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O femeie evlavioasă...

T

ROSARIO WASHER
Heartcry Missionary Society

„Fiecare fată se ducea la
rândul ei la împăratul
Ahașveroș, după ce timp
de 12 luni împlinea ce
era poruncit femeilor.
În timpul acesta, aveau
grijă să se gătească,
ungându-se șase luni
cu untdelemn de mirt,
și șase luni cu miresme
de mirozne femeiești.
Așa se ducea fiecare
fată la împărat.
Și, când trecea din
casa femeilor în casa
împăratului, o lăsau
să ia cu ea tot ce voia.”
(Estera 2:12-13)

otdeauna am fost uimită de felul în
care Dumnezeu a pregătit-o pe
Estera, înainte ca ea să-l întâlnească
pe împăratul Ahașveros. Ar vrea cineva să treacă
prin 12 luni de pregătire, însoțite de un tratament de înfrumusețare, înainte de a-l întâlni
pe bărbatul visurilor sale? Probabil că nu, dar
imaginează-ți posibilitatea!! Un an întreg pus
de o parte pentru un singur scop: să dai tot ce
ai pentru acela pe care-l iubești cel mai mult.
Un timp necesar pentru a-ți cultiva frumusețea,
pentru a face investiții în educație, pentru a-ți
întări virtuțile și pentru a-ți construi caracterul.
Pregătirea Esterei îmi aduce aminte de acel
timp prețios, situat între dorința care apare în
inima unei femei de a-și găsi soțul și momentul
în care cei doi pășesc împreună spre altar. Pentru mulți, aceasta perioadă de pregătire nu
înseamnă nimic altceva decât risipă, pierdere
de vreme.
Femeile necăsătorite se văd adesea ca fiind
undeva, pe o bancă de rezervă, în timp ce alții
joacă jocul. Ele nu realizează că își risipesc cea
mai importantă perioadă din viața lor, își răpesc
bucuria și răsplata, răpesc viitorilor lor soți posibilitatea de a avea o soție deosebită și-I răpesc
lui Dumnezeu posibilitatea de a avea o ucenică
prin care și cu care ar putea să facă lucruri mari.
Așa cum Estera a trebuit să fie pregătită, înainte
ca ea să fie împărăteasă peste un ținut întreg, tot
la fel și femeia trebuie să fie pregătită, înainte
de a îmbrățișa cele mai importante și dificile
chemări ale vieții: căsătoria și maternitatea!
Estera trebuia să învețe cărările regatului
căruia îi aparținea, trebuia să învețe manierele
vieții de la curte, dar și provocările intelectuale,
emoționale și spirituale cerute de o poziție așa
de înaltă. Mai simplu spus, Estera trebuia să fie
transformată dintr-o tânără domnișoară, cum
era, într-o împărăteasă care să poarte coroana
și să-și îndeplinească rolul menit.
Tot așa, femeia creștină necăsătorită trebuie
să învețe căile împărăției lui Dumnezeu, înainte
ca ea să fie unită cu acela pe care i l-a rânduit
Dumnezeu. Trebuie să fie pregătită intelectual,
emoțional și spiritual, dar nu de slujitori de la
curte, într-un templu păgân, ci de Dumnezeu
Însuși, de Cuvântul Său și de alte femei evlavioase, care au fost pregătite de Dumnezeu mai
înainte. Singurătatea nu este o pierdere de vreme sau o ședere pe tușă, ci un timp special pus
de o parte de Dumnezeu ca să o transforme în
ceea ce El vrea să fie și să o folosească în felul
în care ar fi imposibil după căsătorie.
De asemenea, este un timp în care femeia
trebuie să-și cultive caracterul ce corespunde

unei femei spirituale, așa încât să poată oferi
viitorului soț mai mult decât o față frumoasă.
Amintește-ți că tu nu ești singura ființă singură (necăsătorită), soțul tău trecând și el prin
același proces ca și tine. N-ar fi un lucru îngrozitor să descoperi că bărbatul care ți-a fost destinat ție și-a folosit singurătatea ca să-L slujească pe Dumnezeu și să se pregătească pentru a-ți fi ție un soț bun, pe când tu, nici nu L-ai
slujit pe Dumnezeu, nici nu ai făcut uz de avantajele pe care El ți le-a oferit spre binele tău?
N-ar fi un lucru grav să realizezi că soțul tău și-a
petrecut timpul rugându-se în fiecare zi pentru
tine, pentru nevoile tale și pentru lucrarea lui
Dumnezeu care se face în viața ta, în timp ce tu
nici nu te-ai rugat și nici nu ai răspuns harului
lui Dumnezeu care ți-a fost dăruit ca rezultat al
rugăciunilor lui?
Este un lucru minunat când Dumnezeu
binecuvântează o femeie cu un soț. Este vorba
de acel cineva, pregătit special, care se potrivește perfect cu ea, pentru a fi una. Este o așa
mare bucurie pentru o femeie să privească în
urmă și să-și amintească felul în care Dumnezeu
a ajutat-o să aștepte și cum El Și-a păstrat credincioșia. Dar este o bucurie și mai mare, să
știe că în acest timp de singurătate L-a căutat pe
Dumnezeu și i-a fost credincioasă Lui și scopului Său. Nici măcar pentru un moment, ea nu a
dorit să evadeze din această stare, ci a dorit să
se încreadă în El și să Îl aștepte în suveranitatea
Sa. În nici un caz, nu este o tragedie pentru o
femeie creștină să fie necăsătorită, dar felul lumesc s-a infiltrat și în creștinism cu ideea falsă
că este. Una dintre cele mai mari minciuni este
aceea că dacă nu ai pe cineva sau nu arăți destul
de bine, este ceva în neregulă.
Alte minciuni inventate de cel rău, ar fi că ea
(femeia) trebuie să aibă o serie de întâlniri pentru cunoaștere și pentru experiență. Draga mea
soră, este o minciună și un afront direct adus
lui Dumnezeu să spui că experiența ta este cel
mai bun profesor. Chiar dacă motto-ul lumii
este „trăiește și învață”, sfatul Bibliei este „învață și trăiește”. Tu nu trebuie să fii experimentată, tu trebuie numai să cunoști și să asculți
ceea ce a spus Dumnezeu, și nu trebuie să-ți
alegi tu soțul, ci să Îl lași pe Dumnezeu să
aleagă pentru tine. Și când el va veni, nu experiențele din trecut vor ajuta căsnicia ta să
meargă bine, ci evlavia, puritatea și castitatea
din trecut.
Dumnezeu știe exact de ce ai tu nevoie, și cunoaște dorințele pe care le ai în inimă, chiar
mai mult decât tine. Știi, lui Dumnezeu Îi plac
surprizele. El nu vrea ca tu să-ți cauți sotul, ci

aveți din belșug, în vederea zidirii sufletești a Bisericii.” (1 Corinteni 14:12) Așa
ar trebui, dar există o slăbiciune specifică
adunărilor noastre, pentru că râvnim
până la vorbirea în limbi, dar nu mai
râvnim după tălmăcirea limbilor. Aceasta
este o dovadă că râvnim, nu din râvnă
totală pentru Domnul, ci fiindcă așa e
tradiția Bisericii Penticostale, să ai vorbirea în limbi ca semn al primirii Duhului
Sfânt, ca să fii mântuit. Biblia însă spune
că trebuie să ne rugăm să avem și darul
tălmăcirii, pentru zidirea Bisericii: „De
aceea, cine vorbește în altă limbă, să se
roage să aibă și darul s-o tălmăcească.”
(1 Corinteni 14:13) O râvnă bună este o
râvnă completă, dar cu chibzuință: „Astfel
dar fraților, râvniți după proorocire,
fără să împiedicați vorbirea în alte limbi.
Dar toate să se facă în chip cuviincios
și cu rânduială.” (1 Corinteni 14:39-40)
Râvna este și o provocare sfântă pentru
întreaga colectivitate, fiind o dorință sinceră de promovare a adevărului și binelui, o
dăruire motivațională în lucrarea Domnului.
Râvna unora îi va motiva pe alții, așa s-a
întâmplat unor biserici din sfera de lucru a
apostolului Pavel, de aceea le-a scris:
„După cum sporiți în toate lucrurile: în
credință, în cuvânt, în cunoștință, în orice
râvnă și în dragostea voastră pentru noi,
căutați să sporiți și în această binefacere.
Nu spun lucrul acesta ca să vă dau o poruncă; ci pentru râvna altora și ca să
pun la încercare curăția dragostei voastre.”
(2 Cor. 8:7); „Cunosc, în adevăr, bunăvoința voastră, cu care mă laud cu privire la
voi către macedoneni și le spun că Ahaia
este gata de acum un an. Și râvna voastră
a îmbărbătat pe foarte mulți din ei.”
(2 Corinteni 9:2)

Când te rogi cu foc
înaintea Domnului, îi
determini și pe cei de
lângă tine să se roage mai
stăruitor. Când cânți cu
toată inima, vor fi
îndemnați și alții să cânte.
Râvna mobilizează și produce resursele necesare în lucrare sau în luptă,
ca pe vremea lui David, când evreii erau
pe punctul să piardă un război și unii
ostași se retrăgeau resemnați, dar alții
au rezistat, au întors direcția frontului
și astfel s-a câștigat războiul.

II. EXEMPLE
A. Dumnezeu - râvna desăvârșită
Râvna este o permanență în
activitatea lui Dumnezeu. El este
consecvent în toate lucrările Sale, pentru
că El are râvnă, face totul cu pasiune și o
vigoare permanentă. „El va face ca domnia Lui să crească și o pace fără sfârșit
va da scaunului de domnie al lui David
și împărăției lui, o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire, de acum
și-n veci de veci: iată ce va face râvna
Domnului oștirilor. ” (Isaia 9:7) Putem
să înțelegem și noi, în parte, că, fără râvnă,
Dumnezeu ar fi abandonat de mult omenirea, dar El va păstra pentru ea aceeași
pasiune în veci de veci. Nu se va întâmpla
ca după sute de milioane de ani, dintr-o
dată, Dumnezeu să nu mai fie pasionat
de noi și de scopurile Sale inițiale. Nu!
Același adevăr apare și în Ieremia 30:24 „ Mânia aprinsă a Domnului nu se va potoli, până ce va împlini și va înfăptui
gândurile inimii Lui. Veți înțelege în
totul lucrul acesta în cursul vremurilor.”
Deci, privind în istorie, pe măsură ce etapele planului etern se derulează, ne vom
da seama cum Dumnezeu Și-a continuat
lucrarea cu aceeași râvnă.
B. Sfinții – râvna dobândită
Ilie – un proroc plin de râvnă
pentru pentru Domnul și pentru
Israel. În vremea când poporul se
îndepărtase de Dumnezeu, mai erau
doar câteva mii de oameni care
slujeau Domnului, el se ridică și
zice: „Viu este Domnul, Dumnezeul lui
Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii
aceștia nu va fi nici rouă, nici ploaie,
decât după cuvântul meu.” (1 Regi 17:1)
Atât profetul, cât și Dumnezeu au rămas
statornici trei ani și jumătate. Ilie nu
s-a mai rugat să plouă, deși el însuși a
ajuns să rabde de foame și sete. În 1 Regi
18:36-38 apare prorocul după o zi de
luptă cu prorocii lui Baal pe vârful muntelui: „ În clipa când se aducea jertfa
de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și
a zis: «Doamne, Dumnezeul lui Avraam,
Isaac și Israel! Fă să se știe astăzi că
Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt
slujitorul Tău și că toate aceste lucruri
le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă,

Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne,
ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci
astfel inima spre bine»! Atunci a căzut
foc de la Domnul și a mistuit arderea
de tot, lemnele, pietrele și pământul și a
supt și apa care era în șanț.” Râvna lui
Ilie nu a fost o ambiție firească: „Așa vreau
să fac și vă arăt că mă țin de aceasta”. Focul
care s-a pogorât din cer a fost dovada
consacrării lui, prin ascultarea rugăciunilor pline de râvnă. De asemenea, când
s-a rugat să vină ploaia, a insistat în rugăciune până la șapte ori și ploaia a venit.
Ultimul aspect al râvnei, manifestată de
Ilie, după o zi de trudă și după rugăciunile
acelea repetate, este menționat în versetul 46: „Și mâna Domnului a venit
peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a
alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Izreel.” Ce râvnă! Imaginați-vă
cum mergea Ahab cu caii și Ilie, mânat
de Duhul Domnului, căci, altfel, de unde
așa resurse? Mai târziu, îl vedem pe Ilie
în slăbiciunea lui, căci și el era un om
supus acelorași slăbiciuni ca și noi. „El
(Ilie) a răspuns: «Am fost plin de râvnă
pentru Domnul, Dumnezeul oștirilor;
căci copiii lui Israel au părăsit legământul Tău, au sfărâmat altarele Tale și au
ucis cu sabia pe prorocii Tăi; am rămas
numai eu singur și caută să-mi ia viața»!”
(1 Regi 19:10) Însă Domnul nu l-a îngropat acolo pe munte, ci i-a dat un nou
mesaj, în virtutea căruia s-a dus mai
departe. În asemenea momente critice,
Domnul să ne înnoiască puterile și vom
fi ca Moise și Caleb, care la 120 de ani și,
respectiv la 85 de ani, aveau aceeași vigoare și aceeași dorință pentru Domnul.
Pavel – apostolul neobosit
El scrie despre sine: „…și cum eram
mai înaintat în religia iudeilor decât
mulți din neamul meu, de o vârstă cu
mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus
de mare pentru datinile strămoșești.”
(Galateni 1:14) Pentru el exista riscul să
rămână în categorie aceea de iudei care
au crezut în Domnul Isus, dar au rămas
cu tradiția rabinică. Aceștia i-au fost prezentați apostolului astfel: „«Vezi, frate,
câte mii de iudei au crezut și toți sunt plini
de râvnă pentru lege?” (Fapte 21:20).
Diferența dintre obiceiuri și râvna sfântă
pentru ceea ce-i scris în Scripturi se vede
(continuare în pag. 16)
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a avut râvnă imediat ce a preluat ștafeta de la Ilie și a fost activ toată viața.
La bătrânețe, bolnav fiind, când împăratul s-a dus să-l viziteze, profetul i-a
zis: „Ia un arc și săgeți”. Tânărul împărat
a tras de trei ori și s-a oprit. Elisei s-a
mâniat pe el, zicându-i: „Trebuia să lovești de cinci sau șase ori: atunci ai fi
bătut pe sirieni până i-ai fi nimicit.”
El a știut că aceeași râvnă slabă o va avea
și în organizarea războiului și pe front,
ceea ce s-a și dovedit. Doamne, ridică
lucrători plini de râvnă! Nu cântăreți
care cântă numai până pe la 30 de ani, nu
proroci care au prorocit doar cândva, în
tinerețe și nu predicatori care nu mai au
râvnă pentru cercetarea Bibliei și pentru
misiune - oameni care mor la jumătate
de viață și sunt îngropați la sfârșit. Să fim
dăruiți toată viața și cu toată inima pentru lucrarea Domnului! Amin!
Râvna trebuie să cuprindă toate
domeniile vieții, să fim plini de
râvnă pentru fapte bune, căci: „El
S-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să
ne răscumpere din orice fărădelege și
să-Și curățească un norod care să fie
al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune.”
(Tit 2:14) Nu vei putea să ai o viață plină
de fapte bune, dacă nu ai râvnă pentru
ele. Scriptura spune, când e vorba de pace:
„Caută pacea și aleargă după ea”, la fel,
dacă vrei să faci milostenie, te interesezi
și, ce nu poți face singur, te asociezi cu
alții, care au posibilități să ajute acea
lucrare. O râvnă cu duhul va avea ca rezultat și fapte bune. Așa se confecționează
hainele de in subțire pentru Mireasa
Domnului. Iată exemplul unui frate activ
în acest domeniu: „Mulțumiri fie aduse
lui Dumnezeu, care a pus în inima lui
Tit aceeași râvnă pentru voi. Căci el a
primit îndemnul nostru; ba încă, stăpânit
de o râvnă arzătoare, a pornit de bună
voie spre voi… Am trimes cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o
de atâtea ori în multe împrejurări și
care, de data aceasta, arată mult mai
multă râvnă, din pricina marii lui încrederi în voi.”(2 Corinteni 8:16-22) Trebuie să n-ai liniște dacă nu faci un bine
și să fii preocupat într-un mod intens
și permanent de astfel de lucruri, nu
sporadic. Cine n-are râvnă este stopat
repede, dar pe cel ce o are nu-l poate
opri nimic: „Și cine vă va face rău,

dacă sunteți plini de râvnă pentru bine?
Chiar dacă aveți de suferit pentru neprihănire, ferice de voi! «N-aveți nici o
teamă de ei și nu vă tulburați!»”
(1 Petru 3:13-14)

Râvna – o disciplină
stimulativă
Pentru stimularea râvnei, apostolul
îndemna: „În sârguință, fiți fără
preget. Fiți plini de râvnă cu duhul.
Slujiți Domnului.” (Romani 12:11)
Orice lucrare necesară și cu atât mai
mult dacă este urgentă, să nu o amânăm
pe mâine. A nu pregeta înseamnă că nu
e suficientă o anumită măsură de râvnă,
ci trebuie eliminate orice formă de abandon sau pasivitate. Domnul să ne ajute!
Pasiunile adevărate sunt unidirecționale: dacă faci un lucru cu
toată inima, nu mai este loc pentru
altceva. Nimeni nu poate sluji la doi
stăpâni, căci dacă iubește pe unul, din
oficiu, îl urăște pe celălalt (Matei 6:24).
Când stau cu fața spre miazănoapte sunt
cu spatele spre miazăzi și nu pot să merg
în două părți. Domnul Isus a văzut pe
cele două surori ale lui Lazăr, căci aveau
râvnă, numai că râvna lor, în acea zi, era
diferită: „… Maria, care s-a așezat jos la
picioarele Domnului și asculta cuvintele Lui. Marta era împărțită cu multă
slujire, a venit repede la El și I-a zis:
«Doamne, nu-Ți pasă că sora mea m-a
lăsat să slujesc singură? Zi-i dar să-mi
ajute». Drept răspuns, Isus i-a zis:
«Marto, Marto, pentru multe lucruri te
îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales
partea cea bună, care nu i se va lua.»”
(Luca 10:39-41) Maria avea râvnă în
ceea ce făcea, căci dacă ar fi fost alta în
situația ei, s-ar fi „simțit” la sesizarea
Martei și nu ar mai fi așteptat să-i spună
Domnul să-și schimbe prioritatea și
activitatea.
Dacă nu putem să avem decât
o singură pasiune adevărată, atunci
să alegem pasiunea sfântă. Asta nu
înseamnă să nu-ți faci lucrul, în funcție de
activitatea profesională specifică, dar mai
întâi să fi interesat de cele sfinte. După
ce ți-ai spus rugăciunea, după ce ai citit
din Biblie în fiecare dimineață, poți să
faci și mâncare, dar mai întâi fă ceva pentru suflet. Dacă este o situație specială,

când au apărut musafiri pe neașteptate,
le faci mâncare întâi, dar spune-ți rugăciunea măcar în gând și pasiunea pentru
cele sfinte îți rămâne. Amintiți-vă de
râvna lui Pavel, pentru tradițiile strămoșești, pe care a manifestat-o din copilărie
și de felul în care pasiunea pentru ceea
ce făcea în plan religios a rămas, dar cu
un alt conținut. El scria: „ Nu că am și
câștigat premiul, sau că am și ajuns
desăvârșit; dar alerg înainte, căutând
să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat
de Hristos Isus. Fraților, eu nu cred că
l-am apucat încă, dar fac un singur
lucru: uitând ce este în urma mea și
aruncându-mă spre ce este înainte, alerg
spre țintă, pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu, în Hristos Isus.”
(Filipeni 3:12-14) Apostolul desfășura
o activitate foarte intensă, pentru că el
slujea Domnului cu toată inima. Din nefericire, în vremea noastră, există mulți
oameni fără pasiune, deși sunt creștini,
care nu se țin de orarul și activitățile unei
biserici, deși sunt membri în acea biserică.
Râvna te face să fii în permanență activ și să slujești cu o capacitate
din ce în ce mai mare, dar să nu confundăm râvna sfântă cu ambiția. Iehu avea
râvnă pentru unele activități, dar nu a
avut o râvnă sfântă, ce-și are izvorul
într-o inimă predată Domnului în întregime. Pe front, conducea carul de luptă
cu mare viteză, iar când Dumnezeu i-a
spus să nimicească toată casa lui Ahab,
n-a amânat lucrurile, ci a operat schimbările și a aplicat pedesese cu repeziciune.
Peste tot, în Samaria, în Izreel, i-a adunat
pe toți preoții lui Baal și pe fii dinastiei
Omri și i-a nimicit. De ce s-a poticnit și
n-a mai avut râvnă să nimicească și vițeii
lui Ieroboam de la Dan și Betel? De ce n-a
mai avut râvnă pentru Casa lui Dumnezeu,
să facă măcar o vizită la Templul de la
Ierusalim? El s-a lăudat cu râvna lui pentru Domnul, când a zis lui Ionadab, fiul
lui Recab: „Vino cu mine și vei vedea
râvna mea pentru Domnul” (2 Regi
10:16), dar s-a domolit repede, pentru
că nu a căutat pe Domnul „din toată
inima lui” (2 Regi 10:31). Râvna care
este activată de Duhul lui Dumnezeu
ne conduce numai pe direcția bună și
nu doar până la o vreme. O astfel de
pasiune sfântă este o permanență în
viața adunării, după cum este scris:
„Tot așa și voi, fiindcă râvniți după
daruri duhovnicești, să căutați să le

vrea să îl aducă pe el la tine și, probabil, în momentul în care te aștepți
cel mai puțin. Dacă nesocotești acest sfat, așa cum multe alte femei au
făcut-o înaintea ta, și pornești singură în căutarea unui partener, s-ar
putea să îl găsești, dar să nu fie cel potrivit.
Draga mea soră, perioada în care ești singură, precum și perioada când
vei fi căsătorită, ar trebui considerate momente speciale și plăcute, prin
providența lui Dumnezeu. În nici un caz nu ar trebui văzute ca simple
circumstanțe sau ca o cursă din care, cu disperare, încerci să ieși. Fiind
singură, este un timp în care poți să înveți despre Dumnezeu, cine suntem
noi în Hristos și cum să creștem în cunoașterea Lui. Un timp în care tu
să fii zeloasă pentru fapte bune și implicată în diferite slujbe. Statutul
de necăsătorită își are farmecul lui, de care trebuie să ne bucurăm, deoarece
odată trecut, nu se mai întoarce înapoi. Nu e nimic mai trist decât să vezi o
femeie căsătorită care regretă ce ar fi putut să fie, sau ce ar fi putut face cu
viața sa când era singură. Totul a fost pierdut de dragul grabei, fără a lua
în seamă planul lui Dumnezeu.

Neprihănirea
cerută de Tine...
„Iată, doresc să împlinesc poruncile
Tale; fă-mă să trăiesc în neprihănirea
cerută de Tine.” (Psalmul 119:40)

Te rog, Părinte-n zori de zi
dă-mi astăzi o sfântă lumină,
cu mintea limpede, senină
să pot s-accept voia-Ți divină.
Lăsând în urmă ce-a fost ieri,
vreau astăzi să-Ți slujesc mai bine.
Știind că locuiești în mine,
nu Te voi face de rușine.
Dar nu m-avânt prin efort propriu,
smerit Îți cer neprihănirea
pe care doar Tu o poți da,
cea câștigată pe Golgota.
Isus, fii astăzi pentru mine
nu o piatră de poticnire,
ci-exemplu-n faptă și gândire,
izvor de har și de iubire!
Ajută-mă ca bunătatea
ce pentru mine-ai reînnoit
să curgă mai nestăvilit
spre-oricine-i desnădăjduit.
Îmi ațintesc la Tin’ privirea
ca fața mea să lumineze,
cuvintele-mi să-ncurajeze,
trăirea mea să Te-onoreze!
ȘERBAN LAVINIA

„Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu,
fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a
primit.”
(1 Petru 4:10)
Fiecare „sezon” din viață își are farmecul lui. Rugăciunea mea, pentru
femeile creștine singure, este ca ele să se poată bucura de această perioadă,
în ciuda minciunilor acestei lumi. Mă rog, ca ele să aștepte în răbdare pe
Dumnezeu care este dătătorul oricărui bun și oricărui dar.
Fie ca ele să fie ca Estera, folosind orice timp pe care Dumnezeu îl
consideră necesar, pentru ca să fie frumoase în interior, dar și în afară!
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