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AI nsă-mi
timp ce scriu aceste rânduri, îmi place
imaginez că bem o cafea împreună

IULIA SCHMALBERGER
Biserica Flacăra Speranţei,
Tomis Nord, Constanţa

„Din coasta pe
care o luase din
om,Domnul
Dumnezeu a
făcut o femeie şi
a adus-o la om."
(Geneza 2.22)

şi că discutăm despre felul în care
Dumnezeu ne-a proiectat să fim femei puternice
într-o lume plină de slăbiciuni, având ca reper
Cuvântul lui Dumnezeu, făcând din acesta un
scut de protecţie împotriva dificultăţilor vieţii.
Dacă semeni cu mine, atunci viaţa ta este
ca o cursă plină de obstacole, plină de provocări,
de slăbiciuni, de temeri şi, în ciuda planurilor,
viselor şi scopurilor noastre, viteza uimitoare
a vieţii continuă să ne asalteze cu probleme,
stres, eşecuri şi situaţii aparent imposibil de
rezolvat.
Vezi tu, în lume a fost de la început un
sâmbure de păcat, care s-a perpetuat transfor
mându-se astfel în ceva imposibil de oprit: Adam
şi Eva au poftit ceva ce le-a fost interzis, după
poftă a venit neascultarea, apoi acuzaţia; mai
târziu, gelozia lui Cain faţă de fratele său Abel
l-a condus la crimă şi la minciună şi, din nefe
ricire, multe alte păcate au intrat în lume de-a
lungul veacurilor, săvârşite de oameni a căror
inimă a fost pervertită şi neascultătoare de
Dumnezeu.
În urma păcatelor, lumea a devenit plină
de slăbiciuni, decădere, suferinţă, amărăciune
şi confuzie, însă nu vreau să îţi atrag atenţia
asupra a ceea ce a devenit lumea în care trăim,
ci asupra modului în care eu şi tu putem face
faţă tuturor acestor conjuncturi.
Oricât de mare ar fi dificultatea în care te
afli, aş vrea să faci un exerciţiu şi să te gândeşti
că au existat femei ale lui Dumnezeu care au
experimentat deja aceste dificultăţi ale vieţii
înaintea ta şi a căror viaţă a fost sădită în palma
lui Dumnezeu, iar El a fost tăria şi sprijinul lor.
Femeile care au trecut sau trec printr-o situaţie
asemănătoare cu a ta au fost sau sunt femei
valoroase, fie că vorbim despre femeile Bibliei,
despre mama ta, despre vecina ta, sau despre
o soră în credinţă. Sunt femei care au experi
mentat deja ce înseamnă lipsa, pierderea, bă
trâneţea şi care ne-au lăsat în istoria Scripturii
modele prin care putem fi îndrumate şi încu
rajate în situaţiile dificile din viaţa noastră.
Exemplul lor continuă să fie ca un traseu prin
Cuvântul lui Dumnezeu care poate transforma
vieţi şi destine.
Indiferent dacă în viaţa ta ai o prietenă, un
mentor sau o mamă cărora le împărtăşeşti
etapele vieţii tale, poţi recurge întotdeauna la
resursele Scripturii, care relatează exemple de
urmat ale unor femei care L-au ales pentru
rezolvarea problemelor lor pe Dumnezeu.
Lasă-L pe Dumnezeu să îţi inunde inima şi

mintea, şi astfel să poţi găsi răspunsuri pentru
fiecare problemă a vieţii tale.
Te invit să lecturezi mai departe cinci
situaţii prin care noi, ca femei, trecem de-a
lungul vieţii - pe care le voi numi „5 lecţii de
viaţă"-, şi să afli, totodată, un răspuns la pro
blema în care te găseşti, privind la soluţiile
date ca la o resursă spirituală din partea
lui Dumnezeu. Îmi doresc ca, dincolo de pro
blema pe care o ai, să crezi că TU eşti o creaţie
deosebit de valoroasă, iar Dumnezeu vrea ca
TU să fii o femeie puternică într-o lume a slăbi
ciunilor.
1. Lecţia curajului
Curajul este un cuvânt remarcabil, este o
aptitudine pe care toate dorim să o avem în
viaţa noastră. Atunci când în jurul tău se minte,
tu să ai curajul să spui adevărul, atunci când
lumea caută să se asemene cu chipul veacului
acestuia, tu să ai curajul să îţi păstrezi princi
piile şi valorile, atunci când circumstanţele vieţii
par să te doboare, să ai curajul şi tăria să îţi
păstrezi încrederea şi nădejdea în promisiunile
Bibliei şi, nu în cele din urmă, fii curajoasă să
recunoşti că ai nevoie de Dumnezeu.
,,Dacă va.fi să pier, voi pieri!" (Estera 4:16).
Acestea au fost cuvintele Esterei, care, aflând
despre uneltirea pusă la cale de Haman împo
triva poporului evreu, a decis să meargă la
împărat pentru a cere clemenţă şi pentru a
salva viaţa semenilor ei. Înainte de acest pas
dificil, Estera a pus în mişcare întreg poporul
şi, incluzându-se şi pe ea, au intrat cu toţii
într-o perioadă de post şi rugăciune. Dumnezeu
avea în plan să salveze poporul evreu şi să dea
o rezolvare acestei situaţii disperate. Minunat
este modul în care inima Esterei a fost mişcată
şi cum nevoia urgentă în care se afla a deter
minat-o să găsească în Dumnezeu singura
scăpare.
Dacă te afli, precum Estera, într-o situaţie
disperată, aţinteşte-ţi privirea spre Acela ce poate
face ca imposibilul să devină posibil. Te încu
rajez să te pui în mişcare şi să vii înaintea lui
Dumnezeu cu post şi rugăciune pentru problema
ta şi să acţionezi cu curaj, rugându-L pe El să
îţi ridice povara de pe umăr şi să îţi ofere rezol
vare. Poate că pentru rezolvarea cauzei tale
Dumnezeu aşteaptă să îţi arăţi dependenţa faţă
de El şi să Îi dai voie să preia controlul vieţii
tale, lăsându-L pe El să potolească furtuna din
viaţa ta, risipind norii şi să îţi aţintească ochii
spre curcubeul multicolor, care reprezintă
salvarea ta de la o situaţie imposibilă. Arată
frumuseţea curajului tău, punându-ţi speranţa
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