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Dragi surori,
Vă salut cu bucurie pe fiecare în parte. Aţi trecut vreodată printr-o perioadă în care v-aţi confruntat cu o problemă atât de dificilă, încât aţi avut
impresia că nici Dumnezeu nu o cunoaşte cu adevărat? V-aţi rugat şi v-aţi
rugat, dar nu aţi primit niciun răspuns. Poate chiar v-aţi întrebat dacă lui
Dumnezeu Îi pasă de voi sau dacă v-a observat dificultăţile. În astfel de
momente, Satana îţi şopteşte la ureche cuvinte de îndoială care pot să se
cuibărească în inimă şi-n minte.
Chantal Klingbeil, autoarea materialului pregătit pentru Ziua Internaţională de Rugăciune a Femeii din acest an, citează următoarele din cartea
Calea către Hristos: „Poate că nu vom avea în momentul acela dovada
clară că faţa Mântuitorului nostru este aplecată asupra noastră în nespusă
milă şi dragoste. Totuşi lucrurile aşa stau. Poate că nu simţim atingerea
Sa vizibilă, dar mâna dragostei Sale este întinsă asupra noastră plină de
bunătate.” (p. 96)
Citim iar şi iar din Scriptură făgăduinţele lui Dumnezeu că va fi cu noi:
Deuteronomul 31:6,8; I Împăraţi 8:57; Psalmii 37:28; Isaia 42:16; Evrei
13:5,6 şi multe altele. Totuşi, în momente de disperare, ne trezim uneori îndoindu-ne chiar de aceste făgăduinţe. De ce se întâmplă aceasta?
Cum putem fi biruitori în astfel de vremuri de îndoială şi stres? Predica
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pregătită pentru această zi specială va răspunde la aceste întrebări şi ne
va reaminti că lui Dumnezeu Îi pasă şi El este întotdeauna, cu adevărat
întotdeauna, cu noi.
Ne rugăm, în cadrul departamentului Misiunea Femeii de la Conferinţa
Generală, ca această zi specială să reprezinte un timp în care să ne aducem
aminte că slujim unui Dumnezeu care ne iubeşte mult, care simte în mod
profund durerile noastre şi vrea să rămână alături de noi pentru veşnicie.
Vă doresc multă bucurie şi binecuvântări,
Heather-Dawn Small, Director
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Despre autoare
Chantal Klingbeil lucrează în prezent ca director asociat al Ellen White
Estate, la Conferinţa Generală a Bisericii Adventiste de Ziua a Şaptea în
Silver Spring, Maryland, SUA. Ea are un master în lingvistică, după ce a
studiat la Universitatea Stellenbosch, Africa de Sud, şi în ultimii douăzeci
de ani slujeşte ca mamă, autoare, face homeschool cu copiii, predă la nivel
liceal şi universitar şi este gazda anumitor programe TV. Chantal Klingbeil
s-a născut şi a crescut în Africa de Sud, a mai locuit apoi în câteva ţări înainte de a se muta în SUA împreună cu soţul ei, Gerald, şi cu familia. Atât în
context academic, cât şi popular, articolele ei au apărut în multe jurnale
şi reviste.
Chantal este pasionată de lucrarea cu copiii, cu tinerii şi adulţii tineri
pentru a-i conduce la Isus. În activitatea ei de la Ellen White Estate ea
pregăteşte materiale digitale prin care să pună în temă noua generaţie cu
istoria adventistă şi lucrarea lui Ellen G. White.
Ca autoare a pachetului pregătit pentru Ziua Internaţională de Rugăciune din 2018 consideră că Dumnezeu a făcut lucruri minunate în viaţa
ei. Versetul ei favorit este din Psalmii 37:4: „Domnul să-ţi fie desfătarea şi
El îţi va da tot ce-ţi doreşte inima.”
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SUBIECTE DE RUGĂCIUNE
1. La nivelul Diviziunii
Cu dorinţa de a face ca rugăciunile să fie mai specifice, am rânduit anumite Diviziuni şi nevoi pentru susţinere în rugăciune pentru fiecare an. Sperăm
că le veţi include în programul vostru. Dacă aveţi cumva în biserică femei
care fac parte din aceste Diviziuni, ele pot contribui la bucuria acestei zile.

2. Motive de rugăciune specifice la nivel mondial:
•
•
•

Femei care trăiesc în zonele afectate de război
Femei implicate în misiune, participând în acţiunea de implicarea
totală a membrilor
Femei din biserică ce se preocupă, la rândul lor, de alte femei care
nu mai vin la biserică.

3. Diviziuni care să fie amintite în rugăciune:
DIVIZIUNEA AFRICA CENTRALĂ ŞI DE EST
• Aceasta este compusă din 11 ţări: Burundi, Republica Democrată Congo, Djibouti, Eritrea, Etiopia, Kenya, Rwanda, Somalia, Sudanul de Sud,
Uganda, Tanzania. La o populaţie de 371 de milioane de oameni, Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea numără 3,3 milioane de membri care
se închină în 15 milioane de biserici.
• Rugaţi-vă pentru viaţa spirituală a femeilor, pentru ca ele să devină puternice. Nesiguranţa din zonele afectate de război ne fac lucrarea mai
grea şi femeile sunt slăbite.
• Rugaţi-vă pentru femeile şi copiii care sunt foarte vulnerabili şi expuşi
în ţările care mai au zone ocupate de rebeli.
• Rugaţi-vă pentru reînviorarea femeilor şi pentru implicarea lor în misiune. Rugaţi-vă pentru lucrarea femeilor pentru alte femei islamice (şi
din alte confesiuni).
• Rugaţi-vă pentru conducerea bisericii la nivel local ca să investească mai
mult în copii, implicând-i în viaţa bisericii şi în misiune; să acorde prioritate bugetului acestui departament, alegând liderii potriviţi.
6
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Introducere pentru folosirea materialelor
Ne bucurăm de acele perioade din viaţă când toate par să decurgă
bine. Atunci când prosperăm, când ne atingem ţintele... Membrii familiei
sunt sănătoşi şi se înţeleg bine. Nevoile zilnice ne sunt împlinite. Avem
încredere în ceea ce suntem şi în direcţia pe care o urmăm. Viaţa este
frumoasă. Dumnezeu este pe tronul Lui. Şi apoi...
Neprevăzutul se întâmplă, uneori peste noapte. Un accident de automobil curmă viaţa unuia dintre cei dragi. Rezultatele testelor medicale
pronunţă denumiri înfricoşătoare ale simptomelor experimentate recent
şi apoi conduc la un prognostic necruţător. O căsnicie se destramă. Un
copil sau un nepot se pierde în lumea drogurilor. O furtună năprasnică
ne distruge toate mijloacele de trai. Aproape inconştienţi de schimbările
subtile, începem să ne concentrăm mai mult asupra dificultăţilor pe care
viaţa le aruncă asupra noastră, în loc să ne concentrăm asupra Dătătorului
şi Susţinătorului vieţii. Astfel, lumina în care credeam că umblăm începe
să se întunece.
Totuşi, aşa cum ne aminteşte istoria lui Ilie, Mântuitorul nostru drag
nu este departe de noi, indiferent cât de dureroasă este situaţia. Deşi nu
Îl putem vedea în mod direct, El ne este alături aşa cum ne-a promis (Ioan
14:12-18). Nu suntem singuri! Chiar şi atunci când spiritul rugăciunilor
noastre slăbeşte, în ciuda dovezilor evidente de binecuvântare în vieţile
noastre, Isus continuă să ne susţină. El Însuşi a spus: „Nicidecum n-am să
te las, cu niciun chip nu te voi părăsi!” (Evrei 13:5).
Deşi slăbiciunea şi depresia din experienţa lui Ilie descoperă fragilitatea hotărârii umane, prezenţa continuă, nevăzută a lui Dumnezeu alături
de Ilie descoperă preocuparea răbdătoare a lui Dumnezeu şi pentru inimile noastre. Mai mult decât orice, prezenţa Lui confirmă faptul că, indiferent ce s-ar întâmpla, noi tot suntem fiicele lui preaiubite, unice, de o
mare valoare, deosebit de preţioase, mai mult decât ne putem imagina
(Efeseni 3:20).
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Povestirea pentru copii

Pierdută în magazin
de Carolyn R. Sutton
[Notă pentru povestitor: Simţiţi-vă liberi să înlocuiţi numele fetiţei cu
un nume potrivit culturii voastre, la care copiii se pot raporta mai uşor.]
Micuţa Nina, care avea patru ani, era la cumpărături împreună cu
mama ei. Îi plăcea foarte mult să se uite la imaginile care decorau conservele şi cutiile cu alimente din magazinul din vecinătate.
Bunica a venit să aibă grijă de frăţiorul mai mic, aşa că mama a putut
ieşi la cumpărături înainte ca tatăl să se întoarcă de la serviciu, de la şcoala
creştină din vecinătate.
– Nina dragă, a spus mama de la celălalt capăt al raftului cu alimente,
te rog să stai aproape de mine. Nu vreau să te pierd.
– Bine, mami, a spus Nina
Nina şi-a întors privirea de la două cutii frumoase cu lapte. Picioruşele ei
au depăşit cam greu următoarele rafturi cu alimente şi s-au îndreptat către
mama, care punea în coş diversele articole de pe lista de cumpărături.
– Bravo, eşti o fetiţă cuminte! a zis mama, zâmbindu-i. Mai trebuie să
găsim încă vreo trei lucruri pe care să le punem în coş. Apoi suntem gata
să mergem acasă
Nina a avut o idee.
– Mami, putem să cumpărăm şi o îngheţată astăzi, cât suntem în oraş?
– Mama s-a uitat la ceas şi i-a spus:
Cred că ne mai rămâne un pic de timp pentru aceasta, dacă nu mai
zăbovim mult în magazin.
– Bună ziua, doamnă Sanchez, i s-a adresat cineva.
Nina şi-a ridicat privirea şi a văzut o doamnă mai în vârstă îndreptându‑se către ele. Apoi, aceasta a îmbrăţişat-o pe mama ei.
8
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– Cât de încântată sunt să te revăd, Rosa! a spus mama. Ne lipseşti atât
de mult din vecinătate, de când te-ai mutat. Cum îţi merge?
În timp ce conversaţia continua, picioruşele Ninei au început să obosească stând atât de mult pe gresia rece a magazinului. Tot mai multă
lume intra în magazin pe măsură ce se însera. Ea a căutat un loc unde să
se aşeze. Şi l-a găsit! Un raft de jos care era liber. Se pare că oamenii cumpăraseră toată marfa de pe acel raft şi încă nu fusese adusă altă marfă.
Nina s-a aşezat pe acel raft de jos, deşi a trebui să-şi plece capul ca să
nu se lovească de raftul de deasupra. În timp ce mama şi prietena ei continuau să vorbească... şi oamenii erau tot mai mulţi în magazin, Nina s-a
plictisit. S-a hotărât să descopere ce se găseşte pe raftul de mai sus, aşa
că a ieşit de pe raftul de jos. Era bine să poată sta dreaptă acum! Nina a
pus ochii pe o imagine cu o fetiţă drăguţă, cu părul cârlionţat, care alerga
printre flori cu o cutie de sare în mână. Apoi a observat că pe toate cutiile
de pe acel rând putea admira multe, multe fetiţe.
Parcă ar fi o mulţime de gemene! s-a gândit Nina. Mă întreb câte sunt.
Cred că o să încerc să le număr. Una, două, trei, patru fete... cinci, şase,
şapte, opt, nouă fete... Ce urmează după nouă?
Şi uite că sunt şi acele văcuţe pe care le-am mai văzut. Şi acolo văd şi
o mămică pe o cutie cu cereale. O, sunt multe mămici pe multe cutii! O să
le număr şi pe ele.
Nina s-a plimbat de pe un culoar pe altul, uitându-se la poze. A văzut
apoi un căţeluş frumos pe o pungă cu mâncare pentru câini. A râs atunci
şi a spus cu voce tare:
– Mami, uite ce căţeluş drăguţ!
Pentru că mama nu i-a răspuns, Nina a ridicat privirea. A văzut mulţi
oameni în jurul ei. Oameni pe care nu-i mai văzuse vreodată! Străini! Pe
mama nu o vedea nicăieri!
Deodată, Nina a îngheţat de frică. Era singură! Unde era mama? A încercat să strige după mama, dar nu a mai putut scoate niciun sunet, atât
de frică îi era. A alergat spre capătul rândului, dar nu o mai ţineau picioarele. S-a lovit de căruciorul unui străin. Când a încercat să meargă în cealaltă
direcţie, un alt străin îşi împingea căruciorul pe acel culoar.
Imediat, Nina a început să suspine şi, în cele din urmă, şi-a regăsit glasul.
– Mami! Mami! O vreau pe mami!
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Nina tremura în timp ce ţipa. Nu se simţise niciodată în viaţa ei atât
de singură şi abandonată. Ce se va întâmpla cu ea? O să-i facă vreun rău
aceşti străini? Va încerca vreunul s-o ducă cu el?
Apoi, printre glasurile îngrijorate din jurul ei, Nina a auzit cel mai dulce
sunet. Glasul mamei!
– Nina! Nina! Te-am căutat peste tot!
Mama şi-a deschis braţele şi a cuprins-o pe Nina. Tot ce mai putea să
facă Nina era să-şi ascundă capul la pieptul mamei şi să suspine. Când s-a
mai liniştit, ea a reuşit să spună:
– Mami, m-am simţit atât de singură aici! Unde ai plecat?
Mama a zâmbit şi a spus:
– Nu eu am plecat de lângă tine, copila mea. Tu ai plecat!
Deodată, Nina s-a temut că va fi pedepsită. În loc de aceasta, mama a
îmbrăţişat-o din nou şi i-a spus:
– Hai să nu ne mai despărţim niciodată, bine?
Câteva minute mai târziu, în timp ce mâncau îngheţată, mama a spus:
– Nina, mi-ai spus că te-ai simţit foarte singură în magazin atunci când
nu ai putut să mă vezi şi să mă auzi. Dar nu erai de fapt singură, pentru că
eu eram în magazin şi te căutam.
Ochii Ninei s-au îndreptat spre chipul mamei în timp ce continua să-şi
mănânce îngheţata de vanilie.
– Este ceva foarte important, a continuat mama, de care ar trebui să-ţi
aminteşti întotdeauna. Chiar dacă eu nu aş fi fost acolo să te caut, totuşi
nu erai singură. Isus a fost acolo cu noi, în magazin, aşa cum este şi acum
în timp ce mâncăm îngheţată. Putem avea încredere întotdeauna că El va
fi cu noi şi va auzi rugăciunea noastră când Îi cerem ajutorul. Să ţii minte,
Nina – nu eşti niciodată singură, niciodată!
Copii, nu sunteţi bucuroşi că putem vorbi cu Isus despre orice? Vă bucuraţi că El nu ne lasă singuri niciodată? Merită să fim atenţi ca nici noi să
nu ne îndepărtăm vreodată de El.
Haideţi să vorbim cu Isus chiar acum! Ar dori cineva dintre voi să se
roage la finalul acestei povestiri?
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Predică

Dumnezeu înţelege
de Chantal Klingbeil

Introducere
Astăzi ne com concentra în mod special asupra rugăciunii. Biblia este
plină de exemple de rugăciuni pline de putere şi răspunsuri minunate la
rugăciune. Vă invit să privim în această dimineaţă asupra uneia dintre cele
mai puternice rugăciuni din istorie. O găsim în 1 Împăraţi, capitolul 18.
Începem cu versetul 30.
„Ilie a zis atunci întregului popor: «Apropiaţi-vă de mine!» Tot poporul s-a apropiat de el. Şi Ilie a dres altarul Domnului care fusese
sfărâmat. A luat douăsprezece pietre, după numărul seminţiilor fiilor lui Iacov, căruia Domnul îi zisese: «Israel îţi va fi numele», şi a zidit cu pietrele acestea un altar în Numele Domnului. A făcut împrejurul altarului un şanţ, în care încăpeau două măsuri de sămânţă.
A aşezat apoi lemnele, a tăiat juncul în bucăţi şi l-a pus pe lemne.
Apoi a zis: «Umpleţi patru vedre cu apă şi vărsaţi-le pe arderea-detot şi pe lemne.» Şi au făcut aşa. Apoi a zis: «Mai faceţi lucrul acesta
o dată.» Şi l-au făcut încă o dată. Apoi a zis: «Mai faceţi-l şi a treia
oară.» Şi l-au făcut şi a treia oară. Apa curgea în jurul altarului şi
au umplut cu apă şi şanţul. În clipa când se aducea jertfa de seară,
prorocul Ilie s-a apropiat şi a zis: «Doamne, Dumnezeul lui Avraam,
Isaac şi Israel! Fă să se ştie astăzi că Tu eşti Dumnezeu în Israel, că
eu sunt slujitorul Tău şi că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască
poporul acesta că Tu, Doamne, eşti adevăratul Dumnezeu, şi să le
întorci astfel inima spre bine!»
3 martie 2018 – Ziua Internațională de Rugăciune a Femeii
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Atunci a căzut foc de la Domnul şi a mistuit arderea-de-tot, lemnele, pietrele şi pământul şi a supt şi apa care era în şanţ. Când a văzut
tot poporul lucrul acesta, a căzut cu faţa la pământ şi a zis: «Domnul
este adevăratul Dumnezeu! Domnul este adevăratul Dumnezeu!»”
Nu a fost o rugăciune foarte lungă sau elegantă, dar Dumnezeu a auzit
rugăciunea lui Ilie şi a trimis foc din cer – un răspuns foarte real şi vizibil.
Şi acesta nu a fost finalul acestui răspuns plin de putere la rugăciune.
În versetul 42 ni se spune că Ilie a mers iar pe vârful muntelui Carmel. De
data aceasta, el se pleacă şi se roagă în tăcere pentru ploaie, pentru că
Israel suferea din cauza secetei de trei ani. Acum, răspunsul la rugăciune
nu vine imediat. Ilie trebuie să aştepte şi să fie perseverent.
Profetul s-a rugat de şapte ori pentru ploaie înainte să vadă primul
semn că rugăciunea i-a fost ascultată. A fost doar un nor micuţ, de mărimea palmei unui om, care se ridica din mare, dar a fost suficient pentru ca
Ilie să ştie că a primit răspuns. În câteva minute, cerul s-a deschis şi a lăsat
să se reverse o ploaie abundentă. Ilie ştia ce înseamnă rugăciunea. A ştiut
cum să ceară, cum să insiste şi cum să aştepte.
Probabil că şi tu ai avut momente în viaţă când te-ai identificat cu Ilie.
Momente în care te-ai rugat pentru ceva sau cineva şi ai văzut cum Dumnezeu a răspuns într-un mod minunat.
De asemenea, poate că te străduieşti să-ţi aminteşti de unele răspunsuri minunate la rugăciune. Poate că persoana pentru care te-ai rugat nu
s-a făcut bine. Poate că nu ţi-ai găsit serviciu. Poate că încă nu ai copii.
Probabil că nu toţi ne putem identifica cu Ilie, marele luptător în rugăciune, dar cred că – în anumite momente din viaţă – toţi ne putem identifica cu Ilie în situaţia de după marea zi de pe muntele Carmel.

Începutul depresiei
Ilie era epuizat complet, emoţional şi fizic, în urma experienţei de pe
muntele Carmel. El căzuse deja într-un somn adânc atunci când a fost găsit
de mesagerul din partea reginei Izabela. Trezirea aceea bruscă – împreună
cu ameninţarea cu moartea din partea reginei – l-a afectat în mod sever
pe Ilie, conducându-l la o depresie adâncă, întunecată.
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Uneori, depresia se instalează repede în urma unui eveniment care
te-a solicitat intens fizic sau emoţional. Alteori, nici nu ne dăm seama când
a apărut, dar, după săptămâni, luni sau chiar ani de uscăciune spirituală,
depresia pune stăpânire pe noi într-un mod lent şi tăcut. O recunoaştem
doar atunci când începe să deţină controlul.
Haideţi să observăm cum reacţionează Ilie, acest mare om al lui Dumnezeu. Din 1 Împăraţi, capitolul 19, aflăm că Ilie începe să fugă. Primul
pas caracteristic instalării depresiei este inevitabila fugă. Uneori alergăm
la frigider şi încercăm să ne găsim fericirea mâncând. Alteori încercăm să
dormim pentru a scăpa de epuizarea emoţională. Uneori căutăm noi relaţii, un nou loc de muncă sau o nouă locuinţă în încercarea noastră de a
fugi. Alteori ne îngropăm în mai multă muncă, mai multe date-limită şi
programări, dorind să fugim departe de acel ceva fără nume care ne fură
fericirea şi speranţa.
Astfel, Ilie fuge. El fuge şi fuge – mult şi din greu. Fuge cam 150 de kilometri până la Beer-Șeba şi apoi cale de încă o zi de acolo înspre deşert.
Dar, în cele din urmă, aşa cum ni se întâmplă şi nouă, Ilie ajunge la punctul
din care nu mai poate alerga pur şi simplu. El se prăbuşeşte sub un ienupăr. Apoi este copleşit de vinovăţie. Îşi dă seama că lipsa lui de încredere
în Dumnezeu i-a răpit ceea ce ar fi reprezentat ocazia unei mari reforme în
Israel. Şi-a dat seama că i-a dezamăgit pe aceia care ar fi avut nevoie de el.
Şi acum nu mai putea face nimic pentru a îndrepta lucrurile.
Toate acestea erau prea mult pentru Ilie. „Destul...”, şi apoi marele luptător în rugăciune mai înalţă o rugăciune. De data aceasta este foarte diferită. Să citim din 1 Împăraţi 19:4: „El s-a dus în pustie unde, după un drum
de o zi, a şezut sub un ienupăr şi dorea să moară, zicând: „Destul! Acum,
Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinţii mei.”
Ilie, marele luptător în rugăciune, se roagă să moară! El se confruntă
cu remuşcări atât de mari pentru ceea ce făcuse, încât e gata să renunţe.

Te poţi identifica?
Te poţi identifica cu rugăciunea disperată a lui Ilie? Ai simţit vreodată
că eşti gata să renunţi din punct de vedere spiritual sau chiar fizic? Ai avut
vreodată impresia că ai încurcat lucrurile atât de rău, încât nu are rost să
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mai încerci? Te-ai simţit vreodată atât de obosită, atât de prinsă în cursă şi
fără ieşire, încât nu ai vrut să mai mergi înainte?
Dacă da, eşti între prieteni buni. Mulţi giganţi spirituali – şi chiar mari
luptători în rugăciune – s-au simţit astfel. Dar există veşti bune! Dumnezeu
a ştiut cum să procedeze cu Ilie şi El ştie cum să se raporteze şi la tine.

Dumnezeu înţelege
În ciuda simţămintelor profetului, Dumnezeu nu l-a respins. Dumnezeu
nu condamnă. El trimite la Ilie un înger ca mesager, care să-i arate empatia
Sa. În versetul 7, mesagerul declară cu blândeţe că „drumul... este prea
lung pentru tine”. Dumnezeu nu l-a condamnat pe profet şi El nu ne condamnă nici pe noi. El ştie mult mai bine decât noi înşine cu ce ne confruntăm. El ştie ce anume ne-a condus în acel punct.
Atunci când suntem cel mai jos, Dumnezeu este cel mai aproape de
noi. Să ascultăm acest paragraf minunat.
„Poate că nu vom avea, în momentul acela, dovada clară că faţa
Mântuitorului nostru este aplecată asupra noastră în nespusă milă
şi dragoste. Totuşi lucrurile aşa stau. Poate că nu simţim atingerea
Sa vizibilă, dar mâna dragostei Sale este asupra noastră plină de
bunătate.” (Elle G. White, Calea către Hristos, p. 96)
Dumnezeu face însă mai mult decât să empatizeze cu noi. El ne oferă
ajutor practic pe loc. În cazul lui Ilie, acesta a fost dat de mesagerul ceresc
care a pregătit „o turtă coaptă pe nişte pietre încălzite şi un urcior cu apă”
(vers. 6). Dumnezeu va veni în ajutorul meu şi al tău. Ajutorul poate fi
oferit printr-un prieten, un consilier sau un membru al familiei – cineva
prin cuvintele şi acţiunile căruia să vezi că Dumnezeu se îngrijeşte de tine.
Dumnezeu oferă de asemenea odihnă. El ştie că fuga l-a obosit pe Ilie.
Ştie, de asemenea, că mai mult decât oboseala fizică, profetul Său este
obosit emoţional şi poartă o imensă povară de vinovăţie. Dumnezeu îi dă
o coală albă lui Ilie şi posibilitatea de a se odihni. În cele din urmă, poate
să doarmă şi să fie înviorat.
Atunci când acceptăm cu adevărat iertarea din partea lui Dumnezeu
nu mai tragem după noi povara vinovăţiei, pentru că El a ridicat-o, aşa că
putem începe să ne odihnim.
14
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Este nevoie de timp pentru vindecare
Chiar şi după ce a mâncat hrana adusă de înger, Ilie nu şi-a revenit
brusc. Dumnezeu ştie că suntem „ţărână” (Psalmii 103:14). El nu grăbeşte
procesul de vindecare. Îi dă timp lui Ilie pentru recuperare. Este nevoie de
timp pentru aceasta. Avem nevoie de momente liniştite doar cu Dumnezeu. Avem nevoie de timp ca să studiem Cuvântul Său. Este nevoie să ne
luăm timp să vorbim cu Dumnezeu, chiar dacă, făcând aceasta, nu simţim
imediat că lucrurile se schimbă spre bine.
Dumnezeu înţelege că viaţa trăită în această lume a păcatului, poate,
va cauza depresie. El înţelege impulsul nostru de a fugi de durerea provocată de aceasta. Totuşi El vrea să redirecţioneze fuga noastră. În loc să
fugim spre mecanisme de apărare autodistructive, Dumnezeu doreşte să
alergăm la El. Şi acolo, în prezenţa Lui, vrea să ne înveţe să-I ascultăm „susurul blând” (vers. 12).

Restul istoriei
Să ne întoarcem la Ilie. Era încă sub ienupăr. Începând cu versetul 6, ni
se spune că Ilie a mâncat hrana adusă de înger şi apoi continuă să doarmă.
Nu ştim cât de mult a dormit. Apoi, îngerul îl trezeşte şi-i pune masa din
nou. De data aceasta se întâmplă ceva special. „Îngerul Domnului a venit a
doua oară, l-a atins şi i-a zis: «Scoală-te şi mănâncă, fiindcă drumul pe care-l ai de făcut este prea lung pentru tine.» El s-a sculat, a mâncat, a băut
şi cu puterea pe care i-a dat-o mâncarea aceasta a mers patruzeci de zile
şi patruzeci de nopţi până la muntele lui Dumnezeu, Horeb” (vers. 7, 8).
Ilie nu a avut energie să se ridice singur şi să călătorească pentru a-L întâlni pe Dumnezeu. Dar, la momentul potrivit, Dumnezeu i-a oferit energia
necesară pentru acea întâlnire atât de importantă.
Când Ilie a sosit la locul stabilit pentru întâlnire, el a trebuit să aştepte
cu răbdare şi să înveţe din nou ce înseamnă rugăciunea. Dumnezeu nu
ne oferă întotdeauna răspunsuri spectaculoase la rugăciune. Nu va face
mereu să se coboare foc din cer. În timp ce Ilie aştepta, „a trecut un vânt
tare şi puternic care despica munţii şi sfărâma stâncile. Domnul nu era în
vântul acela. Şi, după vânt, a venit un cutremur de pământ. Domnul nu era
în cutremurul de pământ. Şi, după cutremurul de pământ, a venit un foc.
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Domnul nu era în focul acela. Şi, după foc, a venit un susur blând şi subţire
(vers. 11, 12).
După acesta trebuie să-şi acordeze urechea toţi luptătorii în rugăciune
– după susurul blând şi subţire.
În timp ce Ilie era culcat sub ienupăr şi dorea să moară, el a crezut cu
adevărat că zilele lui cele mai bune s-au terminat. Dar Dumnezeu vedea
lucrurile în mod diferit. El ştia că zilele bune urmau pentru Ilie. Mai erau
regi care trebuiau unşi şi un profet succesor să fie ales. Dumnezeu îl avea
deja în vedere pe Elisei, ca succesor, care urma să devină atât de apropiat
de Ilie, asemenea unui fiu. Dumnezeu ştia că, prin credinţă, Ilie urma să
mai coboare o dată foc din cer. El nu prevăzuse ca Ilie să moară în disperare sub un ienupăr, ci i-a pregătit o călătorie într-un car de foc spre ceruri
– şi aceasta fără să guste moartea. Totuşi să ne amintim de următoarele
gânduri.
„În timpul celei mai mari slăbiciuni, Satana asaltează sufletul cu
cele mai aprige ispite. În felul acesta, a sperat să-L biruiască pe Fiul
lui Dumnezeu, deoarece pe această cale a câştigat multe biruinţe
asupra omului. […] Aşa s-a întâmplat şi cu Ilie. […]
Şi astăzi lucrurile sunt la fel. Când suntem înconjuraţi de îndoială,
uluiţi de împrejurări sau apăsaţi de sărăcie şi suferinţă, Satana caută să clatine încrederea noastră în Iehova. Atunci el ne aşază în faţă
greşelile şi ne ispiteşte să ne pierdem încrederea în Dumnezeu, să
punem la îndoială dragostea Lui. El speră să ne descurajeze sufletul
şi să rupă legătura noastră cu Dumnezeu. […]
Descurajarea poate clătina credinţa cea mai eroică şi poate slăbi
voinţa cea mai statornică. Dar Dumnezeu înţelege şi are încă milă
şi iubeşte. El citeşte motivele şi scopurile inimii. Lecţia pe care [noi]
trebuie să o învăţăm este să aşteptăm cu răbdare... Cerul nu [ne] va
lăsa să cădem în ziua încercării.
Nimic nu este în aparenţă mai fără ajutor şi cu toate acestea mai
de neînvins ca sufletul care, simţindu-şi nimicnicia, se sprijină pe
Dumnezeu.” (Ellen G. White, Profeţi şi regi, pp. 174–175)
Unde te afli astăzi? Dacă eşti ca Ilie pe muntele Carmel, rugându-te să
coboare foc din cer, Domnul să fie lăudat! Dar adu-ţi, te rog, aminte că
16
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experienţele nu vor fi întotdeauna pe vârf de munte. Nu pierde susurul
blând şi subţire al lui Dumnezeu. Dacă te asemeni cu Ilie fugind departe
sau făcând lucruri despre care ştii că nu vor rezolva problemele sau eşti
prăbuşită sub ienupăr simţind că ai eşuat să ştii că există speranţă.
Dumnezeu vede lucrurile în mod diferit. Dumnezeu înţelege. El vrea să
te elibereze de vinovăţie. El va lucra prin alţii ca să-ţi ofere ajutor practic.
El nu va întârzia să-ţi ofere energia necesară ca să-l poţi întâlni din nou.
Zilele frumoase îţi stau înainte în timp ce asculţi şi urmezi susurul blând şi
subţire. Dumnezeu înţelege şi este gata să te binecuvânteze chiar astăzi.
Eşti gata?

3 martie 2018 – Ziua Internațională de Rugăciune a Femeii

17

Idei pentru buletinul bisericii
Subiecte de rugăciune
Pentru a vă armoniza cu tema prezentată, plănuiţi-vă să puneţi o pagină specială în buletinul bisericii dumneavoastră pentru ca membrii şi oricine doreşte să scrie motive pentru susţinere în rugăciune – pentru ei şi
pentru alte persoane.
Liderul Departamentului Misiunea Femeii poate să se ridice în picioare
în faţa bisericii şi să invite în faţă, pe rând, persoanele care au scris astfel
de motive – să le pună în Biblia ei deschisă. Apoi, ea poate asigura biserica
că surorile care slujesc în cadrul Departamentului Misiunea Femeii (şi alte
departamente dacă e cazul) se vor ruga zilnic pentru aceste motive timp
de o lună de zile.

Citate despre rugăciune
„Ilie era un om supus aceloraşi slăbiciuni ca şi noi; şi s-a rugat cu
stăruinţă să nu plouă, şi n-a plouat deloc în ţară trei ani şi şase luni”
(Iacov 5:17).
„După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi, pe
când Se ruga, s-a deschis cerul” (Luca 3:21).
„Domnul a adus pe Iov iarăşi în starea lui de la început, după ce s-a
rugat Iov pentru prietenii săi. Şi Domnul i-a dat înapoi îndoit decât
tot ce avusese” (Iov 42:10).
„Planurile lui Dumnezeu sunt mai mari decât greşelile tale. Roagă‑te pentru înţelepciune şi o nouă îndrumare.”*
„Rugăciunea schimbă totul, pentru că pune la lucru înţelepciunea
lui Dumnezeu în circumstanţele tale.”
„Aleg să nu fiu un produs al circumstanţelor. Mai degrabă aleg să
fiu un produs al rugăciunilor mele. Dumnezeu este mai mare decât
circumstanţele.”
„Dumnezeul meu drag, oferă-mi cuvinte care să-i ridice şi să-i încurajeze pe alţii.”
18
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„Dacă nu permitem rugăciunii să conducă la eliminarea păcatului
din viaţa noastră, atunci păcatul va elimina rugăciunea din viaţa
noastră.”
„Rugăciunea este cheia care descuie uşile. Dumnezeu nu acţionează întotdeauna pe baza nevoilor, dar acţionează pe baza rugăciunii.”
„Modelează-mă! Schimbă-mă – până când voi fi asemenea Ţie,
Doamne!”
„Dumnezeu nu este niciodată orb faţă de lacrimi, surd faţă de rugăciune, tăcut faţă de durere. El vede, aude şi acţionează.”
„Doamne, ajută-mă să caut zilnic înţelepciunea, voinţa şi puterea
Ta.”
„Amânarea din partea lui Dumnezeu nu înseamnă neapărat refuz
din partea Lui.”
„Supărarea priveşte înapoi. Îngrijorarea priveşte împrejur. Credinţa
priveşte în sus.”
„Biserica poate fi compusă din oameni săraci şi needucaţi; dar, dacă
au învăţat de la Hristos ştiinţa rugăciunii, biserica va avea puterea
de a face să acţioneze mâna Omipotenţei.”
(Ellen G. White, Signs of the Times, 11 septembrie 1893)
„Rugăciunea continuă este legătura sufletului cu Dumnezeu, legătură ce nu poate fi ruptă, astfel încât viaţa de la Dumnezeu se revarsă în viaţa noastră, apoi din viaţa noastră curăţia şi sfinţenia se
întorc la Dumnezeu.” (Eadem, Calea către Hristos, p. 97)
„Domnul îmi ascultă cererile şi Domnul îmi primeşte rugăciunea!”
(Psalmii 6:9)
„Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune şi în propovăduirea Cuvântului” (Faptele apostolilor 6:4).
* Toate citatele care nu sunt din Biblie sau din scrierile lui Ellen G. White sunt din PositivePrayers.com şi sdadivinelerts.com.
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PANŞE OPŢIONALE
PENTRU COPII
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Activitatea nr. 1: Cine sunt eu?
de Chantal Klingbeil
Materiale necesare: o oglindă de mărime medie, două coli de hârtie pentru fiecare participant, instrumente de scris pentru cei care nu şi-au adus.
Bun venit la seminarul „Cine sunt eu?”. Înainte de a începe, să invităm
prezenţa Duhului Sfânt în mijlocul nostru pentru a ne călăuzi discuţia despre acest subiect important.

Activitate introductivă
Pentru început, am să vă ofer trei minute în care să scrieţi pe o coală
de hârtie răspunsul la întrebarea ce reprezintă şi titlul acestui seminar. Vă
rog să daţi un răspuns cât mai complet posibil.
[Permiteţi-le să răspundă în trei minute.]
Acum, după ce aţi răspuns la întrebare, vă rog să urmaţi în continuare
instrucţiunile pe care vi le voi da progresiv. Vă voi oferi timp suficient pentru fiecare etapă.
Mai întâi, vă rog să tăiaţi cu pixul numele dumneavoastră.
Apoi, tăiaţi orice referire la naţionalitate, origine, locaţie (de exemplu,
„sunt din România...”; „originar din...” )
Urmează să tăiaţi orice referire la funcţia deţinută sau activitatea pe
care o desfăşuraţi (de exemplu, „sunt secretară” sau „sunt casnică”...)
În al patrulea rând, vă rog să tăiaţi orice referire la locul de muncă,
profesie sau relaţie (de exemplu, „sunt un om de ştiinţă” sau „sunt mamă/
bunică/mătuşă” sau „sunt singură”…)
Acum uitaţi-vă la coala de hârtie. Ce a mai rămas din identitatea voastră? Sper că nu vă confruntaţi cu o criză de identitate! Totuşi, pe măsură
ce trecem prin diferitele etape ale vieţii, ne simţim uneori provocaţi să ne
întrebăm cine suntem.
Vă aduceţi aminte de anii adolescenţei?
Unii dintre noi poate că am trecut deja şi prin criza de la mijlocul vieţii.
Sau cum este cu sindromul cuibului gol?
Şi pensionarea poate să contribuie la instalarea crizei de identitate.
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Pericole în perioada crizei de identitate
Când trecem de la o etapă la alta a vieţii, putem deveni vulnerabili.
Este foarte uşor să ne pierdem echilibrul, pentru că nu mai funcţionăm în
rolurile sau responsabilităţile precedente.
Cum ne raportăm la astfel de crize de identitate? Unele persoane muncesc până când devin epuizate în încercarea de a demonstra sau a-şi restabili
valoarea. Altele sunt atât de ataşate de rolurile lor, încât refuză să le schimbe
de teamă că nu vor mai avea valoare. Unii oameni refuză să se pensioneze
pentru că identitatea lor este atât de mult cufundată în viaţa profesională,
încât se tem că vor rămâne fără identitate dacă vor ieşi din acel loc.
Există şi alte pericole când trecem crizele de identitate ale vieţii. Atunci
când nu mai ştim cine suntem, e posibil...
• … să-L pierdem din vedere pe Dumnezeu;
• … să pierdem cele mai importante relaţii de familie;
• … să ne pierdem pe noi înşine.
Alte rezultate ale nesiguranţei cu privire la propria persoană pot fi
exprimate prin schimbări comportamentale. Putem fi frustraţi şi deziluzionaţi. Şi ce tragedie este să ajungem la maturitate fiind confunzi de
adevărata noastră identitate. Dumnezeu doreşte ca noi să fim fericiţi şi
productivi ca seniori. În Psalmii 92:13,14 citim că toţi „cei sădiţi în Casa
Domnului înverzesc în curţile Dumnezeului nostru. Ei aduc roade şi la bătrâneţe sunt plini de suc şi verzi.”
Dacă nu suntem siguri că suntem sădiţi în „Casa Domnului”, ne expunem altor pericole:
• Ne putem înstrăina de copiii noştri.
• Putem trăi o viaţă paralelă cu soţul/soţia.
• Putem începe să ne întrebăm: „Cine sunt eu? Ce am făcut cu viaţa
mea? Ce fac acum cu ea?”

Sfaturi biblice
Dacă este cineva care trece acum printr-o criză de identitate, Dumnezeu are sfaturi preţioase pentru noi. Găsim unul într-o rugăciune din
Psalmi: „Învaţă-ne să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înţeleaptă!” (Psalmii 90:12).
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Adevărata înţelepciune începe cu a cunoaşte cine suntem cu adevărat.
E foarte important să înţelegem că noi nu suntem un rol sau o funcţie.
Suntem mult mai mult – fiinţe create de Maestrul universului. De fapt,
suntem creaţi după chipul şi asemănarea Lui!

Studiu de caz
Să ne luăm câteva minute pentru a studia un caz. Daţi-mi voie să încep
prin a vă ruga să vă imaginaţi ceva.
•
•
•
•

Imaginaţi-vă că sunteţi un copil iubit sau chiar răsfăţat.
[Notă pentru coordonator: Faceţi câte o mică pauză pentru a da
timp participanţilor să gândească.]
Acum imaginaţi-vă cum ar fi să vă aflaţi în sclavie.
Apoi cum v-aţi simţi dacă aţi avea parte de o raportare sexuală
nepotrivită.
În final, imaginaţi-vă cum v-aţi simţi dacă aţi fi prim-ministru al celei mai puternice ţări din lume.

Cineva chiar s-a aflat în toate ipostazele acestea contrastante. Numele
lui este Iosif. Să ne luam puţin timp să citim despre rolurile şi crizele cu
care s-a confruntat.
• Geneza 37:2-5;
• Geneza 37:23-28;
• Geneza 39:1,7-11,20;
• Geneza 41:39-43.
Cum a putut el – sau oricine din lumea aceasta – să supravieţuiască
tuturor acestor identităţi dramatice şi schimbări de roluri?
Iată câteva gânduri din Spiritul Profetic. Secretul supravieţuirii lui Iosif a
fost decizia pe care a luat-o la începutul călătoriei neaşteptate şi traumatizante spre Egipt, după ce fraţii lui l-au vândut ca sclav. Ellen G. White scrie:
„Sufletul său a tresăltat când a luat hotărârea supremă de a se
dovedi credincios faţă de Dumnezeu – în toate împrejurările să se
comporte aşa cum se cuvine unui supus al Împăratului cerului. El
avea să-I slujească lui Dumnezeu cu o inimă neîmpărţită; el avea
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să dea piept cu încercările şi să îndeplinească cu credincioşie orice
îndatorire.” (Ellen G. White, Patriarhi şi profeţi, p. 214)
Iosif a crescut în credincioşia sa faţă de Dumnezeu. Comportându-se ca
„un supus al Împăratului cerului”, Iosif a trecut cu bine de la o identitate
la alta. Iosif (băiatul preaiubit şi răsfăţat) care a fost vândut în Canaan nu
mai era acelaşi cu puternicul tânăr spiritual care a răspuns: „Cum aş putea
să fac aceasta?” – soţiei lui Potifar care i-a adresat o invitaţie deschisă
la sexualitate. Trăind ca un supus al Împăratului cerului, Iosif a răspuns:
„Cum aş putea să fac un rău atât de mare şi să păcătuiesc împotriva lui
Dumnezeu?” (Geneza 39:9; sublinierea adăugată).
Spiritul Profetic ne spune:
„Dacă am avea mereu simţământul că Dumnezeu vede şi aude tot
ceea ce facem şi spunem şi că înregistrează cu credincioşie cuvintele şi faptele noastre, precum şi faptul că va trebui să stăm faţă în
faţă cu toate acestea, atunci ne-ar fi teamă să păcătuim.” (Ellen G.
White, Patriarhi şi profeţi, p. 217)
Cu alte cuvinte, e nevoie să trăim în prezenţa lui Dumnezeu în fiecare zi.

Aplicarea secretului supravieţuirii la crizele noastre
Cum ne poate ajuta acest concept, al trăirii permanente în prezenţa
lui Dumnezeu, să ştim cine suntem? Putem afirma următoarele adevăruri
despre viaţa noastră, vorbind la persoana I: eu!
Pentru că eu am ales să fiu un copil al lui Dumnezeu, Îi aparţin Lui, indiferent de funcţia sau rolul pe care îl am în prezent.
În orice moment, eu pot să „pretind” dragostea lui Dumnezeu, pentru
că Isus a murit pentru mine personal.
Iubirea lui Hristos faţă de mine nu s-a manifestat doar cândva, cu mult
timp în urmă. Este nouă şi proaspătă în fiecare zi.
Mai mult decât atât, putem păstra în minte trei realităţi importante,
punând din nou „eu” acolo unde este potrivit.
„Puţini sunt cei care îşi dau seama de influenţa lucrurilor mici ale
vieţii asupra dezvoltării caracterului. De fapt, nimic din cele cu care
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noi avem de-a face nu este într-adevăr mic. Diferitele împrejurări
cu care ne confruntăm zi de zi sunt destinate să ne pună la încercare credinţa şi să ne califice pentru răspunderi mai mari.” (Ellen G.
White, Patriarhi şi profeţi, p. 222)
Eu voi fi atent/ă la detaliile vieţii mele.
În fiecare dimineaţă când mă uit în oglindă, am asigurarea că păcatele
mele de ieri au fost iertate pentru că „viaţa mea este ascunsă cu Hristos în
Dumnezeu” (Coloseni 3:3).
Am valoare pentru că sunt un copil al lui Dumnezeu.
[Notă pentru coordonator: În acest moment, poate vei dori să modelezi pentru participanţi aceste declaraţii de comportament bazate pe
adevăr sau să inviţi voluntari. Ridică în faţa lor oglinda şi afirmă unele din
aspectele discutate mai sus. De exemplu, te poţi referi la următoarele:
•
•
•
•
•
•
•

Detaliile din viaţa mea sunt importante pentru Dumnezeu.
Sunt mai mult decât o persoană scundă şi în vârstă/o mamă
singură/o văduvă cu dizabilităţi.
Sunt mult mai mult decât ceea ce fac pentru a-mi câştiga existenţa
sau a-mi creşte copiii sau a-i îngriji pe părinţii mei vârstnici.
Sunt o fiică frumoasă a lui Dumnezeu. Sunt conştientă că El este cu
mine şi doreşte să îmi însuşesc dragostea Lui pentru mine. Ştiind
toate acestea devin curajoasă.
Acum nu trebuie să-mi mai fie teamă de ceea ce am de făcut sau
de ce spun alţii despre mine.
Am fost creat/ă după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu şi pentru
a trăi în prezenţa Lui.
Atunci când mor zilnic şi sunt ascunsă în El pe tot parcursul zilei,
am încredere că El îmi va călăuzi paşii, îmi va inspira deciziile.”

Dragă oglindă (activitate pt încheiere)
Înainte de a încheia seminarul, vă mai propun o activitate. Pe a doua
coală de hârtie, vă rog să vă scrieţi o scrisoare pe care s-o lipiţi pe oglinda
de acasă. Gândindu-vă la ce am învăţat astăzi împreună, vă rog să scrieţi
cine sunteţi cu adevărat în ochii lui Dumnezeu. Tocmai v-am prezentat un
26
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model în acest sens. Acum vă rog să scrieţi în cuvintele voastre: „Dragă
oglindă, eu sunt...”
Aveţi cinci minute pentru a face aceasta. Oricum, ajungând acasă şi
petrecând timp cu Dumnezeu în fiecare zi, cred că veţi completa această
scrisoare.
[Notă pentru coordonator: Dacă mai este timp la final şi ţi se pare potrivit, poţi invita nişte voluntari să citească ce au scris, pentru că aceasta
îi va ajuta şi pe alţii să-şi dea seama cine sunt ei în Hristos. Apreciază-i de
câte ori e potrivit.]

Încheiere
Vă mulţumesc pentru participarea la acest seminar. Mă rog ca, în urma
acestui timp petrecut împreună, să aveţi o imagine a ceea ce sunteţi în
Hristos. Am evaluat strat cu strat tot ceea ce credeam că suntem şi am
descoperit – prin intermediul istoriei lui Iosif – secretul pentru a şti cine
suntem cu adevărat. Să continuăm să ne încurajăm unii pe alţii să aplicăm
în viaţa personală secretul lui Iosif, pentru a traversa cu bine etapele vieţii
noastre. Şi să ne aducem aminte că Dumnezeu nu ne lasă niciodată singuri
în călătoria vieţii. El ne este întotdeauna alături.
Fie ca Dumnezeu să vă întărească şi să vă dea curaj. Să umblaţi întotdeauna având asigurarea şi pacea că ştiţi cine sunteţi în El. Dumnezeu să
vă binecuvânteze!

Rugăciune de final
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Activitatea nr. 2:
Rugăciune pentru cei descurajaţi
de Carolyn R. Sutton

Închinare prin muzică
Verset biblic
„Mărturisiţi-vă unii altora păcatele şi rugaţi-vă unii pentru alţii, ca să fiţi
vindecaţi. Mare putere are rugăciunea celui neprihănit” (Iacov 5:16).
Rugăciune de deschidere
Bun venit şi introducere
Coordonator program:
Scopul acestei întâlniri este acela de a ne strânge laolaltă ca şi credincioşi şi a ne ruga împreună. Mulţi oameni pe care-i cunoaştem se confruntă cu depresia şi întunericul din inimile lor. Adeseori o maschează prin
ore prelungite de lucru sau un program atât de încărcat, încât să nu mai
aibă timp să se gândească la problemele lor. Alţii încearcă să mascheze o
depresie severă prin obiceiuri care-i conduc la dependenţe: medicamente,
supraalimentare, vizionare TV excesivă, somn prelungit.
Este uşor pentru noi, cei care ne bucurăm de o viaţă normală, să ne
întrebăm de ce nu pot „ei” să „scape de ea”. Sau îi judecăm în tăcere, considerând că nu au suficientă credinţă. Dar descurajarea cronică şi depresia
îşi poate avea rădăcina în anumite experienţe şi dificultăţi despre care noi
nu ştim nimic. Numai Dumnezeu poate înţelege durerea unei persoane,
pentru că „Domnul nu se uită la ce se uită omul; omul de uită la ceea ce
izbeşte ochii, dar Domnul de uită la inimă” (1 Samuel 16:7).

Viaţa unei femei
Când descurajarea sau depresia cuprinde o persoană pe care o cunoaştem, Dumnezeu ne cheamă să ne ocupăm de ea. Când o persoană depre28
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sivă nu-L poate vedea pe Dumnezeu la lucru în viaţa ei, ea poate vedea
totuşi zâmbetul şi atitudinea noastră ce exprimă deschidere şi empatie.
Poate simţi îmbrăţişările noastre şi poate răspunde la întrebările noastre,
de genul: „Cu ce pot să te ajut?” Când cineva începe să-L vadă pe Dumnezeu prin intermediul nostru, va putea să-L vadă, în cele din urmă, şi în
viaţa personală.
În timp ce vă citesc o scurtă mărturie a Ericăi Jones, ce urmează să
fie publicată în Devoţionalul pentru femei din anul 2019, gândiţi-vă la o
persoană cunoscută care trece printr-o perioadă de depresie. Rugaţi-vă în
timp ce ascultaţi istorisirea aceasta intitulată „Lumină în întuneric”. Întrebaţi-L pe Dumnezeu cum puteţi arăta dragostea lui faţă de persoana care
vă este prietenă.
Erica îşi începe istoria citând din Ioan 8:12: „Isus le-a vorbit din nou şi
le-a zis: «Eu sunt Lumina lumii. Cine mă urmează pe Mine nu va umbla în
întuneric, ci va avea lumina vieţii.»”
Ea scrie:
„Gândiţi-vă la cel mai întunecat loc în care aţi fost vreodată. Poate
într‑o peşteră? Sau făcând scufundări adânci în ocean? Ascunzându-vă
într-un dulap? În copilărie, întunericul este adeseori asociat cu teama –
ne este teamă de ceea ce nu putem vedea. Pe măsură ce ne maturizăm,
întunericul are mai puţin de a face cu mediul înconjurător şi mai mult cu
interiorul nostru.
Cu doi ani în urmă, mă aflam în întuneric – nu într-o peşteră sau într-un
dulap, ci într-o stare de acest fel. Mă confruntam cu anxietate şi atacuri de
panică fără să ştiu de ce. Am fost întotdeauna o persoană veselă, care nu
se dădea bătută şi ţinea bine stresul sub control. Fără să-mi dau seama că
mă confruntăm cu o tulburare, încercam să-i ignor simptomele.
În timp ce anxietatea creştea şi atacurile de panică erau tot mai frecvente, am alunecat încet spre abisul depresiei. Familia şi prietenii mei mă
vedeau complet schimbată – bucuria din inima mea dispăruse şi ei nu ştiau ce să mai facă, pe măsură ce niciuna dintre intervenţiile lor nu părea
să mă ajute. În acele săptămâni, am simţit cu adevărat că viaţa mea nu va
mai fi niciodată aceeaşi. Speram cu disperare să mă pot bucura din nou
de fericire.
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Aflată într-un nor întunecos, i-am mărturisit în cele din urmă unei
prietene că nu-mi găseam cuvintele potrivite ca să mă rog. Ea m-a prins
cu duioşie de braţ şi m-a asigurat: „Dumnezeu te înţelege. Ai prieteni şi
membri ai familiei care se roagă continuu pentru tine.” Îi mulţumesc lui
Dumnezeu pentru că a ascultat acele rugăciuni de mijlocire. Atunci când
nu mai aveam glas, El le-a auzit pe ale lor şi cred că şi rugăciunile tăcute
din inima mea.
Pe parcursul celor câteva săptămâni, norul întunecat a început să se
ridice şi, încet-încet, am început să fiu eu însămi din nou. Rugăciunile mele
erau adeseori scurte şi conversaţionale: „Nu pot face aceasta fără Tine.
Mergi împreună cu mine astăzi.”
Şi a mers. Cerul s-a deschis şi soarele a strălucit din nou.
Voi fi întotdeauna recunoscătoare pentru rugăciunile celor care au cerut vindecarea mea atunci când eu nu am putut s-o fac şi pentru dragostea
Tatălui meu care a strălucit ca o lumină în întuneric.”
Aceasta este o mărturie curajoasă şi o dovadă a puterii rugăciunii. Desigur că această persoană nu este singura care a trecut printr-o perioadă
întunecată în viaţa ei. Unii dintre noi ne putem identifica cu experienţa ei.
Ellen G. White a scris:
„În experienţa tuturor vin vremuri de descurajare cruntă şi dezamăgire amară – zile când amărăciunea le este partea..., zile când
necazurile hărţuiesc sufletul, până acolo încât moartea pare mai
de dorit decât viaţa... Dacă am putea, în acele situaţii, să vedem cu
ochii spirituali semnificaţia providenţelor lui Dumnezeu, am vedea
îngerii căutând să ne salveze de noi înşine, luptând să ne aşeze picioarele pe o temelie mai tare decât dealurile veşnice.” (Profeţi şi
regi, p. 162)
Şi una dintre cele mai importante căi prin care Dumnezeu doreşte să-i
salveze pe copiii Săi din depresie şi din pierderea concentrării asupra Lui
este chiar prin intermediul nostru – când lucrăm cu oamenii adresând cuvinte pline de blândeţe. Biblia spune: „Cuvintele prietenoase sunt ca un
fagure de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase” (Proverbele
16:24). O altă traducere spune despre cuvintele prietenoase că... ajută la
vindecarea oaselor.
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Pe cine ar trebui să vizitezi, cui ar trebui să-i dai un telefon sau sa-i
scrii un e-mail? Cine are nevoie să te audă spunând că este încă iubit de
Dumnezeu? Cine are nevoie să i se aducă aminte că Dumnezeu a promis
în Romani 8:28 că va face ca toate lucrurile să lucreze spre bine – chiar şi
durerea, pierderea şi perioadele adânci de descurajare? Dumnezeu a fost
cu Iosif şi El este cu mine şi cu tine. Potrivit acestei făgăduinţe, Dumnezeu
nu risipeşte nicio experienţă a vieţii noastre – nici pe cele dureroase şi provocatoare. El le foloseşte spre salvarea noastră şi doreşte să ne ridice din
descurajare. El ne aduce aminte că suntem copiii Săi. Bucuria şi valoarea
noastră se bazează pe relaţia noastră cu El – datorită jertfei Sale supreme
şi dragostei veşnice pe care o are pentru noi.

Rugăciune în grupe mici
Acum vă invit să formăm grupe mici pentru o sesiune de rugăciune. În
mod special, ne vom ruga pentru cei care trec prin perioade dificile şi au
nevoie să li se reamintească de iubirea lui Dumnezeu faţă de ei şi scopul
pentru viaţa lor. Toate acestea în ciuda divorţului, bolii, a dezechilibrului
hormonal, schimbărilor/furtunilor din diversele etape ale vieţii, a sindromului cuibului gol, a stresului excesiv.
Vom încheia cu o scurtă rugăciune, ce va fi înălţată public.
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