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“Isus a venit pe Pământ pentru a ne salva de ceva. Ce este?”, m-am gândit. El a venit să mă elibereze de o 
viață de egoism și de păcat și de toate obiceiurile mele rele. Dumnezeu a dorit ca, căminul meu să reflecte 
pe deplin ordinea Cerului, atât în interior, cât și în exterior. Acest lucru ar fi posibil doar dacă l-aș lăsa pe Isus 
să domnească pe tronul inimii mele, să-mi controlez gândurile și acțiunile. Voi filtra eu totul prin Hristos și o  
să-i permit să fie Domnul meu, Ghidul vieții mele? 
 
RĂDĂCINA TUTUROR PROBLEMELOR? 
Am început să-mi dau seama că problema eșecurilor din viața mea se datorează faptului că nu aveam 
obiceiul de a fi împreună și în comuniune cu Dumnezeu și cu Cerul. Mi-am dat seama că era firesc să mă 
consult și să vorbesc cu „propriul eu”, dar în acest fel slujeam păcatului, egoismului și vechilor mele 
obiceiuri. Matei 1:21 spune că Isus a venit să mă mântuiască de păcatele mele, nu să mă mântuiască 
rămânând în ele! Isus vrea să mă elibereze de o viață de încredere în mine și să-mi ofere o viață spirituală în 
Hristos. El va face acest lucru călăuzindu-mă să am o relație atât de intimă cu El încât, prin uniune și 
comuniune cu Cerul, mintea mea și căminul mea se vor schimba. Vroiam să fiu eliberată de orice dezordine 
și necurăție și eram hotărâtă să-L urmez pe Isus în loc a mă urma pe mine. Dar cum mă pot organiza? Cum 
pot să mă relaționez cu Isus și să-L las să mă ghideze? Cum pot învăța să-L urmez? Mi-aș dori ca, căminul 
meu să aibă acea dragoste de origine cerească care să reflecte o organizare corectă în fiecare cameră a 
casei, precum și în dependențele minții mele, în gândurile și acțiunile mele. În timp ce mă gândeam și 
meditam la asta, m-am uitat prin casa mea și m-am întrebat: „Ce ar vrea Isus să fie schimbat în căminul 
mea? Am aruncat o privire în jur, de obicei totul era curat și în ordine. 
 
ÎNVĂȚÂND DE LA DUMNEZEU 
Gândurile pe care Prietenul și Mântuitorul meu mi le-a pus în mintea mea ca răspuns, au sunat mai mult 
sau mai puțin cam așa: „Este foarte bine privind din exterior, dar aș dori să sugerez mai multă ordine, 
curățenie și organizare mai profundă în casa ta și asta începe în mintea ta.” El a vorbit prin conștiința mea, 
prin rațiunea mea și prin intelectul meu. Vocea lui calmă și delicată era un gând, nu o voce audibilă, totuși 
am simțit în inima mea că este vocea lui Dumnezeu. Suna exact ca în 1 Corinteni 14:40, care spune: „Dar 
toate să se facă în chip cuviincios şi cu rânduială. 
 
Dumnezeu îți vorbește în felul acesta ție și mie. Ne iubește cu această intensitate. Chiar și așa, inițial mulți 
dintre noi nu realizăm sau nu recunoaștem că această voce provine de la Dumnezeu și din Cer. Isus vrea 
să aibă o relație atât de intimă cu noi, încât să ne poată îndruma fiecare detaliu din viața noastră. Este 
suficient ca doar să cooperăm cu gândurile lui Dumnezeu, și atunci cuvintele și acțiunile noastre vor fi 
inspirate în mod divin și pline de putere pentru a face ceea ce trebuie. El vrea să ne însoțească și să ne 
vorbească așa cum a făcut-o cu Enoh în trecut. Asta îmi doream și eu, dar mă simțeam rușinată și 
temătoare. M-am  străduit să aflu ceea ce trebuia să fac, așa că am întrebat: „Care sunt sugestiile tale 
pentru mine?” „Tot ce este în cer este pur, curat și bine organizat. Totul înseamnă mai mult decât doar 
faptul că centrul căminului este curat și în ordine. Și colțurile sunt curate? Sertarele de birou sunt și ele în 
ordine? Biroul tău, ferestrele, dulapurile, mansarda, garajul, mașina, chiar și grădina ta? " 
Principiile lui Dumnezeu sunt complete și se aplică la toate! Sally, ai citit despre modestie în îmbrăcăminte? 
Aș dori, de asemenea, să te ajut să îți organizezi garderoba, dacă mă inviți ”. A pus și în voi Dumnezeu aceste 
gânduri sau gânduri similare? Dumnezeu vrea să ne ajute și de aceea El ne dezvăluie nevoia de a face 
schimbări în viața noastră. 
 
 
 
 
  
 



Luarea deciziilor este o parte importantă a organizării. 
 
GĂSIREA PUTERII 
 
„… despărţiţi de Mine, nu puteţi face nimic.” Ioan 15: 5. Dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt posibile. 
”Matei 19:26. “…şi voi avea privirea îndreptată asupra ta. ". Psalmul 32: 8 „Nicidecum n-am să te las, cu 
niciun chip nu te voi părăsi” Evrei 13: 5. „Să fie bune gospodine. ”Tit 2: 5. 
Când Dumnezeu îmi arată zonele căminului meu care trebuie schimbate sau restaurate, simt că El este 
acolo cu mine făcând tot posibilul prin mâna Sa divină în mâna mea. Am început să observ o schimbare a 
atitudinii mele față de această sarcină. În timp ce cooperez, mă gândesc: „Cu Dumnezeu pot face asta și o 
voi face!”, Descopăr că puterea divină ajută eforturilor mele slabe, și că, nu numai că mă ajută să-mi curăț 
sertarele biroului, făcându-le curate și organizate, dar și atitudinile mele se schimbă. 
Cooperând cu Isus în acest fel face ca schimbările să fie durabile, pentru că au început cu mintea mea și au 
fost capacitate de către Cer. Apoi, prin repetare, Dumnezeu îmi poate recrea obiceiurile și, ca urmare, 
caracterul meu se transformă. Acesta este modul în care noile căi le înlocuiesc pe cele vechi, „ şi nu mai 
trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în mine”. Galateni 2:20. 
 
ÎNCEPUTUL A TOT 
Într-o zi am simțit că Dumnezeu vrea să-mi restaureze bucătăria. El a vrut să fac asta, dar cu ajutorul lui  
Hristos în mine și nu prin voința mea umană. Aceasta este aplicația din Galateni 2:20. În primul rând, 
vechile mele gânduri și obiceiuri trebuie răstignite. Trebuie să le abandonez, iar acest lucru se poate 
întâmpla doar acordând atenție gândurilor conduse de Dumnezeu. 
Hristos îmi poate schimba cu adevărat gândurile și dorințele, inima, obiceiurile și chiar vechile mele moduri 
de a lucra sau de a reacționa - orice lucru pe care eu i-L încredințez Lui! Ai încercat și tu asta? El poate 
schimba toate modurile de a gândi sau de a acționa, moștenite sau cultivate. Aceasta este restaurarea 
interiorului meu, este partea din interiorul inimii și a vieții mele pe care Dumnezeu vrea să o restabilească și 
să o transforme. El mă învață această aplicație spirituală, arătându-mi-o în mod fizic, ceea ce este necesar 
pentru a restabili ordinea și curățenia dulapurilor de bucătărie. Cum a făcut Dumnezeu asta pentru mine? 
 
Pentru a-mi organiza casa am început mai întâi cu o parte. Nu pot lucra mental sau fizic întreaga casă 
dintr-o dată, dar Dumnezeu m-a inspirat să încep pe părți. Acest lucru îl pot face cu ajutorul lui Isus. 
Folosesc bucătăria zilnic, așa că m-am gândit că ar fi un bun loc pentru a începe. Odată ce am ordonat-o, 
trebuie să-mi exercit zilnic câteva noi obiceiuri de curățare pentru a o menține ordonată. 
Începeți cu o cameră, curățați-o și organizați-o cu Isus; apoi adăugați la aceasta, camera alăturată, 
menținând ordinea în prima. 
 
Continuă așa, călăuzit de Dumnezeu, până când toată casa, curtea, garajul și grădina ajung la ordinea 
Cerului. Mai întâi, Dumnezeu m-a călăuzit cu imaginea de ansamblu în mintea mea, dar a trebuit totuși ca 
eu să învăț să cooperez, să-l ascult și să-L urmez pe Isus în orice moment. 
 
M-am uitat la bucătăria mea și l-am întrebat pe Dumnezeu: „De unde încep?” Chiar și această parte mi s-a 
părut prea grea; Am simțit disperarea care bătea la ușa inimii mele. „Încredete în puterea lui Dumnezeu 
care îți stă la dispoziție și evită să te uiți la slăbiciunile și neputiințele tale”, a fost sugestia lui Dumnezeu în 
mintea mea. I-am răspuns: „Doamne, ajută-mă!” 
 
Gândul a continuat: „De ce nu începi cu acel dulap?; ai timp pentru el astăzi.” Aceste gânduri sunt „vocea 
liniștită și delicată” a Cerului care mă călăuzește pe calea dreptății. El este alături de mine și asta îmi va 
permite să fac voia Lui. 
 
 
 
 
 
 



DECIDE ȘI ACȚIONEAZĂ 
Luarea deciziilor este o parte importantă a organizării. 
 
Am decis să fac asta, călăuzită de Dumnezeu. Spre surprinderea mea, când am început să sortez articolele 
din garderobă și sertare, am găsit o grămadă de lucruri care nu își aveau locul acolo, o grămadă de alte 
lucruri de aruncat sau vândut și doar o treime din lucruri care trebuiau depuse înapoi în dulap. 
 
În timp ce mă gândeam la conținutul dulapului, am decis că ar avea mai mult sens ca ustensilele de 
amestecare și servire a alimentelor să fie mai aproape de aragaz pentru un acces mai ușor și o muncă de 
gătit mai eficientă. Cuțitele și ustensilele de curățat pielița alimentelor să fie așezate în apropierea mesei de 
tăiat. Acest lucru ar avea ca rezultat o mai mare eficiență și o nouă ordine între lucruri. 
 
Această curățenie și reamenajare a dulapurilor și sertarelor a devenit mai complicată decât mi-am imaginat 
la început; Dar, oh, ce sentiment de siguranță, că acesta era lucrul corect de făcut și că eu aș fi mai fericită 
în ciuda muncii și efortului depuse ! Domnul mă îndruma și mă capacita cu adevărat pentru această sarcină 
și m-am simțit grozav, plină de bucurie. 
  
Aproape de sfârșitul acestei reconfortante aventuri, m-am plictisit când au apărut îndoieli în mintea și 
inima mea. „Eu-l” și Satana mi-au sugerat gânduri. Trebuie să învăț să discern Duhul pe care îl voi asculta și 
servi. Domnul m-a condus să perseverez abandonând și predându-I gânduri și sentimente descurajante și 
Isus mă elibera de aceste gânduri și sentimente rele prin harul Său transformator. 
Mintea, inima și dulapurile de bucătărie au fost supuse unei curățări, transformări și reorganizări similare 
în timp ce cooperam cu Cerul. Prin dăruirea mea și prin harul lui Dumnezeu, am reușit să realizez acest lucru 
în acea zi. A doua zi, Dumnezeu și cu mine ne-am concentrat pe o altă secțiune a bucătăriei mele. Și așa 
bucătăria mea a devenit complet curată și organizată cu Isus. 
 
ESTE REORGANIZAREA SPIRITUALĂ RĂDĂCINA TUTUROR LUCRURILOR?  
 
Am început să văd cum organizarea bucătăriei mele și a dulapurilor de aici, a început în primul rând cu 
organizarea atitudinilor și gândurilor mele.  Unele atitudini trebuiau eliminate, altele pur și simplu 
îndreptate. A-l avea pe Isus cu mine a fost și este secretul succesului.  
 
Organizarea fizică m-a condus la organizarea spirituală a minții și a inimii mele. A le pune în ordine este o 
treabă importantă, iar menținerea lor necesită „mici acțiuni frecvente”. La fel ca și în domeniul fizic, se 
întâmplă și în domeniul spiritual: numai Dumnezeu poate curăța camerele minții și ale inimii mele! De 
aceea, trebuie să mă predau Lui ori de câte ori atitudini și gânduri greșite sunt identificate ca fiind 
dezorganizate și El va fi fidel să le curețe cu ajutorul cooperării mele. Apoi m-am oprit și m-am uitat spre 
bucătăria mea. Dumnezeu m-a condus să mă gândesc: „ Este atractivă bucătăria mea? Este organizată și 
curată? ”Dumnezeu a vrut ca eu să reflectez și să evaluez munca făcută. Am văzut că tejgheaua era plină de 
lucruri. Apoi am făcut următoarea considerație cu privire la fiecare obiect: "Este necesar să fie aici? Acest 
obiect va fi atins de către toți oamenii, așa că îl voi păstra în alt loc; Acum este mai bine. Chiar nu trebuie să 
fie aici!" 
 
Acest proces a continuat până când am încercat idei diferite, și am putut în cele din urmă să spun: „Acum, 
este frumos! Cu doar câteva obiecte deasupra, devine mai organizat și mai atractiv. Doamne, mai trebuie 
ceva schimbat? „În timp ce conștiința mea era tăcută, am fost mulțumită și bucuroasă. Bucătăria mea era  
foarte plăcută la privit, din interior și din exterior. Fusese restaurată prin supunere, efort și har al lui 
Dumnezeu. 
 
Trebuie mai întâi să învățăm să fim ghidați de Dumnezeu și să auzim vocea Lui vorbind conștiinței noastre. 
Recunoașterea vine cu repetarea zilnică, în fiecare moment, a noilor obiceiuri de gândire și reacție 
împreună cu Hristos, care fac ca noile obiceiuri de organizare să înlocuiască vechile obiceiuri care 
permiteau dezordinea. 
 



Acum, cu această nouă metodă de unire, comuniune și supunere, îl pot lua pe Iisus cu mine organizându-
mi baia, camera, cămara, subsolul, garajul etc., până când toată casa este curată și organizată prin har 
divin. 
 
Am decis să renunț sau să vând excesul de lucruri care odată organizate nu se mai potrivesc în casa mea, în 
sertarele și dulapurile mele. Trebuie să evaluez diferența dintre nevoie și dorință și să filtrez totul prin Isus. 
 
Ani mai târziu, când ne-am mutat în Montana, Dumnezeu mi-a cerut să fac o curățare mai amănunțită a 
dulapurilor, deoarece dimensiunea bucătăriei mele fusese redusă drastic. Aveam patru seturi de veselă în 
bucătăria mea mică. Cu spațiul limitat a fost necesar să le înlocuiesc cu un set de veselă durabil, pe care l-am 
cumpărat cu vânzarea celorlalte patru seturi. Acum totul se potrivește perfect. 
 
Dumnezeu m-a ajutat să fiu rațională și să pot lua decizii dificile. Unul dintre acele seturi de vase avea 
valoare sentimentală: îi aparținuse bunicii; chiar și așa, nu aveam spațiul adecvat pentru a-l păstra. Și voi 
veți avea propriile încercări și dificultăți pentru a vă păstra casa în ordine, conform cerului, dar Isus este la 
dispoziția ta, alături de tine, pentru a te ajuta, a te instrui și a te ghida. URMEAZĂ-L! 
 
CUNOSCÂNDU-L PE DUMNEZEU 
Organizarea este un bun mod de a-l cunoaște pe Dumnezeu într-un mod foarte personal. 
În timp ce Dumnezeu m-a ajutat să-mi fac ordine în bucătărie, am învățat multe lecții practice despre cum 
vrea Dumnezeu să curățe dulapurile din mintea și inima mea. 
Gândurile greșite sau înrobitoare rămân prinse în adâncul minții noastre și trebuie aruncate în același mod 
în care, sub îndrumarea lui Dumnezeu, unele lucruri trebuiau scoase din dulapurile mele de bucătărie. Când 
Dumnezeu îmi dezvăluie aceste lucruri, El mă întreabă: "Vrei asta? Pot să înlătur asta pentru tine?" 
 
Este puterea lui Dumnezeu în interiorul meu care, împreună cu efortul și cooperarea mea, îmi curăță 
mintea, dorințele și apetitul sau orice altceva. Nu este Dumnezeu minunat? Isus îmi spune: „Viața pe care 
ați primit-o din partea Mea poate fi păstrată numai prin comuniune continuă. Fără mine nu poți învinge 

păcatul și nu vei putea rezista ispitei. ”Ioan 15: 4 spune:„ Rămâneți în Mine, și Eu voi rămâne în voi. ” A 
rămâne în Hristos înseamnă a primi Duhul Sfânt în mod constant, o viață de dăruire la dispoziția Sa fără 
rezerve. Canalul de comunicare între om și Dumnezeul său trebuie să fie întotdeauna deschis. La fel ca și 
ramura viței de vie care trage continuu seva din vița vie, trebuie să ne ținem strâns de Isus și să primim de la 
el, prin credință, putere și perfecțiunea propriului Său caracter. 
 
ORGANIZÂND TIMPUL 
Pentru a-mi pune casa în ordine, conform Cerului, este nevoie de asemenea de un orar pentru toate și de a 
organiza toate lucrurile importante la timpul potrivit. Eclesiastul 3:1 spune: „Toate își au vremea lor, și 
fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui”. 
 
Organizarea este o bună modalitate de a-l cunoaște pe Dumnezeu 
 
"Da, Sally, trebuie să-ți organizezi viața, activitățile tale zilnice, într-un orar. Ai nevoie de regularitate pentru 
că tu ești managerul casei. Ai nevoie de timp să dormi, să te scoli și să comunici cu mine. Încă ai nevoie de 
timp pentru a studia, a te odihni, a gândi și a evalua. De asemenea, trebuie să afli că există un timp pentru a 
vorbi și pentru a tăcea; timp pentru muncă, timp pentru joacă, timp pentru odihnă, timp pentru mâncare și 
post; timp pentru plantare și timp pentru recoltare. ”Planificarea zilei mele cu Isus, care mă călăuzește, este 
modalitatea de obținere a succesului divin. Organizarea vieții mele conform unui program este o necesitate, 
nu o opțiune! 
A-mi menține casa într-un orar consecvent, cu o anumită flexibilitate, a fost o mare binecuvântare, dar în 
același timp și o provocare pentru mine. A fost mai bine atât pentru mine, cât și pentru familia mea și 
pentru umblarea noastră cu Isus. Trebuie să recunosc că, a prepara micul dejun în mod constant la timp este 
ceva care mi-a sfidat vechile obiceiuri. 
 
MODIFICĂRI SIMPLE SAU COMPLEXE 



 
De asemenea, veți constata că unele modificări sunt ușoare și altele dificile. Prinde-te de mâna lui Isus, El 
vrea să te însoțească și să îți vorbească de-a lungul fiecărei schimbări. Isus a venit să mă salveze de 
obiceiurile mele egoiste, spre deosebire de Cer. El este Creatorul și Răscumpărătorul meu, dacă merg și 
vorbesc cu El. Un orar stabilește timpul pentru orice lucru, și este o prioritate sau o nevoie în viața mea. 
Cum spunea mereu bunica mea, referindu-se la menținerea casei în ordine: „Totul își are locul său și totul 
trebuie să rămână la locul său. Este cel mai bun mod de a trăi”. 
 
SE ÎNGRIJEȘTE DUMNEZEU DE DETALII? 
Dumnezeu se îngrijește de fiecare detaliu de organizare a casei mele și vrea să mă ajute. Este Dumnezeu 
cel care îmi invită mintea și inima pentru a organiza și a menține ordinea. Pe măsură ce răspund la influența 
Duhului Sfânt, puterea Cerului îmi permite să-mi fac partea în mod consecvent, cu o inimă veselă. 
 
Lui Dumnezeu îi pasă cu adevărat de fiecare detaliu al vieții mele. Mi-a amintit, de exemplu, să verific ușa 
frigiderului, și aceasta era întredeschisă. Îmi instigă mintea când văd ceva pe podea că ar trebui să-l pun la 
locul lui. Când îmi pun hainele în sertare și se dezorganizează din nou, îmi vine în minte gândul: „Un moment 
de efort pentru a rearanja acest sertar acum, va salva ore de efort într-o altă zi.” Dumnezeu este alături de 
mine, călăuzindu-mă, pentru că El mă iubește foarte mult. Simt pace și fericire când îl urmez pe Mântuitorul 
meu. 
 
TRISTEȚEA ȘI FRUSTRAREA 
Dezorganizarea produce tristețe și frustrare. Mi s-a întâmplat adesea, de exemplu, să curăț prea târziu 
filtrul uscătorului de rufe și m-am simțit vinovată căci m-am gândit să-l curăț cu o zi înainte, insă nu am 
făcut-o. Acest lucru provoacă o muncă inutilă pentru Jim, deoarece pe parcursul timpului, el trebuie să 
scoată toate aceste resturi de scame din furtunul lung al uscătorului în timp ce se află sub casă. 
 
Am strigat către Domnul frustrată: „Doamne, pot învăța să curăț asta în mod regulat și la momentul 
potrivit?” „Te pot ajuta” a fost gândul pe care Dumnezeu l-a pus în mintea, intelectul și conștiința mea. 
„Poate Domnul? Adică, știu că Domnul poate! Ajută-mă Doamne, ajută-mă să-mi aduc aminte cumva. " 
 
Isus mi-a stimulat mintea: „De ce nu alegi o zi pe săptămână pentru a face acest lucru, pentru a face parte 
din programul tău și apoi să o faci la acel moment? I-am răspuns: „Aceasta este o idee minunată, Doamne; 
da, voi face asta. Așa că voi alege joia și știu că Domnul va fi credincios să-mi amintească; Domnul nu va uita 
ca mine! " 
 
RĂSPUNS IMEDIAT 
Dumnezeu mi-a reamintit apoi cu blândețe că trebuie să-L ascult atunci când El îmi amintește. Când Isus 
mi-a adus aminte joia următoare, am răspuns imediat și m-am gândit, pentru că asta era partea mea în 
cooperarea cu Cerul. Dumnezeu merge chiar mai departe cu asta. Într-o zi de marți, spălam rufele și mi-a  
venit gândul de a curăța filtrul. Răspunsul meu a fost: "Dar astăzi nu este joi!" 
 
„Dar”, Dumnezeu a continuat să raționeze cu mine, „ai făcut multe spălări suplimentare; de ce nu o verifici? 
Când m-am uitat, filtrul era într-adevăr plin! Dumnezeu este bun și va fi tovarășul nostru constant pentru a 
ne ghida în fiecare detaliu al vieții noastre dacă ne predăm grijii Lui și cooperăm. 
 
MERITĂ ÎNCERCAT!? 
De ce nu-l pui pe Dumnezeu la încercare? Învață să-I recunoști vocea, astfel încât El să te poată călăuzi prin 
viață, să-ți ordonezi casa fizică în conformitate cu ordinea Cerului. Aplică apoi lecțiile învățate, în viața 
spirituală, în căsătorie și în creșterea copiilor. Ce vrei ca Dumnezeu să restabilească și să pună în ordine? 
Dumnezeu este credincios în conducerea tuturor oilor care îl urmează, făcându-L păstorul lor. Pentru a te 
organiza trebuie să începi să menți uniunea și comuniunea cu Hristos, Mântuitorul nostru. 


