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DUMNEZEU ÎN
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7 modalități
de încredere

Misterioasa scară
în spirală
Răspunsuri
la rugăciune

Chemarea
O plimbare
cu un prieten

ÎŢI POATE OFERI VIAŢA MAI MULT? POŢI SCHIMBA LUMEA?
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În timpul acestei călătorii numită viaţă ne
confruntăm cu bune și cu rele, cu urcușuri și
coborâșuri și de cele mai multe ori nu știm ce
ne așteaptă înainte. Facem alegerile cele mai
bune și încercăm să trăim cu corectitudine și
grijă pentru alţii, însă în fiecare zi luăm decizii
care ne afectează viitorul deși nu ne este întot-
deauna clar în ce fel.

Lucrul acesta nu este ușor nici în vremuri
simple, iar vremurile în care trăim acum nu
sunt simple. Putem presupune că este o perioa-
dă interesantă pentru istorici, însă pentru noi,
cei care o trăim, fiecare nou an ne aduce alte
incertitudini și riscuri.

Un lucru pe care ne putem baza totuși este
dragostea și grija lui Dumnezeu pentru noi,
chiar și în cele mai întunecate și mai dificile
timpuri. „Dumnezeu însuși a zis:’Nicidecum
n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi’
”.(Evrei 13:5)

În 1939 un tânăr pastor și muzician, pe
nume Ira Stanphill, s-a căsătorit cu Zelma
Lawson, fiică de pastor, care cânta la pian și
avea o voce minunată. Din păcate căsnicia lor

s-a încheiat în 1948 și nu mult după aceea ea a
murit într-un accident rutier. În anii dintre di-
vorţul lor și moartea ei se spune că Stanphill a
căzut în depresie.

Conducea într-o noapte și a început să fre-
doneze un cântec despre incertitudinea viito-
rului și despre încredere în Dumnezeu când nu
înţelegem circumstanţele. Când a ajuns acasă
s-a dus direct la pian și a scris versurile cântecu-
lui „I Know Who Holds Tomorrow”(Știu cine
ţine viitorul), un cântec care a ajuns la inima
multora când se confruntau cu incertitudinea
viitorului.

Dumnezeu nu promite că ar fi ușor să mer-
gem cu El, dar că fiecare zi a vieţilor noastre
este în mâinile Sale! În aceste zile nesigure este
o mângâiere să știi că cel care ne iubește cel mai
mult cunoaște calea și va merge cu noi.

Ce-mi rezervă viitorul
Nu prea am de unde știi,
Dar știu cine ţine viitorul
Și de mâna Lui mă ţin.

NOTAEDITORULUI
PRIVEşTE SPRE ZIUA DE MÂINE
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Azi m-am gândit la ce înseamnă să fii neîn-
fricat. Se vorbește multe despre cum să fii neîn-
fricat, să fii puternic, încăpăţânat, un om hotă-
rât căruia nu îi este frică de nimic. Însă mi-a
venit în minte și un alt fel de neînfricare.

Nu poţi fi neînfricat decât atunci când te
confrunţi cu frica. Nu poţi evita frica, nu o
poţi ignora și nu îi poţi întoarce spatele. Cheia
este să privim drept în faţă toate lucrurile de
care ne temem și să le înfruntăm cu rugăciune,
cerându-i direct lui Dumnezeu să se ocupe de
toate aspectele care pe noi ne înspăimântă.

Mi-ar plăcea să fiu neînfricată și uneori cred
că dacă nu mă gândesc la ceva nu las frica să
intre. S-ar putea să meargă cu temeri mai mici.
Mi-e teamă să nu găsesc un șarpe în garaj de
aceea aprind mereu lumina ca să lumineze în
toate colţurile și atunci nu îmi este frică. Unele
temeri le preluăm de la alţii, de la știri, de pe
internet și e greu să nu ne afecteze și să nu ne
invadeze ziua.

Săptămâna asta fiica mea a zburat până în
partea cealaltă de lume. Ammai auzit de avioa-
ne care s-au prăbușit și mi-a fost greu să-mi stă-
pânesc temerile pentru siguranţa călătoriei ei,

dar m-am străduit. M-am rugat o rugăciune
cuprinzătoare, legată de orice scenariu înfrico-
șător și l-am implorat pe Dumnezeu să o pro-
tejeze. Am aprins o lumânare să-mi reamin-
tească să mă rog continuu. Mi-am petrecut
ziua gândindu-mă la fiica mea, rugându-mă
pentru ea și înfruntând direct toate acele îngri-
jorări. Iar când mi-a spus că a ajuns în siguran-
ţă la destinaţie și avea acolo prieteni care să
aibă grijă de ea, i-am mulţumit lui Dumnezeu
pentru protecţia Lui la fiecare pas.

Necesită credinţă să-ţi înfrunţi temerile, să
crezi că Dumnezeu este într-adevăr în control
asupra tuturor aspectelor vieţilor noastre și că
El este mai presus de toate lucrurile îngrijoră-
toare cu care ne-am putea confrunta. Apoi ele
nu vor mai părea atât de înfricoșătoare când le
confruntăm cu credinţă. Credinţa este ceea ce
ne face neînfricaţi!

JOYCE SUTTIN ESTE PROFESOARă PENSIONARă
şI SCRIITOARE şI TRăIEşTE ÎN SAN ANTONIO,
SUA. URMăREşTE BLOGUL EI HTTPS://
JOY4DAILYDEVOTIONALS.BLOGSPOT.COM/.

JOYCE SUTTIN

Neînfricat
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O abordare înţeleaptă în luarea deciziilor
este un proces în trei pași.

Mai întâi trebui să conștientizezi că tu nu ai
toate răspunsurile și să-i ceri Celui ce le are –
Dumnezeu – să te ajute să iei decizia corectă.

Apoi trebuie să dorești sincer să iei decizia
în concordanţă cu voia Lui în situaţia respecti-
vă. Aceasta este, de obicei, partea cea mai grea
fiindcă necesită să fii dispus să-ţi pui deoparte
ideile și planurile tale și să cauţi voia Lui mai
presus de toate.

În al treilea rând, să primești răspunsul Său.
S-ar putea să vină prin una sau mai multe din
următoarele modalităţi, menţionate aici în or-
dinea importanţei și a încrederii.

Cuvântul lui Dumnezeu. Primul loc în
care să cauţi voia lui Dumnezeu este în Cuvân-
tul Său consemnat în Biblie și în alte scrieri
creștine. Cuvântul Său ne dă principiile care să
ne ajute să luăm decizii creștinești și să găsim
răspunsuri la întrebările și problemele cu care

ne confruntăm în viaţă. „Cuvântul Tău este o
candelă pentru picioarele mele și o lumină pe
cărarea mea”.(Psalmul 119:105)

Vocea Cuvântului lui Dumnezeu. Ţi s-a
întâmplat vreodată să te gândești sau să te rogi
în legătură cu ceva iar Dumnezeu să-ţi amin-
tească de un anumit verset sau pasaj din Scrip-
turi care să-ţi aducă lămuririle Sale asupra ace-
lui lucru? Sau, în timp ce citeai Biblia, un ver-
set sau un pasaj să-ţi vorbească în mod direct,
ca și cum ar fi fost scris special pentru tine în
legătură cu situaţia ta? Dumnezeu aplică Cu-
vântul Său situaţiei tale personale iar tu ai pri-
mit răspunsul pe care l-ai căutat. „Cuvântul lui
Dumnezeu este viu și lucrător”.(Evrei 4:12)

Revelaţii directe. Dumnezeu ne poate călă-
uzi și prin vise și mesaje primite direct de la El
când vorbește inimilor noastre, ceea ce Biblia
numește profeţie. „În zilele de pe urmă, zice
Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste

Include-L pe
Dumnezeu în luarea
deciziilor
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Subiecte demeditație
SĂ AI ÎNCREDERE ÎN PLANUL
LUI DUMNEZEU

Lumea aceasta este atelierul lui
Dumnezeu, în care el face oameni.

– Henry Ward Beecher (1813-
1887)
Viața este o tapițerie: noi suntem

urzeala; îngerii sunt țesătura; iar Dum-
nezeu este țesătorul. Numai țesătorul

vede imaginea de ansamblu.
– Citat din The Angels’Little Instruction

Book, Eileen Elias Freeman, 1994
Cunoașterea supremă este să știm că suntem

înconjurați de mister. Nici cunoaștere și nici speran-
ța pentru viitor nu pot fi pivotul vieții noastre și nu‐i
pot determina direcția. Este făcut în așa fel încât să
fie determinată doar de faptul că permitem sau nu
să fim controlați de Dumnezeu, Cel care se arată
prin noi și atunci când ne supunem voia noastră
Lui.

– Albert Schweitzer (1875-1965)
Să aștepți, deschis pentru orice dezno-

dământ, este o atitudine foarte radicală asu-
pra vieții. Înseamnă să cedezi controlul vii-
torului și să‐L lași pe Dumnezeu să‐ți defi-
nească viața. Lucrul acesta este, într‐adevăr,
o abordare foarte radicală asupra vieții
într‐o lume preocupată de control.
– Henri J. M. Nouwen (1932-1996)
Noi ne concentrăm de obicei asupra a

ceea ce facem sau încotro mergem, însă Dum-
nezeu se concentrează în principal asupra a

ceea ce devenim între timp.
– Mark Batterson (n. 1969)

orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor pro-
roci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri
vor visa vise”.(Fapte 2:17)

Sfătuitori dumnezeiești. Dacă încerci să găsești
voia lui Dumnezeu într-o anumită situaţie ar fi în-
ţelept să ceri sfatul altora mai stabili în credinţă,
care au o relaţie puternică cu Iisus și sunt experi-
mentaţi în căile Sale. „Planurile nu izbutesc când
lipsește o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc
când sunt mulţi sfetnici”.(Proverbe 15:22)

Situaţii și condiţii. Uneori situaţiile evidente in-
dică călăuzirea lui Dumnezeu. Dacă ceva este voia lui
Dumnezeu, El, de obicei, deschide ușa oportunităţii
ca să facă lucrul acela posibil. „Ţi-am pus înainte o
ușă deschisă pe care nimeni n-o poate închide”.(A-
pocalipsa 3:8)

Impresii puternice și convingeri interi-
oare. Acestea sunt uneori numite „mărtu-
ria Duhului”. Sentimentele pot fi înșelă-
toare, dar dacă Dumnezeu dorește să ur-
mezi un anumit curs al acţiunii poate să-ţi
dea uneori o dorinţă puternică să faci lu-
crul acela, sau o convingere interioară că
așa este bine să faci. „Domnul să-ţi fie
desfătarea și El îţi va da tot ce-ţi dorește ini-
ma”.(Psalmul 37:4)

Semne specifice predeterminate. Acestea
sunt numite uneori „lâna”. Poţi uneori să-ţi
verifici decizia cerându-i lui Dumnezeu o
confirmare specifică.

Mai presus de toate, să crezi că Dum-
nezeu te iubește și că dorește să te ajute să
iei decizia bună – cea despre care El știe
că este cea mai bună pentru tine și pen-
tru alţii pe termen lung. Iisus spune:
„Cereţi și vi se va da; căutaţi și veţi
găsi; bateţi și vi se va deschide”.(Matei
7:7) Este o promisiune!
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G.L. ELLENS

Un început neobișnuit
pentru Noul An

Am început anul nou pierzându-mi valiza
în timpul unei călătorii. N-a fost un început
prea bun dar, de fapt, am învăţat foarte multe
din asta.

Mă întorceam din SUA după ce mi-am vizi-
tat nepoţii de Crăciun și îmi cumpărasem și
niște obiecte și vitamine greu de găsit în Indo-
nezia. De aceea valiza era foarte importantă
pentru mine. Mă chinuia gândul pierderii și
speram cu disperare ca Dumnezeu să facă ceva
să o recuperez.

Privind în urmă îmi dau seama că puteam
face unele lucruri mai bine. Când m-am îm-
barcat, personalul companiei aeriene m-a asi-
gurat că valiza mea va ajunge la destinaţie. Dar
la o escală am văzut un semn mare care spunea
„Pasagerii zborurilor internaţionale sunt rugaţi
să-și preia bagajele înainte de îmbarcare”. Eu
am ignorat semnul, gândind că valiza mea este
specială, datorită a ceea ce mi se spusese la îm-
barcare.

Dumnezeu încerca să-mi atragă atenţia asu-
pra semnului. Dar eu am ignorat semnul iar
valiza mea a rămas pe banda rulantă din Cana-
da, iar eu m-am dus fără vreo grijă mai departe!

Când am ajuns la destinaţie și am văzut că
valiza mea lipsea m-am panicat. Din fericire,
șeful departamentului de bagaje m-a asigurat
că vor încerca să localizeze valiza mea și să mi-o
trimită acasă, chiar dacă locuiam la 150 km de

aeroport!
Iar după trei lungi zile de așteptare valiza

mea mi-a ajuns, în sfârșit. Acele trei zile au fost
pline de frustrare și de neputinţă. Mă învinovă-
ţeam că am ignorat semnul din aeroport. Cum
pot să-L urmez pe Dumnezeu dacă nu pot urma
instrucţiunile unui semn? Atunci cineva mi-a
trimis o notiţă prin mediul social cu versetul
„Opriţi-vă și să știţi că Eu sunt Dumnezeu”.(P-
salmul 46:10) Era exact lucrul pe care aveam
nevoie să-l aud. N-aveam ce face decât să stau
liniștită și să depind de Dumnezeu să aranjeze
lucrurile.

Am fost norocoasă că în final mi-am recu-
perat valiza, tocmai din Canada până în Indo-
nezia, și apoi alţi 150 km până la casa mea, la
ţară. Și tot conţinutul era în siguranţă.

A fost cel mai bun început de an pentru
mine că am depins total de Dumnezeu. Mi-am
dat seama că trebuie să fiu mai atentă la „vocea
șoptită” a lui Dumnezeu. M-ar fi scutit de toa-
tă îngrijorarea și stresul dacă aș fi fost mai aten-
tă. Nu vreau să petrec așa și celelalte 364 de
zile!

G.L. ELLENS A FOST MISIONARă şI
ÎNVăţăTOARE ÎN ASIA DE SUD-EST TIMP DE
25 DE ANI. ACUM ESTE PENSIONARă, DAR
CONTINUă Să FIE ACTIVă ÎN MUNCă
VOLUNTARă şI ÎN PASIUNEA EI, SCRISUL.
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KOOS STENGER

„Charley! Unde ești?”
La început nu ne-am îngrijorat. Labradoru-

lui nostru negru în plăcea să alerge prin pădure
în timp ce noi ne plimbam pe cărare, adulme-
când urme de iepuri și trăind viaţa din plin.
Dar unde era acum?

Niciun răspuns. Niciun semn din tufișuri.
În afară de cântecul singuratic al unui cuc și
foșnetul ușor al copacilor, nu se auzea nimic.

Ceva era în neregulă. Prietenul nostru blă-
nos nu se comportase niciodată așa.

Am ieșit de pe cărare și am intrat printre fe-
rigi, tufișuri ţepoase și rădăcini noduroase de
copaci, strigându-i numele cât puteam de tare.

„Charley!”
Un scheunat necunoscut mi-a atras atenţia

în depărtare.
Să fie oare câinele nostru? Inima mi-a luat-o

razna, am continuat să merg până am ajuns la
o acumulare ciudată de apă. Nu era un lac, nu
era un loc unde să stai pe mal și să privești gâș-
tele zburând pe deasupra și să te ducă cu gân-
dul la apele veșnice ale Cuvântului lui Dumne-
zeu.

Era un bazin creat de oameni. Era întune-
cat, adânc, cu margini ciudate, înalte. Și acolo,
încercând cu disperare să se caţere pe marginea
bazinului, era animalul nostru extenuat. Era
aproape să renunţe. Dar când ne-a văzut că ve-
nim, chelălăiturile lui nefericite s-au transfor-
mat în scheunaturi de bucurie căţelească. Am

reușit să-l scot în siguranţă și cât de bucuroși
am fost amândoi în drumul nostru înapoi.

„Charley, unde ești?”
Mi-a amintit de felul cum l-a chemat Dum-

nezeu pe prietenul Lui în Grădina Eden.
„Adam! Unde ești?”
Adam nu căzuse într-un rezervor de apă cre-

at de om. Mâncase din fructul interzis și astfel
a adus blestemul păcatului asupra lumii.
Atunci a apărut Dumnezeu, plimbându-se în
răcoarea zilei, dorind companie și negăsind-o,
fiindcă prietenii Lui nu erau acolo.

Spre deosebire de mine cu câinele meu,
Dumnezeu știa unde se ascundeau Adam și
Eva. Totuși, durerea Lui trebuie să fi fost mai
mare decât a mea. Prietenii Lui preaiubiţi se as-
cundeau de El.

Dumnezeu încă ne cheamă și azi. Cu ace-
leași cuvinte, El ne cheamă pe fiecare dintre
noi, zilnic.

Când citesc aceste cuvinte îmi pun numele
meu acolo. Așa este mai personal. Eu nu încerc
să mă ascund de Dumnezeu, însă câteodată nu
mă ridic la nivelul așteptărilor, dar vestea bună
este că Dumnezeu mă iartă și dorește să vorbe-
ască cu mine în răcoarea zilei, așa cum a făcut
cu Adam.

KOOS STENGER ESTE SCRIITOR LIBER-
PROFESIONIST DIN OLANDA.

CHEMAREA
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Cât timp suntem în viaţa asta ne este greu
să înţelegem de ce permite Dumnezeu durerea,
suferinţa, tragedia și altele ca astea, dar știu,
fără umbră de îndoială, că El poate face ca toa-
te să conlucreze spre bine, așa cum numai El
poate, când noi ne străduim să facem tot ce pu-
tem să-L urmăm pe El.

Cu câţiva ani în urmă aveam o activitate
muzicală, cântam în cămine pentru vârstnici.
Muzica mea era bine primită și mi s-a dus ves-
tea și prin alte cămine din oraș. Îmi făcea plă-
cere să cânt. În fiecare zi exersam cântecele și
învăţam altele noi. Mă ajuta și pe mine să-mi
perfecţionez abilităţile muzicale la chitară și cu
vocea.

Din păcate, odată cu impunerea restricţiilor
din cauza pandemiei de covid, nu am putut
continua cu această activitate. La început n-am
fost prea preocupat, gândind că în scurt timp
lucrurile vor reveni la normal. Dar zilele au de-
venit săptămâni, iar săptămânile au devenit
luni. Curând a trebuit să înfrunt adevărul du-
reros că pentru o vreme, până la o schimbare
dramatică de situaţie, nu mai aveam de lucru
în ceea ce privește reprezentaţiile mele muzica-
le.

Nu numai că îi simţeam lipsa. Aveam mai
mult timp liber și nu știam cu ce să mi-l ocup.
La început m-am simţit descurajat, apoi supă-
rat.

Știam însă că Dumnezeu dorea să mă ridic
cumva deasupra situaţiei, iar sentimentele și
emoţiile negative nu m-ar fi ajutat. Așa că am
început să-i mulţumesc lui Dumnezeu pentru
orice îmi venea în minte. I-am mulţumit că
aveam un loc unde să stau. I-am mulţumit
pentru sănătatea mea și a celor dragi mie. I-am
mulţumit că mă puteam descurca destul de

bine cu tehnologia în ciuda faptului că sunt
orb. Pot să mă descurc cu calculatorul și telefo-
nul mobil cu programe care îmi citesc ce este
scris pe ecran. Cu cât îi mulţumeam mai mult,
cu atât mai liniștit și mai fericit mă simţeam.
Am putut să relaţionez mai bine și cu alţii care
își pierduseră slujbele datorită situaţiei din
lume. Am început să mă rog mai regulat și cu
toată inima pentru alţii.

Cam pe atunci am început să particip la în-
tâlniri creștine și studii biblice pe Zoom. M-a
inspirat foarte mult și mi-a ridicat moralul.
Am început să caut mai mult în Biblie și să me-

STEVE HEARTS

UN ÎNCEPUT
NOU
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ditez asupra nenumăratelor promisiuni ale lui
Dumnezeu.

Într-o zi un membru al grupului nostru on-
line mi-a sugerat să-mi încep propriul grup de
studiu biblic online pe Zoom. „Ai multe de
împărtășit”, mi-a spus ea, „și oamenii chiar au
nevoie, mai ales în vremurile astea”. A trebuit
să-mi iau niște timp de gândire, dar cu cât mă
gândeam mai mult cu atât doream mai mult.

Adevărul era că mi-a plăcut dintotdeauna
Cuvântul lui Dumnezeu și îmi doream să învăţ
pe alţii. Dar nu mă consideram un profesor ca-
pabil. De aceea mă ocupasem cu alte lucruri cu

care mă simţeam mai confortabil, cum era mu-
zica. Dar m-am rugat pentru ideea aceasta
nouă și am putut simţi vocea lui Dumnezeu
spunându-mi că El mă va ajuta. Mi-a arătat
chiar și lucruri practice cum să pot duce acest
proiect la îndeplinire. Știam cum să citesc și să
scriu cu calculatorul, așa că puteam pregăti cla-
sele. Ocazional puteam citi textul cu voce tare
cursanţilor mei dacă îmi cuplam căștile în lap-
top și repetam ce citea programul de citit de pe
calculator. Puteam face același lucru cu ușurin-
ţă și în Zoom.

Împărtășind în felul acesta Cuvântul lui
Dumnezeu m-a ajutat că progresez spiritual și
să mă simt mai împlinit faţă de orice altceva
am făcut în trecut. În ciuda provocărilor aduse
de pandemie, îi mulţumesc lui Dumnezeu că a
luat aceste repercusiuni din viaţa mea și le-a
transformat în ceva bun pentru mine. Dacă aș
fi continuat doar cu activitatea mea muzicală
probabil că nu mi-aș fi găsit această nouă pa-
siune și chemare să îi învăţ pe alţii Cuvântul lui
Dumnezeu.

Ești și tu la sfârșitul unui capitol din viaţa
ta? Nu te lăsa pradă descurajării, ci privește în
sus, numără-ţi binecuvântările și apelează la Ii-
sus. Pentru orice sfârșit El are un alt început;
iar Dumnezeu le permite pe toate să vină în
viaţa noastră pentru ceva bun. „Știm că toate
lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce
iubesc pe Dumnezeu și anume spre binele ce-
lor ce sunt chemaţi după planul Său”.(Romani
8:28)

STEVE HEARTS ESTE ORB DE LA NAşTERE. EL
ESTE SCRIITOR, MUZICIAN şI MEMBRU ÎN
ORGANIZAţIA THE FAMILY INTERNATIONAL ÎN
AMERICA DE NORD.
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12 RUGĂCIUNI
PENTRU
NOUL AN

GABRIEL GARCÍA VALDIVIESO

Rugăciune pentru noi începuturi:

Dragă Doamne, îţi mulţumesc pentru un
nou an și pentru grija și binecuvântările Tale
din anul trecut. Îţi aduc toate speranţele și pla-
nurile mele, proiectele mele neterminate și
chiar dezamăgirile mele. Ajută-mă să nu limi-
tez lucrarea Ta în viaţa mea când îmi planific
anul ce vine. Dă-mi credinţă să mă încred în
Tine și hotărâre să perseverez în acord cu voia
Ta.

Rugăciune pentru obiceiuri:

Dragă Doamne, recunosc că mi-am făcut
niște obiceiuri care nu sunt cele mai bune. Te
rog să-mi amintești când cad în rutine nocive,
care mă fac să pierd timpul, energie fizică sau
mentală, resurse, sau îmi afectează sănătatea.
Ajută-mă să văd ce obiceiuri bune pot să-mi
fac, la ce obiceiuri nesănătoare pot să renunţ și
ce obiceiuri noi pot să dobândesc.

Rugăciune pentru relaţiile cu ceilalţi:

Dragă Doamne, de multe ori felul în care îi
tratez pe alţii este insuficient. Ajută-mă să fiu
mai înţelegător, mai iertător și să cer iertare.
Trimite Duhul Tău să vindece rănile și relaţiile

noastre rupte, să-i pot iubi pe alţii cu aceeași
dragoste cu care mă iubești Tu pe mine.(Vezi 1
Ioan 3:16.) Ajută-mă să închid ochii la greșelile
altora, doar dacă nu cunosc vreun fel prin care
aș putea să-i ajut,(Vezi 1 Petru 4:8.)
amintindu-mi că iubirea este calea cea mai
bună.

Rugăciune pentru cei obosiţi:

Dragă Doamne, ultimii ani au fost marcaţi
de boală, moarte, izolare, frică, anxietate, pier-
derea locului de muncă, probleme economice
și diviziunile din cadrul societăţii noastre. Te
chem să-mi reînnoiești sufletul. Îmi reamintesc
că Tu nu ne dai nicio situaţie prea dificilă dacă
ne bazăm pe Tine și, cu fiecare provocare, Tu
ne dai tăria de care avem nevoie.(Vezi 1 Corin-
teni 10:13) Tu ai promis că jugul Tău va fi bun
și sarcina Ta va fi ușoară.(Vezi Matei 11:30.)

Rugăciune pentru cei singuri:

Dragă Doamne, Tu ești tată pentru cei fără
tată și îi aduni pe cei singuri în familii.(Vezi
Psalmul 68:5-6.) Ajută-mă să lucrez anul aces-
ta alături de tine să alung singurătatea celor
care trăiesc în izolare. Arată-mi modalităţi prin
care să alin suferinţa celor singuri – un copil
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dintr-o familie destrămată, un emigrant depar-
te de familia lui, un părinte singur, cineva în-
temniţat, fără adăpost, bolnav sau bătrân.
Ajută-mă să fiu disponibil și dispus să îi ajut pe
cei care au nevoie să se simtă incluși.

Rugăciune pentru cei suferinzi:

Dragă Doamne, ajută-mă să fiu atent la
plânsetul celor în suferinţă. Ajută-ne să ne ru-
găm mereu pentru nevoile lor și să îi ajutăm
cum putem. Dă servitorilor Tăi tăria să fie mâi-
nile și picioarele Tale și să se ocupe de cei care
suferă din cauza violenţei, foametei, destrămă-
rii familiei sau pericolelor care-i înconjoară.
Astfel să știe „cu fapta și cu adevărul”(1 Ioan
3:18) că Tu ţi-ai amintit de ei când lumea pare
că i-a uitat. Că durerea lor a ajuns la inima Ta;
că ceea ce suferă ei ai suferit și Tu și că Tu înţe-
legi și vei răspunde întotdeauna rugăciunilor
celor care Te cheamă.

Rugăciune pentru vecini:

Dragă Doamne, ajută-mă să-i ajut mai mult
pe cei din vecinătatea mea, să învăţ numele ce-
lor care locuiesc lângă mine, celor care mă ser-
vesc când mănânc în oraș, care îmi fac plinul la
benzinărie sau care îmi învaţă copiii. Ajută-mă
să fiu o binecuvântare pentru cei din jurul meu
și să mă port ca un model al iubirii Tale.(Vezi
Ioan 17:23.)

Rugăciune pentru muncă:

Dragă Doamne, Tu ai credincioși prin fieca-
re oraș și în fiecare sferă economică. Ajută-mă
să fiu conștiincios cu munca mea, să fiu o in-
fluenţă pozitivă și unificatoare la locul meu de
muncă și să întruchipez valorile Tale de sinceri-
tate, dreptate, bunătate, smerenie și conștiin-
ciozitate. Dă-mi motivarea să muncesc nu doar
pentru traiul zilnic, ci și pentru a-i ajuta și pe
alţii să aibă o viaţă mai bună.

Rugăciune pentru unitate creștină:

Dragă Doamne, ajută-mă să creez un cerc

de iubire care să-i includă pe toţi fraţii mei în
credinţă, fără deosebire.(Vezi Fapte 10:34-35.)
Ajută-mă să nu fiu prea ocupat pentru părtășie
cu alţii,(Vezi Evrei 10:25.) știind că acolo unde
suntem doi sau trei adunaţi în numele Tău ești
și Tu cu noi în spirit.(Vezi Matei 18:20.)
Ajută-mă să nu cad în capcana criticii și bârfei,
ci să îi respect pe fiecare dintre copiii Tăi prea-
iubiţi.

Rugăciune pentru protecţie și călăuzire:

Dragă Doamne, călăuzește-mi pașii anul
acesta și ajută-mă să-Ţi urmez exemplul și să
mă străduiesc să fac ce ai face Tu în fiecare situ-
aţie. Luminează-mi calea cu lumina Cuvântu-
lui Său și păzește-mă de rău înconjurându-mă
pe mine și pe cei dragi mie cu îngerii Tăi.(Vezi
Psalmul 91:4,11.) Te rog să mă protejezi de
boli, iar dacă mă îmbolnăvesc, Te rog să mă
vindeci și să mă protejezi de efectele pe termen
lung.

Rugăciune pentru slujire:

Așa cum ne-ai învăţat, dragă Doamne,
ajută-mă să slujesc cu bucurie în orice slujire,
(Vezi Coloseni 3:23.) să fiu un slujitor pentru
alţii,(Vezi Marcu 9:35.) și să pun oamenii îna-
intea câștigurilor materiale. Ajută munca mea
să dea roade, dar în același timp să nu-mi pun
munca mai presus de iubirea Ta și de relaţia
specială pe care o am cu Tine.

Rugăciune pentru relaţia cu Dumnezeu:

Dragă Doamne, ajută-mă să stau aproape
de Tine anul acesta, să vin la Tine pentru îm-
prospătare ori de câte ori mă simt copleșit, să
citesc, să absorb și să meditez asupra Cuvântu-
lui Tău, să nu las nicio zi să treacă fără să petrec
timp în compania Ta.(Vezi Psalmul 27:8.)

GABRIEL GARCÍA V. ESTE EDITORUL EDIţIEI
ÎN LIMBA SPANIOLă A REVISTEI ACTIVATED şI
MEMBRU ÎN ORGANIZAţIA THE FAMILY
INTERNATIONAL ÎN CHILE.



12

Prin 1880, o școală de fete condusă de ordi-
nul catolic Sisters of Loretto în apropiere de
Santa Fe, în statul american New Mexico, avea
nevoie de o scară care să ducă până sus la bal-
conul corului, la cam 6 m înălţime. Au fost
chemaţi mai mulţi constructori să evalueze si-
tuaţia însă niciunul nu a vrut să preia treaba
fiindcă nu era suficient loc pentru o scară clasi-
că.

Călugăriţele s-au rugat o novenă către Sfân-
tul Iosif, cerându-i o scară. În mod tradiţional
novena vine de la cele nouă zile petrecute de
primii discipoli în rugăciune devotată cât timp
au așteptat coborârea Duhului Sfânt de Rusalii
,(Vezi Fapte 1:12-2:4.) și este practicat și în tra-
diţia luterană, anglicană și ortodoxă.

În cea de-a noua zi a apărut un tâmplar pre-
gătit să se apuce de treabă. Venise pe măgar cu
doar trei unelte de bază la el. A lucrat șase luni,
singur, îndoind cu răbdare lemnul în forma
necesară construirii scării, apoi a dispărut îna-
intea petrecerii de inaugurare, plănuite în
onoarea lui și la care ar fi fost plătit. Călugări-
ţele au întrebat printre tâmplarii locali și oame-
nii din oraș, dar nimeni nu-l văzuse.

Scara în spirală este neobișnuită, chiar uni-
că, din unele privinţe. În primul rând nu are
suportul coloanei centrale și nu este făcută cu

CURTIS PETER VAN GORDER

MISTERIOASA
SCARĂ ÎN
SPIRALĂ
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CE E MAI BUN DE‐ABIA URMEAZĂ
KEITH PHILLIPS

Ciudat cum se schimbă percepția noastră pe
măsură ce îmbătrânim. Când eram foarte mic îl
priveam pe fratele meu ca fiind „mare”, deși era
doar cu 18 luni mai mare ca mine. Când eram în
clasa I mi se părea că cei de clasa a IV-a sunt o
formă superioară de viață, deși când am ajuns
într‐a VI-a eram destul de mare să‐mi dau seama
că cei de‐a IV-a erau încă copii.

Părinții mei le știau pe toate până am ajuns
eu adolescent, când, peste noapte, au ajuns
complet neștiutori. Nu mi‐i puteam imagina co-
pii, dar acummi‐e greu să cred că proprii mei co-
pii sunt părinți. Bunicii mei mi s‐au părut întot-
deauna bătrâni, dar acum și eu sunt bunic. Vâr-
sta, amdescoperit eu, poate fi și o simplă atitudi-
ne în fața anilor.

Robert Browning ne‐a dezvăluit secretul ca
să îmbătrânim frumos când a scris:

Îmbătrânește alături de mine!
Ce e mai bun de‐abia urmează,
Ultima parte a vieții, pentru care a fost prima

creată.(Robert Browning,„Rabbi Ben Ezra”, 1864)
Dacă aș fi citit lucrul acesta cu 30 sau 20 sau

chiar cu 10 ani în urmă, nu aș fi înțeles înțelep-
ciunea acestor cuvinte, însă acum sunt entuzias-
mat de ideea noilor experiențe și perspective pe
care le aduce vârsta. Alții din jurul meu care se
vaită de fiecare zi de naștere și se plâng de câte-
va riduri se pot încuraja cu următoarele rânduri
ale poeziei lui Browning:

Timp nostru este în mâinile Sale,
El ce a spus:„Eu am plănuit întregul,
Tinerețea este doar jumătate; încrede‐te în

Dumnezeu: nu te teme, privește totul!”
Credința în Dumnezeu și în planul Său plin de

iubire pentru viețile noastre schimbă totul. Cu
cât trăiesc mai mult în iubirea Sa și cu cât urmez
mai aproape planul Său, cu atât sunt mai sigur
că„ce e mai bun de‐abia urmează”.

cuie sau șuruburi – doar aracet și cepuri de
lemn. Are 33 de trepte, ceea ce ne amintește
de cei 33 de ani trăiţi de Iisus pe pământ.
Chiar și lemnul din care este făcut este neo-
bișnuit de dens și încă nu s-a identificat tipul
de arbore din care provine, deși niște analize
efectuate de Navy lab sugerează că ar fi ceva
înrudit cu o specie de molid ce crește în Alas-
ka.

Un tâmplar observa: „Este o lucrare de
artă magnifică care mă smerește chiar și pe
mine, maestru tâmplar. Ar fi o lucrare pe cin-
ste să realizezi o asemenea scară cu uneltele
moderne. Dar îţi stă mintea în loc de uimire
când te gândești că această minune a fost
construită cu unelte de mână, fără curent și
cu resurse minime.”

Un sfert de milion de vizitatori au venit în
ultima vreme să admire scara și să afle ipote-
zele în legătură cu identitatea tâmplarului
misterios. Personal eu cred că punctul central
al poveștii este că rugăciunile călugăriţelor au
primit răspuns. Îmi amintește de pildele lui
Iisus despre valoarea rugăciunii stăruitoare –
femeia care și-a tot susţinut cazul în faţa ju-
decătorului îndărătnic până a primit ce a ce-
rut și bărbatul care și-a deranjat prietenul la
miezul nopţii pentru pâine pentru musafirul
lui.(Vezi Luca 18:1-8.) Aceste pilde ne învaţă
că este necesar să ne rugăm neîncetat și să nu
renunţăm, să avem încredere în Dumnezeu
să ne ajute.(Vezi Luca 18:1.)

Poate ai și tu „scara” ta care trebuie con-
struită și nu știi cum se va face. Asemenea că-
lugăriţelor, te poţi ruga și ruga din nou, până
când Maestrul Tâmplar face miracolul pe
care doar El îl poate face.

CURTIS PETER VAN GORDER ESTE
SCENARIST şI MIM şI A PETRECUT 47 DE ANI
ÎN ACTIVITăţI MISIONARE ÎN 10 ţăRI. EL şI
SOţIA LUI, PAULINE, TRăIESC ACUM ÎN
GERMANIA.
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Un prieten mi-a povestit de un incident
care s-a întâmplat odată după ce a participat la
un studiu biblic și conducea spre casă. Pe când
era oprit la semafor, un băiat ce făcea livrări pe
motoretă s-a izbit de mașina lui, în spate. Prie-
tenul meu este de obicei puţin cam agresiv și
de aceea primul lui impuls a fost să-l confrunte
pe băiat și să-i ceară despăgubiri pentru stri-
căciunile mașinii. Dar și-a amintit ceea ce toc-
mai citise și studiase din Biblie despre iertare și
a decis să-l ierte pe sărmanul băiat și să-l lase să
plece.

Mi-a spus că a avut un conflict interior să
facă ceea ce nu îi stătea în fire. Însă, până la
urmă, a simţit o liniște interioară că a făcut ce
trebuia.

Dumnezeu ne lasă să trecem prin situaţii de
încercare în viaţă, când credinţa noastră este
testată, și trebuie să decidem dacă procedăm
după voia lui Dumnezeu sau ne lăsăm conduși
de impulsurile noastre. De obicei este mai ușor
să reacţionăm după impulsuri, însă calea lui
Dumnezeu ne modelează caracterul și ne ajută
să ajungem mai mult ca Iisus.

În zilele noastre suntem bombardaţi conti-
nuu cu valorile lumii din jurul nostru. Societa-
tea și multi-media ne oferă informaţii și dis-
tracţie, dar în același timp ne condiţionează să
gândim și să privim lumea dintr-un anumit

punct de vedere. Ca să rămânem solidari con-
vingerilor noastre și să susţinem ce este drept
înseamnă să mergem împotriva curentului.
Lucrul acesta ne poate pune în conflict cu soci-
etatea iar uneori poate duce chiar la ostilitate și
persecuţie. Biblia spune că toţi cei care trăiesc
în credinţă vor suferi persecuţie.(Vezi 2 Timo-
tei 3:12.) Nu se referă doar la persecuţia asemă-
nătoare cu cea a creștinilor timpurii sub Impe-
riul Roman, ci include și adversităţile, dificul-
tăţile și opoziţia cu care ne confruntăm zilnic
când ne susţinem credinţa.

Iisus a promis, de asemenea, că cei care în-
dură dificultăţi și suferinţă în viaţa aceasta vor
conduce alături de El în eternitate.(Vezi 2 Ti-
motei 2:12.) Orice are lumea aceasta de oferit
este efemer și trecător, dar ce are Dumnezeu de
oferit este veșnic.(Vezi 1 Ioan 2:17.)

Când alegem să urmăm calea cea dreaptă
s-ar putea să ne simţim puţin forţaţi într-un ti-
par, așa cum nu suntem în mod firesc. S-ar pu-
tea să fie și o lovitură mortală pentru egoul
nostru. Însă, ca rezultat, ajungem să mergem
mai aproape de Dumnezeu și să aducem roadă
pentru împărăţia Lui.(Vezi Ioan 15:8.)

UDAY PAUL ESTE SCRIITOR LIBER-
PROFESIONIST, VOLUNTAR şI PROFESOR ÎN
INDIA.

UDAY PAUL

CALEA CEA
DREAPTĂ
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Începe să descoperi planul lui Dum-
nezeu invitându‐L pe Fiul Său, Iisus, în
viața ta chiar azi. Te poți ruga această ru-
găciune simplă:

Iisus, cred că Tu ești Fiul lui Dumnezeu și
că ai murit pentru mine. Te rog să vii în ini-
ma mea, să‐mi ierți păcatele și să‐mi dai
darul Tău gratuit al vieții veșnice!
Umple‐mă cu Duhul Tău cel Sfânt și
ajută‐mă să Te iubesc și să‐i iubesc pe cei-
lalți. Amin.

Cartea Rut este o mică comoară ascunsă în
partea istorică a Bibliei. Are doar patru capitole
narative. Un lucru interesant despre această
carte este că deși personajele din poveste îl
menţionează pe Dumnezeu, totuși cartea nu
are nimic profetic, sau nu ne spune nimic din
ceea ce Dumnezeu ar fi zis sau ar fi gândit.

Ni se povestește cum Dumnezeu și-a ţesut
scopul și planul Său în viaţa unor oameni obiș-
nuiţi care făceau lucruri obișnuite. Rut este
nora lui Naomi, a cărei familie evreiască emi-
grase în Moab când în Israel fusese foamete, iar
în anii următori atât soţul cât și fiul ei murise-
ră. Până acum se părea că Naomi nu prea avu-
sese noroc și de aceea, singură pe lume, se ho-
tărî să se întoarcă în Israel.

Rut a ales să meargă cu Naomi, promiţând
să accepte poporul lui Naomi ca pe poporul ei

și Dumnezeul lui Naomi ca Dumnezeu al ei.
La întoarcerea în Israel de-abia supravieţuiau.
Rut s-a dus pe câmp să strângă spice rămase
după secerători. Câmpul aparţinea unui om pe
nume Boaz, care este impresionat de integrita-
tea ei că nu a lăsat-o pe Naomi și se căsătorește
cu ea. Boaz și Rut devin stră-străbunicii Rege-
lui David, strămoșul lui Iisus.

Nu este nimic miraculos în această poveste,
niciun eveniment supranatural, însă mâna lui
Dumnezeu este clar în fiecare parte a poveștii.
Naomi și Rut se străduiesc să supravieţuiască,
trăiesc evlavios, iar scopul lui Dumnezeu pen-
tru ele este împlinit.

Cred că și pentru noi este în mare parte la
fel. Voia lui Dumnezeu nu cade de obicei peste
noi cu mare fanfară; este un scop care se împli-
nește în timp ce noi ne străduim să trăim con-
form adevărului lui Dumnezeu în situaţiile
noastre obișnuite, făcând lucruri de zi cu zi.
Unele vieţi, cum ar fi cea a marelui reformator
Martin Luther, sunt întrerupte dintr-o dată de
o chemare specifică, însă mulţi dintre noi ve-
dem mâna lui Dumnezeu asupra vieţilor noas-
tre cu fiecare pas zilnic pe care îl facem, când
ne dăm fiecare zi în grija Lui.

MARIE ALVERO A FOST MISIONARă ÎN AFRICA
şI MEXIC. ÎN PREZENT EA TRăIEşTE FERICITă
şI ACTIVă CU SOţUL şI COPIII EI ÎN TEXAS,
SUA.

MARIE ALVERO

CARTEA RUT



Doresc să cunoști bucuria și prezenţa Mea în viaţa ta. Eu am răspunsuri
pentru întrebările tale, soluţii pentru problemele tale și înţeleg situaţiile
complexe cu care te confrunţi.

Când Îmi ceri călăuzirea, Eu ţi-o voi da. „Mă veţi căuta și Mă veţi găsi,
dacă Mă veţi căuta cu toată inima”.(Ieremia 29:13. Vezi și Matei 7:7; Iacov
1:5.) Dacă cauţi ajutorul Meu în luarea unei decizii, cere-Mi să te ajut să pui
deoparte ideile și planurile tale.

Eu știu trecutul tău, prezentul și viitorul. Eu înţeleg nevoile și dorinţele
tale, aspiraţiile și temerile tale. Eu cunosc totul despre tine. Cu cât înveţi
mai bine să cauţi și să urmezi planul Meu pentru viaţa ta, vei învăţa cum să
fii în bucuria Mea și cum să găsești împlinire de durată.

Planul Meu sau
planul tău?

DE LA IISUS CU DRAGOSTE


