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N O TA  ED I TO R U LU I
Cele mai bune lucruri

Poate ai văzut citatul umoristului american 
Art Buchwald1 „Cele mai bune lucruri din viață 
nu sunt lucruri”. Îmi vine în minte ori de câte 
ori sunt tentat de vreo reclamă să cumpăr vreun 
aparat de ultimă modă sau să înlocuiesc ceva 
din casă cu un model mai nou. Uneori chiar 

le cumpăr, dar cel puțin citatul acesta mă face să mă gândesc mai mult la 
necesitatea acestei achiziții.

Nu este ușor să trăiești o viață simplă în complicatul secol 21. 
Nenumăratele reclame te cheamă să profiți de tot felul de oferte, iar 
ritmul inovațiilor face ca ceea ce cumperi azi să se demodeze înainte să 
știi – și, de cele mai multe ori, înainte să îți permiți să îl înlocuiești. Însă 
nici dacă îți burdușești viața cu lucruri, tot nu îți va aduce satisfacție. 
„Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui”2 a spus cu două mii de ani în 
urmă Maestrul mottourilor.

În fine, fericirea vine adesea din plăcerile simple, care însă se pot 
pierde printre preocupările pentru lucrurile de prisos sau în goana de a le 
achiziționa. Unul din punctele cheie pentru o viață fericită este să învățăm 
să fim mulțumiți cu ceea ce avem, să Îi mulțumim lui Dumnezeu și să 
folosim cu înțelepciune binecuvântările Sale.3

Samuel Keating
Editor executiv

1. 1925-2007
2. Luca 12:15
3. Vezi Filipeni 4:11-12.
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Recent mă gândeam la colapsul pieței americane 
din 1929 care a zguduit și lumea financiară și sistemele 
economice din alte țări. Afacerile, industriile și băncile 
au căzut. Mulți și‑au pierdut slujbele și milioane de 
oameni au ajuns șomeri, ceea ce a dus la o stare de nesi‑
guranță globală. De atunci nu s‑a mai întâmplat nimic 
de aceeași magnitudine, însă au existat crize economice 
sau recesiuni care au cauzat turbulențe financiare.

Deci, cum putem avea siguranță financiară într‑o 
lume atât de instabilă? Răspunsul este credința și încre‑
derea în Dumnezeu, Cel care a promis să fie cu noi 
atât în vremurile de bunăstare cât și în cele de restriște.

Există multe pasaje în Biblie care descriu modul în 
care Dumnezeu a suplinit în mod miraculos nevoile 
oamenilor Săi. Când i‑a scos pe israeliți din Egipt 
și i‑a călăuzit prin pustiu către tărâmul făgăduinței, 
Dumnezeu le‑a dat mâncare și apă. Când le‑a fost 
foame le‑a dat hrană din cer, numită mana. Iar când 
le‑a fost sete a scos apă din stâncă.1 Iar hainele și încălță‑
mintea lor nu s‑au uzat după lunga călătorie în pustiu!2

O altă situație a fost în vremea secetei din Israel din 
timpul profetului Ilie. Dumnezeu l‑a îndrumat pe Ilie 

O FUNDAȚIE SIGURĂ
De Uday Paul

să trăiască pe lângă un pârâu și a trimis corbi să‑i aducă 
mâncare! Când pârâul a secat din cauza secetei pre‑
lungite, Ilie a fost sfătuit să se mute în orașul Sarepta. 
Acolo, o văduvă a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și 
a împărțit cu profetul din puținul pe care îl avea, iar 
Dumnezeu a binecuvântat‑o asigurându‑se că hrana ei 
să nu se termine pe toată perioada foametei.3

Odată, când Iisus, ucenicii Lui și mulțimea ce îi 
urmau se aflau într‑un loc pustiu, în afara orașului, 
se întuneca și nu aveau nimic de mâncare. Sugestia 
logică a ucenicilor era să trimită mulțimea de oameni 
în orașele învecinate ca să își procure de mâncare. 
Însă Iisus le‑a cerut să‑I aducă orice mâncare ar fi 
găsit – cinci pâini și doi pești. Apoi a privit către cer, 
a rostit o binecuvântare, a rupt pâinea și a împărțit‑o 
oamenilor. Cinci mii de oameni au avut suficient de 
mâncare și au mai rămas încă 12 coșuri cu resturi!4

Biblia ne sfătuiește să nu ne punem speranța în 
bogățiile nesigure și pământești ci „în Dumnezeu, care 
ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de 
ele.”5 Finanțele lumii s‑ar putea să se termine, precum 
pârâul din vremea lui Ilie, însă Dumnezeu poate să 
aibă în continuare grijă de copiii Săi și să le dea ceea 
ce au nevoie.

Uday Paul trăiește în Bangalore, India, 
unde predă cursuri de engleză și de 
dezvoltare personală.

1. Vezi Exodul 16-17.
2. Vezi Deuteronom 29:5.
3. Vezi 1 Regi 17.
4. Vezi Matei 14:13-21.
5. 1 Timotei 6:17
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De Peter Amsterdam, adaptat

Un pastor a spus cândva: „Nu este complicat să 
trăiești corect din punct de vedere financiar; s ‑ar 
putea să fie dificil, dar nu este complicat”. Este 
dificil deoarece a trăi corect din punct de vedere 
financiar implică nu doar învățarea unor strategii 
financiare și tehnici de administrare a banilor, cât 
și unele componente spirituale. Este important să 
privești banii așa cum îi vede Dumnezeu și să îi 
folosești corect.

Versetul biblic: „Iubirea de bani este rădăcina 
tuturor relelor”1 a fost de multe ori interpretat să 
spună că banii sunt rădăcina tuturor relelor. Însă 
spune că iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor, 
ceea ce este cu siguranță adevărat. Este într‑adevăr 
periculos să dăm prea multă importanță banilor 
sau să le atribuim prea multă valoare în siguranța 

noastră financiară. Mulți oameni au descoperit 
din experiență proprie că siguranța financiară este 
trecătoare; siguranța stabilă o găsim în Dumnezeu.

Cu toate acestea, ne trebuie bani ca să trăim, să 
ne îngrijim de cei dragi nouă și de comunitate și 
ca să‑i binecuvântăm pe alții; de aceea subiectul 
finanțelor este relevant pentru viața de zi cu zi a 
fiecăruia dintre noi.

Mulți experți în acest domeniu sunt de acord cu 
anumite puncte cheie pentru o bună administrare 
a banilor. Dacă tu cauți o formulă care să te ajute 
să îți administrezi înțelept banii, eu îți recomand 
pentru început aceste cinci puncte.

Poate oftezi când vine vorba de bani, sau auzi 
de „stabilitate financiară” sau „economii”, mai ales 
dacă te simți copleșit de necesitatea îmbunătățirii 
situației tale financiare. Poate te chinui chiar acum 
cu banii. Poate ești dator. Poate nu știi cum ai 1. 1 Timotei 6:10

ADMINISTRAREA 
BANILOR
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putea pune bani deoparte pe cât de mult ți‑ai dori, 
din cauza situației tale din prezent. Înainte de a 
continua vreau să te încurajez cu două gânduri 
motivante.

Primul: Cu ajutorul lui Dumnezeu nimic nu 
este imposibil.

Doi: Orice scop încuviințat de Dumnezeu poate 
fi atins… cu pași mici.

Deci, dacă ai un drum lung până la atingerea 
țelurilor tale financiare, dacă te chinui cu datoriile, 
sau dacă te simți descurajat sau chiar disperat din 
cauza situației tale bănești, amintește‑ți asta: Puterea 
lui Dumnezeu poate transforma „imposibilul” în 
posibil, inclusiv din punct de vedere financiar.

Cu acestea în minte, hai să vedem aceste cinci 
sugestii financiare practice.

NUMĂRUL 1.

Stabilește‑ți un buget și încadrea‑
ză‑te în el.

Un lucru foarte important pentru administrarea 
banilor este să ai un buget și să îl respecți. Ultima 
parte este cea mai grea, însă este cheia pentru sta‑
bilitate și progres financiar.

Bugetul tău reprezintă planul tău de a cheltui 
banii. După cum spune Dave Ramsey: „Bugetul 
este modalitatea prin care oamenii spun banilor 
lor unde să meargă, în loc să‑i lase să plutească 
la întâmplare”. Vrei să eviți să privești în urmă la 
sfârșit de lună și să te întrebi Unde s‑au dus banii?

1 Corinteni 4:2 spune: „Ce se cere de la isprav‑
nici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul 
încredințat lui”. În calitate de administratori ai 

banilor pe care Dumnezeu ni i‑a încredințat, fie că 
sunt mulți sau puțini, trebuie să avem un plan pen‑
tru cheltuieli și economii. Aici intervine bugetul.

Viața este plină de cheltuieli, însă majoritatea 
sunt cheltuieli regulate, care știm că urmează, fie 
săptămânal, lunar, trimestrial sau anual. Fiecare 
cheltuială regulată, sau semi‑regulată, ar trebui 
trecută în buget. Apar, bineînțeles, și urgențe, care 
te fac să îți depășești bugetul. Vom discuta mai mult 
despre acestea în punctul 4.

Când îți stabilești un buget, iată câteva sugestii:
Determină care este venitul tău real și calcu‑

lează‑l în întregime în buget. Lucrează cu venitul 
pe care îl poți obține în mod regulat. Nu include 
în bugetul regulat veniturile ocazionale sau bonu‑
surile de sfârșit de an. Include mai întâi în buget 
cheltuielile traiului de bază și plățile vitale, iar cu 
restul de bani plătește din datorii sau economisește 
pentru urgențe și alte nevoi pe termen lung.

Fii realist când calculezi cheltuielile. Nu te 
ajută dacă încerci să micșorezi cheltuielile reale, 
cele care nu pot fi reduse. Spre exemplu, dacă nu 
pui în buget suficienți bani pentru mâncare sau 
pentru carburant, cu speranța de a economisi sau 
de a cheltui mai puțin, dar suma bugetată nu este 
realistă, atunci vei ajunge oricum să cheltuiești mai 
mult decât ai plănuit. Lucrul acesta va genera stres 
și îți va încurca bugetul.

Ajustează după nevoie. Actualizează‑ți lunar 
bugetul pentru a include orice schimbare necesară.

Ține o evidență într‑un fel care să meargă 
pentru tine. Cel mai bun sistem este cel care 
funcționează pentru tine, fie că este un program 
pe calculator, bani în diferite plicuri, sau un caiet 
de notițe.
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2. Matei 6:33

NUMĂRUL 2.

trăiește Sub venitul tău.

Modalitatea de a evita datoria și de a economisi 
bani este destul de simplă: nu cheltui mai mult decât 
câștigi. Aceasta a fost denumită „regula fundamen‑
tală a finanțelor” și este singura modalitate prin care 
vei avea suficienți bani să îți acoperi cheltuielile și 
să economisești.

Există multe lucruri care îi pot împiedica pe 
oameni să trăiască în limita venitului lor. Iată unele 
lucruri de care să ținem cont:

Trăiește frugal. De ceea ce ești dispus să sacrifici 
azi poți beneficia mâine.

Fă diferența între lux și necesitate. Nevoile 
și dorințele sunt două lucruri diferite, iar cei care 
au succes în economisirea banilor sunt cei care își 
limitează cumpărăturile din categoria „dorințe”. Ei 
aleg să economisească și să își clădească stabilitatea 
financiară pe termen lung în schimbul dorințelor 
temporare, a plăcerilor și a luxurilor.

Evaluează‑ți obiceiurile și rutinele. Mulți 
oameni au unul sau mai multe obiceiuri costisi‑
toare. Fie că este cafeluța zilnică, o afinitate pentru 
pantofi noi, sau servirea mesei în oraș. Analizează‑ți 
obiceiurile și rutinele ca să vezi de unde poți tăia 
și să te menții în limita venitului sau să poți face 
niște economii.

Evită să cumperi din impuls. Când apare o 
potențială cumpărătură neplanificată așteaptă vreo 
câteva zile în care să te gândești dacă îți trebuie 
cu adevărat acel obiect. Un bun prieten are ceea 
ce el numește „regula de trei zile”. Pentru orice 
cumpărătură majoră el așteaptă trei zile înainte să 
se decidă. În felul acesta emoțiile sale au timp să 
se stabilizeze și intervine rațiunea, iar el se asigură 
că achiziția este cea mai bună opțiune.

Caută ca bucuria și mulțumirea ta în viață să 

vină de la Dumnezeu și din relațiile cu ceilalți 
oameni, nu de la lucruri. Firea umană ne împinge 
să dorim lucrurile de ultimă  modă sau cele mai 
grozave, însă, după cum cântau Beatles „Banii nu 
îmi pot cumpăra iubirea”. Tot așa, banii nu pot 
cumpăra sănătatea, pacea, prietenia, sau mulțumirea 
de sine.

Plătește cu bani sau în limita cardului. Studiile 
au arătat că oamenii cheltuiesc foarte ușor cu cardul 
de credit. Dar când li se dau banii fizic în mână, 
atunci se gândesc de două ori, de aceea, dacă dorești 
să îți controlezi situația financiară ia în considerare 
folosirea banilor lichizi.

Vizualizează că ți‑ai atins țelurile. Dacă încerci 
să îți faci un fond de urgențe, să pui bani deoparte 
pentru o anumită nevoie sau pentru ceva special, 
de fiecare dacă când ești pus în fața unei posibile 
cheltuieli sau a unei decizii financiare, gândește‑te 
la țelul tău financiar. Dacă acea cheltuială nu te 
ajută să îți atingi scopul întreabă‑te dacă nu te‑ai 
putea descurca și fără ea.

Bucură‑te de lucrurile simple și gratis din 
viață. Există atât de multe lucruri de care te‑ai putea 
bucura care nu costă bani. Explorează și bucură‑te 
de lucrurile simple și ai să descoperi că aceste acti‑
vități „fără preț” sunt cu adevărat „neprețuite”.

NUMĂRUL 3. 

evită (și plătește) datoriile.

Cea mai bună modalitate de a preveni datoriile 
este să trăiești în limita venitului, dar dacă ai datorii, 
nu dispera. Indiferent cât de descurajatoare este 
situația sau cât de mult durează, Dumnezeu poate 
să te ajute să ieși din datorii.

Plata datoriilor, fie ele mici sau mari, necesită 
un plan, hotărâre și sacrificiu. Și în funcție de suma 
datorată trebuie să ai o abordare hotărâtă. Dacă 
dorești să economisești pentru viitor este important 
ca mai întâi să nu ai datorii, fiindcă multe datorii 
aduc după ele plata de rate mari. Ar fi foarte dificil, 

6 7



poate chiar imposibil, să îți întărești poziția finan‑
ciară și să economisești bani dacă ai datorii mari. 
Fără să mai spun de sentimentul de eliberare pe care 
îl vei simți când nu vei mai avea datorii. 

NUMĂRUL 4. 

economiSește. Fă‑ți un Fond de 
urgență.

Proverbe 13:11 afirmă: „Ce se strânge încetul 
cu încetul crește”. 

Economisirea este importantă. Chiar dacă ai 
un buget bine stabilit și trăiești în limita venitului 
tău, există motive importante pentru a economisi. 
Poate ai observat acele cuvinte încurajatoare din 
Proverbe – „încetul cu încetul”. Orice sumă poți 
economisi este importantă și merită să începi să 
economisești cu prima ocazie.

Un punct notabil pe subiectul economisirii bani‑
lor este crearea unui fond de urgență. Urgențele 
apar oricui și nu avem cum să știm când.

Începe prin a crea o rubrică „fond de urgență” 
în bugetul tău lunar. Chiar dacă nu poți să pui în 
el decât o sumă mică în fiecare lună, cu timpul se 
acumulează. Amintește‑ți de principiul „încetul cu 
încetul” din Proverbe.

Fondul de urgență nu trebuie folosit decât pentru 
ceva care este cu adevărat o urgență. Cuvântul cheie 
este „neașteptat” și „inevitabil”. Presupun că îți 
dorești să ai acei bani când ai cu adevărat greutăți, 
când îți trebuie cu adevărat. Aceasta este valoarea 
fondului de urgență.

NUMĂRUL 5. 

dăruiește lui dumnezeu și altora.

Dăruirea către Dumnezeu și către alții face parte 
din viața financiară sănătoasă și binecuvântată. Dacă 
te chinui cu banii sau te străduiești să economisești 
ca să îți cumperi o mașină sau o casă, să îți faci 

un fond de pensie, sau orice altceva, ți s‑ar părea 
ilogic să îți dai o parte din bani pentru munca lui 
Dumnezeu sau pentru cei în nevoie. Mai firesc este 
să gândești Eu am nevoie de bani! Nu îmi permit să 
dau niciun leu.

Iată aici câteva pasaje din Scriptură care subli‑
niază valoarea dărniciei față de Dumnezeu și față 
de alții:

Unul care dă cu mână largă ajunge mai bogat; 
și altul, care economisește prea mult, nu face decât 
să sărăcească. – Proverbe 11:24

Să știți: cine seamănă puțin, puțin va secera; iar 
cine seamănă mult, mult va secera. – 2 Corinteni 9:6

Dați și vi se va da… Căci cu ce măsură veți 
măsura, cu aceea vi se va măsura. – Luca 6:38

În calitate de creștini noi suntem responsabili 
să ne folosim mijloacele bănești spre slava lui 
Dumnezeu. Dăruind lui Dumnezeu și altora nu 
este formula rapidă de îmbogățire. Este o hotărâre 
personală între tine și Dumnezeu care încurajează 
binecuvântarea Sa în viața ta, binecuvântări care 
vin, de obicei, treptat, însă negreșit.

Majoritatea dintre noi ne‑am confruntat sau 
ne vom confrunta cu perioade în care suntem 
în dificultate financiară. Dar, pentru că suntem 
creștini, suntem binecuvântați să ne putem aduce 
nevoile, îngrijorările și grijile la cunoștința Tatălui 
nostru ceresc. El dorește să depindem de El în toate 
aspectele vieții noastre, inclusiv în partea financiară. 
Dar trebuie să ne facem și partea noastră, să fim 
înțelepți și buni administratori ai banilor noștri și să 
ne aducem nevoile la El în rugăciune. Noi suntem 
copiii Lui și știm că ne iubește, se îngrijește de noi 
și a promis că ne va da cele necesare. „Căutați mai 
întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui 
și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.

Peter Amsterdam și soția lui, Maria 
Fontaine, sunt directorii organizației 
The Family International, o comunitate 
creștină de credință.
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1. Ziua aducerii aminte se serbează 
în majoritatea țărilor pe 11 noiembrie 
pentru a comemora încetarea 
ostilităților din Primul Război Mondial, 
în aceeaşi zi a anului 1918.
2. Luca 4:18, traducere din engleză
3. Galateni 4:31; 5:1
4. http://prudencedebtfree.com/

REDUCI DATORIA 
ȘI PUI BANI 
DEOPARTE

De Ruth McKeague

Când citesc blog‑urile altora care se chinuie cu 
datoriile mă ajută să mă țin tare în hotărârea mea 
de a‑mi reduce datoriile. Când caut articole despre 
reducerea datoriilor le ignor, de obicei, pe cele despre 
investiții și economisire. Există anumite lucruri în 
care articolele despre reducerea datoriilor și despre 
acumularea de capital se suprapun, și deși sunt 100% 
de acord cu eliminarea datoriilor, mă cam chinui cu 
conceptul de acumulare de avere. Eu asociez eliminarea 
datoriei cu a fi responsabil și a avea o viață disciplinată 
și curată și am avut tendința să asociez acumularea de 
avere exclusiv cu lăcomia și egoismul.

Cu câțiva ani în urmă am scris o postare pe inter‑
net despre interpretarea mea greșită a unor pasaje din 
Biblie, care m‑au condus să asociez banii și pe oamenii 
bogați cu tot ceea ce este rău.

Poate fi un subiect sensibil să citezi Biblia când 
împărtășești chestiuni personale – cum ar fi datoriile 

personale – fiindcă îl poate îndepărta pe ascultător, 
sau cititor. Însă reducerea datoriilor poate avea multe 
aspecte și dacă lași deoparte aspectul spiritual ai o 
imagine incompletă. Un coleg care îmi citește blogul, 
dar nu este creștin, mi‑a spus anul trecut, după ce a 
citit cele menționate: „Tu ești unul dintre puținii care 
poate cita Biblia fără să mă enerveze”. Aceasta m‑a 
încurajat să reiau subiectul.

 
Condiție fizică și financiară bună
Îmi amintesc că am ascultat odată un post de radio 

creștin în timp ce conduceam mașina. Invitatul era un 
domn de peste 60 de ani care vorbea despre condiția 
fizică și despre necesitatea includerii, cu vârsta, a tot 
mai multe exerciți cu greutăți în rutina zilnică, față de 
exercițiile cardio, cu scopul de a te menține puternic 
și sănătos. La acea emisiune oamenii puteau suna, așa 
că un bărbat a sunat și a spus: „Creștinii sunt chemați 
să‑i slujească pe alții, deci cum putem noi să fim atât 
de egoiști încât să găsim scuze că pierdem jumătate de 
oră, sau o oră, cu condiția noastră fizică?” Întrebarea 
m‑a iritat. Bineînțeles că trebuie să ai grijă și de tine ca 
să poți fi de folos și altora! am gândit eu. Și cum ai putea 
fi de folos altora dacă nu mai ești în formă, riști să te 
îmbolnăvești și să îți pierzi mobilitatea?

Atunci am înțeles conceptul de condiție fizică deci, 
ce îmi stă în cale să adopt aceeași atitudine cu condiția 
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financiară? Dacă nu aș avea datorii și aș avea economii 
atunci aș fi mai flexibilă să dăruiesc cu generozitate 
către biserica mea, către activitățile de caritate locale și 
chiar în eforturile internaționale. Acestea sunt lucruri 
bune. Și pot fi făcute mai cu ușurință de cei care au 
acumulat deja o anumită avere. Bineînțeles, trebuie să 
vezi de banii tăi ca să poți fi de vreun ajutor financiar 
pentru alții! Cât poți fi de generos când ești frământat 
de datorii?

 
Ziua aducerii aminte și a libertății
Când se apropie Ziua aducerii aminte1 auzim 

de multe ori mesajul „Ei au murit pentru liberta‑
tea noastră”, iar pentru mine este ceva semnificativ 
fiindcă atât tatăl cât și bunicul meu au luptat în război. 
Este un mesaj puternic și pentru creștini: noi citim 
în Evanghelii că Hristos a slujit și a murit ca să „îi 
elibereze pe cei asupriți”.2

Am căutat în trei dicționare diferite cuvântul „liber‑
tate” (o chestie cam tocilară), și în fiecare existau două 
părți ale definiției:

1. Posibilitatea de a acționa după propria voință
2. Situația unei persoane care nu se află închisă 

sau supusă vreunui stăpân.
Libertatea este un dar pe care mulți dintre noi îl 

risipim. Este un dar pe care îl compromitem atunci 
când deciziile noastre ne fac captivi la lucruri precum 

năravurile, materialismul, mândria, frica… și datoria. 
Deci, cum putem onora acest dar și sacrificiile altora 
ca să îl avem? „Hristos ne‑a izbăvit ca să fim slobozi. 
Rămâneți, dar, tari și nu vă plecați iarăși sub jugul 
robiei”.3 Onorăm darul libertății dacă îl trăim din 
plin și cu recunoștință – și dacă rămânem vigilenți să 
îl menținem. Neglijența înseamnă să cădem înapoi 
în captivitate.

Un viitor financiar
Știu că libertatea obținută prin condiția financiară 

bună are potențial bun. Însă doar timpul va dovedi 
dacă ne vom putea menține și disciplina necesară ca 
lucrurile să meargă în direcția bună odată ce am trecut 
de roșu. Timpul va spune dacă ne folosim bine și cu 
generozitate libertatea financiară sau dacă o risipim 
necugetat.

Speranța mea este că o vom accepta și ne vom 
strădui să o menținem – fiindcă mie nu îmi place 
captivitatea. Suntem eliberați cu scopul de a fi liberi. 
Eu doresc să trăiesc liberă.

Ruth McKeague trăiește în Ottawa, 
Canada, unde este profesoară de liceu. În 
ultimii șase ani și‑a documentat pe pagina 
ei de web, Prudence Debtfree4 efortul de a 
scăpa de datorii.
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Un studiu recent executat de Charles Schwab arată 
că în SUA o familie are nevoie în jur de 2,4 milioane $ 
ca să se simtă avută și în jur de 1 milion $ ca să se simtă 
„confortabil”. Din păcate asta înseamnă că doar 10% 
dintre americani se simt „confortabil”. Apoi este restul 
lumii! Și indiferent dacă o familie se încadrează sau nu 
în spectrul venitului, întotdeauna este loc de mai bine. 
Fără să mai vorbim de vasta majoritate a populației 
lumii, cei care trăiesc în țări în curs de dezvoltare, acolo 
unde astfel de sume ar fi considerate averi accesibile 
doar celor mai bogați.

Și eu eram ca unul dintre cei care aveam mereu 
nevoie de ceva mai mult. A trebuit să învăț cum să îmi 
administrez banii în loc să las banii să mă conducă pe 
mine. Am săpat puțin în Biblie și asta m‑a ajutat să 
îmi stabilesc mai bine finanțele. Iată câteva lucruri pe 
care Biblia le clarifică:

banii mei aparțin lui dumnezeu.
Totul vine de la Tine și din mâna Ta primim ce‑Ți 

aducem! – 1 Cronici 29:14
iubirea de bani duce la nemulțumire și pericol.
Cine iubește argintul nu se satură niciodată de 

argint și cine iubește bogăția multă nu trage folos din 
ea. – Eclesiastul 5:10

alege virtutea în locul bogăției.
Mai mult face puținul celui neprihănit decât bel‑

șugul multor răi. – Psalmul 37:16
generozitatea Face parte din reSponSabilitatea 

De Marie Alvero

SCHIMBARE  
DE MENTALITATE

celor care au bani.
Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele 

său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne 
în el dragostea de Dumnezeu? – 1 Ioan 3:17

Să nu te împrumuți neSăbuit.
Cel ce ia cu împrumut este robul celui ce‑i dă cu 

împrumut. – Proverbe 22:7
Să nu îți pui încrederea în bani.
Îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se 

îngâmfe și să nu‑și pună nădejdea în niște bogății 
nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile 
din belșug, ca să ne bucurăm de ele. – 1 Timotei 6:17

Aceasta nu este nici pe departe o listă completă cu 
versete din Biblie. De fapt, Biblia vorbește destul de 
mult pe subiectul banilor. Iar creștinii rețin cel mai 
mult că banii sunt răi sau că Dumnezeu este împotriva 
bogăției. Ceea ce nu este adevărat.

Banii nu sunt nici buni și nici răi. Doar că modul 
cum noi îi folosim dă în vileag propria noastră fire. 
Cuvântul lui Dumnezeu ne dă principiile după care să 
abordăm sănătos subiectul banilor. Eu și familia mea 
am pus în practică aceste concepte și ne‑a ajutat să ne 
administrăm bine veniturile, fie când am trecut prin 
perioade de lipsuri sau de abundență.

Marie Alvero a fost misionară în Africa 
și Mexic. În prezent ea trăiește fericită și 
activă cu soțul și copiii ei în Texas, SUA.
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CUM SE 
CLĂDESC 
LUCRURILE

„Totul se năruie!” Aceasta a fost reacţia mea la 
o zi după vizita la orfelinatul Kurasini, din Dar 
es Salaam, Tanzania, acolo unde voluntarii noștri 
au lucrat timp de doi ani împreună cu personalul 
orfelinatului ca să îmbunătăţească condiţiile de viaţă 
ale copiilor. Începusem cu standardul de igienă din 
bucătărie și dormitoare și reușisem ceva progrese. 
Dar parcă mereu apăreau alte lucruri de reparat. 
Pe măsură ce lista se lungea, necesarul de materiale 
sporea. Apoi mai era și problema banilor. Cum să 
găsim atâţia sponsori încât să acopere toate aceste 
nevoi? 

Așezaţi la cină am continuat discuţia despre acest 
proiect când eu, cu mintea la starea creșei, am izbucnit 
din nou: „Totul se năruie!” 

Unul dintre colegii mei a râs și mi‑a reamintit de 
starea în care fusese orfelinatul la început. Apoi mi‑a 
enumerat mulţimea de schimbări pe care reușisem să 
le facem până atunci.

M‑am simţit atât de prost! Într‑adevăr mai erau încă 
multe de făcut, însă ne era de mare ajutor să apreciem 

De Heidi Dansholm

progresul realizat. Atunci nu m‑am mai simţit copleșită, 
ci plină de bucurie pentru toate schimbările făcute. 
Încet dar sigur, progresasem. 

Atunci am auzit vocea lui Dumnezeu în mintea 
mea: Cine are totul sub control? – Eu! Cine vede cel mai 
bine situaţia și știe cum să o rezolve, tu sau Eu? – Eu! 
Cine te‑a ajutat și în trecut, de fiecare dată când ai avut 
de‑a face cu o situaţie ’imposibilă’? – Tot Eu! Ceea ce poţi 
tu să faci cel mai bine este să faci ceea ce știi să faci, zi 
de zi, și să te rogi. Ai încredere în Mine, lucrurile se vor 
rezolva la timpul potrivit!

Aceasta mi‑a fost de ajuns să aud. Am simţit un 
val de energie și o hotărâre renăscută. Vom continua 
cu ceea ce puteam face, pas cu pas, și vom lăsa restul 
în mâna lui Dumnezeu. Cu Dumnezeu la dreapta 
noastră vom reuși! 

Și în viaţă este la fel. De multe ori soarta pare că 
ne stă împotrivă, dar dacă ne oprim un moment să 
contemplăm, vedem că Dumnezeu este cu noi ca să 
ne ajute. Atunci când sunt în mâinile Lui, lucrurile 
nu se năruie, ci se clădesc.
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După ce i‑ai cerut ceva lui Dumnezeu, treci la 
treabă. Acționează în conformitate cu credința ta. 
Pune‑ți rugăciunile în mișcare către țelul tău.

Pe când păstoream o biserică din Wagoner, 
Oklahoma, era o fată pe nume Etta, care dorea foarte 
mult să meargă la un colegiu creștin. Doi ani la rând 
s‑a tot rugat pentru bani ca să își plătească studiile. 
Situația părea imposibilă.

Într‑o zi a venit la mine în lacrimi și foarte descu‑
rajată. Eu am întrebat‑o dacă era sigură că studiul la 
colegiu era voia lui Dumnezeu pentru ea, iar ea mi‑a 
răspuns că era absolut sigură.

„Atunci eu nu aș mai aștepta”, i‑am spus. „L‑ai 
rugat pe Dumnezeu doi ani la rând să‑ți dea banii, dar 
nu ai arătat niciodată prin faptele tale că te aștepți cu 
adevărat să îți dea ce ai nevoie. Dacă crezi cu adevărat 
că El îți va răspunde la rugăciune și îți va da banii de 
care ai nevoie atunci ce ai face?”

„Mi‑aș împacheta hainele, aș scrie școlii că vin și 
aș rezolva toate cele necesare cu predarea responsabi‑
lităților mele de aici”, răspunse Etta.

„Așa aș face și eu dacă aș fi în locul tău. Bazează‑te 
pe promisiunea Lui și începe pregătirile, fă tot ce poți 
ca și cum ai avea banii în mână. Dacă cineva în care ai 

PUNE‑L PE 
DUMNEZEU  
LA ÎNCERCARE
De Virginia Brandt Berg, adaptat

încredere ți‑ar fi promis acești bani, oare nu l‑ai crede? 
Dar dacă Dumnezeu însuși îți promite în Cuvântul 
Său, în Psalmi 37:4, că îți va da ceea ce îți dorești, 
oare nu Îl crezi?”

„Desigur că Îl cred! Și o voi dovedi! Voi merge acasă, 
îmi voi împacheta hainele și mă voi pregăti. Școala 
începe în curând și trebuie să mă grăbesc.”

Din acel moment Etta nu a mai ezitat. A continuat 
cu pregătirile, sigură că Banca Raiului își va deschide 
ferestrele exact la momentul potrivit.

Cu o zi înainte de plecare, Etta mi‑a telefonat să‑mi 
spună că avea hainele și lucrurile pregătite, dar că 
nu avea o valiză. Prin telefon a invocat promisiunea 
Scripturii: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate 
trebuințele voastre, după bogăția Sa, în slavă”.1

Cam după o oră am primit un telefon de la o pri‑
etenă. Își făcuse curat prin casă și a sortat o serie de 
lucruri de care nu avea nevoie și pe care dorea să le 
doneze, printre care și o valiză mare. Se întreba dacă 
îmi este de folos.

„Să știi că tu răspunzi unei solicitări divine”, i‑am 
răspuns râzând „dar ai greșit adresa. Domnul dorește 
ca valiza să ajungă la casa lui Etta”. 

În seara următoare, câțiva dintre noi ne‑am dus 
la gară să ne luăm rămas bun de la Etta, înainte să 
meargă la colegiu. „Nu am primit încă banii, de aceea 
nu mi‑am cumpărat încă biletul de tren”, mi‑a șoptit 

1. Filipeni 4:19
2. Vezi 1 Ioan 5:14-15.
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Să-ți dea [Domnul] ce-ți doreşte inima 
şi să-ți împlinească toate planurile tale!  
– Psalmul 20:4

Mai presus de toate, ține minte asta: Să 
fii tot timpul pregătit pentru darurile lui 
Dumnezeu şi fii mereu gata pentru cele noi. 
Fiindcă Dumnezeu este de o mie de ori mai 
pregătit să dăruiască decât suntem noi să 
primim. – Meister Eckhart

Dumnezeu nu i-a chemat niciodată pe 
poporul Său să facă ceva fără să le promită 
că le va da toate cele necesare. – Charles R. 
Swindoll (n.1934)

Nu există plăcere mai mare pentru 
Dumnezeu decât să îşi țină promisiunile, să 
răspundă la rugăciuni, să facă miracole şi să 
împlinească vise. Aşa este El. Asta face El. Cu 
cât trasăm un cerc [de rugăciune] mai mare, 
cu atât mai bine, fiindcă atunci El primeşte 
mai multă slavă. – Mark Batterson

ea, „dar nu mă îngrijorez deloc. Sunt absolut sigură 
că Domnul mi‑a auzit rugăciunea și știu că am ceea 
ce I‑am cerut”.2

M‑am gândit că trebuie să fie vreo greșeală pe 
undeva. Știam că unii membrii ai congregației noastre 
au făcut chetă pentru Etta, dar nu știam de ce ea nu 
primise încă banii.

Chiar atunci am auzit fluierul trenului în depărtare 
și i‑am văzut lumina. Nu mai era timp. Ce puteam 
spune?

Dintr‑o dată l‑am văzut alergând spre noi pe unul 
dintre cei care adunaseră bani pentru Etta. „Lucram 
la birou și mi‑am amintit de banii pe care ceilalți mi 
i‑au dat pentru Etta”, spuse el. „Și aici mai este un dar 
și din partea mea și a soției”.

„Și asta din partea mea”, spuse un alt prieten care 
tocmai sosi să își ia rămas bun și el de la Etta.

„În vagoane!” strigă conductorul. „În vagoane!”
„Înainte cu promisiunile lui Dumnezeu!” i‑am spus 

eu lui Etta. „Merită să crezi, nu‑i așa?”
„Este minunat”, răspunse ea, „pur și simplu minu‑

nat, ce poate face credința!”

Virginia Brandt Berg (1886‑1968) a fost 
evanghelistă și scriitoare americană. 
Citește mai multe despre viața și munca ei 
pe http://virginiabrandtberg.org.
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De Anna Ranta

Era o zi obișnuită de luni dimineaţa, iar eu și soţul 
meu ne aflam cu treburi prin oraș, legat de programele 
de ajutor umanitar pe care le organizăm în diferite 
ţări din Balcani. Pe la 10:00 era deja destul de cald. 
După‑amiaza se preconiza să fie și mai călduroasă 
și inconfortabilă, așa că încercam să ne terminăm 
treburile înainte de amiază. 

De îndată ce ne‑am parcat rulota a venit la noi un 
bărbat, cerând bani sau mâncare – nimic neobișnuit 
aici, deoarece milioane de oameni se chinuiesc să 
supravieţuiască efectelor pe care războaiele civile de 
la începutul anilor ’90 le‑au lăsat asupra economiei. 
De obicei încercăm să dăm ceva celor ce ne cer – fie 
ceva ajutor umanitar, fie câţiva bănuţi – însă pe acesta 
l‑am ignorat și ne‑am văzut de treabă. 

Când ne‑am întors la mașină el era tot acolo și ne 
aștepta, fără să fi fost deranjat de impoliteţea noastră 
anterioară. Văzuse că mașina noastră avea numere de 
Italia așa că a început să vorbească cu noi în italiană. 
I‑am spus că eu nu sunt din Italia ci din Scandinavia 
și atunci el a vorbit cu mine în daneză. Ne‑am uitat 
prin rulotă, să găsim ceva ce să‑i dăm, și când ne‑a 
auzit că vorbim între noi în engleză, atunci a început 
și el să vorbească în engleză – într‑o engleză aproape 
perfectă. Acesta nu era un cerșetor obișnuit! 

Ne‑a explicat că se refugiase din Croaţia, de unde 
fugise, fără nimic, cu ani în urmă din cauza războiului 
și că nu avea unde să locuiască. El și câţiva prieteni 

MOMENTE 

locuiau în parcul de peste drum. O mică butelie pe gaz 
și trei câini vagabonzi din dreptul locului unde ne‑a 
spus că dormea, stăteau drept mărturie a faptului că 
ne spunea adevărul. Ne‑am simţit atunci foarte prost 
că l‑am tratat așa de rău pe acest om, vădit inteligent 
însă care avusese probleme în viaţă. 

Tragedia războiului i‑a adus, pe el și pe prietenii 
lui, în starea actuală, însă după ce am mai povestit 
puţin cu ei am văzut că s‑au adaptat destul de bine 
condiţiilor extrem de dificile, și‑au făcut un adăpost 
sub copacii din parc, iar în Dunăre, care curgea prin 
apropiere, își făceau baie și își spălau hainele. 

Am căutat prin rulotă și am reușit să le dăm câteva 
lucruri – niște mâncare, săpun și alte obiecte de igienă, 
precum și niște literatură creștină – și le‑am promis 
că le vom aduce și niște haine când vom mai trece 
prin oraș. 

Cât de ușor este, atunci când suntem prinși în 
vâltoarea vieţii, să pierdem aceste momente preţioase 
în care am putea face un bine unei alte fiinţe umane. 
Fiecare dintre noi avem multe de oferit unul altuia, 
însă de multe ori graba ne împiedică să primim astfel 
de binecuvântări.

Anna R anta este misionară creștină 
de 45 de ani și a scris cartea Living an 
Extraordinary Life, disponibilă de la The 
Book Patch.

NEPREȚUITE
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Am fost dintotdeauna un iubitor de căței. Am 
crescut cu câini și chiar după aceea, când eu și soția 
lucram ca misionari, am simțit că un câine este o parte 
necesară a căminului nostru. Așa că ne‑am luat un 
cățeluș și o zgardă.

Nu era orice fel de zgardă, ci cea mai bună pe care 
am putut‑o găsit. De fapt, când îl duceam la plimbare 
dimineața, sau când exploram câmpiile la apus, cu 
zgarda lui de inox cu medalionul auriu cu numele lui, 
cățelul părea mai bine îmbrăcat decât mine.

Din nefericire, cățelul nu era conștient de faptul 
că purta o zgardă deosebită și nu era interesat să își 
protejeze posesiunea lui materială.

A pierdut zgarda în ocean.
Îi plăcea să mârâie și să latre la spuma valurilor și să 

se arunce în valurile de cinci ori mai înalte decât el, ca 
apoi să înoate înapoi cu un zâmbet imens de cățel pe 
bot, care parcă spunea Am cucerit marea, șefu. Ai văzut?

Însă într‑o zi, zgarda s‑a dus. Deși a fost un incident 
supărător, nu am avut ce să facem, și fiindcă nu era 
nici un magazin pentru animale în preajmă i‑am legat 
o sfoară în jurul gâtului.

După trei zile, mă plimbam singur pe plajă ca să 
petrec timp în liniște și rugăciune cu Dumnezeu. Nu 
era nimeni pe plajă, doar un pescar care își repara 
năvodul.

Când m‑a văzut mi‑a făcut semn cu mâna, iar 
când m‑am apropiat mi‑a zâmbit. Cu ochii albaștri, 

LUCRURILE 
PĂMÂNTEȘTI
De Koos Stenger

Odată ce Iisus este prietenul tău, nu Îl poți 
pierde niciodată. Poți începe prietenia cu El 
rugându-te:

Dragă Iisus, te rog să vii în viața mea și să 
fii prietenul meu pentru totdeauna. Ajută‑mă 
să îmi găsesc drumul în viață citind Cuvântul 
Tău, să Te cunosc mai bine și să arăt iubire și 
bunătate altora așa cum ai face Tu. Amin.

pătrunzători, m‑a studiat un moment. „Este a ta?”
A scos ceva din buzunar și mi‑a arătat.
Am rămas cu gura căscată. Era zgarda câinelui.
„Am găsit‑o când pescuiam” mi‑a spus el. „Pare 

foarte scumpă”.
„Da, este” am răspuns eu,  mirat. „A pierdut‑o în 

mare cu trei zile în urmă. Nu este Dumnezeu bun?! 
El poate avea grijă până și de cele mai nesemnificative 
detalii din viață”.

„Dumnezeu?” răspunse pescarul. „Ce are de‑a face 
El cu asta?”

„Stai jos” i‑am spus, „și vom vorbi despre asta”.
Iar în acea zi, când am găsit zgarda câinelui, un om 

a găsit prietenia cu Iisus.

Koos Stenger este scriitor liber‑
profesionist în Olanda.
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Cuvântul Meu conține sute de promisiuni pe 
care le poți revendica. Pe măsură ce citești, absorbi 
și revendici aceste promisiuni vei observa că răs‑
punsurile la rugăciunile tale vor face credința ta să 
sporească. Cu cât vei citi, vei absorbi și vei revendica 
mai mult Cuvântul Meu, Eu voi continua să îți 
răspund, să te inspir și să îți dau cele necesare.

Nu spun că credința ta nu se va clătina niciodată 
sau că nu vei trece niciodată prin momente difi‑
cile. Cât timp vei fi în această lume vei trece prin 
momente bune și prin momente dificile. Problemele 
sunt o parte necesară a vieții pământești, însă legă‑
tura ta cu Mine și credința ta în iubirea Mea și în 
Cuvântul Meu vor conta pentru modul în care vei 
face față problemelor cu care te confrunți.

De la Iisus cu dragoste

BOGĂȚII 
NEPIERITOARE


