
 
 
 
 

R�bdare �i mângâiere 
 
„�i tot ce a fost scris mai înainte, a fost scris 
pentru înv���tura noastr�, pentru ca, prin r�bda-
rea �i prin mângâierea pe care o dau Scripturile, 
s� avem n�dejde. Dumnezeul r�bd�rii �i al mân-
gâierii s� v� fac� s� ave�i acelea�i sim��minte, 
unii fa�� de al�ii, dup� pilda lui Hristos Isus; pen-
tru ca to�i împreun�, cu o inim� �i cu o gur�, s� 
sl�vi�i pe Dumnezeu, Tat�l Domnului nostru Isus 
Hristos.“ 

Romani 15.4-6 
 
   În anumite privin�e, anul care a trecut nu a fost 
simplu, �i nimic nu indic� spre faptul c� noul an, 
dac� Domnul ne va mai l�sa pe p�mânt, ne va 
aduce mai pu�ine încerc�ri �i mai pu�ine lupte. 
Du�manii no�tri sunt înc� aici �i nu �i-au pus de-
oparte armele: diavolul este împotriva noastr�, 
lumea ne înconjoar�, iar carnea este în noi. 
   Dar resursele noastre sunt tot aici, �i ele sunt 
adecvate nevoilor ultimelor zile ale Adun�rii (Bi-
sericii), a�a cum au fost ele în cele dou�zeci de 
secole ale istoriei ei. 
   Într-o perioad� de sl�biciune �i de dec�dere, 
profetul Hagai ne aminte�te de trei resurse mari 
�i durabile ale lui Dumnezeu: prezen�a Sa, Cu-
vântul S�u �i Duhul S�u (Hagai 2.4, 5). 
- Prezen�a Sa: da, El, care „este acela�i ieri �i azi 
�i în veci“ (Evrei 13.8), Î�i va �ine promisiunea: 
„Iat� c� Eu sunt cu voi toate zilele, pân� la 
sfâr�itul veacului“ (Matei 28.20), �i acest lucru îl 
va face în toate zilele din care se compune acest 
nou an, indiferent cum vor fi. 
- Duhul S�u: el, Mângâietorul, va mângâia Adu-
narea lui Dumnezeu, pân� când va p�r�si împre-
un� cu ea p�mântul. 
   Aceast� mângâiere ne este asigurat� prin 
ceea ce reprezint� a treia mare resurs�, �i anu-
me: 
- Cuvântul S�u: ne este prezentat în versetul de 
mai sus ca izvor al r�bd�rii �i al mângâierii (Ro-
mani 15.4). R�bdare – pentru c� Scripturile 
men�in vii afec�iunile noastre pentru Domnul �i 
ne fac s� a�tept�m cu dor venirea Sa. Mângâ- 

 
 
iere – pentru c� aceast� a�teptare cu lacrimi �i 
dureri g�se�te în Cuvânt ceea ce ne ajut� s� 
suport�m aceste mâhniri. 
   Nu este o mare mângâiere s� auzim cum 
Dumnezeu Însu�i preia acest nume dublu, 
„Dumnezeul r�bd�rii �i al mângâierii“, cum Se 
face una cu aceast� a�teptare a copiilor S�i? El 
Însu�i este Dumnezeul r�bd�tor, care nu vrea 
ca oamenii s� mearg� în pierzare �i care este 
în acela�i timp „Dumnezeul oric�rei mângâieri“. 
   În definitiv, r�bdarea este mai mult partea 
noastr�, mângâierea mai mult partea lui Dum-
nezeu. Dar ambele sunt de nedesp�r�it �i nece-
sare pentru a men�ine în noi n�dejdea. Dumne-
zeu, de la care le-am primit prin Cuvântul S�u, 
ne aminte�te apoi de cerin�ele convie�uirii fra�i-
lor. Fra�i �i surori, care avem aceea�i n�dejde �i 
acelea�i resurse, pentru a �ine n�dejdea treaz�, 
s�-L rug�m pe Dumnezeu �i Tat�l Domnului 
nostru Isus Hristos, s� ne fac� s� avem ace-
lea�i sim��minte unii fa�� de al�ii, ca s�-L sl�vim 
cu o inim� �i cu o gur�.  
 
 
 
 

Început de an 
 

„Luna aceasta va fi pentru voi cea dintâi lun�; 
ea va fi pentru voi cea dintâi lun� a anului.“ 

 Exod 12.2 
 
   Luna în care se s�rb�torea Pa�tele, trebuia 
s� fie pentru Israel începutul anului; calendarul 
lor trebuia s� înceap� cu salvarea. Pân� ast�zi, 
Pa�tele are o pozi�ie central� în istoria Israelu-
lui: se s�rb�tore�te ie�irea din robie la libertate. 
Dac� noul an nu începe cu Domnul, cum putem 
a�tepta binecuvântarea? S� începem ziua, s�p-
t�mâna, luna, anul, cu Dumnezeu! Aceasta e 
calea în�elepciunii �i drumul spre bucurie �i 
pace! S� ne p�zeasc� Domnul tot anul pe a-
ceast� cale! 
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Ai motiv de a comenta? 
 

Dac� ai mâncare bun�, îmbr�c�minte, un aco-
peri� deasupra capului �i un pat pe care po�i 
dormi, atunci e�ti mai bogat decât 75% din po-
pula�ia lumii. 
 

Dac� ai bani într-un cont bancar �i înc� ceva în 
portmoneu, apar�ii de cei 8% din popula�ia lu-
mii, care reprezint� oamenii cei mai avu�i. 
 

Dac� în aceast� diminea�� te-ai trezit cu doar 
ceva mai mult� s�n�tate decât un bolnav, e�ti 
mai binecuvântat decât milioane de oameni ca-
re nu vor supravie�ui în aceast� s�pt�mân�. 
 

Dac� n-ai stat niciodat� ca soldat în tran�ee, 
dac� n-ai tr�it niciodat� singur�tatea unui prizo-
nier sau n-ai fost maltratat niciodat� la un inte-
rogatoriu politic, atunci o ai mai bine decât 500 
milioane de oameni în acest moment. 
 

Dac� ai o Biblie, e�ti binecuvântat în mod deo-
sebit. O treime din lume nu are acces la Cuvân-
tul lui Dumnezeu. 
 

Dac� po�i merge la adunare f�r� team� perma-
nent� de un atac prin surprindere, dac� po�i as-
culta în lini�te Cuvântul lui Dumnezeu f�r� peri-
colul de a fi prins �i arestat �i f�r� s� te a�tepte 
probabil martirajul �i moartea, po�i savura ceva 
ce milioane de oameni ale acestui p�mânt ar 
dori s� tr�iasc� m�car o singur� dat�. 
 

Dac� mai ai p�rin�i �i ace�tia sunt înc� ferici�i 
împreun�, atunci apar�ii de excep�iile din �ara 
noastr�. 
 

Dac� po�i s� strângi mâna cuiva, s� îmbr��i�ezi 
pe cineva sau m�car s�-l ba�i scurt pe um�r, 
atunci acest lucru este ceva deosebit! Simpla a-
tingere poate fi pentru cel�lalt o binefacere lu-
crat� de Dumnezeu. 
 

Dac� mergi prin via�� cu ochii plini de bucurie �i 
cu un zâmbet pe fa�� pentru c� inima î�i este 
plin� de mul�umire, e�ti un om binecuvântat. 
Cei mai mul�i ar avea de asemenea motiv pen-
tru a�a ceva, dar totu�i nu fac acest lucru. 
 

Dac� crezi în Domnul Isus ca Mântuitorul t�u, 
apar�ii de cei mai binecuvânta�i oameni din a-
ceast� lume mare. 
 

Dac� te-ai rugat ieri pentru lucruri concrete �i 
poate �i ast�zi, atunci apar�ii de o minoritate fe-
ricit� care crede c� Domnul aude �i ascult� ru-
g�ciunile. 
 

Dac� po�i citi aceste rânduri, atunci e�ti mai bi-
necuvântat decât aproape dou� miliarde de oa-
meni care nu pot nici m�car s� citeasc� �i s� 
scrie. 
 

De ce e�ti atunci adesea nemul�umit? Ai motiv 
s� fii mul�umitor. 
„Binecuvinteaz�, suflete, pe Domnul, �i nu 
uita niciuna din binefacerile Lui!“ 

Psalm 103.2 

Rod bogat 
 

   Un vânz�tor de literatur� cre�tin� a vândut 
într-un sat polonez o Biblie. Dup� ce trecu din 
nou pe acolo dup� trei ani, tr�i bucuria s� g�-
seasc� nu mai pu�in de dou� sute de persoane, 
care doar prin citirea acestei Biblii au g�sit în 
Isus pe Mântuitorul lor. 
   Pentru c� aveau la dispozi�ie un singur exem-
plar al acestei c�r�i pre�ioase, au ajuns la ideea 
s� îndep�rteze cotorul �i s� împart� în mai mul-
te buc��i aceast� Biblie care s� circule între ei, 
pentru ca to�i s� poat� profita de ea. Multe pa-
gini au fost copiate, al�ii le-au înv��at pe de rost. 
   Vânz�torul care nu �tia nimic de aceasta, le-a 
propus locuitorilor satului s� se adune pentru a 
le citi câteva versete deosebit de importante. 
Spre marea lui surprindere, începur� unul dup� 
altul s� recite capitole întregi pe care le înv��a-
ser�! Se sim�ea cât de pre�ios le era Cuvântul 
lui Dumnezeu. 
   Avem �i noi aceast� foame �i aceast� sete 
dup� Cuvântul lui Dumnezeu? (Psalm 119.11, 
57, 103, 105, 160, 162). Noi care nu avem pro-
bleme s� ne procur�m o Biblie, care posed�m 
poate mai mult decât un exemplar, o citim cu tot 
atâta râvn�? Îi d�m crezare? O pre�uim, a apre-
ciem �i o punem la inim�? 
 
 
 

A num�ra zilele 
 
„Înva��-ne s� ne num�r�m bine zilele, ca s� c�-
p�t�m o inim� în�eleapt�!“ 

Psalm 90.12 
 
   În general suntem tenta�i s� ne num�r�m anii. 
Moise, care a scris acest psalm, unul dintre cei 
mai vechi, ne spune s� d�m aten�ie fiec�rei zile 
pe care o tr�im. De ce? Pentru c� fiecare zi 
este un cadou pre�ios al lui Dumnezeu, care ar 
trebui folosit spre m�rirea Sa. El ar trebui s� g�-
seasc� pl�cere în felul cum tr�im în fiecare zi. 
Ziua de ast�zi este prima din restul de zile ale 
vie�ii noastre. Astfel de gânduri ne ajut�, „s� c�-
p�t�m o inim� în�eleapt�“. S� prindem curaj! 
Via�a este scurt� �i uneori plin� de greut��i. Dar 
ce binecuvântare s� tr�im în fiecare zi în a�a fel 
încât frumuse�ea Domnului s� lumineze prin 
noi! 
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