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Dragi fra�i �i prieteni, 
 
   În pragul unui nou an recunoa�tem cât de re-
pede trece timpul. To�i sim�im aceasta mai mult 
sau mai pu�in. Dar acest lucru nu trebuie s� ne 
întristeze, pentru c� astfel se apropie tot mai 
mult clipa când Domnul Isus va reveni. El va 
schimba trupul nostru slab �i trec�tor �i îl va fa-
ce asemenea Trupului slavei Sale. Ce fapt mi-
nunat! El, care ne-a iubit �i S-a dat pe Sine În-
su�i pentru noi, va reveni pentru a ne duce în 
locuin�ele minunate ale Casei Tat�lui. Noi Îl 
vom vedea pe Domnul �i Mântuitorul a�a cum 
este �i vom fi ve�nic la El. Avem dreptul s� �i-
nem tare la aceast� n�dejde �i chiar s� ne bu-
cur�m în ea, a�a cum ne spune Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
 
   Dar înc� mai suntem într-o lume care a deve-
nit, cu toate necazurile, temerile �i greut��ile ei, 
o pustie. Pentru mul�i este într-adev�r a�a cum 
spune autorul unor versuri: „lumea nu ne ofer� 
decât lupt� �i durere...“ 
 
   De aceea dorim s� îmb�rb�t�m pe fiecare ca-
re prime�te aceast� scrisoare, s�-�i îndrepte 
privirea în diversele împrejur�ri din zilele urm�-
toare spre Domnul Isus. El este adev�ratul soa-
re al vie�ii. Lumina Sa str�luce�te, chiar dac� în 
via�a noastr� sunt furtuni �i totul pare întune-
cat. 
 
   Ast�zi vrem s� cuget�m, spre îmb�rb�tarea 
noastr�, la Cuvântul lui Dumnezeu, pe care îl 
putem citi în Deuteronom 8.2: 
 

   Dumnezeu a spus aceste cuvinte poporului 
Israel prin Moise, slujitorul S�u credincios. 
Dumnezeu a ales poporul Israel ca popor al 
S�u �i S-a aplecat spre el în dragostea Sa 
(Deuteronom 7.6-8). �tim c� Dumnezeul cel 
mare a scos din Egipt, casa robiei, pe poporul 
S�u, cu mân� tare �i cu bra� întins. Apoi l-a 
condus ca pe uscat prin Marea Ro�ie �i l-a eli-
berat de sub puterea du�manului. Faraon �i o�-
tirea sa au murit în valurile aceleia�i m�ri. V�-
zând aceast� sc�pare �i eliberare minunat�, 
poporul a cântat o cântare de laud� spre prea-
m�rirea Dumnezeului celui viu �i adev�rat. 
Acum c�l�toria prin pustie st�tea înaintea lor; 
pentru c� poporul a fost neascult�tor, ea a du-
rat 40 de ani. 
 
   Când Moise le-a spus cuvintele citate mai 
înainte, erau pe punctul de a lua în posesie �ara 
promis�. În acele clipe, Dumnezeu a îndreptat 
privirile poporului înapoi spre întregul drum, pe 
care El i-a pus s� mearg�. 
 
   Nu avem noi to�i, iubi�i fra�i, motiv ca în aceste 
zile s� ne retragem în lini�te �i „s� ne aducem 
aminte de tot drumul“? 
 
   Domnul nostru Isus ne-a sc�pat de moarte 
prin sângele S�u care a curs la crucea de pe 
Golgota. El ne-a sp�lat de toate p�catele, a�a 
încât putem s� spunem cu mul�umire: „Nu ne 
mai amenin�� nici o judecat�, pentru c� Tu ai 
mers în moarte!“ Dar El ne-a sc�pat �i de du�-
man �i de puterea sa. Nimeni nu ne mai poate 
smulge acum din mâna Domnului �i Mântuitoru-
lui nostru (Ioan 10.28). Lui s�-i fie adus� lauda 
�i mul�umirea pentru aceasta! 
 
   Cum a fost drumul t�u personal, pe care 
Dumnezeu a mers cu tine anul trecut? Nu ai a-
vut totdeauna motiv s�-i mul�ume�ti? El nu te-a 
încercat peste puteri, ci a g�sit o cale de ie�ire, 
a�a încât ai putut suporta încercarea (1 Corin-
teni 10.13). A fost Domnul, Dumnezeul t�u, 
care te-a l�sat în dragostea Sa s� mergi pe 
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aceast� cale. De aceea noi to�i ar trebui s� re-
cunoa�tem c� aici pe acest p�mânt nu exist� 
nimic care s� poat� face inima într-adev�r feri-
cit� �i s� o mul�umeasc�. �i pentru c� inimile 
noastre sunt viclene �i rele, acest lucru ni-l ara-
t� Domnul pe cale; adesea spre smerirea noas-
tr�. Nu, nu totdeauna am luat în seam� ceea ce 
ne-a spus El! De aceea, ce bine este c� putem 
în fiecare zi s� ne judec�m pe noi în�ine. Exist� 
atâtea de recunoscut, dar El este credincios �i 
drept, ca s� ne ierte p�catele (1 Ioan 1.9). 
 
   Dac� privim în urm�, putem s� spunem din 
inim� cuvintele lui David: 
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Psalm 103.1-2 

 
 

*  *  * 
 

 
 

Spini sau trandafiri? 
 
   Doi b�ie�i mâncau struguri. Unul strig� bucu-
ros: „Ce dulci sunt!“ Cel�lalt spuse: „Dar au 
mul�i sâmburi.“ Intrar� împreun� într-o gr�din�. 
„Uite ce trandafiri frumo�i!“ Cel�lalt observ�: 
„Sunt plini de spini!“ – Pentru c� era cald, î�i 
cump�rar� de la chio�cul din apropiere dou� 
sticle cu limonad�. Dup� câteva înghi�ituri, cel 
de-al doilea b�iat se plânse: „Sticla mea este 
deja pe jum�tate goal�.“ – Cel�lalt spuse re-
pede: „A mea este înc� pe jum�tate plin�!“ 
   Cu care dintre ace�ti doi b�ie�i ne asem�-
n�m? Vedem ca poporul Israel tot mereu p�r�ile 
negative din via��, în loc s� înaint�m cu inimi 
mul�umitoare fa�� de Dumnezeu? 

   Ce este de f�cut dac� ne asem�n�m cu al 
doilea b�iat? Desigur, uneori sunt momente în-
tunecate în via�a noastr�. Ar fi nepotrivit �i ireal 
s� le neg�m. Dar nu trebuie s� privim via�a prin 
ochelari întuneca�i. Ca �i copii ai lui Dumnezeu 
putem fi mul�umitori chiar în împrejur�ri dificile 
�i ap�s�toare. Gânde�te-te la dragostea lui 
Dumnezeu fa�� de tine! Mul�ume�te-i pentru 
grija Sa plin� de har! În loc s� murmuri cu privi-
re la spini, fii mul�umitor pentru trandafiri! 
   Devenim a�a de u�or nemul�umi�i, pentru c� 
credem c� Dumnezeu ne sustrage ceva. Ar tre-
bui s�-i mul�umim mult mai mult lui Dumnezeu 
c� nu ne trateaz� a�a cum am merita.   
 
 

*  *  * 
 
 
Cu vorbirea po�i pune în mi�care 

ceva, 

dar cu exemplul mult mai mult. 

 

Exist� greut��i adev�rate, 

dar exist� �i greut��i închi-
puite. 
 

Domnul folose�te adesea ce este 

natural pentru a ne explica ce 

este duhovnicesc. 

El vine prin aceasta în întâmpi-
narea sl�biciunii noastre. 

 

M�sura dragostei fa�� de Hris-

tos, Capul, este �i m�sura dra-

gostei fa�� de m�dulare. 

 
Bog��ia duhovniceasc� �i binecu-

vântarea� nu sunt limitate de 

c�tre Domnul; în schimb este li-

mitat� capacitatea noastr� de 

în�elegere.�
�

Pentru c� omul nu-L poate g�si 

pe Dumnezeu, El a g�sit calea 

spre noi în Domnul Isus.  

 
 

*  *  * 
 
 


