Ancora salvatoare
Sunt situaţii în viaţă care par fără ieşire. Uneori
necazurile se ţin lanţ, ne copleşesc, ne descurajează.
În mijlocul greutăţilor, omul singur se aseamănă
DRAGOSTEA
NĂDEJDEA
cu
o
corabie cuprinsă de furtună, pe care valurile,
CR
EDINŢA
purtând-o încoace şi încolo, o pot răsturna sau zdrobi de
stânci. În aceste condiţii foarte grele, marinarul priceput nu stă să-şi
aştepte tragicul sfârşit, ci ştie că are la îndemână ancora. Aruncată în apă,
ancora stabilizează corabia şi o ajută să facă faţă furtunii.
Ancora creştinului este credinţa în Dumnezeu, pe care fiecare dintre
noi o purtăm în suflet încă de la Botez.
Un creştin adevărat nu se descurajează oricât de mari şi de grele ar fi
problemele sale. El ştie că are la îndemână, în orice clipă a vieţii sale,
ajutorul dumnezeiesc. Pentru a-l primi, trebuie doar să-l ceară cu
credinţă, cu încredere în puterea şi mila lui Dumnezeu, ştiind că „la
Dumnezeu toate sunt cu putinţă”, după cum ne învaţă Sfânta Scriptură
(Matei 19, 26).
Mântuitorul Iisus Hristos ne spune că „dacă veţi avea credinţă cât un
grăunte de muştar, veţi zice muntelui acestuia: mută-te de aici dincolo, şi
se va muta şi nimic nu va fi vouă cu neputinţă” (Matei 17, 20) şi „toate câte
veţi cere, rugându-vă cu credinţă, veţi primi” (Matei 21, 22).
Tot Mântuitorul ne îndeamnă: „Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi afla,
bateţi şi vi se va deschide. Că oricine cere ia, cel ce caută va afla şi celui care
bate i se va deschide” (Matei 7, 7-8).
Ca o ancoră tare, rugăciunea făcută cu credinţă străbate oceanul
iubirii dumnezeieşti, punând pe om în legătură cu Ziditorul său,
Izbăvitorul şi Dătătorul a tot binele. De aceea şi Sfântul Apostol Pavel ne
sfătuieşte, spunându-ne „Rugaţi-vă neîncetat” (I Tesaloniceni 5, 17),
adică cereţi ajutorul lui Dumnezeu, chemaţi-L pe El în orice situaţie şi
pentru orice lucru pe care trebuie să-l săvârşiţi.
Pentru că ne-a creat din iubire şi voieşte să ne bucurăm de fericirea
veşnică, desigur că Dumnezeu nu îndeplineşte decât rugăciunile şi
cererile bune, folositoare pentru mântuire. Pentru a ne curăţi de păcatele
cu care ne-am murdărit sufletul şi pentru a ne elibera de robia patimilor,
uneori este nevoie şi de suferinţă. Dar nu trebuie să deznădăjduim.
Suferinţa răbdată cu credinţă şi smerenie înseamnă cruce, iar crucea este
mântuitoare.
Însuşi Fiul lui Dumnezeu, deşi era fără de păcat, a suferit din iubire
pentru noi cele mai amare chinuri, umilinţe şi moarte pe Cruce. Dar după
toate acestea a urmat Învierea Sa, care a adus cu ea şi darul învierii
noastre.
Profesor Irina Buta, Suceava
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Puterea Rugăciunii
Mamă,
tot aşa rău
te simţi?

Da...
Am crezut că
o să îmi revin,
dar mi-e tot
mai rău.

Ar fi bine
să iei medicamentul
recomandat de medic.
Sigur îţi va fi
mai bine!

Aceasta e
reţeta de la doctor.
Ia din geanta mea
banii care mai sunt.
Sper să îţi ajungă.

Mă întorc
cât de repede
pot!

Ar fi trebuit să
fi cumpărat reţeta
mai demult. Sper
să nu fie prea
târziu...
Vă rog să
îmi daţi acest
medicament pentru
mama mea.
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