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ZIUA 11
CU SIGURANŢĂ CĂ UNA DINTRE CELE MAI DIFICILE 

ÎNTREBĂRI cu care ne confruntăm cu toţii este: De ce suferă 
copiii lui Dumnezeu? Dacă suntem îndeajuns de spirituali, nu ne 
putem aștepta să ocolim toate necazurile? Răspunsul este: NU! 
Dar putem, prin intermediul părtășiei cu Dumnezeu, să înţelegem 
mai bine căile Lui. Știm că Domnul Isus a învăţat ascultarea prin 
lucrurile pe care le-a suferit; putem noi să ne așteptăm la ceva mai 
puţin?

Întrucât faţa noastră este îndreptată înainte, pentru a ne 
termina cursa triumfător, alergăm cu stăruinţă, chiar dacă asta 
poate să însemne a trece prin perioade de disciplinare în viaţa 
noastră. Astăzi vom învăţa un secret deosebit de binecuvântat: 
cum să ne folosim de resursele bogate de har ale lui Dumnezeu, ca 
să nu ne poticnim când dăm de greutăţi.

NECAZUL SAU ÎNCERCAREA nu este neapărat un indiciu al 
păcatului sau al eșecului sau al lipsei de spiritualitate. După cum 
am văzut deja, metodele lui Dumnezeu de a ne pregăti pentru 
vreo slujire specială sunt variate. În această lecţie vom vedea că, 
în perioada de încercare, un om reacţionează negativ, în timp ce 
altul reacţionează adecvat; unul ajunge împietrit, celălalt - supus și 
gata de a fi învăţat.

JOHN WRIGHT FOLLETTE ne împărtășește o întâmplare 
personală despre modul în care el a reacţionat înaintea lui 
Dumnezeu într-o perioadă dificilă. Follette a fost unul dintre 
pionierii care au experimentat căile Duhului. Îi voi fi veșnic 
recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că pașii mei s-au 
încrucișat cu cei ai lui Follette într-o perioadă de formare 
spirituală din viaţa mea. Sfatul înţelept pe care l-am primit de la el 
m-a ajutat să fac o alegere potrivită într-un moment critic.
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Împotrivire sau acceptare

John Wright Follette scrie: „Vreau să vorbesc despre o experienţă 
personală care ar putea fi de ajutor unora care sunt îngrijoraţi cu privire 
la starea celor dragi ai lor. Îmi amintesc foarte bine că, pe când eram un 
tânăr de șaisprezece ani – o perioadă foarte dificilă pentru tineri, când 
se iau decizii importante și se fac primii pași, care, adeseori, determină 
destinul vieţii – tragedia a pătruns în căminul nostru fericit.

Din senin, fără să fie deloc vina celor despre care vorbesc, un necaz 
mare a aruncat o umbră asupra familiei noastre. Tatăl meu era creștin, 
membru al bisericii și avea un caracter nobil. Dar credinţa lui, în 
chestiunile practice ale vieţii de fiecare zi, era slabă. Nu L-a putut vedea 
pe Dumnezeu în problema respectivă și, astfel, a abandonat orice gând 
referitor la Dumnezeu sau la încrederea în El. Raţiunea umană a triumfat 
în el și l-a aruncat în necredinţă și amărăciune. În exterior, nu a făcut 
mare zarvă; de fapt, a vorbit chiar foarte puţin despre cele întâmplate. Dar 
puţinele lui remarci ne-au convins cu privire la atitudinea lui. A renunţat 
la viaţa de biserică, a încetat să se mai roage la masă și nu mai manifesta 
absolut niciun interes faţă de lucrurile lui Dumnezeu. Știa că nu era 
vinovat și, de aceea, judeca în mod natural astfel:

 „De ce a venit un asemenea necaz?”

După ce parcurgem un drum lung în viaţă, învăţăm că necazul nu 
vine întotdeauna pentru că noi suntem vinovaţi, dar când vine, trebuie 
să-l interpretăm în lumina lui Dumnezeu și să facem ca el să ne slujească. 
Necazul poate fi unul dintre cei mai mari învăţători, menit a ne instrui și 
disciplina. Eu eram elev la liceu și un creștin lumesc, membru al bisericii, 
dar fără o cunoaștere vitală a lui Dumnezeu. Nu relatez aceste lucruri pentru 
a arăta că aveam mai multă credinţă sau că eram mai bun decât tatăl meu. 
Vreau doar să va arăt că efectul aceluiași necaz diferă de la om la om ...

Pe mine, necazul m-a făcut să mă apropii de Dumnezeu. Timp de 
optsprezece ani, tatăl meu a continuat să poarte amărăciunea în inimă, 
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deși faţă de noi, ca familie, el a fost atent și un tată bun. Ne-a asigurat cele 
necesare traiului și s-a preocupat să ne meargă bine. Dar în tot acest timp 
eu am știut că el purta în sărmana, scumpa lui inimă o mare rană. Nicio 
fiinţă omenească nu-l putea ajuta, iar pe Dumnezeu nu-L lăsa, astfel că a 
purtat totul în tăcere.

Desigur, în timpul acelor optsprezece ani cât el s-a înstrăinat de 
Dumnezeu, eu am încercat să-l ajut. Dar am învăţat repede o lecţie 
mare: deosebirea dintre metoda mea și metoda lui Dumnezeu. A trebuit 
să suport critica prietenilor, îngrijoraţi de această stare de lucruri ... A 
trebuit să-mi ţin mâinile deoparte, fie că oamenii înţelegeau, fie că nu. 
Astfel, multora le-am părut indiferent faţă de nevoia scumpului meu 
tată. M-am rugat cu stăruinţă și l-am încredinţat în mâna lui Dumnezeu. 
După aceea, nu am fost indiferent, ci liniștit. Credinţa nu înseamnă 
indiferenţă, lipsă de interes, apatie. Ea înseamnă o grijă vitală, ţinută în 
odihnă și siguranţă profunde. Știam că Dumnezeu Se va îngriji de el, la 
vremea Lui și pe căile Lui.

Era după optsprezece ani, în iunie... M-am dus acasă pentru câteva 
zile și l-am găsit pe tata destul de bolnav și incapabil de a mai lucra. Nu 
zăcea în pat, dar nu era în stare decât de o scurtă plimbare în fiecare zi.

Într-o zi, știind că mama era plecată la cumpărături, iar despre tata 
crezând că ieșise la plimbare, m-am așezat la pian și am început să cânt. 
Simţeam nevoia unei împrospătări din partea Duhului. Stând acolo, am 
cântat cântarea „Dumnezeu Îţi va purta de grijă”. Apoi am simţit nevoia 
să o cânt încă o dată, și încă o dată. Duhul era acolo, și eram conștient de 
prezenţa Lui plăcută.

Mi s-a făcut sete și m-am dus în bucătărie ca să beau apă. Spre marea 
mea surpriză, tata era acolo și plângea. Nu știam că era acasă. Nu voi uita 
niciodată privirea sfâșietoare din ochii lui când și-a lipit faţa de mine. Tot 
ce a putut face a fost să vină aproape de mine (o, așa de aproape!) și să-și 
lipească faţa de mine. Era complet zdrobit și, printre suspine, a spus:

„Tata vrea să asculte acum. Da, vorbește-mi; vreau să aud”.

Nu mai e nevoie să spun că Dumnezeu era prezent! Am petrecut 
împreună un timp foarte binecuvântat. Era timpul lui Dumnezeu, și eu 
n-am avut nicio contribuţie la cele întâmplate. Dumnezeu l-a adus în 
mod minunat într-un loc nou, alături de El. Tata s-a frânt și s-a deschis 
către Dumnezeu ca o floare zdrobită și ruptă, una care nu își împărţise 
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frumuseţea și mireasma spre oameni, dar care avea nevoie de lumina și 
căldura soarelui - și acum le găsise. Pur și simplu părea că își adapă cu 
Dumnezeu sufletul însetat.

La scurt timp a suferit un atac cerebral și a căzut la pat. A mai trăit 
doar câteva zile. Chemarea din lumea cealaltă era foarte puternică, și el 
spunea mereu: „O, lăsaţi-mă să plec! Vreau să plec!” În ziua de dinaintea 
plecării ne-a vorbit despre lucrurile lui Dumnezeu. A citat versete din 
Scriptură pe care nu am știut niciodată că le avea în minte și în inimă. 
Apoi, în timp ce-și odihnea capul pe mâna mea, a plecat acasă.

Ţi-a tăiat vreodată calea tragedia? Ai persoane dragi care nu sunt încă 
mântuite sau care s-au abătut de la calea lui Dumnezeu? Cum privești 
necazul tău? Poţi să zărești în el mâna lui Dumnezeu? Nu încerca să-l 
explici. Roagă-te. Aleargă la Dumnezeu și îngroapă-ţi capul obosit la 
pieptul Lui. Lipește-te tare de El, lipește-te tare! Acei optsprezece ani au 
fost lungi, dar plini de Dumnezeu. Mica noastră grijă firească și ajutorul 
nostru nu duc nicăieri. Pune pe cei iubiţi ai tăi și pe cei abătuţi de la cale 
în mâinile lui Dumnezeu și lasă-L pe El să rezolve problema. Credinţa 
nu este indiferenţă; ea este, într-un mod cât se poate de minunat, alertă și 
trează, dar liniștită, și poate chiar să cânte”. 1

DEOSEBIREA DINTRE ÎMPOTRIVIRE ȘI ACCEPTARE
Nimeni nu poate ști vreodată luptele și argumentele interioare ale 

inimii pe parcursul unui astfel de timp de încercare ca cel de care au avut 
parte John și tatăl lui. Chiar și fără a cunoaște durerile și rănile interioare, 
putem recunoaște deosebirea dintre ÎMPOTRIVIRE ȘI ACCEPTARE. 
Prin împotrivire, sufletul nostru se umple de amărăciune și nu mai poate 
fi învăţat; prin acceptare, duhul nostru se poate adăpa din râul harului lui 
Dumnezeu.

Din Scriptură aflăm că noi, în calitate de copii ai lui Dumnezeu, 
suntem asemenea unor pomi sădiţi lângă un râu de har, a cărui apă este 
adâncă și ajunge la rădăcinile noastre (v. Psalmul 1). Aceasta înseamnă 
că ori de câte ori ne confruntăm cu vreo încercare amară, cu greutăţi, 
neînţelegeri sau tragedii, putem sau să acceptăm harul lui Dumnezeu, sau 
să ne împotrivim harului lui Dumnezeu.

Așa cum am arătat în desen, a ne împotrivi înseamnă a ne întoarce 
rădăcinile în sus, cu mândrie și îndărătnicie; a accepta înseamnă a ne 
smeri sub mâna lui Dumnezeu și a da voie rădăcinilor noastre să se 
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întindă în jos, pentru a se adăpa din râul harului Său. Mai devreme sau 
mai târziu, fiecare dintre noi va sta în faţa acestei alegeri: a accepta sau a 
se împotrivi. Trebuie să reţinem că nu se pune problema dacă vor veni 
furtunile vieţii, ci când vor veni. Nimeni nu este scutit de ele, nici cei din 
lume, nici cei din familia lui Dumnezeu. Dar avem această veste bună: 
harul lui Dumnezeu stă la îndemâna tuturor.

De fapt, ce este acest har din care noi putem bea fără îngrădire?

 Harul reprezintă dorinţa și puterea pe care ni le dă Dumnezeu
 pentru a ne ajuta să reacţionăm în conformitate cu voia Lui la 
 fiecare situaţie din viaţă.

Nimeni să nu se plângă că acest râu al harului este află la îndemâna 
tuturor copiilor lui Dumnezeu. În această privinţă, Dumnezeu nu este 
părtinitor. Invitaţia Lui se adresează tuturor. Fiecare să vină și să bea fără 
plată din izvorul Lui (Isaia 55:1)

Am văzut cum a reacţionat tatăl lui John în sufletul lui când necazul s-a 
abătut asupra familiei lui: mândria, încăpăţânarea și lipsa disponibilităţii 
de a învăţa i-au întors rădăcinile în sus. Deoarece s-a răzvrătit, el a suferit 
inutil în toţi acei ani. Vedem însă că John Wright a avut o reacţie pozitivă 
faţă de Dumnezeu, și rădăcinile lui s-au îndreptat în jos, pentru a se adăpa 
din belșug (a primi) din râul harului lui Dumnezeu.

Este alarmant cât de mulţi dintre copiii lui Dumnezeu trăiesc cu iluzia 
că ei trebuie să fie imuni faţă de presiunile și greutăţile care sunt comune 
tuturor oamenilor. Din întreaga Biblie rezultă clar că punctul central al 

ÎMPOTRIVIRE        SAU            ACCEPTARE

Râul harului lui Dumnezeu

Împotrivire

Acceptare

Evrei 12:11

Evrei 12:15 Isaia 55:1
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voii lui Dumnezeu nu este marcat de tihnă și confort exterior. Nimeni 
nu este scutit de furtunile vieţii. Să ne considerăm noi mai favorizaţi 
decât acei apostoli de la început, care au fost întemniţaţi și bătuţi pentru 
credinţa lor și care, totuși, s-au bucurat că au fost socotiţi vrednici de 
a suferi ocară pentru numele Lui? Să ne așteptăm noi azi la ceva mai 
puţin?

ESTE UȘOR SĂ GĂSEȘTI UN PRILEJ DE POTICNIRE, DACĂ...
Să privim la Ioan Botezătorul. În celula lui din închisoare, aude 

despre lucrările puternice pe care le face Isus și, de aceea, trimite doi 
dintre ucenicii lui pentru a-I pune niște întrebări. Putem înţelege de ce 
este nedumerit Ioan. Iată-l aici, în închisoare, suferind și, aparent, ignorat 
de Isus; în plus, cei mai mulţi dintre ucenicii lui au mers după Isus. 
Așteptările lui Ioan se clatină, nemaifiind sigur că Isus este cu adevărat 
mult-așteptatul Mesia al lui Israel. Nu e de mirare că întreabă: „Ești Tu cu 
adevărat Acela, sau să așteptăm pe Altul?”

Dacă cineva a avut vreodată dreptul să se poticnească sau să fie 
dezamăgit, Ioan părea a avea acel drept. Totuși, trebuie să avem grijă: Ioan 
putea avea un „motiv” (din punctul lui de vedere), dar nu avea niciun 
drept. De ce? Ca fiecare dintre noi, și Ioan trebuia doar să-și îndrepte 
rădăcinile în jos, pentru a se adăpa din râul harului lui Dumnezeu. În 
loc de a reacţiona negativ la împrejurări, Ioan trebuia să accepte harul 
pe care i-l punea la dispoziţie Dumnezeu. Probabil că ceea ce ar trebui să 
remarcăm în mod deosebit este faptul că, răspunzând agoniei interioare 
a lui Ioan, Isus îi transmite doar aceste cuvinte: „Ferice de acela pentru 
care Eu nu voi fi UN PRILEJ DE POTICNIRE” (Matei 11:6, Cornilescu 
1923).

Câteva săptămâni mai târziu, când Isus îi învăţa pe ucenicii Lui, părea 
a spune din nou: Dacă vreunul dintre voi are tendinţa să se poticnească, 
mai devreme sau mai târziu o va face. „Sămânţa care a fost semănată 
în locuri stâncoase este cel care aude Cuvântul și-l primește îmediat cu 
bucurie, dar nu are rădăcină în el, ci durează doar pentru o vreme. Şi când 
vine necazul sau persecuţia din pricina Cuvântului, el SE POTICNEŞTE 
IMEDIAT” (Matei 13:20-21, NTR).

Puţin mai târziu, în cetatea lui natală, Nazaret, au apărut multe întrebări 
deșarte și invidie: „...De unde are El înţelepciunea și lucrările acestea pline 
de putere? Oare nu este El fiul tâmplarului? Nu se numește mama Lui 
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Maria, și fraţii Lui, Iacov și Iose și Simon și Iuda? Și surorile Lui nu sunt 
toate printre noi? Atunci de unde are El toate lucrurile acestea? ȘI GĂSEAU 
ASTFEL ÎN EL O PRICINĂ DE POTICNIRE” (Matei 13:54-57).

Da, în toate secolele, până astăzi, oamenii au găsit o pricină de 
poticnire în Dumnezeu, deoarece nu au putut înţelege sau accepta căile 
Lui. Și totuși, El dorește foarte mult să Se descopere pe Sine și căile Lui 
celor cu inimile deschise (cu duhul zdrobit și mâhnit). Unii, care se 
poticnesc, reacţionează negativ; rădăcinile lor se opun harului Său și se 
întorc în sus. Alţii au o reacţie pozitivă faţă de Dumnezeu în crizele lor și 
lasă ca rădăcinile să li se îndrepte în jos, spre râul harului Său. Trebuie să 
avem grijă de „viaţa rădăcinilor” noastre.

CARE ESTE ATITUDINEA TA PREDOMINANTĂ
Este necesar să recunoaștem predispoziţia „omului căzut” de a se 

poticni și de a reacţiona negativ la loviturile vieţii, dar, în același timp, 
este mai important ca noi, copiii lui Dumnezeu, să avem o atitudine 
sănătoasă. Gândiţi-vă la următoarele contraste:

Lumea vede dezastrul și îl interpretează drept TRAGEDIE.
Creștinul îl vede și se așteaptă ca Dumnezeul lui SĂ TRIUMFE.

Omul din lume se luptă, pentru că el e totdeauna o VICTIMĂ.
Credinciosul, înrădăcinat în Dumnezeu, știe că este întotdeauna
              VICTORIOS.

Nimeni nu poate analiza necazurile vieţii fără să devină CINIC.
Excepţie face copilul lui Dumnezeu, care știe cine este el – și este
           ÎNCREZĂTOR.

Mai devreme sau mai târziu, loviturile vieţii îl ispitesc pe orice om 
     SĂ  SE POTICNEASCĂ.
Cel înrădăcinat în Dumnezeu știe cum să fie BIRUITOR.

Care este înclinaţia ta predominantă? Curând vom observa că tot 
„negativismul căderii” va ieși la suprafaţă dacă nu am învăţat să ne hrănim 
necurmat inimile din El. În ceasul de la sfârșit al acestui veac, Dumnezeu este 
hotărât să clatine tot ce poate fi clătinat, ca să fim așezaţi temeinic în El.
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Atitudinea creștină este una de victorie și triumf. Este CALEA pe 
care a destinat-o Dumnezeu. Nu există nicio durere, nicio suferinţă, nicio 
frustrare, nicio dezamăgire care nu poate fi vindecată sau luată și folosită 
pentru scopuri mai înalte. Poţi să încorporezi orice lucru (cu excepţia 
păcatului) în scopul vieţii tale și să-l faci să contribuie la odihna vieţii.

În tot Cuvântul lui Dumnezeu vedem că mulţi au fost în stare să 
facă faţă unor necazuri și dureri profunde prin faptul că s-au întors spre 
Dumnezeu și au experimentat credincioșia Lui. Ca o încurajare, să notăm 
pe câţiva pe care îi cunoaștem:

Textul    Problema lor   Rugăciunea lor

Geneza 45:1-8 ______________________________________________
Iov 1.13-22; 42.1,2,10 _________________________________________
1 Samuel 30:1-8 _____________________________________________
Fapte 116:119-32 ____________________________________________

Este vrednic de remarcat că această cale iudeo-creștină este complet 
diferită de cea a altor religii. De exemplu, hinduismul și budismul 
încearcă să explice totul și lasă totul neschimbat. CALEA explică puţin și, 
totuși, schimbă totul, pentru că răspunsul ei nu constă în vorbe, ci este un 
răspuns dătător de viaţă.

Am văzut că viaţa e influenţată mai mult de reacţiile noastre decât de 
acţiunile noastre. Viaţa vine la tine fără ca tu să acţionezi; ea face să vină 
asupra ta tot felul de situaţii, fără ca tu să le ceri sau să acţionezi în acest 
sens. Atunci e hotărâtor modul în care reacţionezi: poţi reacţiona mânat 
de autocompătimire și frustrare, sau poţi reacţiona pozitiv, cu încredere 
și curaj, dând voie presiunii să te facă mai bun. Se poate că presiunea este, 
la origine, rea, dar, până trece prin tine, o transformi în ceva bun.

MĂRTURII ALE UNORA CARE AU REACŢIONAT POZITIV, 
ACCEPTÂND HARUL

O femeie cu o educaţie înaltă s-a predat lui Dumnezeu, și de atunci 
necazurile au început să se îngrămădească în viaţa ei: soţul ei a luat-o pe 
căi rele, iar fiica ei, o fată deosebit de inteligentă, a ajuns la un spital de 
boli mentale. Această femeie i-a adus pe amândoi înapoi prin modul în 
care s-a supus lui Dumnezeu. Fiica, restabilită prin dragostea și credinţa 
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mamei ei, i-a spus: „Mamă, totul este turnat asupra ta. Abia scapi de un 
lucru și dai de altul. Dar tu rămâi liniștită și zâmbești. Ești minunată!” 
Într-adevăr era – pentru că era înrădăcinată și plină de supunere. Iată cum 
a rezumat ea totul: „Nimic nu mă mai rănește acum. Am puterea de a-mi 
reveni din orice.” Începuseră să i se miște dinţii. Dentistul i-a spus că nu 
se putea face nimic. Ea a încredinţat problema în mâna lui Dumnezeu, 
s-a rugat, și dinţii i s-au fixat în alveole. „Veţi muri cu ei” i-a spus dentistul 
uimit, când a văzut cât de bine erau prinși. Predarea totală a acestei femei 
în mâna lui Dumnezeu a fost ceea ce a făcut ca ea să se poată ridica 
deasupra situaţiilor.

Edwin Markham spune: „Întristarea lărgește inima noastră pentru 
bucurie”. Așa este – ba chiar mai mult: lărgește inimile noastre pentru a 
avea o comuniune nouă cu El și pentru a fi de folos Lui. Întristarea ară 
ogorul pentru semănatul lui Dumnezeu și secerișul nostru.

În timpul acelor zile întunecate ale holocaustului, un eminent doctor 
evreu stătea gol în faţa ofiţerilor Gestapoului. Aceștia îi luaseră ceasul 
și, văzându-i verigheta de aur, i-au cerut și pe aceea. Pe când își scotea 
verigheta de pe deget ca s-o înmâneze ofiţerului, un gând i-a trecut prin 
minte. Le-a spus torţionarilor săi: „Este un lucru pe care nu mi-l veţi 
putea lua niciodată, și anume libertatea de a alege cum să reacţionez la 
orice îmi faceţi!” El a refuzat să dea voie sufletului său să reacţioneze 
negativ la neomenia lor.

O tânără asistentă armeniană și fratele ei au fost atacaţi de turci pe 
o străduţă. Ea a scăpat căţărându-se pe un zid, în timp ce fratele ei a 
fost ucis cu bestialitate înaintea ochilor ei. Mai târziu, pe când era de 
serviciu la spital, a recunoscut într-unul dintre pacienţii ei pe soldatul 
care îi ucisese fratele. Prima ei reacţie a fost de a se răzbuna. Acesta era 
foarte bolnav, zăcând între viaţă și moarte. Cea mai mică neglijenţă, și 
ar fi murit! Nimeni nu ar fi știut ce s-a întâmplat! Viaţa lui era complet 
în mâinile ei. Dar, în loc de a se răzbuna, ea s-a decis ca, de dragul lui 
Cristos, să-l ierte. S-a luptat pentru viaţa lui și a învins. Prin îngrijirea ei, 
omul și-a redobândit sănătatea. Acest lucru a fost posibil numai pentru că 
rădăcinile ei s-au întins în jos, pentru a primi harul Lui.

Mai târziu, când el era în convalescenţă, ea i-a spus cine era. Soldatul 
turc s-a uitat la ea consternat și a întrebat-o: „Atunci de ce nu m-aţi lăsat 
să mor, când oricum eram în puterea dumneavoastră?” „N-am putut”, i-a 
răspuns ea. „Pur și simplu n-am putut, deoarece sunt creștină, și propriul 
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meu Stăpân i-a iertat pe dușmanii Lui care L-au răstignit. Și eu trebuie 
să fac la fel, de dragul Lui”. „Ei bine”, a spus brutalul turc, plin de uimire, 
„dacă asta înseamnă a fi creștin, și eu vreau să fiu unul”.

Mulţi care apreciază scrierile lui Andrew Murray despre rugăciune 
și părtășia cu Dumnezeu vor fi uimiţi să descopere că el nu a fost 
întotdeauna uriașul spiritual cunoscut în ultimii ani ai vieţii lui. Într-o 
mărturie de-a lui el povestește că s-a întâmplat ceva foarte dureros în 
viaţa lui, care aproape l-a făcut să se poticnească în Dumnezeu. În acele 
momente din cale-afară de grele, el a așteptat în tăcere înaintea Domnului 
său și apoi și-a notat următoarele lucruri, pentru sine însuși:

În primul rând, El m-a adus aici; prin voia Lui mă aflu în această 
strâmtorare, și mă voi odihni în această realitate.

Apoi, El mă va păzi aici, în dragostea Lui, și îmi va da har să mă 
comport ca un copil al Lui.

El va face din această încercare o binecuvântare, învăţându-mă lecţiile 
pe care vrea să le învăţ și lucrând în mine harul pe care intenţionează să 
mi-l dea.

În fine, la timpul potrivit, mă poate scoate de aici – cum și când știe 
El. Vreau să spun deci că sunt aici

1) prin hotărârea Lui
2) sub paza Lui
3) sub disciplina Lui
4) pentru cât timp hotărăște El.

ÎNVIORARE DIN CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU
Ascultaţi aceste cuvinte ale lui David, când a fost împresurat de 

necazuri: „Dar când mă voi teme, îmi voi pune încrederea în Tine. Da, 
mă voi încrede în promisiunile lui Dumnezeu. Și deoarece mă încred în 
El, ce poate să-mi facă omul? Ei răstălmăcesc întotdeauna spusele mele. 
Toate gândurile lor sunt îndreptate spre a-mi face rău. Ei se adună să-și 
perfecţioneze planurile...

Tu m-ai văzut agitându-mă și frământându-mă noaptea. Tu ai adunat 
toate lacrimile mele și le-ai păstrat în burduful Tău; le-ai înregistrat pe 
fiecare dintre ele în cartea Ta.

În ziua în care strig după ajutor, soarta bătăliei se schimbă. Vrăjmașii 
mei o iau la fugă. Un lucru știu: Dumnezeu este de partea mea! Mă încred 
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în Dumnezeu – oh, laud promisiunile Lui! Nu mă tem de ceea ce omul 
ar putea să-mi facă! ... Căci Tu m-ai scăpat de la moarte și picioarele de 
cădere, ca să umplu înaintea Domnului pe pământul celor vii” (Psalmul 
56, L.B.)

TREZEȘTE-MI INIMA ca să reacţioneze întotdeauna corect faţă de 
Tine.

Doamne, nu vreau să las ca vreo rădăcină ascunsă de amărăciune 
să îngrădească părtășia mea. Te rog dezvăluie și adu la lumină tot ceea 
ce vezi Tu – ceea ce mie mi-a scăpat. Vreau cu adevărat ca anii care mi-
au mai rămas să fie plini și triumfători. Îţi mulţumesc pentru măsura în 
care mă bucur acum de prezenţa Ta, dar tânjesc după o părtășie și mai 
profundă. Nu vreau să mă mulţumesc cu firimituri, când Tu dorești să-
mi oferi întreaga pâine. Nici nu vreau părtășie doar pentru propria mea 
desfătare, ci și pentru plăcerea Ta. Îţi mulţumesc! Știu că Tu auzi și vei 
împlini aceasta.

RECUNOȘTINŢĂ NEMĂSURATĂ
Sunt sigur că aţi remarcat că primii creștini cântau întotdeauna. Chiar 

și atunci când erau puși în temniţă sau aruncaţi la animalele sălbatice 
din arenă, ei își întâmpinau soarta cu o credinţă care se exprima în 
cântec. Ultimul act al lui Isus înainte de a părăsi odaia de sus pentru a 
ieși în întunericul prinderii și răstignirii Lui a fost acela de a se alătura 
prietenilor Săi într-o cântare. Imaginaţi-vă! Să cânţi în timp ce te îndrepţi 
spre moarte! El făcea parte din ceea ce cineva a numit PĂRTĂȘIA 
INIMILOR CÂNTĂTOARE.

Ne aducem aminte că, în decursul secolelor, mulţi sfinţi au cântat. 
John și Charles Wesley, Martin Luther, Isaac Watts, John G. Whittier și 
nenumăraţi alţii au îmbogăţit moștenirea noastră spirituală cu cântări. 
Dacă nu aţi ajuns să preţuiţi această comoară uriașă, vă îndemn să 
începeţi s-o faceţi acum. Alăturaţi-vă corului celor care știu cum să-și 
elibereze duhul prin laudă și mulţumire.

Deși au trecut mulţi ani de atunci, parcă îl văd și acum pe prietenul 
meu, John Wright Follette, stând la pian și eliberându-și duhul prin 
cântări către Domnul pe care Îl iubea așa de mult. Poate vă întrebaţi de 
ce încheiem fiecare zi cu cuvintele unei cântări – facem asta pentru a vă 
încuraja să vă împletiţi glasurile cu cele ale marelui cor al copiilor lui 
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Dumnezeu care acum se antrenează, pregătindu-se pentru veacurile care 
vor veni. Să cântăm cu toţii împreună cu John Follette:

 Nu te teme, orice s-ar întâmpla,
  Dumnezeu îţi va purta de grijă!
 Rămâi sub aripile dragostei Lui,
 Dumnezeu îţi va purta de grijă!

  Dumnezeu îţi va purta de grijă!
   În fiecare zi, pe fiecare cale,
   El îţi va purta de grijă;
   Dumnezeu îţi va purta de grijă!

 Tot ce-ţi lipsește, El îţi va da,
 Dumnezeu îţi va purta de grijă!
 Încrede-te în El și vei fi săturat,
 Dumnezeu îţi va purta de grijă!

 Singur și trist, despărţit de prieteni,
  Dumnezeu îţi va purta de grijă!
 El va da pace inimii tale suferinde,
  Dumnezeu îţi va purta de grijă!

 Indiferent care-ar fi încercarea,
  Dumnezeu îţi va purta de grijă!
 Sprijinește-te, obosit cum ești, pe pieptul Lui,
  Dumnezeu îţi va purta de grijă!
    (C.D. Martin) 


