La început de an

Speranþe noi
pentru anul
2011
„Nu vã mai gândiþi la ce a fost mai înainte, ºi nu vã mai uitaþi
la cele vechi! Iatã, voi face ceva nou, ºi-i gata sã se întâmple:
sã nu-l cunoaºteþi voi oare? Voi face un drum prin pustie, ºi
râuri în locuri secetoase.”
Isaia 43. 18–19

C

ortina a cãzut de curând peste anul 2010.
Deacum, el face parte
din trecutul nostru, cu toate evenimentele ºi experienþele pe care le-am
trãit pe întregul lui parcurs. Am avut
parte de multe bucurii ºi împliniri, am experimentat eºecuri ºi
necazuri, am fost rãniþi ºi am
simþit dureri.
Înþelepciunea lui Dumnezeu
ne îndeamnã sã privim în urmã,
sã înþelegem rostul experienþelor
prin care am trecut ºi sã învãþãm
ce este de folos din ele: „Adu-þi
aminte de tot drumul pe care te-a
cãlãuzit Domnul, Dumnezeul tãu,
...ca sã te smereascã ºi sã te încerce,
ca sã-þi cunoascã pornirile inimii,
...ca sã te înveþe...” (Deut. 8. 2–3).
Aceeaºi înþelepciune a lui
Dumnezeu, însã, ne porunceºte
sã nu ne mai gândim la ce a fost,
sã nu mai privim la cele vechi:
„Nu vã mai gândiþi la ce a fost
mai înainte, ºi nu vã mai uitaþi la
cele vechi!”(Isaia 43. 18).
Aceasta aratã cã dorinþa Domnului este ca noi sã nu rãmânem
ancoraþi în trecut, nici împovãraþi
ºi copleºiþi de eºecurile ºi neîmplinirile lui, nici sã ne bazãm
continuu pe experienþele din
trecut, oricât de glorioase ar fi
ele, ci sã privim cu încredere ºi
cu speranþã înainte, anticipând
perspectivele ºi oportunitãþile noi
ale anului 2011.

Istoria este la dispoziþia lui
Dumnezeu, care este fãuritorul ei
ºi El are un plan ºi un scop definit
pentru fiecare om ºi pentru fiecare perioadã specificã de timp.
Iatã de ce Dumnezeu nu
doreºte sã continuãm sã trãim în
trecut, ci El vrea sã fim gata ºi
deschiºi pentru ceva nou, experienþe noi pe care El este decis sã
ni le dea: „Aºa vorbeºte Domnul, care
face aceste lucruri, Domnul, care le
urzeºte ºi le înfãptuieºte, El, al cãrui
Nume este Domnul” (Ier. 33.2).
Una din marile binecuvântãri
ale anului 2011, pe care deja am
primit-o cu toþi, este harul unui
nou început. Indiferent de felul
cum s-a încheiat anul trecut,
indiferent de simþãmântul pe care
ni l-a lãsat ºi indiferent de amintirile preþioase pe care le-am acumulat, Dumnezeu ne provoacã, în
anul 2011, la un start nou. Ca
orice provocare ºi oportunitate a
vieþii, ºi aceasta poate fi una
preþuitã ºi valorificatã, sau poate
fi una ignoratã ºi ratatã.
Dumnezeu ne asigurã de
dragostea Lui în Domnul Isus ºi
ne îndeamnã sã nu ne îndoim cã
El nutreºte ºi urmãreºte pentru
noi planurile ºi gândurile cele mai
alese: „Cãci Eu ºtiu gândurile pe
care le am cu privire la voi, zice
Domnul, gânduri de pace ºi nu
de nenorocire, ca sã vã dau un
viitor ºi o nãdejde” (Ier. 29.11).
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Cum poþi beneficia de un
nou început, cu Dumnezeu:
1. Dobândeºte viziunea scopului divin pentru tine ºi pentru
viaþa ta.
Viziunea divinã pentru viaþa
noastrã nu este un vis sau un plan
personal cãruia sperãm cã Domnul
îi va acorda aprobarea ºi susþinerea Sa. Scriptura declarã cã El
este „Domnul, care face aceste
lucruri, Domnul, care le urzeºte...” (Ier. 33. 2), „Iatã, voi face
ceva nou, ºi-i gata sã se întâmple;
sã nu-l cunoaºteþi voi oare?”
(Isaia 43. 19)
Poate cã tu ai primit cândva
descoperirea planului lui Dumnezeu
pentru tine ºi pentru viaþa ta, ai fost
plin de entuziasm la început ºi de
dorinþa de a urmãri împlinirea
acestui plan pentru tine, dar ai
pierdut între timp focul ºi încrederea cã se va mai împlini vreodatã ceea ce ai sperat. S-au poate
ai alcãtuit tu alte planuri potrivit
dorinþelor ºi aspiraþiilor tale ºi
te-ai strãduit sã le împlineºti,
fiind descurajat acum de eºecul
înregistrat. Încurajeazã-te ºi
cautã-L pe Domnul cu o nouã
dãruire în rugãciune, cautã-L în
(continuare în pag. 5)
Cuvântul Adevãrului
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mul celor care nu le preþuiesc.
Trupul tãu este pentru Domnul.
Iatã un ideal pentru care meritã
sã militezi!
Timpul . Proverbul american
spune: „timpul este bani”. Însã
când vorbim în termenii eternitãþii, timpul este mult mai preþios
decât banii. Biblia zice: „Rãscumpãraþi vremea, cãci zilele sunt
rele.” (Efeseni 5:16). Ni se sugereazã cã pierdem timp. În timp
ce viaþa mea se scurge, trebuie
sã fac tot posibilul sã administrez
în modul cel mai eficient fiecare
secundã. Vrei tu sã faci aceasta la
acest început de an? Un calcul
foarte simplu mã face sã înþeleg
cã dacã voi petrece anul acesta o orã
pe zi la televizor (pentru a afla
ceea ce aº putea citi în cinci minute
în ziar sau pe internet), voi pierde

aproape o lunã din anul 2011. Dar
dacã mai adaug timpul irosit pe
internet etc.? Înþelegi care sunt fisurile programului tãu zilnic? Cât de
vulnerabil este acest mãrgãritar –
timpul? Ce mãsuri îþi propui la
acest început de an, în aºa fel ca
sã ai timp pentru lucrurile care
conteazã cu adevãrat în viaþa
aceasta ºi în veºnicie?
Banii. Nu putem ignora faptul
cã ºi banii, chiar cei din România
au valoare. Ei reprezintã calificarea ºi abilitãþile tale, precum ºi
efortul pe care îl depui din punct
de vedere profesional. Trãim în
epoca banilor, ºi din acest motiv
aproape totul este evaluat în termeni financiari. ªi acest mãrgãritar – dimensiunea financiarã a
vieþii tale –, poate fi risipit de cei,
sau împreunã cu cei care se des-

Speranþe noi pentru
anul 2011
(urmare din pag. 3)

Cuvântului Sãu, înlãturã orice
pãcat din viaþa ta ce ar putea sã te
împiedice sã auzi cu claritate vocea
Sa ºi roagã-L sã reaprindã flacãra
ce ardea altãdatã în inima ta.
2. Întãreºte-þi încrederea
cã Domnul poate ºi aºteaptã sã
împlineascã planurile Sale
pentru tine.
De atâtea ori noi credem cã
aºteptãm pe Domnul în împlinirea promisiunilor Sale ºi ne
întrebãm de ce trebuie sã aºteptãm atâta. Dar Biblia declarã
altceva, ce ne uimeºte: „Totuºi
Domnul aºteapã sã Se milostiveascã de voi, ºi Se va scula sã
vã dea îndurare, cãci Domnul
este un Dumnezeu drept: ferice
de toþi cei ce nãdãjduiesc în
El!” (Isaia 30.18).
Domnul nu a uitat gândurile Sale pentru tine, nici nu a

renunþat la împlinirea lor.
Din acest motiv, indiferent de
experienþele din trecut, sau de
eºecurile ce le-ai avut, adu-þi
aminte de cuvintele lui Dumnezeu:
„Este oare ceva prea greu pentru
Domnul?” (Gen. 18.14); „Iatã,
Eu Sunt Domnul, Dumnezeul
oricãrei fãpturi. Este ceva de mirat din partea Mea?” (Ier. 32.27).
Domnul te cheamã la începutul acestui nou an sã te încrezi
în El pentru ceva nou, care este
gata (asta înseamnã cã este pe
inima lui Dumnezeu) sã se întâmple:
„Nãdãjduieºte în Domnul! Fii tare,
îmbãrbãteazã-þi inima, ºi nãdãjduieºte în Domnul!”(Ps. 27. 14)
3. Consacrã-te din nou ºi
deplin Domnului, pentru împlinirea planurilor Sale cu tine, în
anul 2011
În îndurarea ºi în înþelepciunea Sa, Dumnezeu ne-a fãcut

trãbãleazã, care cumpãrã fericire
falsã. Profetul Isaia striga: „De ce
cântãriþi argint pentru un lucru
care nu hrãneºte? De ce vã daþi
câºtigul muncii voastre pentru
lucruri care nu saturã?” (Isaia
55:2). Vrei o investiþie sigurã
pentru resursele tale bãneºti, la
acest început de an? Isus îþi este
de ajutor: „Strângeþi-vã comori în
cer, unde nu le mãnâncã moliile
ºi rugina ºi unde hoþii nu le sapã
ºi nu le furã” (Matei 6:20). Ce
vei decide cu privire la acest mãrgãritar la acest început de an?
Dacã regreþi unele investiþii ale
anului precedent, „bate palma” cu
Preºedintele Bãncii Cereºti, pânã
nu trece anul… De ce sã-þi riºti
agoniseala încã un an?

Doamne ajutã!

„împreunã lucrãtori” cu El, la
împlinirea lucrãrilor Sale
mãreþe. (1 Cor. 3.9) Mãsura
împlinirilor divine în viaþa
noastrã depinde ºi de mãsura
consacrãrii noastre faþã de
Domnul, a dedicãrii noastre
pentru urmãrirea acestor împliniri. Poate cã din perspectiva
consacrãrii, sufletul tãu este
acum un pustiu sau un loc secetos. Promisiunea Domnului
este de naturã sã reaprindã speranþa: „Voi face un drum prin
pustie, ºi râuri în locuri secetoase” (Isaia 43.19).
Dacã vei lua decizia de a te
dedica din nou ºi în întregime
Domnului, promisiunea Lui
este cã va deschide un drum
acolo unde tu nu mai vezi
niciunul ºi va revãrsa râuri peste
viaþa ta ºi peste împrejurãrile
tale, oricât de secetoase.

Fie 2011 un an
binecuvântat, cu mãreþe
împliniri duhovniceºti ºi
bogate revãrsãri de har!
Cuvântul Adevãrului
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