
ÎŢI POATE OFERI VIAŢA MAI MULT? POŢI SCHIMBA LUMEA DIN JURUL TĂU?

CREDINȚA ÎN 
MOMENTELE 
DE CRIZĂ
Continuă să crezi  
și să te încrezi

Pacea lui Dumnezeu
Poate fi și a ta!

De ce suferim?
Răspunsuri la întrebarea  
veche de când lumea



Ediție specială

N OTA  E D I TO RU LU I
Mereu cu tine

Cât timp suntem pe acest pământ ne putem aștepta să trecem și prin 
momente dificile. Vestea bună însă este că nu trebuie să trecem prin ele singuri. 
Dumnezeu promite să fie mereu cu noi. „Chiar dacă ar fi să umblu prin valea 
umbrei morţii, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine”.1

El dorește să audă despre greutățile noastre și să‑I dăm îngrijorările noastre, 
ca apoi să ne aducă speranță în inimă, pace în suflet și tărie în viață.2 Dar, 
bineînțeles că Dumnezeu nu este interesat doar de necazurile noastre; El dorește 
ca noi să vorbim cu El despre orice, de la cele mai mici victorii până la cele mai 
mari temeri și tot restul.

Odată ce Iisus vine în viețile noastre, prezența Sa rămâne mereu cu noi. 
Uneori Îl putem simți, alteori nu, însă prin credință putem spune precum Regele 
David din vechime: „De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar 
Domnul îl scapă întotdeauna din ea”.3 Deși David a avut momentele lui de 
dificultate, atunci când s‑a simțit copleșit,4 a știut că Dumnezeu nu îl va părăsi 
în momentele grele. – Și tot așa nu ne va părăsi nici pe noi.5

Sperăm ca această ediție specială a revistei să fie o binecuvântare și o încurajare 
pentru tine că orice s‑ar întâmpla, nu ești niciodată singur!

1. Psalmul 23:4

2. Vezi 1 Petru 5:7.

3. Psalmul 34:19

4. Vezi Psalmul 61:2.

5. Vezi Evrei 13:5.
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1. Vezi Evrei 11:1.

2. Vezi Evrei 13:5.

3. Matei 14:28

Indiferent cât de devastatoare, 
ireversibile sau fără de speranță par 
lucrurile când te confrunți cu o difi‑
cultate majoră sau o situație ce îți 
pune viața în pericol, poți alege să te 
încrezi activ în Iisus și să refuzi să dai 
drumul acelei încrederi. Credința nu 
înseamnă lipsa fricii; credința este cea 
care depășește frica.

Credința este o încredere neclin‑
tită în lucrurile nădăjduite. Dacă am 
avea deja un lucru atunci nu am mai 
spera pentru el. Credința este garanția 
lucrurilor pe care nu le vedem.1 Nu am 
avea nevoie de o garanție că ceva este 
real dacă l‑am vedea cu ochii noștri.

Știm că în final, în viața de apoi, 
Dumnezeu va face ca toate să fie bine, 
însă aceasta nu diminuează îngrijo‑
rările că ne‑am putea confrunta cu 
situații dureroase sau chiar cu moar‑
tea. Pe moment nu te confrunți cu 
viața de apoi, ci cu prezentul.

Poate fi înfricoșător să te afli într‑o 
situație rea și să nu vezi nicio cale 
firească de a ieși din acea dilemă. Însă 
atunci intră în scenă credința. Trebuie 
să continui să crezi și să te încrezi, 
indiferent de cum arată situația.

Trebuie să continui să mergi pe calea 
solidă a ceea ce ți‑a spus Dumnezeu 
să faci în ciuda circumstanțelor înfri‑
coșătoare, știind că indiferent cât de 
rele sau fără de speranță par lucrurile, 
Iisus te are în mâinile Sale.

Poate te sperie lucrurile cu care te 
confrunți. Poate nu vezi nimic ce poți 
să faci să repari situația în care te afli. 
Însă intervenția lui Dumnezeu în viața 
ta nu se bazează pe încrederea ta în 
tine. Se bazează pe credința ta în El și 
pe încrederea ta în puterea, bunătatea 
și dragostea Lui nelimitate.

Trebuie doar să crezi că Dumnezeu 
poate aduce ce este mai bine la vremea 
știută de El și în felul Său, fie că este în 
viața asta, fie în cea viitoare, fiindcă ai 
încredere în El. Credința știe ce este cel 
mai important de știut: Dumnezeu nu 
te va lăsa și nu te va părăsi niciodată.2

Niciunul dintre noi nu știm ce 
urmează în viitor. De obicei nu știm 
dacă dificultatea sau suferința cu care 
ne confruntăm va trece într‑un minut 
sau într‑o lună, sau va dura toată viața 
noastră. Ceea ce știe credința este că 
Iisus ne va mângâia și va merge alături 
de noi.

Iisus este mândru de noi când 
privim la valurile și la vânturile difi‑
cultăților și facem așa cum a făcut 
Petru cu El. Petru i‑a spus lui Iisus: 
„Poruncește‑mi să vin la Tine pe ape”.3 
El era pregătit să sară în mijlocul pro‑
vocărilor fiindcă văzuse puterea lui 
Dumnezeu în Iisus și era dispus să se 
lase pe mâinile Sale, încrezător că nu 
îl vor lăsa la nevoie.

Care sunt provocările tale? Ce 
situații imposibile se arată în viața ta? 
Vei păși și tu pe ape să‑L întâlnești 
pe Iisus, astfel încât puterea Sa să se 
arate în viața ta? Fă pasul credinței, 
iar dacă vei simți uneori că te scufunzi 
nu trebuie decât să Îl strigi iar El te 
va scoate la liman, la momentul și în 
felul Lui perfect.

CREDINȚA ÎN 
MOMENTELE 
DE CRIZĂ

De Maria Fontaine
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1. Vezi Matei 6:33.

2. Psalmul 46:1

Câştigi tărie, curaj şi încredere 
cu fiecare situație în care îți 
înfrunți frica. Trebuie să faci 
ceea ce crezi că nu poți face. 
– Eleanor Rosevelt

Cu câțiva ani în urmă, chiar înainte 
de Crăciun, am fost implicat într‑un 
accident de mașină în care aproape 
că era să‑mi pierd viața. Am avut o 
leziune la măduva spinării la vertebra 
T4, în urma căreia am rămas paralizat 
de la brâu în jos și imobilizat în căru‑
cior cu rotile.

Nimic nu te poate pregăti să 
înfrunți realitatea când ajungi para‑
plegic și cu dizabilități, mai ales faptul 
că trebuie să depinzi aproape complet 
de alții pentru ajutor. Dintr‑o dată 
lucruri care ți se păreau foarte firești 
și nu le băgai în seamă, cum ar fi să 
te dai jos din pat și să mergi la baie, 
nu îți mai sunt posibile pentru că 
trupul tău refuză să funcționeze. Te 
năpădesc întrebările, iar frica, îndoiala 
și anxietatea pot pune stăpânire pe 

tine. Este ca și cum ai avea un vis urât 
și te chinui să te acomodezi cu ceea 
ce se întâmplă dar speri că în curând 
te vei trezi.

Familia și prietenii m‑au încura‑
jat și mi‑au fost alături, dar în final 
alegerea dificilă de a rămâne optimist 
și de a‑mi continua viața mi‑a rămas 
mie. Totuși, din experiența mea pot 
spune că este posibil să continui și să‑ți 
urmezi visele.

Este greu să te confrunți cu dez‑
amăgirea și ai vrea să le poți desluși 
pe toate, dar când te confrunți cu 
ceva ce omul sau banii nu pot repara 
atunci la cine găsești răspunsurile? Eu 
nu am avut la cine să apelez decât la 
Dumnezeu. Prietena mea mi‑a dat o 
Biblie și mi‑a spus că în ea voi găsi 
răspunsurile pe care le căutam.

„Căutați mai întâi Împărăția lui 
Dumnezeu” am citit „iar El vă va da 
tot ce aveți nevoie”.1 Am început să‑mi 
fac eu partea mea din înțelegere iar 

Dumnezeu a fost conștiincios să și‑o 
țină pe a Lui. Am aflat că El nu este 
surprins de momentele noastre de 
durere și de cădere; de fapt El așteaptă 
în liniște să‑L chemăm ca să ne lumi‑
neze întunericul. Una este să fii creștin 
și alta este să cunoști cu adevărat cine 
este Iisus.

Dumnezeu mi‑a arătat că‑i pasă de 
starea sufletului meu tot atât de mult 
ca de starea trupului meu paralizat. 
Înainte de accident eram distras ușor 
de lucrurile din lumea asta și îmi luam 
fericirea și siguranța din ele. Acum 
știu că niciuna din ele nu se compară 
cu dragostea lui Iisus, care ne alină 
complet.

El va vindeca rănile și bolile sufle‑
telor noastre și va planta semințele 
speranței în situațiile cele mai dificile. 
Lumina Lui va străluci în văile cele 
mai adânci. „Dumnezeu este adăpostul 
și sprijinul nostru, un ajutor care nu 
lipsește niciodată în nevoi”.2

ÎNTĂRIT PRIN 
PUTEREA LUI 
DUMNEZEU

De Allan Tabaro
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1. Psalmul 55:22

2. 1 Petru 5:7

3. Ioan 14:27

4. Vezi Filipeni 4:7.

5. Matei 11:30

6. Proverbe 18:10

ÎNGRIJORAT?

De Peter Amsterdam

EȘTI 

În Filipeni 4:6‑7, apostolul Pavel 
spune bisericii: „Nu vă îngrijorați 
de nimic; ci, în orice lucru, aduceți 
cererile voastre la cunoștința lui 
Dumnezeu, prin rugăciuni și cereri, 
cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, 
care întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile și gândurile în Hristos Iisus”.

Trăim într‑o lume cu un ritm tot 
mai rapid al schimbărilor, iar schim‑
barea aduce nesiguranță. Nesiguranța 
are tendința să aducă îngrijorare, stres 
și un sentiment general de neliniște. 
Nesiguranța și neliniștea au tendința 
să‑ți fure bucuria și credința și să te lase 
nervos, distras și extenuat emoțional.

Există câteva promisiuni minunate 
în Biblie pe acest subiect, promisiuni 
cu sfaturi atât spirituale cât și fizice.

„Încredințează‑ți soarta în mâna 
Domnului și El te va sprijini. El 
nu va lăsa niciodată să se clatine cel 
neprihănit”.1

„Și aruncați asupra Lui toate îngri‑
jorările voastre, căci El însuși îngrijește 
de voi”.2

„Vă las pacea, vă dau pacea Mea. 
Nu v‑o dau cum o dă lumea. Să nu 
vi se tulbure inima, nici să nu se 
înspăimânte”.3

Să ne încredințăm soarta în mâinile 
Lui și să nu ne îngrijorăm de nimic 
este mai ușor de zis decât de făcut, iar 
ca să învățăm să nu ne lăsăm pradă 
îngrijorării este un proces ce implică 
mai mulți pași practici. Trebuie să ne 
străduim în mod conștient să ne dăm 
poverile Domnului. Trebuie să învă‑
țăm să ne predăm Lui toate temerile și 
îngrijorările noastre. Trebuie să medi‑
tăm asupra Cuvântului lui Dumnezeu 
și să stăpânim arta de a ne concentra 
gândurile asupra lucrurilor lăudabile, 
nobile, adevărate, onorabile și drepte.4 
Trebuie să ne înlocuim obiceiurile rele 
cu altele bune care să ne conducă către 
un stil de viață sănătos.

Unii oameni presupun că odată 
ce ești creștin și îți pui încrederea 
în Domnul, El te protejează în mod 
automat de lucrurile rele. Însă încre‑
derea nu funcționează în felul acesta. 
Încrederea nu elimină problemele, 
stresul sau dificultățile care ar putea 
apărea, însă ne dă o fundație solidă 
pentru siguranța noastră: Dumnezeu. 
Încrederea ne dă modalitatea de elibe‑
rare de îngrijorare: Dumnezeu.

Pe mine mă ajută să recitesc 
promisiunile lui Dumnezeu să‑mi 
reamintesc de iubirea Lui necondi‑
ționată pentru mine. El mă iubește. 
El te iubește. El se îngrijește de noi și 
dorește să ne ajute. El a promis că va 
avea grijă de noi. Când ne punem pe 
noi și cei dragi nouă în grija Sa, putem 
ști că este cel mai bun loc posibil.

Există și sfaturi practice bune, cum 
ar fi să‑ți scrii îngrijorările și neliniștile. 
Te ajută mai ales atunci când ai multe 
pe cap. Simpla lor enumerare îți aduce 
alinare. Scrie‑ți îngrijorările iar apoi 
dă‑le lui Iisus. Roagă‑te zilnic pentru 
lista ta. Găsește câte o promisiune din 
Biblie pentru fiecare lucru, sau pentru 
toată lista în general.

Dacă am putea privi mai mult 
lucrurile din perspectiva cerească 
ne‑am bucura mai mult de călătoria 
vieții. Cu siguranță problemele vieții 
nu sunt „ușoare”. Însă Iisus promite să 
ne dea puterea să ne purtăm poverile. 
El spune: „Căci jugul Meu este bun 
și sarcina Mea este ușoară”.5 Când ne 
luăm puterea din puterea Sa, putem 
avea pace în mijlocul furtunii și bucu‑
rie profundă chiar și în situații dificile.

Iisus este sursa liniștii noaste. El 
este „un turn tare” în care putem 
„alerga și fi la adăpost”.6
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1. Vezi Marcu 4:35-41, tradus din engleză

2. Matei 22:39

3. Matei 11:28

4. Isaia 40:31

PACEA LUI 
DUMNEZEU

Subiecte de meditaţie

Pacea interioară
Și pacea lui Dumnezeu, care întrece 

orice pricepere, vă va păzi inimile și 
gândurile în Hristos Iisus. – Filipeni 4:7

♦
Dacă nu găsim liniștea interioară, 

atunci confortul exterior nu ne va fi 
de prea mare ajutor, precum un pantof 
de aur într‑un picior suferind. – John 
Bunyan

Să ai pace nu înseamnă să nu ai 
probleme, ci să îl ai pe Dumnezeu.  
– Autor necunoscut

♦
În viața noastră de zi cu zi putem 

deveni foarte ușor stresați, presați 
și confuzi. Dar ne putem opri în 
orice clipă și putem intra în prezența 
Duhului lui Dumnezeu prin rugă‑
ciune și meditație, iar acolo ne putem 
găsi pacea și împrospătarea. – Maria 
Fontaine

♦
Inimă, dragă inimă, nu mai fi 

tulburată,
Dragostea lui Dumnezeu va șterge 

orice pată;
Iar tu iubește, iar și iar, și doar 

așteaptă. 
– Edith Willis Linn

♦
Iisus dormea în barcă. Valurile 

au început să se înalțe, vântul sufla 
cu putere, iar furtuna lovea mica 
ambarcațiune. Ucenicilor Lui le era 
frică: frică de vânt, frică de valuri și 
se temeau pentru viețile lor. Atunci 
au venit la Iisus, L‑au trezit și L‑au 
implorat să‑i ajute. Răspunsul era în 
puterea Lui. „Liniștiți‑vă” și s‑a făcut 
liniște. Vântul a încetat și a fost liniște.1 
Indiferent de cât de mare este furtuna 
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DAR TU?

Dacă îți este greu să găseşti acel loc de linişte şi de odihnă în prezența lui 
Dumnezeu, te invităm să-L primeşti pe Fiul Său, pe Iisus, în inima ta. El spune: 
„Veniți la Mine, toți cei trudiți şi împovărați, şi Eu vă voi da odihnă”.3 Îl poți primi 
pe Iisus chiar acum rugându-te această simplă rugăciune:

Dragă Iisus, Îți mulțumesc că ai murit pentru mine ca eu să am viața veșnică. Te 
rog iartă‑mă pentru toate relele și lucrurile neiubitoare pe care le‑am făcut. Vino în 
inima mea, dă‑mi darul Tău al vieții veșnice și ajută‑mă să cunosc iubirea și pacea 
Ta. Îți mulțumesc că mă auzi și îmi răspunzi la rugăciune și că ești cu mine de acum 
și pentru totdeauna. Amin.

A R I P I  P R I N  G R E U TĂȚ I
De Virginia Brandt Berg

Indiferent cu ce obstacole te confrunți există o cale de a trăi şi de a le depăşi. 
Când situația devine copleşitoare Dumnezeu dă copiilor Săi aripi. Sunt aripi 
formate prin greutăți.

Există parcă o forță gravitațională în lumea asta bătrână, o forță care încearcă 
în fiecare zi să ne tragă în jos. Dar există şi o forță care ne poate trage în sus şi 
ne poate înălța până la inima lui Dumnezeu. „Dar cei ce se încred în Domnul 
îşi înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii; aleargă şi nu obosesc; umblă şi nu 
ostenesc”.4 Cei care aşteaptă în prezența Domnului, în rugăciune şi în Cuvântul 
Său, se înalță în sfere de linişte şi odihnă.

Când eşti epuizat de toate dificultățile, zboară la Dumnezeu. Dumnezeu are 
pentru tine victoria. Dumnezeu are răspunsurile la problemele tale. Zboară la 
Dumnezeu pentru odihna pe care a promis-o. Zboară pe aripile rugăciunii şi ale 
credinței şi vei primi alinarea pe care numai El o poate da.

vieților noastre și noi putem găsi pacea 
dacă apelăm la Iisus pentru ajutor Său. 
– Marge Banks

În pace cu cei din jurul nostru
Trăiți în pace; și Dumnezeul 

dragostei și al păcii va fi cu voi.  
– 2 Corinteni 13:11

♦
Toate lucrările de dragoste sunt 

lucrări de pace. … Pacea începe prin‑
tr‑un zâmbet. – Maica Tereza

♦
Iisus ne‑a dat cheia pentru fericire 

și armonie atunci când ne‑a spus: „Să 
iubești pe aproapele tău ca pe tine 

însuți”.2 Și nu uita că „aproapele” nu 
se referă doar la cel care trăiește lângă 
tine, ci la toți aceia pe care El ți‑i aduce 
în cale. – Alex Peterson

Pace într‑o lume a conflictului
Ferice de cei împăciuitori, căci ei 

vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.  
– Matei 5:9

♦
Noi așteptăm cu nerăbdare acea 

lume în care puterea iubirii va înlo‑
cui iubirea de putere. Atunci lumea 
noastră va cunoaște binecuvântările 
păcii. – William E. Gladstone

Pacea nu este o stare a relației dintre 
națiuni, ci o stare a minții, adusă de 
liniștea sufletului. Pacea nu este sim‑
pla absență a războiului, ci o stare a 
minții. Doar oamenii pașnici pot găsi 
pacea de durată. – JawaharlalNehru

În pace cu Dumnezeu
Deci, fiindcă suntem socotiți nepri‑

hăniți, prin credință, avem pace cu 
Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus 
Hristos. – Romani 5:1

♦
„Cine se teme de Domnul are un 

sprijin puternic în El și copiii lui au un 
loc de adăpost la El”. – Proverbe 14:26
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AUTO-CONSERVARE?
De Peter Amsterdam

Am văzut odată un serial TV care avea loc în Marea Britanie la începutul 
Celui de‑al Doilea Război Mondial. Naziștii cuceriseră Franța, iar britanicii 
se așteptau și ei la o invazie iminentă. Pentru unii, incertitudinea, teama de 
viitor și sentimentul că trebuie să se ocupe de ai lor, i‑au condus la fapte pe 
care nu le‑ar fi făcut în mod normal. Au început să arate mai puțină grijă 
pentru alții, unii să‑și facă provizii, alții să fure, iar alții chiar să omoare!

Alții, din contră, au reacționat complet diferit. Deși nu au fost eroi 
cu fapte mărețe, au ajuns eroi prin lucrurile mici pe care le‑au făcut cu 
altruism. Și‑au înfruntat dificultățile cu demnitate. S‑au ajutat unul pe 
altul. S‑au unit ca o comunitate, între vecini, s‑au preocupat unul de altul 
și au împărțit cu cei aflați în nevoie.

Văzând contrastul dintre cele două tipuri de răspuns m‑a ajutat să înțeleg 
mai bine provocările cu care ne confruntăm și noi atunci când trecem prin 
momente de incertitudine sau prin situații dificile. În vremuri confuze este 
firesc pentru oameni să se preocupe de ei înșiși. Deși oamenii nu reacționează 
la fel, instinctul uman egoist de auto‑conservare ajunge proeminent la unii.

Când totul în jurul nostru este instabil, este firesc să ne destabilizeze 
și pe noi. Când ceea ce simțeam că era pământ solid începe să se simtă ca 
nisipuri mișcătoare, teama poate fi copleșitoare: frică pentru viitor, teamă 
de schimbările care sunt, sau care vor veni asupra noastră. Dacă lăsăm frica 
să copleșească credința, atunci încrederea noastră în grija lui Dumnezeu 
are tendința să se diminueze. Atunci intervine sentimentul că noi trebuie 
să preluăm controlul evenimentelor și să luăm frâiele în mâinile noastre. 
Nu este un lucru neapărat rău, deoarece instinctul „luptă sau fugi” este din 
firea noastră, iar noi răspundem în mod automat cu auto‑apărare la ceea 
ce considerăm periculos.

Provocarea noastă este însă să găsim echilibrul perfect între natura noastră 
umană și natura noastră spirituală. Noi, creștinii, suntem „făpturi noi” și 
avem mai mult decât natura umană.1 Avem Duhul lui Dumnezeu în noi.2 
Noi locuim în Iisus iar El locuiește în noi.3 Deci, răspunsul nostru în fața 
circumstanțelor ar trebui să fie influențat de această prezență a lui Iisus în 
noi. Deși s‑ar putea să ne simțim din firea umană atrași spre auto‑conservare, 
Duhul poate tempera acea reacție, încât să găsim răspunsul echilibrat – unul 
compatibil cu natura lui Hristos.4

Nu este ușor, fiindcă firea noastră umană este atât de … firesc umană. Este 
răspunsul nostru automat. Să ne preocupăm de altcineva și de nevoile lui nu 
este din fire prioritatea noastră numărul unul. De aceea există pericolul să 
minimalizăm sau chiar să ignorăm complet nevoile altei persoane în favoarea 
nevoilor personale. Nu este greșit să te îngrijești de nevoile tale și ale celor 
dragi. Însă în calitate de ucenici ai lui Iisus, plini de Duhul Său, ar trebui 
să nu ne mai uităm atât de mult la noi și să ne uităm și la nevoile altora.

Filipeni 2:4‑5 spune: „Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și 
la foloasele altora. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus”.

1. Vezi 2 Corinteni 5:17.

2. Vezi 1 Corinteni 3:16.

3. Vezi Ioan 15:4.

4. Vezi Galateni 5:22-23.

8



DE CE 
SUFERIM?

1. Psalmul 103:13-14

2. Evrei 4:15

3. Apocalipsa 21:4

4. 2 Corinteni 1:4

5. Isaia 55:8-9

6. Psalmul 30:5

7. Romani 8:38-39

Answers to Your Questions Answers to Your Questions 

Răspunsuri la întrebările tale

Î: De ce permite Dumnezeu sufe‑
rinţa? Oare nu‑I pasă de noi?

R: Cu siguranţă lui Dumnezeu 
îi pasă! Biblia ne spune: „Cum se 
îndură un tată de copiii lui, așa se 
îndură Domnul de cei ce se tem [au 
reverenţă faţă] de El. Căci El știe din 
ce suntem făcuţi; Își aduce aminte că 
suntem ţărână”.1

Iisus ne poate înţelege slăbiciunile 
pentru că și El „a fost ispitit în toate 
lucrurile ca și noi”.2 El știe cu siguranţă 
ce înseamnă să suferi pentru că a fost 
torturat și crucificat pentru păcatele 
lumii.

De asemenea, Biblia promite că 
într‑o zi toate suferinţele se vor sfârși 
pentru cei ce Îl iubesc pe Dumnezeu. 
În Rai Dumnezeu „va șterge orice 
lacrimă din ochii lor. Și moartea nu va 

mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici 
ţipăt, nici durere, pentru că lucrurile 
dintâi au trecut”.3

Între timp, avem promisiunea lui 
Dumnezeu din Romani 8:28 că El va 
face ca toate lucrurile cu care ne con‑
fruntăm să fie, într‑un fel, spre binele 
nostru. Suferinţa, sacrificiul și tristețea 
pot scoate la iveală ce e mai bun în 
noi, cum ar fi iubirea, înțelegerea și 
grija. Biblia spune: „Prin mângâierea 
cu care noi înșine suntem mângâiaţi 
de Dumnezeu, să putem mângâia pe 
cei ce se află în vreun necaz”.4 Dacă noi 
am descoperit dragostea lui Dumnezeu 
prin Iisus, aceasta ne face să dorim să 
împărtășim acel răspuns și acea dra‑
goste și altora, ca El să le poată alina 
și suferinţa lor și să‑i poată ajuta să‑și 
rezolve problemele.

Deși putem înţelege multe din 
motivele pentru suferinţă citind 
Cuvântul lui Dumnezeu totuși, 
probabil, nu vom cunoaște toate 
răspunsurile la această întrebare per‑
sistentă decât când vom ajunge în Rai. 
Căile lui Dumnezeu nu sunt precum 
căile noastre și vor exista întotdeauna 

unele lucruri pe care nu le vom înţelege 
decât când le vom vedea așa cum le 
vede Dumnezeu.5

Biblia ne spune că „seara vine plân‑
sul, iar dimineaţa veselia”.6 Cu trecerea 
timpului suferinţa noastră capătă o 
nouă dimensiune. Prin ea devenim 
puţin mai înţelepţi și puţin mai îngă‑
duitori faţă de alţii care suferă.

Dumnezeu are un scop pentru orice 
permite să se întâmple chiar dacă noi 
nu vedem întotdeauna imediat acel 
scop. Tot ce trebuie să facem este să ne 
încredem în Dumnezeu că, dacă nu înţe‑
legem ceva imediat, îl vom înţelege mai 
târziu. În ciuda pătrunderii și înţelegerii 
noastre limitate, există un lucru de care 
putem fi întotdeauna siguri, și anume 
de dragostea infailibilă a lui Dumnezeu.

Poate că uneori vom suferi și vom 
plânge, dar, slavă Domnului, nu sun‑
tem fără speranţă și fără ajutor. „Căci 
sunt bine încredinţat că nici moartea, 
nici viaţa... nici lucrurile de acum, 
nici cele viitoare, nici înălţimea, nici 
adâncimea, nicio altă făptură, nu vor fi 
în stare să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu, care este în Iisus Hristos”.6
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PROMISIUNILE LUI DUMNEZEU

Biblia este plină de promisiunile 
lui Dumnezeu – promisiuni pe care 
El doreşte să le punem în practică. 
Unele dintre promisiunile Sale 
sunt universale, precum: „Oricine 
va chema Numele Domnului va 
fi mântuit”4. Altele au fost date 
inițial pentru anumite persoane 
sau grupuri de persoane, dar sunt 
disponibile şi altora care se află 
în situații similare dacă respectă 
condițiile ataşate promisiunilor. 

Promisiunile lui Dumnezeu sunt 
pentru oricine are suficientă credinţă 
să creadă că Dumnezeu se ţine de 
cuvânt – chiar şi pentru tine! Prin 
promisiunile Sale Dumnezeu a 
intenţionat să spună exact ceea ce 
spune şi îşi va împlini promisiunea 
dacă îţi întinzi mâna credinţei şi o 
ceri din tot sufletul. Cuvântul Său 
spune că El „poate să facă nespus 
mai mult decât cerem sau gândim 
noi”.5 – Virginia Brandt Berg

1. Psalmul 46:1-3

2. Psalmul 57:1

3. Deuteronom 33:27

4. Fapte 2:21

5. Efeseni 3:20

În momentele cele mai furtunoase 
din viețile noastre, ne concentrăm 
atât de mult să găsim o cale de scăpare 
încât uităm complet care este cel mai 
de încredere și mai adevărat adăpost.

Mi‑au venit în minte o serie de pro‑
misiuni din scripturi, speciale pentru 
astfel de momente.

„Dumnezeu este adăpostul și 
sprijinul nostru, un ajutor care nu 
lipsește niciodată în nevoi. De aceea 
nu ne temem, chiar dacă s‑ar zgudui 
pământul și s‑ar clătina munţii în 
inima mărilor. Chiar dacă ar urla și 
ar spumega valurile mării și s‑ar ridica 
până acolo de să se cutremure munţii”.1

„La umbra aripilor Tale caut 
un loc de scăpare, până vor trece 
nenorocirile”.2

„Dumnezeul cel Veșnic este un loc 
de adăpost și sub braţele Lui cele veș‑
nice este un loc de scăpare”.3

Niciuna dintre aceste promisiuni nu 
vorbește despre „eliberare” din necaz, 
deși Dumnezeu poate și chiar ne eli‑
berează în funcție de voia Sa. Însă mai 
important este că El este „adăpostul” 
nostru când trecem prin încercări și 
dificultăți. Precum ar fi să intri într‑o 
clădire în timpul unei furtuni; nu va 
opri furtuna însă îți va oferi adăpost în 
timpul furtunii.

Cu această perspectivă asupra fur‑
tunilor putem să ne încredem complet 
în Iisus și să ne bazăm pe El să ne fie 
adăpost pe tot parcursul furtunii și să 
lăsăm deznodământul final în mâinile 
Sale.

Dragă Iisus, uneori simt că furtunile 
vieții mă copleșesc, însă Tu promiți că 
pot găsi adăpost la Tine. Ajută‑mă să 
cresc în credință, sigur pe încredințarea 
că nu există moment în care să nu fiu 
învăluit de dragostea Ta.

ADĂPOSTUL
De Steve Hearts
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1. Isaia 53:3

SPERANȚĂ  
ÎN MOMENTELE 
DIFICILE
Viața e grea, fără îndoială, însă 

există cineva cu care poți să vor‑
bești când simți că îți este prea 
greu să iei decizii. Există cineva 
la care poți să alergi când inima 
ți‑e frântă și ai nevoie de un pri‑
eten care să stea lângă tine și să te 
țină de mână. Există cineva care va 
rămâne cu tine la bine și la greu. Și 
nu numai atât, există cineva care 
a promis că va preschimba toate 
lucrurile rele care ți se întâmplă în 
ceva bun.

Acest Cineva este cel pe care Biblia îl descrie 
ca fiind „om al durerii și obișnuit cu suferința”1 
– cineva care a suferit suferința supremă și 
care înțelege cele mai cumplite dureri fizice și 
emoționale ale tale. El este cel mai bun prieten, 
sfătuitor, călăuzitor și profesor pe care ți l‑ai dori. El este 
Iisus, Fiul lui Dumnezeu.

Dragostea lui Dumnezeu este fără sfârșit și fără limită. 
Este mai înaltă decât cel mai înalt munte, mai adâncă 
decât cea mai adâncă mare. Este peste tot și întotdeauna 
și nu mai există nimic ca ea, niciunde! Este atotcuprin‑
zătoare, uimitoare și magnifică! Este cu mult mai mare 
ca noi să o putem înțelege în întregime.

Iisus este cu tine tot timpul și când îți deschizi inima 

Lui, Îl poți auzi cum îți vorbește. El 
dorește să fie prietenul tău și să discute 
cu tine. El este tot ce e bun și frumos și 
te poate ajuta să găsești și tu bunătatea 

și frumusețea.
Dacă îți deschizi inima Lui și Îl faci 

o parte importantă din viața ta, atunci 
El îți va răspunde, îți va vorbi și te va 
ajuta să navighezi această viață. Poți găsi 
pacea și credința și tăria care vin când 
ai încredere în Iisus ca în prietenul tău 

cel mai bun.
Indiferent cât de dificile sunt lucrurile, 

poți știi că El este chiar lângă tine să te ajute. 
Uneori Dumnezeu nu ia imediat lucrurile rele, 

însă poate face să îți fie mai ușor și te poate ajuta 
să răzbești prin dificultăți.

Când vei merge cu El prin viața asta vei putea continua 
să mergi cu El și în cea următoare în Rai! Vei intra în cel 
mai frumos loc, unde vei trăi pentru totdeauna în bucurie 
și pace. Iubirea și dreptatea vor conduce și nu vei mai fi 
rănit, păcălit, opresat sau să se profite de tine niciodată. 
Nu vei mai cunoaște durerea și sărăcia.

Sper să cunoști și tu dragostea Sa atotcuprinzătoate. 
Sper să înțelegi cât de important ești tu pentru El. Sper să 
ai credință că El este întotdeauna cu tine și să ai bucuria 
Lui supranaturală, indiferent de situația în care te afli.

De Maria Fontaine
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Poți găsi siguranță și liniște sufletească chiar și 
în mijlocul turbulențelor, atunci când proverbialele 
vânturi ale fricii suflă asupra ta, iar curentul îngrijo‑
rării amenință să te măture de pe picioare, datorită 
faptului că Eu sunt creatorul păcii adevărate. Te 
poți baza pe Mine în mijlocul oricărei furtuni, ori‑
cărui dezastru, oricărei tragedii sau oricărei boli care 
amenință să te rănească pe tine sau pe cei dragi ție.

Mie Îmi pasă de orice detaliu al vieții tale. Sunt 
aici pentru tine, chiar și în mijlocul dificultăților. 
Doresc să îți dau credință și putere, mângâiere și 
asigurare. Doresc, de asemenea, să te ajut să fii o 
influență calmă asupra altora.

Pacea minunată și supranaturală, cât și protecția 
supranaturală, pot fi găsite la Mine. Te poți ruga ceva 
de genul: „Iisus, am nevoie de pace a minții și de 
liniște sufletească. Am nevoie de calm și de încredere 
în ciuda lucrurilor care se întâmplă în jurul meu. Am 
nevoie de stabilitate. Te rog să mă protejezi, pe mine 
și pe cei la care țin. Te rog să intri în inima mea, în 

sufletul meu și în viața mea și să mă umpli cu calm, 
încredere și pace.”

Dacă Îmi ceri, Eu îți voi da liniște sufletească și 
pace a minții. Dragostea Mea te va învălui, te va 
proteja și va avea grijă de tine atât în moduri firești 
cât și pe căi supranaturale.

Eu te voi proteja atât în această situație din prezent, 
cât și în întreaga ta viață, în toate experiențele, testele 
și progresul personal care îți stau înainte cât ești pe 
acest pământ. Te voi lua de mână și te voi călăuzi pe 
calea adevărului. Îți voi răspunde la întrebări și te 
voi ajuta cu problemele tale.

Dragostea Mea îți va asigura o călătorie binecuvân‑
tată prin viață – prin toate urcușurile și coborâșurile 
și întortochelile vieții – până când Mi te vei alătura 
Mie pentru totdeauna pe tărâmul ceresc de pace, 
iubire și fericire eterne.

Întotdeauna aici pentru tine,
     Iisus

De la Iisus cu dragoste

TE POȚI 
BAZA PE 
MINE


