“Naomi a zis: Întoarceţi-vă, fiicele
mele! Pentru ce să veniţi voi cu mine?
Mai am eu oare fii în pântecele meu,
ca să poată fi bărbaţii voştri? (…) Şi ele
au ridicat glasul şi iarăşi au plâns. Orpa a sărutat pe soacra sa şi a plecat,
dar Rut s-a ţinut de ea.” (Rut 1:11-14)
Centrul oraşului era cufundat în beznă.
Nu ştia cu certitudine pe unde păşeşte şi
nici ce pericol o pândea în faţă. Mergea
înainte cu siguranţa ce i-o dădeau instinctele, însă şi-ar fi dorit să aibă ceva
care să-i lumineze măcăr locul pe undei călcau paşii.
Parcusul vieţilor noastre este umbrit
de incertitudinea pasului următor, aşteptările şi anticipările fiindu-ne adeseori
trădate, distorsionate de limitările umane. Nu am putea şti cu certitudine pe unde păşim şi în ce măsură calculele
noastre pot să anticipeze drumul pe care-l parcurgem. Privind la vieţile Orpei
şi a lui Rut însă, ni se relevă un adevăr
profund: indiferent de raţionamentele şi
calculele noastre fireşti, atunci când porneşti la drum cu Dumnezeu, siguranţa
călăuzirii Lui excede orice raţionament
logic.
Orpa luase o decizie corectă din perspectiva tuturor posibilităţilor pe care i
le-ar fi oferit o viaţă alături de o femeie
care pierduse totul şi care nu avea nimic

la care să se întoarcă. Rut pe de altă parte, mizează tot ce i-ar fi oferit lumea şi
Moabul pe o viaţă trăită sub ocrotirea
Dumnezeului lui Israel.
Înaintea lor se desfăşura un drum umbrit de incertitudini, însă Rut alege să-şi
lege viitorul de Creatorul ei, iar binecuvântările Lui pentru aceasta au depăşit
realitatea neajunsurilor cu care a pornit
după Naomi. În psalmul 119, David ilustrează Cuvântul lui Dumnezeu ca pe
o candelă a cărei lumină călăuzeşte paşii. Aceasta nu ne relevă tot drumul, însă
ne este atotsuficient în a păşi prin lumina principiilor şi valorilor cereşti, în a ne
păzi sufletul şi mintea de compromis şi
cădere.
Calculele noastre pot fi amăgitoare şi
răsturnate de circumstanţe, încercările
prin care trecem ne pot face să tânjim
după o cale mai uşor de străbătut, însă
siguranţa călăuzirii Tatălui ne va conduce spre desăvârşirea noastră şi slava
Numelui Său. În bezna lumii pe care o
străbatem, El promite o lumină care să
ne ghideze paşii, care descoperă binecuvântări care depăşesc aşteptările şi meritele celor care sunt gata să umble în ascultare.
Amalia Lupu

~ Să nu te bizui numai pe faptul că ai candelă; păstreaz-o aprinsă! Să strălucească
lumina ta înaintea oamenilor, ca să nu fie hulit Hristos din pricina ta.
Sf. Chiril al Ierusalimului
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„Am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei:
când este El la dreapta mea, nu mă clatin.” Psalmi 16:8
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„Căci Domnul Dumnezeu este un
soare şi un scut, Domnul dă îndurare
şi slavă, şi nu lipseşte de niciun bine
pe cei ce duc o viaţă fără prihană. ”
(Psalmi 84:11)

LA CINE
PRIVEŞTI?
„Mi-au întors spatele, nu s-au uitat
la Mine…” (Ieremia 32:33)
Dumnezeu priveşte cu părere de rău
înspre o generaţie apostată, ştiind foarte
bine că motivul pentru care aceasta s-a
pierdut a fost că i-a întors spatele fără
să-L mai privească.
Aşa cum era de aşteptat, în clipa în
care au încetat să se mai uite la Domnul,
pieirea le-a fost aproape.

În ceea ce priveşte calea sfântă a credinţei, este limpede că nu poate fi parcursă numai de către oamenii născuţi din
nou care îşi fixează privirea spre Domnul.
A te uita permanent la Domnul nu înseamnă doar să îţi fixezi un reper ca să
ştii pe unde mergi, ci în acelaşi timp este
necesitata ca să-L poţi asculta şi să poţi
copia frumuseţea caracterului Său.
Sunt atât de mulţi oameni care poartă
jalnica haină a amăgirii cu gândul că
la finalul vieţii de aici vor Continuare pag. 2

HARUL
“Să ne apropiem, dar, cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare şi să găsim har, pentru
ca să fim ajutaţi la vreme de nevoie.”
Evrei 4:16
E mare har;
Să ai ca Tată
Pe Dumnezeu cel Sfânt și Bun
Ce-ți poartă pașii cu credință
Pe drumul vieții încercat
De suferinți și neputință
De griji, nevoi, făr' de păcat.
Ce mare har;
Să fii iertat
De multele păcate
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vom reuşi să avem viaţa de biruinţă a
Domnului dacă nu reuşim să ne împotrivim tentaţiei de a privi în altă
parte. Oamenii victorioşi sunt cei care
stau cu faţa spre Domnul, nicidecum cu spatele.
Aţintirea permanentă a privirii la
Cristos ne va inspira, ne va linişti, ne va
maturiza, ne va stimula spre sfinţire, ne
va feri de rătăcire, ne va menţine în legătură cu El, astfel încât să-i auzim vocea şi să-i putem urma sfatul.
Cine umblă cu faţa spre Cristos nu
are cum să rateze ţinta. Este garanţia
Domnului că asemenea oameni vor avea parte de gloria cerului. Aşadar, nu
privi în altă parte, nu cumva să te întorci
cu spatele la Domnul, nu cumva să îţi
dezlipeşti privirea de la El.
„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi
Desăvârşirea credinţei noastre, adică
la Isus…” (Evrei 12:2)

Continuare din pag.1

ajunge într-un loc bun.
Dar este imposibil să ajungi în cer
dacă ţi-ai trăit toată viaţa cu faţa întoarsă spre lume.
În jurul nostru se consumă atâtea
drame ale oamenilor care au ales să nu
privească spre Domnul ci să trăiască uitându-se la chipul urâţit al lumii.
Nu este de mirare că felul în care
aceşti oameni se relaţionează cu alţii
poartă imaginea lumii, nicidecum chipul lui Cristos.
Cine trăieşte mizerabil şi nemulţumit de propria viaţă are nevoie să ştie
că i se întâmplă acest lucru din cauză că
nu se uită la Domnul Isus.
Până şi cel mai nenorocit păcătos,
atunci când priveşte spre Domnul cu
pocăinţă şi credinţă, viaţa lui devine alta, sufletul i se luminează iar chipul îi
este inundat de bucurie.
„Când îţi întorci privirile spre El, te
luminezi de bucurie, şi nu ţi se umple
faţa de ruşine.“ (Psalmi 34:5)
Noi nu putem trăi ca Domnul dacă
nu ne uităm tot timpul la Domnul. Nu
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Ce-au fost plătite la Calvar
Cu biciuiri și umilință
Cu spini și suferință.
E mare har;
Să te dezbraci
De firea pământească
Și pe Cristos să Îl îmbraci
În tine să trăiască.
Ce mare har;
Să fii chemat
La nunta-mpărătească
Să fii mireasă de Împărat
În patria cerească.
Margareta Troancheș

DUMNEZEU ȘTIE…
Dumnezeu știe… Dumnezeu știe nevoile noastre, frământările, El știe când
suntem pe stâncă și când suntem căzuți,
este sensibil față de creația Sa, își
manifestă compasiunea, însă mai mult
de atât oferă soluții reale.
Dumnezeu știe... El cunoaște ceea ce
lipsește în fiecare casă, El vede câtă
făină este în cămară, câte rafturi sunt
pline în frigider, se uită la înțelepciunea
noastră de a ne drămui veniturile și se
îngrijește de copilul Său să nu ducă lipsă
de nimic.
Dumnezeu știe… El știe ce gândim în
fiecare moment, vede înțelesul din fiecare privire îndreptată spre cei din jur,
cunoaște bătălia din mintea noastră, efortul de a o menține curată și nevoia de
ajutor pentru biruință.
Dumnezeu știe… Dumnezeu cunoaște
lupta cu firea pământească pe care trebuie să o purtăm, El vede când suntem
slabi și când biruim, vede ispitele cu
care ne confruntăm și ne oferă eliberare
NU-I GREU
Nu-i greu ce dăm noi pentru Domnul,
Ce-a dat El pentru noi e greu,
Nu Dumnezeu pe noi ne lasă,
Ci noi lăsăm pe Dumnezeu!
Nu-s prea multe cântări cu lacrimi,
Ci lacrimi fără de cântări,
Nu-s prea multe-adunări în lume,
Prea multă-i lumea-n adunări.
Nu-i prea mult harul în vorbire,
Vorbiri prea multe-s fără har,
Nu-i prea puţină alergarea,
Ci e prea multă în zadar.
Nu spun prea mult despre iubire
Acei ce-o au şi o trăiesc,

dacă suntem dispuși să legăm o relație
cu El, să ne lăsăm atinși de harul Său și
să devenim copii Lui.
Dumnezeu știe… El a auzit fiecare cuvânt rostit, atât cele care nu îl onorează
cât și cele are îi aduc laudă și cinste,
fiecare vorbă șoptită în rugăciune, fiecare suspin adânc, fiecare… Este aproape, ne mângâie de fiecare dată și totuși,
nu ne dăm seama decât prea rar.
Dumnezeu știe… Da, într-adevăr
știe… Și pentru că știe ne oferă iertarea
Lui pentru momentele din vale, ne reabilitează și ne îndeamnă să umblăm prin
credință, căci El, ne va însoți și ne va da
biruință!
„Smeriți-vă, dar, sub mâna tare a lui
Dumnezeu, pentru că, la vremea Lui,
El să vă înalțe. Și aruncați asupra Lui
toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi.” 1 Petru 5:6-7
Camelia Blidar

Ci prea puţin o au aceia
Ce-o prea tot cântă şi-o vorbesc.
Nu-i prea mult preţ pentru credinţă,
Ci-i prea puţină cea de preţ,
Nu-s rare scrierile sfinte,
Sunt rare sfintele vieţi.
Prea gol e drumul mântuirii,
Iar drumul iadului prea plin,
– Şi ziua de-azi e-atât de scumpă,
Dar noi o facem prea puţin!
Traian Dorz
Cules de Noemi Sava
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