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N O TA  ED I TO R U LU I
În căutarea adevărului

Iisus a umblat prin Palestina împărtășind 
mesajul Său despre iertarea și iubirea lui 
Dumnezeu și, de multe ori, îi invita pe oameni 
să‑L urmeze. Un exemplu este acest pasaj din 
Evanghelia după Matei:

Pe când trecea pe lângă Marea Galileii, Iisus a 
văzut doi frați: pe Simon, zis Petru, și pe fratele 
său Andrei, care aruncau o mreajă în mare; căci 
erau pescari. El le‑a zis: „Veniți după Mine și vă 
voi face pescari de oameni.” Îndată ei au lăsat 
mrejele și au mers după El.

De‑acolo a mers mai departe și a văzut pe alți 
doi frați: pe Iacov, fiul lui Zebedei, și pe Ioan, 
fratele lui, care erau într‑o corabie cu tatăl lor, 
Zebedei, și își cârpeau mrejele. El i‑a chemat.1

El a continuat să cheme bărbați și femei să i 
se alăture în misiunea Lui și chiar după învierea 
Lui „Iisus i‑a spus lui Petru ’Vino după Mine’.”2

Ce înseamnă să Îl urmezi pe Iisus? Începe cu 
relația noastră cu Iisus și cuvintele Sale. Dacă 
rămânem în cuvintele Lui3 și le lăsăm să ne influ‑
ențeze modul de gândire, vom fi transformați 
prin înnoirea minții noastre.4

Deși creștinii din ziua de azi nu‑L pot urma 
fizic pe Iisus așa cum au făcut ucenicii, Biblia ne 
spune clar că urmarea lui Iisus implică aplicarea 
învățăturilor Sale în viețile noastre. După cum 
a spus Iisus: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu 
sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște 
adevărul și adevărul vă va face liberi”.5

1. Matei 4:18-22
2. Ioan 21:19
3. Vezi Ioan 15:4.
4. Vezi Romani 12:2.
5. Ioan 8:31-32
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UN LOC FOARTE BUN 
DE UNDE SĂ ÎNCEPI

Sally García 

Prima oară când am ținut în mâini o Biblie 
eram o mică fetiță și așteptam în sala de așteptare 
la doctor. Am deschis de la început și am citit 
până la povestea cu Cain și Abel, primul ucigaș 
din istorie. Vai de mine, înfricoșător! am gândit 
eu cu mintea de copil. Apoi am mai pus mâna 
pe Biblie în adolescență și am decis să încep 
de data asta de la urmă! Așa că am citit din 
Apocalipsa. Sunt chestii foarte ciudate! am gândit 
eu, din nou, și am închis cartea, fără să fiu mai 
luminată ca înainte.

La facultate, ca tânără foarte confuză, am pri‑
mit în dar o Evanghelie după Ioan. Preț de două 
zile am citit această carte uimitoare despre viața 
și învățăturile lui Hristos și când am terminat 
puteam simți o transformare a sufletului meu.

În sfârșit găsisem o parte din Biblie pe care să 
o înțeleg și iată că nu a fost nici la început, nici 
la sfârșit, ci undeva pe la mijloc! Învățăturile lui 
Iisus din Evanghelii nu sunt cuvinte obișnuite. 
El le numește „duh și viață”1, iar ele au puterea 
să transforme inimi.

Mai târziu am aflat că Biblia nu este de fapt 

o carte, ci o colecție de cărți. Vechiul Testament 
conține cărți de istorie, poezie și profeție. Noul 
Testament conține Evangheliile, informații 
despre biserica primară, colecții de scrisori și 
se sfârșește cu o carte profetică. Unele scrieri 
ne învață istorie, altele sunt instrucțiuni, altele 
sunt de inspirație sau de devoțiune.

După ce am studiat Evangheliile am fost 
pregătită să încep cu începutul, cu Vechiul 
Testament. Am fost surprinsă de numitorul 
comun al acestor scrieri, faptul că Dumnezeu își 
întinde mâna către oameni cu răbdare, cu iertare 
și cu iubire. „Te iubesc cu o iubire veșnică; de 
aceea îți păstrez bunătatea Mea!”2 Am găsit pro‑
misiuni precum cea dată lui Iosua: „Întărește‑te 
și îmbărbătează‑te. Nu te înspăimânta și nu te 
îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu 
tine în tot ce vei face”3 sau lui Isaia: „Urechile 
tale vor auzi după tine glasul care va zice ’Iată 
drumul, mergeți pe el’ când veți voi să vă mai 
abateți la dreapta sau la stânga”4. Însă ceva totuși 
lipsea.

Apoi a venit Iisus și toate piesele puzzle‑ului 
s‑au potrivit la locul lor. Prin sacrificiul Lui 
pe cruce El ne‑a făcut o cale de împăcare cu 
Dumnezeu, ca păcatele noastre să fie iertate iar 
noi să devenim copii ai lui Dumnezeu, cu o 
moștenire eternă în Rai.

1. Ioan 6:63
2. Ieremia 31:3
3. Iosua 1:9
4. Isaia 30:21
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Când devine 
plictisitor

Peter Amsterdam

Iisus a spus: „Dacă rămâneți în Cuvântul Meu 
sunteți în adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște 
adevărul și adevărul vă va face liberi”.1 Cu toții 
știm că timpul petrecut consecvent citind și 
meditând asupra Cuvântului lui Dumnezeu, 
alături de rugăciune și ascultarea vocii duioase 
a lui Dumnezeu, sunt critice pentru sănătatea 
și productivitatea noastră spirituală. Dar une‑
ori nu suntem atât de consecvenți pe cât ne‑am 
dori. Uneori sărim cititul Bibliei, ne grăbim cu 
rugăciunea și nu căutăm sfatul lui Dumnezeu 
în chestiunile importante.

Din păcate devenim uneori familiari cu 
Cuvântul lui Dumnezeu și începem să‑l luăm 
de la sine înțeles, sau chiar să ne simțim plictisiți. 
În ziua de azi există multe lucruri de citit și 
avem la dispoziție online articole despre aproape 
orice. Lucrul acesta ne poate distrage atenția 
fiindcă celelalte scrieri pot părea mai interesante 
decât Cuvântul lui Dumnezeu sau alte cărți de 
devoțiune. Uneori celelalte cărți par mai aproape 
de subiectele lumii moderne.

Există și blocajul creat de distracțiile lumii 

1. Ioan 8:31-32

de azi, care par mai plăcute și mai relaxante și 
ne pot fura timpul pe care l‑am fi petrecut în 
mod normal citind și studiind Cuvântul lui 
Dumnezeu și alte scrieri de hrană spirituală.

Dacă te chinui cu apatia sau cu plictiseala 
în viața ta spirituală și îți este dificil să te con‑
centrezi când citești Cuvântul lui Dumnezeu și 
simți că viața ta cu El stagnează, atunci să știi că 
nu ești singurul. Mă aventurez să spun că lucrul 
acesta i se întâmplă oricui la un moment dat, iar 
pentru unii este o luptă continuă.

Cred că este chiar mai greu în era modernă să 
fii mulțumit cu simplul studiu liniștit din cauza 
ritmului frenetic al vremurilor în care trăim. 
Nu mai suntem obișnuiți să fim… ei bine… 
atât de liniștiți, iar mințile noastre au tendința 
să hoinărească.

Uneori îți este de ajutor doar să recunoști față 
de tine că ai permis plictiselii să se strecoare în 
viața ta spirituală. Dacă ești dispus să recunoști 
că există o problemă, poți munci să găsești soluții 
și să îmbunătățești situația. Apoi Îi poți cere 
lui Dumnezeu să te călăuzească să te descurci 
mai bine și să‑ți schimbi atitudinea, ca să‑ți 
îmbogățești timpul cu El.
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Iată câteva idei utile pe care le‑am notat eu 
după ce am căutat prin diferite surse online:

•Este o întâlnire, nu este un obicei. Oamenii 
se referă la obiceiul de a citi Biblia zilnic și de a 
se ruga. Însă timpul tău de liniște este de fapt 
o întâlnire cu Hristos cel viu. Nu te concentra 
prea mult asupra aspectelor organizatorice încât 
să pierzi din vedere Persoana. Dacă îți dorești un 
timp de liniște mai semnificativ, atunci privește 
citirea Bibliei și rugăciunea ca un dialog zilnic 
cu Dumnezeu.

•Este un privilegiu, nu este o datorie. 
Amintește‑ți că Dumnezeu te iubește. El dorește 
să petreacă timp cu tine. Nu te concentra asu‑
pra sentimentului de vinovăție că nu ți‑ai făcut 
datoria față de El. Mai bine, oricât timp ai 
avea la dispoziție, în acel timp concentrează‑te 
să‑ți exprimi dragostea și devoțiunea față de 
El. Curând vei descoperi că de‑abia aștepți să 
petreci timp cu Dumnezeu.

•Găsește un plan care ți se potrivește ție. 
Mulți spun: „Iubesc să gătesc dar urăsc să mă 
gândesc ce să pregătesc de cină”. Același princi‑
piu este adevărat și când e vorba de timpul de 
liniște zilnic. De aceea îți poate fi de folos să 

ai un plan de citit zilnic Biblia sau un ghid de 
devoțiune. Atunci nu trebuie să‑ți pierzi timpul 
de liniște cu „pregătirea meniului” și te poți 
„bucura de gătit”.

•Fii creativ, adaugă varietate. Chiar și 
lucrurile bune pot deveni rutine. Ca să‑ți men‑
ții proaspăt timpul cu Dumnezeu, ocazional 
variază abordarea. Citește același pasaj în diferite 
traduceri ale Bibliei. Ține un jurnal de meditații. 
Încearcă un plan prin care să citești Biblia într‑un 
an. Încearcă diferite planuri de citire și studiere 
în profunzime a vreunei cărți din Biblie urmând 
un comentariu.

•Învață să asculți. Rugăciunea nu înseamnă 
doar să îi vorbești lui Dumnezeu; înseamnă să 
și asculți. Fă‑ți timp să stai în liniște în prezența 
lui Dumnezeu și să‑i dai Lui grijile și îngrijoră‑
rile tale. Gândește‑te la cele întâmplate în ziua 
precedentă. Cum observi mâna lui Dumnezeu 
lucrând pentru tine? Gândește‑te la ce ai citit 
din Cuvântul lui Dumnezeu. Ce îți spune El? 
Când iubești pe cineva îți faci timp să asculți 
ce are să‑ți spună.

Iată încă câteva idei pe care le‑ai putea lua în 
considerare dacă ai nevoie de un impuls pentru 
timpul tău de venerație, de rugăciune și de citire 
a Cuvântului lui Dumnezeu.

•Cere‑i lui Dumnezeu să‑ți mărească 
dorința să‑L cunoști pe El mai bine prin citirea 
Cuvântului Său.

•Găsește o traducere a Bibliei care este mai 
clară pentru tine și mai ușor de înțeles. Fie că 
este mai tradițională sau mai contemporană, 
scopul este să‑ți placă să citești și să îți vorbească.

•Citește și venerează împreună cu altcineva, 
cineva față de care să te simți răspunzător și de 
asemenea cu care să poți discuta cele citite.

•Meditează asupra a ceea ce ai citit; cere‑i lui 
Dumnezeu să‑ți arate ce înseamnă pentru tine 
personal și cum se aplică în viața ta.

Relația noastră cu Dumnezeu este asemănă‑
toare cu o relație strânsă cu altă persoană; nu 
poți fi la culmea spiritualității non‑stop. Unele 
lucruri pot fi rutine și este Ok. Când ținem cont 
și de acest aspect ne ajută să nu avem așteptări 
nerealiste față de noi. Și dacă punem în practică 
aceste sfaturi simple putem trece peste perioadele 
ocazionale de plictiseală spirituală.
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Calea spre 
credință

Iris Richard

M‑am născut în 1955 într‑o familie din 
clasa muncitoare. Pe vremea aceea Germania 
se reconstruia după dezastrul Celui De‑al II‑lea 
Război Mondial. „Muncește din greu și strânge 
din dinți” părea să fie motto‑ul familiei mele. 
Viața era dură, lucrurile necesare erau greu de 
procurat, iar părinții mei munceau amândoi, 
lăsându‑ne pe mine și pe sora mea singure 
după‑amiezile după școală. Pe atunci nu se prea 
vorbea despre credință sau rugăciune, nici măcar 
să vorbești despre emoțiile tale.

Dar apoi am fost diagnosticată cu o boală 
musculară cronică care îmi deforma spatele. 
Singură și copleșită de emoție în acele zile de 
tratamente și fizioterapie la nesfârșit, m‑am 
simțit minusculă și nesigură, precum o bărcuță 
purtată încolo și‑ncoace de valurile înspumate.

Cam tot pe atunci o licărire de credință înce‑
pea să‑mi lumineze întunericul. Aveam 12 ani și 
am observat că ori de câte ori cântam imnul lui 
Martin Luther „Ein feste Burg ist unser Gott” 
(„Dumnezeu nostru este o fortăreață puternică”) 
în timpul orelor de religie de la școală, simțeam 
cum inima mi se încălzește și prindeam curaj.

În ziua confirmării mele am mai făcut un 
progres în credință. Am spus mărturia de cre‑
dință și L‑am invitat pe Iisus în viața mea în 
vechea capelă de piatră din satul nostru și era o 
zi ploioasă de toamnă. Această experiență mi‑a 

rămas întipărită în inimă și mi‑a adus niște liniște 
sufletească și încredere.

Mai târziu, precum mulți tineri din vremea 
mea, am plecat în „pelerinaj” prin Orientul 
Mijlociu, India și până în Nepal, în căutarea 
sensului și scopului vieții. Din păcate, după 
aproape doi ani de călătorie cu niște prieteni 
într‑o rulotă rablagită, m‑am trezit rămasă 
singură într‑un orășel din nordul Indiei, în 
convalescență după ce fusesem grav bolnavă de 
hepatită. Într‑o dimineață cețoasă și mohorâtă, 
s‑a întâmplat un lucru foarte curios.

În motelul sărăcăcios în care stăteam am 
întâlnit un grup de tineri misionari care m‑au 
invitat să stau în casa lor până mă făceam bine. 
Bunătatea și dedicarea lor și simpla lor credință 
m‑au mișcat profund.

În timpul devoțiunilor lor de dimineață, mi‑a 
atras atenția un pasaj din Biblie: „Împărăția 
cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă 
într‑o țarină. Omul care o găsește o ascunde; 
și, de bucuria ei, se duce și vinde tot ce are și 
cumpără țarina aceea”.1 Mi‑am dat seama că 
sufletul meu nu era însetat după faimă, succes 
sau bogăție, ci după sens, scop și pace.

De atunci viața mea s‑a desfășurat în feluri 
inexplicabile, am cunoscut atât urcușuri cât și 
coborâșuri, însă comoara credinței pe care am 
găsit‑o cu ani în urmă m‑a purtat prin toate 
furtunile cu încrederea că Dumnezeu este mereu 
cu mine și vrea ce este mai bine pentru mine.1. Matei 13:44
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Piatra mea 
Ebenezer

Dina Ellens 

„Ce e aia?” m‑a întrebat o prietenă arătând 
către piatra maronie de pe bufet. A trebuit să 
zâmbesc, gândindu‑mă cât de ciudat probabil 
că pare acea piatră. Oamenii își expun de obicei 
lucrurile de valoare, sau cel puțin frumoase. În 
schimb eu aveam o simplă piatră de grădină.

„Este piatra mea Ebenezer”, i‑am răspuns. 
„În ebraică Ebenezer înseamnă ’piatră de ajutor’ 
iar în Vechiul Testament poporul lui Dumnezeu 
ridicau câte o piatră în semn de comemorare a 
vreunei victorii sau a vreunui eveniment spe‑
cial. Samuel a ridicat o piatră Ebenezer după 
ce Israelul i‑a înfrânt pe dușmanii filisteni, iar 
Iacob a ridicat o astfel de piatră după visul său 
cu scara care ajungea până în cer.”

Gândul mi‑a fugit în urmă, la o situație nouă 
în care eram eu cea disperată ca Dumnezeu să‑mi 
arate calea. Într‑o dimineață citeam Biblia la 
povestea când Iacov fugea să‑și scape viața de 
fratele lui geamăn, Esau.

În prima noapte Iacov a visat niște îngeri 
care urcau și coborau o scară care ajungea până 
în cer. Apoi a apărut Dumnezeu și i‑a vorbit 
lui Iacov, i‑a dat multe daruri și promisiuni de 
reasigurare, printre care „Eu sunt cu tine; te voi 
păzi pretutindeni pe unde vei merge… căci nu 

te voi părăsi, până nu voi împlini ce‑ți spun”.1

Când Iacov s‑a trezit a doua zi de dimi‑
neață, era uimit și a spus: „Aici este casa lui 
Dumnezeu”. Apoi a luat piatra pe care o pusese 
căpătâi și a pus‑o ca stâlp de aducere aminte... 
Iacov a făcut o juruință și a zis: „Dacă va fi 
Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul 
călătoriei pe care o fac, dacă‑mi va da pâine să 
mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi 
întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci 
Domnul va fi Dumnezeul meu”.2

Citind asta m‑a inspirat să fac și eu o 
promisiune asemănătoare. I‑am promis lui 
Dumnezeu că dacă va avea grijă de mine cum 
a făcut cu Iacov, îmi voi da viața Lui. Pentru 
a „pecetlui înțelegerea” am mers afară și am 
căutat o piatră simplă maro pe care o puteam 
pune să stea vertical, precum piatra lui Iacov, 
și am păstrat‑o ca de aducere aminte.

Chiar dacă prezentul poate părea nesigur 
și amenințător, putem rămâne tari în credința 
în Dumnezeu. El și‑a ținut promisiunile față 
de Iacov din Vechiul Testament și își va ține 
promisiunile și față de noi. Știu asta pentru că 
am trăit‑o în viața mea!

Dina Ellens trăiește în Java de Vest, 
Indonezia, unde este activă în muncă 
voluntară.

1. Geneza 28:15
2. Geneza 28:18-21
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1. Luca 10:38-42
2. Ioan 11:14-15
3. Ioan 11:21-27

Olivia Bauer 

Marta este 
schimbată

Te‑ai simțit vreodată caracterizat în mod greșit 
de alții? Poate că te‑ai aflat într‑o situație în care 
cineva a interacționat cu tine pe baza a ceea ce 
credea că „știe” despre tine (adică, ceea ce a auzit 
despre tine de ici și colo), fără să te cunoască sau 
să te înțeleagă cu adevărat – poate chiar fără să 
te fi întâlnit sau să‑ți fi vorbit vreodată.

Simt că oamenii au tendința să sară la 
concluzii negative despre Marta, sora Mariei, 
bazându‑se doar pe interacțiunea ei cu Iisus 
din Luca 10.

Pe când era pe drum, cu ucenicii Săi, Iisus 
a intrat într‑un sat. Și o femeie, numită Marta, 
L‑a primit în casa ei. Ea avea o soră numită 
Maria, care s‑a așezat jos la picioarele Domnului 
și asculta cuvintele Lui.

Marta era împărțită cu multă slujire, a venit 
repede la El și i‑a zis: „Doamne, nu‑Ți pasă că 
sora mea m‑a lăsat să slujesc singură? Zi‑i, dar, 
să‑mi ajute.”

Drept răspuns, Iisus i‑a zis: „Marto, Marto, 
pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți 
tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și‑a ales 
partea cea bună, care nu i se va lua.”1

Există o lecție vitală ce putem învăța din 
această poveste despre faptele Mariei. Este greu să 
distingem între ce este „bun” și „cel mai bun” iar 
apoi să decidem să lăsăm lucrurile bune pentru 
a le obține pe cele mai bune. Deci merită să 
învățăm să fim precum Maria.

Dar mai există o poveste despre Marta în 
Ioan 11, care ne arată câteva din punctele ei tari.

Ioan 11 este capitolul despre Lazăr, fratele 
Martei și Mariei. Se pare că Iisus era apropiat de 
toți cei trei frați, iar când Lazăr s‑a îmbolnăvit, 
surorile au trimis vorbă lui Iisus, sperând ca 
acesta să vină și să‑l vindece pe Lazăr.

Însă s‑a întâmplat exact invers. Iisus a rămas 
acolo unde era. Lazăr a murit. Apoi Iisus vine 
în Betania, orașul lui Lazăr. 

Când Iisus le‑a spus discipolilor că Lazăr este 
mort, El a spus: „Lazăr a murit. Și mă bucur 
că n‑am fost acolo, pentru voi, ca să credeți.”2
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Pe când se apropia de Betania, Marta i‑a ieșit 
în întâmpinare. Când L‑a văzut pe Iisus i‑a spus:

„Doamne, dacă ai fi fost aici, n‑ar fi murit 
fratele meu! Dar și acum, știu că orice vei cere 
de la Dumnezeu Îți va da Dumnezeu.”

Iisus i‑a zis: „Fratele tău va învia”.
„Știu,” i‑a răspuns Marta, „că va învia la 

înviere, în ziua de apoi”.
Iisus i‑a zis: „Eu sunt Învierea și Viața. Cine 

crede în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 
Și oricine trăiește și crede în Mine nu va muri 
niciodată. Crezi lucrul acesta?”

„Da, Doamne” i‑a zis ea, „cred că Tu ești 

Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să 
vină în lume.”3

Aceste afirmații arată că Marta avea o credință 
puternică. Probabil că era îndurerată de moartea 
fratelui ei, cât și uimită că Iisus nu venise în 
Betania când l‑au chemat prima oară. Iar Iisus 
nu‑i spune direct „Îl voi învia pe fratele tău 
azi!” El nu‑i explică ce voia să zică când a spus: 
„Oricine trăiește și crede în Mine nu va muri 
niciodată”.

Deși nu știa toate detaliile sau ce Îi va cere 
Iisus Tatălui Său, ea s‑a încrezut în Iisus că 
va face ceva ce era spre binele lor. Ea a spus: 
„Știu că orice vei cere de la Dumnezeu Îți va da 
Dumnezeu… cred că Tu ești Hristosul, Fiul lui 
Dumnezeu”.

Iar Lazăr, care fusese mort deja de patru zile, 
se ridică și iasă din mormânt! Este un miracol 
incredibil, care a făcut ca și mai mulți oameni 
să creadă în Iisus.

Aceste două capitole ne dau multe lucruri 
de gândire. Dar în ceea ce privește compararea 
dintre Maria și Marta, eu mă gândesc așa:

Oricine are și puncte tari și puncte slabe. 
Toți avem lucruri cu care ne mândrim și care 
ne plac la noi înșine; lucruri despre care simțim 
că „așa suntem făcuți”, cât și lucruri care ne 
frustrează, sau pe care încercăm să le schimbăm. 
Dar nimănui nu‑i place să fie caracterizat după 
greșelile lui, sau să fie etichetat permanent pe 
baza unei „scăpări” care s‑a întâmplat o dată. 
Nu este corect.

Decât să ne amintim de Marta ca fiind sora 
care „nu a ales partea cea mai bună” și era „prea 
ocupată să slujească” de ce să nu ne‑o amintim 
ca fiind cea care a crezut și s‑a încrezut în Iisus 
în ciuda pierderii enorme pe care o suferise.

Cred că cel mai bine ar fi să fim atât ca Maria 
cât și ca Marta: muncitori, harnici, încrezători, 
cu credință, susținându‑ne convingerile, să ale‑
gem să facem „ce este mai necesar” și să luăm 
decizii care contează cu adevărat pe termen lung.

Olivia Bauer lucrează cu o 
organizație non-profit în Winnipeg, 
Canada. Acest articol a fost adaptat 
după un podcast de pe Just1Thing, 
un site creștin dedicat formării 
caracterului tinerilor.
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Hrană sufletească care te întăreşte 
şi te ajută să creşti. 

Tot așa cum trupul tău are nevoie de hrană ca 
să supraviețuiască și să se întărească și sufletul tău 
are nevoie de hrană spirituală din Cuvântul lui 
Dumnezeu. Această mică analogie apare de multe 
ori atât în Vechiul cât și în Noul Testament: 

Când Iisus a spus: „Omul nu trăiește numai 
cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu”1 l‑a citat de fapt pe Moise. 

În momentele sale de suferință Iov declară: 

UN OM 
MAI BUN

„N‑am părăsit poruncile buzelor Lui; mi‑am 
plecat voia la cuvintele gurii Lui”.2

În Psalmul 119 Regele David îi spune 
Domnului: „Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru 
cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura 
mea!”.3 

Apostolul Petru, scriind primilor creștini, îi 
sfătuiește: „ca niște prunci născuți de curând, să 
doriți laptele duhovnicesc și curat [Cuvântul]”.4

Profunzime în relaţia cu iisus. 

Când Îi ceri lui Iisus să vină în inima ta începi 
o relație personală, minunată și satisfăcătoare 
cu El. El dorește să‑ți fie cel mai bun prieten, 
sfătuitor, profesor, călăuzitor și multe altele! 
Modalitatea prin care poți să‑L cunoști mai bine 
este prin Cuvântul Său. În mod special cele patru 
Evanghelii dezvăluie natura Lui, personalitatea, 
puterea și dragostea Sa. 

Jason Rae și Shannon Shayler

În ce fel te poate ajuta în viață citirea 
Cuvântului lui Dumnezeu?
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El dorește ca relația Sa cu tine să fie în dublu 
sens, o relație în care fiecare parte primește și 
contribuie. Prin citirea Cuvântului vei descoperi 
nu numai ce are El să‑ți ofere dar și ce ar dori 
de la tine. 

Privește cuvintele Sale precum o scrisoare de 
dragoste pentru tine de la Cel care te cunoaște 
și căruia îi pasă de tine mai mult decât oricine 
altcineva. 

adevăr şi libertate. 

Astăzi, oriunde privești, cineva comerciali‑
zează „adevărul” sub forma vreunei cărți noi, 
vreunui program sau vreunui produs nou. Pe 
cine să crezi – și cât de mult te va costa? 

Ei bine, Iisus are articolul autentic. „Dacă 
rămâneți în cuvântul Meu” a promis El „sunteți 
într‑adevăr ucenicii Mei; veți cunoaște adevărul 
și adevărul vă va face liberi”.5 

Poți fi sigur că Biblia spune adevărul. 
Familiarizează‑te cu principiile sale și vei avea 
un standard după care să măsori toate lucrurile. 

Progres în credinţă. 

Credința provine din auzirea și acceptarea 
Cuvântul lui Dumnezeu.6 Ca să progresăm în 
credință și să devenim creștini maturi avem 
nevoie să citim și să credem Cuvântul lui 
Dumnezeu.7 Cu cât îl citești și îl studiezi mai 
mult, cu o minte deschisă și o inimă receptivă, 
cu atât credința și înțelegerea ta vor crește. 

o viaţă în bucuria sa. 

Fericirea de durată se obține prin urmarea 
exemplului de dragoste a lui Iisus, ceea ce știi 
să faci din Cuvântul Său. Iisus a spus: „Dacă 
păziți poruncile Mele, veți rămânea în dragostea 
Mea... v‑am spus aceste lucruri pentru ca bucuria 
Mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie 
deplină”.8

satisfacţie şi linişte sufletească. 

Studiind Cuvântul lui Dumnezeu ajungi să‑i 
înțelegi planurile. Aceasta îți va da credința că, 
în ciuda situațiilor din jurul tău, El are totul 
sub control și vrea ce este mai bine pentru tine. 
„Împrietenește‑te, deci, cu Dumnezeu și vei avea 
pace; te vei bucura astfel iarăși de fericire”.9 Când 
te copleșesc dezamăgirile, obstacolele și necazu‑
rile, fă‑ți puțin timp să citești din Cuvântul lui 
Dumnezeu și vei vedea din nou lucrurile din 
perspectiva corectă. 

răsPunsuri şi soluţii. 

Când ai întrebări Domnul are răspunsuri, iar 
când ai probleme El are soluții. Citind Cuvântul 
scris al lui Dumnezeu sau ascultându‑i călăuzirea 
personală atunci când te rogi, poți găsi puterea să 
înfrunți orice problemă vei avea în viață. Odată 
ce te‑ai familiarizat cu principiile spirituale, cu 
înțelepciunea divină și cu sfaturile practice din 
Cuvântul scris, Domnul te va ajuta să știi cum 
să le aplici pentru întrebările și problemele din 
viața ta. Cuvântul Său va fi precum o lumină 
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care îți va lumina calea.10

descoPeri voia lui dumnezeu. 

Dumnezeu are un plan pentru viața ta. El 
știe ce este cel mai bine pentru tine. Deci, dacă 
înveți să‑L lași să te direcționeze în deciziile tale 
atunci poți avea încredere că El le va rezolva pe 
toate până la urmă. Dar cum poți afla opțiunea 
pe care Dumnezeu o consideră cea mai bună 
pentru o anumită situație? Cum afli „voia lui 
Dumnezeu”? 

Cuvântul lui Dumnezeu din Biblie este voia 
lui Dumnezeu, sigură și revelată. Deci, când 
trebuie să iei o decizie, uită‑te la tot ce a spus 
El înainte. Modelează‑ți decizia după o situație 
asemănătoare din Cuvânt, sau după principiile 
fundamentale din Cuvântul lui Dumnezeu. 
De asemenea îi poți cere lui Dumnezeu să‑ți 
vorbească direct în inimă și să‑ți arate care este 
voia Sa pentru tine și situația ta aparte. 

Cuvântul lui Dumnezeu are, de asemenea, 
puterea să‑ți schimbe punctul de vedere în ceea 
ce privește problemele vieții. Te va face să fii 
„transformat prin înnoirea minții tale, ca să 
poți deosebi bine voia lui Dumnezeu: cea bună, 
plăcută și desăvârșită”.11

exemPle de viaţă creştinească. 

Biblia este plină de istorisiri despre oameni 

obișnuiți, bărbați și femei, care, prin credința și 
dragostea lor de Dumnezeu au reușit să treacă 
prin multe dificultăți și astfel să ocupe un loc de 
cinste înaintea Lui. Exemplele lor ne pot învăța 
multe lucruri și ne pot întări credința. Există, 
de asemenea, și multe istorisiri încurajatoare 
despre dragostea și grija lui Dumnezeu pentru 
copiii Săi, despre protecția Sa și despre suplinirea 
nevoilor lor, cât și exemple despre ceea ce să nu 
facem și despre consecințele violării principiilor 
Sale spirituale. „Și tot ce a fost scris mai înainte, 
a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca, 
prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau 
Scripturile, să avem nădejde”.12

Promisiunile lui dumnezeu. 

Dumnezeu a promis în Cuvântul Său să‑i 
protejeze și să‑i păzească pe copiii Săi, să le dea 
cele necesare traiului și să fie cu ei în momentele 
dificile. Unele dintre promisiunile Sale sunt 
universale, precum: „Oricine va chema Numele 
Domnului, va fi mântuit”.13 Altele au fost făcute 
pentru anumiți indivizi sau grupuri de indivizi 
dar sunt disponibile și pentru alții care se află în 
situații similare și‑i cer lui Dumnezeu să inter‑
vină pentru ei așa cum a făcut pentru ceilalți. 

Pe măsură ce studiezi Cuvântul lui Dumnezeu, 
te familiarizezi cu promisiunile Sale și înveți să 
le revendici în rugăciunile tale. Aceasta arată că 
ai credință în Cuvântul Său.

mai multă dragoste. 

Porunca lui Hristos „să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți”14 este greu de urmat atunci 
când „aproapele” tău – persoana cu care inter‑
acționezi în mod regulat – este un om dificil 
să te înțelegi cu el, darămite să‑l iubești. De 
unde să ai acel „har creștinesc” să treci cu vede‑
rea că șeful e cam dominant, sau colegul cam 
gelos, sau vecinul mai gălăgios, sau ceva chiar 
mai rău? Cum înveți să iubești așa cum a iubit 
Iisus? Pe măsură ce te apropii de Dumnezeu 
prin Cuvântul Său, Duhul Său cel Sfânt te va 
ajuta să fii mai înțelegător, mai milostiv și mai 
tolerant cu ceilalți.15

1. Matei 4:4; Deuteronom 8:3
2. Iov 23:12
3. Psalmi 119:103
4. 1 Petru 2:2
5. Ioan 8:31-32
6. Vezi Romani 10:17
7. Vezi 1 Petru 2:2.
8. Ioan 15:10-11
9. Iov 22:21
10. Vezi Psalmul 119:105
11. Vezi Romani 12:2.
12. Romani 15:4
13. Ioel 2:23; Romani 10:13
14. Matei 22:39
15. Vezi Galateni 5:22-23.
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Pe când eram nouă în viața de credință, am 
petrecut ceva timp în Nova Friburgo, în munții 
din Rio de Janeiro, împreună cu alți doi misio‑
nari. Era un oraș frumos cu arhitectură germană 
și elvețiană, cuibărit între cei mai înalți munți 
din țară.

Obișnuiam să merg în piața centrală și să 
vorbesc cu vânzătorii. Era acolo o tânără femeie, 
pe nume Sara, care mi‑a atras atenția. Scăpase 
de curând de dependența de droguri și își ținea 
Biblia pe tejghea alături de brățările și colierele 
colorate pe care le vindea. Ea mi‑a spus: „Aceasta 
este sabia mea acum”. Credința ei era așa de 
sinceră că m‑a inspirat și pe mine.

Într‑o zi Sara ne‑a rugat să mergem la ea 
acasă să ne rugăm pentru fiul ei. „Are febră și 
bronșită”, ne‑a spus, „dar știu că dacă vă rugați 
pentru el se va vindeca!”

Mai târziu, după‑amiază, ne‑a dus la casa ei 
modestă, unde locuia împreună cu părinții ei 
și fiul ei de un an, care era culcat într‑un pătuț. 
Ea l‑a ridicat și l‑a adus la noi. Am observat că 
prietenii mei nu erau prea siguri ce să facă, dar 

n‑am vrut să rănesc credința Sarei, așa că am 
început să mă rog pentru copil.

Mă mai rugasem de vreo două ori pentru 
vindecare, dar doar pentru mine. Mi‑am întins 
mâinile asupra copilului cuprins de febră, con‑
știentă că era nevoie de un miracol. Am început 
să cer mila lui Dumnezeu și să revendic câteva 
versete din Biblie despre vindecare, pe care le 
memorasem.

Când am deschis ochii băiețelul se împingea 
din brațele Sarei și începu imediat să alerge prin 
casă ca un băiețel normal de un an, perfect sănă‑
tos. Nu mai avea febră, iar Sara a început să‑L 
slăvească pe Dumnezeu.

Locul unde stăteam noi era la jumătate de oră 
distanță, spre deal, departe de luminile orașului, 
și era o noapte înstelată. În timp ce mergeam 
am vorbit cu bunul meu Dumnezeu și i‑am 
mulțumit pentru miracolul pe care L‑a făcut 
și parcă El mi‑a zâmbit prin miile de luminițe 
de deasupra mea. Atunci și acolo am înțeles‑o 
pe femeia care a atins haina lui Iisus. Când a 
primit vindecarea, Iisus i‑a spus: „Îndrăznește 
fiică! Credința ta te‑a tămăduit!”1

1. Vezi Matei 9:20-22.

Rosane Pereira

VINDECAREA

12 13



TU ȘI 
BIBLIA

Marie Alvero

Cu câțiva ani în urmă mi‑a venit în minte 
gândul că am o relație cam superficială cu Biblia. 
M‑a surprins puțin, fiindcă eu mi‑am petrecut 
toată viața urmând Biblia. Știam multe versete și 
povești biblice și știam la perfecție interpretarea 
unor versete, dar mi‑am dat seama că mai erau 
multe altele de care nu aveam nicio idee.

Deci, am făcut ceva ce nu făcusem niciodată. 
M‑am hotărât să citesc Biblia din scoarță în 
scoarță. Am folosit o aplicație de pe mobil să 
mă ghideze și să mă țină în program. Mi‑a fost 
teamă că voi renunța când voi ajunge la cărțile 
și pasajele mai „dificile”, de aceea m‑a ajutat să 
urmez programul zilnic prestabilit.

Mi‑a plăcut să descopăr simetria dintre 
Vechiul și Noul Testament și mi‑am dat seama 
că primul este esențial pentru înțelegerea desă‑
vârșită a mesajului celui de al doilea. Multe 
din predicile și pasajele importante ale Noului 
Testament au fost prezentate unor oameni care 
erau familiari cu Vechiul Testament, iar scopul 
era să stabilească dacă Iisus era împlinirea pro‑
misiunilor și profețiilor din Vechiul Testament.

Dumnezeu ne ia pe fiecare dintre noi din 
punctul în care suntem în călătoria noastră cu 
El. Studierea Cuvântului Său este cea mai bună 
modalitate de a‑L cunoaște mai bine și de a lăsa 
lumina Lui să strălucească în inimile și în viețile 
noastre. Știu că eu am permis multor altor voci să 
vorbească inimii mele – multe dintre acestea erau 

voci bune, un ecou al adevărului lui Dumnezeu, 
însă nu era același lucru cu Cuvântul Său.

Iată câteva lucruri care m‑au ajutat pe mine 
în relație cu Biblia:

•Petrece timp cu oameni pasionați de Biblie, 
iar pasiunea lor te va inspira și pe tine. Eu cunosc 
niște oameni care iubesc să citească Biblia și 
să descopere noi adevăruri. De asemenea am 
ascultat podcast‑uri ale unor cercetători serioși 
ai Bibliei, ceea ce m‑a motivat să progresez și să 
învăț tot mai multe despre ceea ce îmi spune 
Dumnezeu în acele pagini.

•Pur și simplu citește. Ia în mână o Biblie 
și citește câte puțin în fiecare zi. Credeam că 
studierea Bibliei trebui să fie mai complicată. 
Credeam că am nevoie de un plan, de un curri‑
culum, etc. Toate acestea sunt super, dar dacă 
nu le ai, pur și simplu citește. Unele Biblii au o 
mică introducere la începutul fiecărei cărți să te 
ajute să înțelegi mai bine despre autorul cărții și 
despre cei cărora le‑a fost adresată inițial.

•Dacă ajungi la un pasaj pe care nu‑l înțelegi, 
întreabă un prieten sau un mentor care este 
familiar cu Scriptura, sau caută o explicație sau 
un studiu online.

•Nu renunța. Este o relație pe termen lung. 
Fă‑ți un obicei zilnic să deschizi Biblia, să citești, 
să meditezi și să lași mesajul să îți pătrundă în 
minte și în inimă.
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1. Vezi 2 Corinteni 10:5.
2. Vezi Eclesiastul 4:12.
3. Vezi Evrei 4:12.

Iisus îți poate ierta toate păcatele și îți poate 
da un început nou prin viața Sa, prin iubirea Sa, 
Duhul Său și prin energia care o pune în tine. 
Deschide-ți inima și spune:

Iisus, Te primesc ca Domn și Mântuitor. Te rog 
să mă ierți de greșelile mele și să mă ajuți să am 
un început nou. Te rog să mă umpli cu Duhul 
Tău și cu viața Ta. Vreau să cred în Tine și să am 
încredere în Tine și să Te iubesc. Te rog să mă ajuți 
cu aspectele care lasă de dorit în viața mea. Amin.

Chris Mizrany

Unealta mea 
multifuncțională

Recent am încercat să citesc mai mult din 
Biblie. Am mai citit‑o din scoarță în scoarță, însă 
ceva m‑a inspirat să o citesc din nou și mi‑am 
făcut un plan zilnic pentru asta.

Este vorba de briceagul meu elvețian.
În fiecare seară, înainte să merg la culcare, îmi 

pun briceagul, portofelul și mobilul pe noptieră 
alături de Biblia mea. Într‑o seară mi‑a venit 
un gând că aceste lucruri au multe asemănări.

Eu îmi folosesc briceagul în fiecare zi, sau 
chiar de mai multe ori pe zi. Are în el cuțit, 
firiz, desfăcător de conserve, forfecuță, tirbușon 
și multe altele. Unele dintre acestea, precum 
cuțitul, le folosesc zilnic, altele mai rar. Toate 
sunt unelte de calitate și când am nevoie de ele 
își fac treaba. Sunt garantate pe viață.

Biblia este și ea un pachet de unelte, dar pe 
unele le țin împachetate și nefolosite, sau poate 
chiar uitate. Știu că sunt valoroase, însă această 
mică analogie m‑a ajutat să redescopăr bucuria 
studiului, chiar dacă uneori îmi este greu.

Briceagul are nevoie de întreținere, curățare, 
ungere și ascuțire, încât uneltele să funcționeze 
optim. În același fel, cunoștințele biblice trebuie 

actualizate, împrospătate și, mai presus de toate, 
folosite.

Când citesc un pasaj nou îmi imaginez că este 
asemănător cum scot o unealtă din briceag și mă 
asigur că este ascuțită și pregătită să fie folosită. 
Vreau să pot să mă încred în fiecare promisiune 
tot așa cum mă încred în aceste unelte.

Fie că trebuie să tai o creangă ce‑mi stă în 
cale1 sau să împletesc cu atenție un fir ca să repar 
ceva2, am uneltele potrivite. Dacă trebuie să tai 
ceva cu precizie3 am uneltele potrivite.

Mă rog ca în timp Biblia să devină și mai 
mult parte din mine și să o folosesc la capacitate 
maximă, așa cum a intenționat Creatorul ei.

Ea vine cu o garanție eternă.
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Victoriile, bătăliile, triumfurile, testele, pro‑
blemele și obstacolele cu care te confrunți sunt 
toate parte din viață. Toată lumea se confruntă 
cu probleme, însă Eu sunt omul cu răspunsurile 
și pentru fiecare problemă există întotdeauna o 
soluție, sau chiar mai multe. Din fiecare dificul‑
tate poți învăța o lecție și poți obține o victorie. 
Cu fiecare test câștigi o mărturie. Dacă cei ce 
Mă urmează apelează la Mine, se bazează pe 
Mine și Mă cheamă în ajutor atunci Eu le voi 

CAUTĂ 
FAȚA 
MEA

De la Iisus cu dragoste

1. Vezi Efeseni 3:20.

răspunde cu siguranță și le voi da ce au nevoie.
Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, 

și sunt capabil să fac cu mult peste ceea ce îmi 
ceri și ce îți imaginezi!1

Deci, încredințează‑Mi fiecare grijă și 
lasă‑Mă să te ajut să cari povara. Petrece timp 
cu Mine în fiecare zi – timp în care să vii în 
prezența Mea, să cauți fața Mea și să‑Mi permiți 
să te umplu cu pacea Mea.


