac-
turile. Deci dacă cariera ta de vis 
nu este prin preajmă și ești nevoit 
să continui cu slujba obișnuită, ia 
în considerare posibilitatea de a te 
oferi voluntar în domeniul în care 
ești interesat. Dacă este ceva care 
te pasionează cu adevărat vei putea 
probabil să îți găsești câteva seri li-
bere sau vreo zi în week-end pen-
tru asta. Un contabil nu va deveni 
lucrător social peste noapte, dar ar 
putea ajuta la clubul de tineret.

Caută sfatul lui Dumnezeu. 
„Recunoaște-L în toate căile tale 
și El îţi va netezi cărările”.6 S-ar 
putea să-ți vorbească în momente-
le tale de liniște, de devoțiune sau 
când citești Biblia, sau poate că îți 
dorești să Îl întrebi specific: „Ara-
tă-mi, Doamne, căile Tale și înva-
ță-mă cărările Tale”.7 În orice caz, 
încearcă să-L incluzi în planurile 
tale și amintește-ți că „binecuvân-
tarea Domnului îmbogățește”,8 nu 
numai din punct de vedere mate-
rial dar și cu liniște sufletească.

Ianuarie este doar o lună. Tim-
pul schimbărilor pentru tine s-ar 
putea să nu vină chiar în acest 
moment al anului, însă oricând ar 
veni, Dumnezeu îți stă la dispo-
ziție ca să te ajute și să-Și reverse 
lumina pe calea ta.9

Chris Hunt tr ăiește în M a-
rea Britanie și a citit re-
vista Activated  (după care 
se tr aduce revista Con-
tactS) de la primul număr 
din 1999. ■

8 9



Toate Sunt Minunate
Într-una din rarele zile în care am 

avut puțin timp să-mi organizez lucrurile mi-am 
dat seama de ceva despre mine (nu că ar fi ceva foarte 
impresionant): Am multe „treburi neterminate”, cel 
puțin în cadrul proiectelor neterminate. Când pri-
mesc o îndatorire cu termen limită mă străduiesc să o 
împlinesc. Deoarece cineva contează pe mine, încerc 
să nu întârzii ca să nu dezamăgesc.

Pe de altă parte multe alte lucruri rămân netermi-
nate. Tricotaje pe care le-am început cu ani în urmă 
au rămas pe jumătate făcute la mine în sertar. Postări 
pentru internet – vreo 200 – au rămas în folderul 
draft de ciorne. Albume foto – multe – îmi ocupă un 
raft întreg cu pachete de fotografii peste ele, în loc să 
fie aranjate în ele așa cum ar trebui să fie.

Apoi mai sunt și cărțile sau romanele pe care plă-
nuiesc sau sper să le scriu. Mi-am creat un fișier Mi-
crosoft Excel cu titlurile lucrărilor. Am mai bine de 
90 de idei de lucrări de ficțiune și non-ficțiune. Într-o 
coloană este trecut numărul de cuvinte scrise la fieca-
re carte. Am aproape 200.000 de cuvinte laolaltă, dar 
nu mai mult de 20.000 la oricare dintre ele.

De multe ori mă întreb de ce proiectele mele per-
sonale rămân neterminate. De ce mi se pare dificil să 

termin măcar unul dintre ele? Și de ce procedez astfel?
Un motiv ar putea fi faptul că îmi vin mereu în 

minte tot felul de alte idei. Mă trezesc dintr-un vis 
foarte intens și înainte ca ziua să înceapă am și scris 
ideile pentru o nouă carte. Versurile poeziilor mi se 
formează în minte atunci când stau în autobuz sau 
când citesc sau când îmi văd de treburi.

Iar postările pe blog? Ori de câte ori gândurile mele la 
întâmplare se adună într-o idee coerentă încep să scriu. 
Aceasta poate fi orice, de la o experiență trăită în acea zi 
până la o amintire din trecut, sau o realizare de orice fel.

Aici este problema. Eu încep. Apoi dau un telefon, 
sau ajung la destinație, sau vin copiii și îmi cer ceva, 
sau îmi amintesc că trebuie să revin la ceea ce făceam 
ca să îmi termin munca sau să pregătesc cina. Iar ceea 
ce am început nu mai ajunge să fie finalizat.

Înseamnă asta amânare? Înseamnă să fii prea ocu-
pat? Să îți lipsească organizarea? Prea multe vise? Sau 
poate toate la un loc? Care este soluția pentru ca aces-
te proiecte și lucrări ale mele să ajungă din capul meu 
în versiunea lor completă și să pot contribui și eu cu 
ceva în lumea asta?

Ken Gire scria în cartea sa, The Weathering Grace of 
God, despre importanța „liniștii”.

1. Eclesiastul 3:11(parafrazat)

2. www.just1thing.com

De Jewel Roque
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„Poeții știu că este important… să stai liniștit. 
Ei știu că dacă sunt suficient de liniștiți, suficient 
de mult timp, lucrul artistic la care lucrează le va 
vorbi, le va spune ce vrea să fie și ce are nevoie de 
la ei ca să ajungă în acea stare. Toți artiștii știu 
lucrul acesta fie că lucrează cu vopsele sau cu lut, 
cu cuvinte sau cu note muzicale.

Michelangelo a știut să stea liniștit în fața pie-
trei și să-l asculte pe David din ea. Strauss a știut 
să stea liniștit în fața Dunării și să asculte valsul 
care se auzea în valurile sale. Monet a știut să stea 
liniștit în fața lacului și să asculte nuferii care se 
îmbătau în lumina soarelui pe suprafața lui… 
Cultura noastră știe prea puține despre acest fel 
de ascultare.”

Cele mai bune idei și finalizarea lor necesită nu 
doar timp pentru realizarea lor dar și liniștirea trupu-
lui, a minții și a spiritului. Să asculți cum doresc ele 
să fie spuse și finalizate. Dacă stau liniștită și ascult 
voi știi ce trebuie să fac cu aceste idei și cum să proce-
dez cel mai bine ca să finalizez oricare din proiectele 
ce așteaptă neterminate.

Este ușor să începi ceva. Este bine să începi ceva. Un 

început bun reprezintă jumătate din realizare – așa se 
spune. Însă ca să termini ceva, nu este întotdeauna ușor.

Necesită timp. Răbdare. Credință. Iar acestea nu 
sunt totdeauna ușor de obținut. De multe ori nu le 
găsim dacă le căutăm în interiorul sau în jurul nostru. 
Dar când privim în sus și ascultăm la vocea ușoară a 
lui Dumnezeu care ne șoptește atunci când ne facem 
timp să ascultăm, atunci vom ști ce cale să urmăm. 
Vom ști cum să terminăm ceea ce am început… și 
ceea ce a început El în viețile noastre. 

Cu toții suntem într-un fel un proiect netermi-
nat al lui Dumnezeu. El a început multe „proiecte” 
care sunt bune, chiar perfecte în felul lor, dar nu sunt 
terminate. Munca Maestrului asupra creației Sale se 
continuă: ne modelează, ne sculptează, ne croiește, 
ne șlefuiește. Toate vin cu o promisiune: „La timpul 
Lui, El le face pe toate să fie minunate”.1

Și, ce să vezi, iată un articol pe care l-am terminat!

Jewel Roque este scriitoare liber-
profesionistă și editor în SUA. Acest 
articol este adaptat după o postare a ei de 
pe Just1Thing,2 un site creștin de modelare 
a caracterului tinerilor. ■
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BUCURĂ-TE  
DE FIECARE ZI

P A Ș I I  A C E S T U I  A N

Dragă Doamne, acum că mă 
pornesc pe calea noului an, nu ştiu 
exact încotro mă va duce, dar indi-
ferent de ce se va întâmpla, mă rog 
pentru puterea de a Te recunoaşte 
pe Tine la fiecare pas. Oricare ar fi 
bucuriile sau dificultățile pe care le 
voi întâlni, fie ca prezența Ta să îmi 
aducă liniştea.

N-a cunoscut Dumnezeu căile 
mele? Nu mi-a numărat El toţi paşii 
mei? – Iov 31:4

Paşii mei stau neclintiţi pe cărări-
le Tale şi nu mi se clatină picioarele. 
– Psalmul 17:5

Domnul întăreşte paşii omului, 
când Îi place calea lui. – Psalmul 37:23 ■

Învăț despre cât de 
important este să te 
bucuri de călătorie și să nu fii 
entuziasmat doar de destinația 
finală. Destinația definește călă-
toria și este, bineînțeles, foarte 
importantă. Însă de cele mai multe 
ori petrecem mai mult timp călă-
torind decât bucurându-ne de țelul 
final încât ar fi înțelept să învățăm 
să apreciem și lucrurile de zi cu zi.

Eu sunt cam nerăbdătoare din 
fire și am obiceiul să mă concentrez 
mai mult asupra țelului meu și să 
nu dau prea mare atenție detaliilor 
de pe parcursul zilei care conduc la 
acel obiectiv. De multe ori când am 
fost frustrată că a trebuit să aștept 
câteva zile, sau luni, sau în unele 
cazuri chiar ani ca să îmi ating un 
țel, am irosit mult timp privind la 
ceas, privind cu nerăbdare înainte 
la ce va urma, în loc să mă bucur de 
fiecare minut și de binecuvântările 
mici pe care Creatorul meu mi le 
dădea cu atâta iubire în fiecare zi.

Spre exemplu, anul trecut în 
ianuarie ne-am făcut planuri ca în 
august să ne vizităm familia din 

Portugalia – și așa am început eu 
numărătoarea inversă. Din acel 
moment cel mai important lucru 
al fiecărei zile era să treacă ziua 
pentru ca luna august să vină mai 
repede. Cu această atitudine am 
ajuns să fiu plictisită de activitățile 
mele zilnice și să nu apreciez darul 
fiecărui moment din viață.

În ultimele luni am ascultat dife-
rite prelegeri care au ilustrat această 
lecție și cred că acum înțeleg. Ieri 
dupămasă eu și soțul meu, David, 
am mers la o plimbare în parcul 
din apropiere. Am luat cu noi niște 
mâncare de picnic. Ne-am bucurat 
din plin de acele clipe iar conversația 
noastră a fost presărată cu cuvinte de 
recunoștință și cu comentarii pozitive 
despre cât de binecuvântați eram să 
putem lua cina într-un peisaj atât de 
frumos, că suntem sănătoși, că avem 
liniște sufletească și, cel mai impor-
tant, că avem o viață ce merită trăită.

Aldina Bolick este profe-
soară de limbă engleză și 
membră în organizatia TFI 
în Mexic. ■ 1. Vezi Exodul 33:14.

De Aldina Bolick
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De Rosane Pereira

Acum, la începutul nou-
lui an, îmi amintesc de popularul 
cântec din anii '70: „Zi de zi, zi de 
zi, o!, dragă Doamne, trei lucruri 
mă rog: Să Te văd mai clar, să Te 
iubesc mai cu har, să Te urmez mai 
cu elan, zi de zi”.1

Să Te văd mai clar… Biblia ne 
spune că Dumnezeu este Duh,2 in-
vizibil3 și totuși noi Îl putem vedea 
– în Iisus,4 în dragostea dintre cre-
dincioși,5 în frumusețea lumii Sale.6

Să Te iubesc mai cu har… „Să 
mergem înaintea Lui cu laude”.7 Îi 

pot arăta lui Dumnezeu dragostea 
mea mulțumindu-I pentru bine-
cuvântările Sale. Psalmul 118:24 
spune: „Aceasta este ziua pe care a 
făcut-o Domnul: să ne bucurăm și 
să ne înveselim în ea”. Voi încerca 
în fiecare zi a anului să mențin o 
atitudine de recunoștință.

Să Te urmez mai cu elan… 
Aceasta poate fi partea cea mai 
grea, însă dacă privesc spre El8 și Îl 
iubesc, voi simți prezența Lui gri-
julie călăuzindu-mă către unde do-
rește El să merg. Și astfel pot cânta 
și eu vechiul refren: „Domnul meu 
cunoaște calea prin sălbăticie, tot 
ce trebuie să fac este să Îl urmez. 
În fiecare zi și pentru totdeauna 
El îmi dă tărie, și tot ce am nevoie 
ca să progresez. Domnul meu cu-
noaște calea prin sălbăticie, tot ce 
trebuie să fac este să Îl urmez!”9

Îi voi cere și fericire, care apare 
când ne trăim viața concentrân-
du-ne pe momentul prezent. Cei 
care așteaptă să le apară o ocazie 

mare în viață rar ajung să fie fericiți. 
Eu cred că fericirea se găsește mai 
degrabă dacă prețuim toate bucurii-
le mărunte din viață.

Iar în final, dar nu cel din 
urmă, voi cere liniște sufleteas-
că. Iisus a spus: „Vă las pacea, vă 
dau pacea Mea. Nu v-o dau cum 
o dă lumea”.10 Iar Pavel ne dă re-
țeta în detaliu: „Nu vă îngrijoraţi 
de nimic; ci, în orice lucru, adu-
ceţi cererile voastre la cunoștinţa 
lui Dumnezeu, prin rugăciuni și 
cereri, cu mulţumiri. Și pacea lui 
Dumnezeu, care întrece orice pri-
cepere, vă va păzi inimile și gân-
durile în Hristos Iisus”.11

Deci, acesta este planul meu 
pentru anul acesta – sau, mai de-
grabă, rugăciunea mea din inimă.

Rosane Pereira este profesoa-
ră de limba engleză și scrii-
toare în Rio de Janeiro, Brazi-
lia, și membră în organizația 
The Family International. ■

1. Stephen Schwartz în Godspell, 1971

2. Vezi Ioan 4:24.

3. Vezi 1 Timotei 1:17.

4. Vezi Coloseni 1:15.

5. Vezi 1 Ioan 4:16.

6. Vezi Romani 1:20.

7. Psalmul 95:2

8. Vezi Evrei 12:2.

9. Sidney E. Cox (1887-1975)

10. Ioan 14:27

11. Filipeni 4:6-7

ZI DE  

ZI
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O LUME DE  
TĂCERE

Când am deschis ușa din 
față a casei mele am fost copleșit de 
liniștea de afară. Ce liniște abso-
lută! De obicei este ceva gălăgie și 
mișcare la ora asta. Dar nu și azi. 
Astăzi totul era nemișcat.

Câțiva fulgi căzuseră de pe ce-
rul înnourat, adăugând un plus de 
mister. Mi-am închis fermoarul 
de la haină și am pășit în această 
lume de tăcere.

Este prima dimineață din noul 
an. Tăcută, deschisă și plină de 
speranță și de entuziasm. Săr-
bătorile au durat până târziu în 
noapte, iar acum se pare că sunt 
singurul treaz.

Schimbarea a fost cam brutală. 
Noaptea a fost zgomotoasă, une-
ori chiar asurzitoare. Dar acum, 
cu primele raze ale dimineții, to-
tul este liniștit.

Îmi place să cred că era liniște și 
când Dumnezeu era pe jumătate 
cu crearea lumii. Imaginează-ți cât 
de liniște trebuie să fi fost înainte 
ca El să creeze animalele și păsări-
le și, la urmă, pe primii oameni. 
Poate că a fost doar sunetul dulce 
al brizei printre frunze și susurul 
unui izvor.

Eu cred că este mai ușor să iei 
legătura cu Dumnezeu în liniște. 
Atunci parcă poți să Îl atingi. Poți 
să Îl auzi șoptindu-ți cuvinte de 
dragoste și de înțelepciune: „Nu te 
îngrijora. Eu am grijă și de tine”.

Cât de minunat este să te plimbi 
alături de El pe poteci pustii!

Dintr-o dată un om apare de 
după colț. Merge și el, ca și mine, 
fără nici o direcție anume. Doar 
se bucură de priveliște și ascultă 
aceeași tăcere.

Când trecu pe lângă mine 
ne-am zâmbit unul altuia. „Gelu-

kkig Nieuwjaar!”1 îmi spuse.
Am încuviințat din cap și i-am 

zâmbit înapoi, apoi plecă, iar eu 
am rămas din nou singur cu gân-
durile mele, însă acum inima îmi 
era plină de bucurie. Cât de mi-
nunată este lumea când e plină de 
liniște și de zâmbete, de prietenie 
și de bunătate! Cât de frumoasă 
atunci când Îl putem atinge pe 
Dumnezeu în liniște și când Du-
hul Său străpunge carapacea tare a 
inimilor noastre egoiste.

Lumea se trezește. O mașină 
trece pe lângă mine, iar într-o 
casă pe lângă care am trecut un 
televizor răsună neinteligibil. 
Tăcerea s-a spulberat, însă ini-
ma este încă plină de liniștea lui 
Dumnezeu.

Koos Stenger este scriitor 
liber-profesionist în 
Olanda. ■1. „An nou fericit!” în olandeză

De Koos Stenger
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CÂND ești unul 
DIN MULȚIMEA 

DE ASCULTĂTORI

Iisus a început iarăși să înveţe 
pe norod lângă mare. Fiindcă se 
adunase foarte mult norod la El, 
s-a suit și a șezut într-o corabie, 
pe mare; iar tot norodul stătea pe 
ţărm lângă mare. Apoi a început 
să-i înveţe multe lucruri în pilde. 
– Marcu 4:1-2

Imaginează-ți pentru o 
clipă că ești unul din acea mul-
țime de oameni și completează tu 
detaliile povestirii.

Ai avut în plan să fii acolo sau 
ai nimerit din întâmplare? Ești 
împreună cu prietenii sau familia, 
sau ești singur?

Este vara sau iarna? Îți este pu-
țin răcoare fiind așa de aproape de 
mare, sau cauți niște umbră ca să 
scapi de soarele arzător? Respiri 
adânc aerul tonifiant de mare sau 
este doar o briză ușoară ce aduce o 
alinare la căldura zilei.

Poți să vezi clar ce se întâmplă? 
Cât de aproape ești de marginea 
apei? Ți-ai găsit un loc bun de 
unde să privești sau ești blocat 
de mulțime? În ce fel de barcă stă 
El? Este marea calmă, limpede ca 
cristalul, sau este puțin agitată?

Te neliniștește gândul că ar tre-
bui să fii în altă parte? Te întrebi 
dacă îți permiți timpul să stai 
acolo o vreme? Te gândești că ar fi 
mai bine să te ocupi de niște recol-
te, să ai grijă de animale, să aduci 
provizii de la piață sau să vizitezi 
un prieten bolnav?

Poate că ai auzit tot felul de 
lucruri despre Învățător. L-ai mai 
auzit vorbind? Te întrebi cât este 
adevăr? Te întrebi dacă are în-
tr-adevăr puterea să vindece oa-
menii cu vocea Sa și cu atingerea 
mâinii Sale? Oare te-ar putea vin-
deca și pe tine?

„Ascultați”, începu El.1 Auzi 
ce spune? Înțelegi despre ce vor-
bește?

Acum a terminat de vorbit. 

Mulțimea se împrăștie și îți vezi 
și tu de drum. Poate că nu te 
simți dispus să pălăvrăgești; îți 
dorești să stai în liniște, singur 
cu gândurile tale, și să încerci să 
absorbi ce a spus El. Ce are de-a 
face cu tine? Ți-a schimbat punc-
tul de vedere?

În acea zi Iisus și-a terminat 
discursul spunând: „Cine are 
urechi de auzit să audă”.2 Cei 
care au beneficiat cel mai mult 
din spusele lui Iisus din acea zi au 
fost cei care au ascultat.

A asculta nu înseamnă doar să 
deschizi Biblia, să răsfoiești pagi-
nile și să citești printre rânduri. 
Înseamnă să meditezi asupra 
celor citite, să le aplici situației 
tale și chiar să trăiești în mintea 
ta acele întâmplări. Atunci s-ar 
putea să descoperi ceva nou și 
minunat.

Abi May este scriitoare li-
ber-profesionistă și profe-
soară în Marea Britanie. ■

1. Marcu 4:3

2. Marcu 4:9

Momente de liniște
De Abi May
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UN AN NOU, UN ÎNCEPUT NOU
Fiecare an nou aduce cu el multe lucruri. Este plin de noutate, de progres și de noi experiențe. 

Este plin de a doua șansă, de iertare și de ocazii de a încerca din nou. Este de asemenea și plin de 
teste, de provocări, de dificultăți și de probleme.

Cel mai important lucru în noul tău an este relația ta cu Mine. Deoarece cu Mine alături ai 
garanția că vei reuși să treci prin orice îți aduce noul an.

Se spune că viața pe pământ este un teren de teste și o experiență din care avem de învățat, iar 
dacă Eu sunt alături de tine și te consiliez vei avea cu siguranță succes. S-ar putea ca succesul tău 
să nu pară succes așa cum este el perceput în mod obișnuit, însă vei avea succes în lucrurile care 
rezistă peste viața aceasta și în cea eternă.

Intră în acest an nou împreună cu Mine, ține-Mă de mână și lasă-Mă să te conduc și să te călău-
zesc. Deși nu îți pot promite că drumurile pe care vei merge în anul acesta vor fi ușoare și fără pro-
bleme, în schimb îți promit că puterea Mea îți va fi tot timpul suficientă și că nu te vei confrunta 
cu vreo provocare prea mare sau prea dificilă dacă lucrăm împreună. Dacă poți crede asta și decizi 
să te încrezi în Mine indiferent de ce îți apare în cale, atunci vei afla că nimic nu te va surprinde 
atât de mult încât să-ți submineze încrederea ta în Mine.

Când apar greutățile și provocările amintește-ți de promisiunea Mea că te ajut. Amintește-ți 
că atunci când tu ești slab, Eu sunt tare. Aceasta te va umple cu liniște sufletească și cu încredere 
– încrederea de a ști că El, creatorul cerurilor și al pământului, este cu tine. Privește înainte cu o 
anticipare pozitivă un alt an împreună cu Mine.

De la Iisus cu dragoste


