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îţi poate oferi viaţa mai mult? poţi schimba lumea din jurul tău?
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D e  l a  s u f l et  l a  s u f l et

Expresia „Iubeşte-mă pe mine, iubeşte-mi căţelul” 
a prins viaţă pentru mine atunci când eu şi soţia 
ne-am luat un căţeluş – o noutate pentru mine. O 
iubim pe Sophie şi ea ne iubeşte pe noi. De fapt ea 
iubeşte pe toată lumea. Sophie nu este doar o rasă 

din aceea hiperactivă ci şi foarte sociabilă. Începe să dea din coadă imediat ce o 
persoană nouă intră în lumea ei şi într-o clipă coada începe să-i scuture atât de tare 
tot corpul că zici că se deşiră. Este de ajuns ca acea persoană nouă să-i arate că a 
observat-o iar ea devine şi mai entuziasmată să se ataşeze. Atunci vedem şi noi care 
sunt cei cărora le plac căţeii şi care nu.

Voi expune ideea şi mai pe larg dar înainte aş vrea să vă spun o altă mică istori-
sire pe care cu siguranţă părinţii o pot înţelege. Când copiii mei au fost mici s-au 
purtat, bineînţeles, copilăreşte. S-au smiorcăit şi s-au plâns de cele mai mărunte 
lucruri, au vărsat mai multă mâncare şi lichide decât au înghiţit, au spart lucruri 
din neîndemânare şi curiozitate şi când au fost suficient de mari ca să înţeleagă 
ideea de limite au început imediat să le testeze. Dar i-am iubit oricum. Puteau să 
fie supărători, chiar enervanţi, dar erau doar copii şi toate acestea făceau parte din 
procesul de învăţare şi de maturizare. Plus că erau copiii mei. Ceea ce mă supăra 
era când alţii lăsau să li se vadă supărarea. „Iubeşte-mă, iubeşte-mi copiii”.

În acest context legătura dintre cele două reguli de viaţă despre care Iisus 
spunea că le cuprind pe toate celelalte – iubeşte-L pe Dumnezeu şi iubeşte-i pe 
ceilalţi oameni 1 – devine mai clară. „Iubeşte-L pe Dumnezeu, iubeşte-i pe cei pe 
care El îi iubeşte”, ceea ce înseamnă pe toată lumea. Dacă Îl iubim cu adevărat pe 
Dumnezeu şi dacă credem că El ne-a creat după chipul Său, aşa cum spune Biblia, 
atunci vom iubi şi vom respecta îndeajuns fiecare dintre creaţiile Sale încât să 
încercăm să-l înţelegem şi să-l acceptăm pe acel el sau ea cu toate greşelile, fobiile şi 
toate celelalte ale lor.

Acest număr al revistei ContactS este primul dintr-o serie de nouă părţi despre 
roadele Duhului,2 începând cu cea mai cuprinzătoare şi mai importantă: dragostea.

Keith Phillips şi  
Ioana Petrescu

1. Vezi Matei 22:37-39.

2. Galateni 5:22-23
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„Pe cine ai venit să 
vezi?” m-a întrebat asistenta 
micuţă cu părul negru când eu 
sorbeam din ceai în sala de aşteptare 
şi răsfoiam o revistă.

„Pe nepotul meu”, i-am răspuns şi 
i-am zâmbit. „Dar acum doarme, aşa 
că aştept”.

„Da, chiar are nevoie de vizitatori. 
Este încă un copil,” a spus cu o 
atitudine maternă. Deşi nepotul 
meu adolescent deja mă întrece la 
înălţime, încă îmi mai amintesc de 
obrăjorii şi de picioruşele lui grăsulii 
când l-am ţinut prima oară în braţe 
la 3 luni.

Asistenta, ca şi îngrijitoarea care 
mi-a arătat cum să îmbrac halatul de 
plastic peste haine, mi-a vorbit despre 
nepot cu multă afecţiune. „Suntem 
îngrijoraţi pentru el. În unele zile nu 
l-a vizitat nimeni.” Am dat din cap 
afirmativ, deşi el era în carantină şi în 
chimoterapie, aşa că situaţia nu era 
de felul că puteam veni la el oricând 
doream.

Puţin mai târziu, în timpul 
discuţiei cu nepotul meu, mi-a dat 

numărul lui de telefon şi mi-a spus că 
i-ar face plăcere ca mai mulţi oameni 
să-l sune. Acum, mai mult decât 
înainte, nu mai era loc de scuze. Cât 
de greu era să dai un telefon?

În copilărie şi adolescenţă am fost 
şi eu mereu bolnavă şi îmi amintesc 
că trebuia să stau în pat mai mult 
decât fraţii şi prietenii mei care 
puteau să alerge şi să se bucure de 
aerul curat şi de soare, de biciclete şi 
de prieteni. Era greu să-mi controlez 
frustrarea faţă de trupul meu ce nu 
putea opera cum trebuie şi însemna 
mult pentru mine când venea 
cineva să vadă cum mă mai simt. În 
timpul perioadelor de boală am trăit 
sentimente de izolare, dar acum că 
sunt sănătoasă iată că mă scuz faţă 

de alţii. „Nu-l cunosc atât de bine”. 
„Poate că nici nu mă consideră prea 
cool”. „De ce ar vrea să pălăvrăgească 
cu mătuşa lui?”

În lumea noastră modernă de 
alergat în colo şi în coace, când 
încercăm să găsim un echilibru între 
muncă şi copii, gospodărie şi animale 
de casă, îndatoriri casnice şi alte 
obligaţii, probabil că trăim în era cea 
mai provocatoare în ceea ce priveşte 
timpul. Dar când, într-o zi, Îl vom 
întâlni pe Iisus, El nu ne va spune: 
„Erai ocupat dar totuşi ţi-ai găsit 
timp să citeşti romanul acela bun sau 
să-ţi vopseşti unghiile. Bravo ţie!” El 
ne-a aranjat cu bunătate priorităţile 
cu două mii de ani în urmă când a 
spus: „Eram înfometat, însetat, un 
străin, gol, bolnav, în închisoare şi 
ai avut grijă de Mine”.1 Cu această 
viziune lucrurile mărunte încep să-şi 
piardă din importanţă.

Lani Woods este scriitoare 
şi trăieşte în Sydney, Aus-
tralia. ■

Fii sociabil
De Lani Woods

1. Vezi Matei 25:34-40.
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Când fiica mea, 
Audrey, a împlinit un an eu şi 
soţia plănuisem o mică celebrare 
acasă cu câţiva prieteni şi membrii ai 
familiei; în schimb am ajuns să avem 
o extravaganţă cu tema ‚brioşele’ la 
restaurantul administrat de bunicii 
ei. Trebuie să recunosc că a fost 
probabil mai mult pentru toţi ceilalţi 
decât pentru ea. Audrey şi-a petrecut 
în mare parte timpul observând 
evenimentele din braţele sigure ale 
cuiva şi refuzând cu hotărâre să pozeze 
cu lumânărica ei în ciuda multiplelor 
încurajări (sau poate tocmai de aceea).

 Oamenii vorbesc despre cât de 
repede trece timpul; simt şi eu acelaşi 
lucru. Poate pentru că îmbătrânesc. 
Când eram copil zilele, săptămânile 
şi lunile – fără să mai menţionez anii 
– păreau să treacă atât de încet; acum 
parcă au trecut doar câteva săptămâni 
de când am întâlnit-o pentru prima 
oară pe Audrey. Îmi amintesc atât 
de bine ziua acea şi toate primele 

impresii şi emoţii când am privit 
asistenta spălând-o pentru prima oară, 
apoi ea adormind pentru prima dată 
în braţele mele. 

Înainte ca ea să se nască auzeam 
părinţi vorbind despre bucuria de 
a avea copii dar nu eram convins. 
Credeam că acei părinţi erau cu ade-
vărat fericiţi dar nu înţelegeam cum. 
Nu erau vieţile lor mai stresante, mai 
obositoare şi mai agitate decât înainte? 
Nu au ei mai puţin timp liber? Nu 
sunt făcuţi de ruşine de copiii lor când 
răstoarnă farfuria cu mâncare, stresaţi 
de smiorcăielile lor când sunt obosiţi, 
deranjaţi când se lipesc de ei sau când 
sunt neascultători din nou şi din nou? 
Eram sigur că eu aş fi astfel. Deşi îmi 
făcea plăcere să fiu în preajma copiilor 
altora simţeam că îmi preţuiesc prea 
mult timpul şi confortul ca să am eu 
însumi copii.

Acum însă nu-mi pot imagina 
viaţa fără Audrey. Fiecare zâmbet, 
fiecare râset, fiecare nouă descoperire 

a ei, fiecare jucărie nouă pe care 
reuşeşte să o mânuiască, fiecare sunet 
de animal pe care îl învaţă, toate mă 
umplu de o fericire profundă şi de 
recunoştinţă pentru prezenţa ei în 
viaţa mea. Ultima ei descoperire este 
că ţipând strident este un mod eficient 
de a-mi atrage atenţia când vrea să mă 
joc cu ea sau să-i citesc o carte, dar nici 
chiar asta nu îmi va diminua dragostea 
pentru ea sau fericirea pe care ea mi-o 
aduce.

Cineva ar putea crede că Tatăl nos-
tru ceresc este ruşinat de lipsa noastră 
de înţelepciune, obosit că avem 
continuu nevoie de El şi deranjat de 
limitările noastre. Însă Dumnezeu nu 
se satură de noi şi nu oboseşte să ne 
aibă în preajmă.

Samuel Keating este coordo-
nator de producţie al revis-
tei Activated (după care se 
traduce revista ContactS) şi 
trăieşte în Milano, Italia. ■

Prinţesa mea
De Samuel Keating

Samuel şi Audrey la 
prima ei aniversare

4 5



Când am început să citesc 
prima oară Biblia, un cuvânt care mi-a 
captat atenţia a fost „bunătatea”. Am simţit o 
căldură interioară când am citit pasaje precum 
„Te voi logodi cu Mine prin neprihănire, 
judecată, mare bunătate şi îndurare”,1 sau „Te 
iubesc cu o iubire veşnică; de aceea îţi păstrez 
bunătatea Mea”,2 sau „[Dumnezeu] îţi izbăveşte 
viaţa din groapă, El te încununează cu bunătate 
şi îndurare”,3 sau „Ziua, Domnul îmi dădea 
îndurarea[bunătatea] Lui, iar noaptea, cântam 
laudele Lui”.4 

În traducerea în engleza modernă în loc de 
„bunătate” se folosesc cuvinte precum „dragoste 
fermă”, „milă” şi simplu „dragoste”, însă îmi 
dau seama că îmi lipseşte acest cuvânt. Pare să 
conţină într-un singur cuvânt ceea ce Dumnezeu 
înseamnă pentru mine. Este traducerea cuvân-
tului din ebraică hesed pe care a stabilit-o Miles 
Coverdale, unul dintre primii traducători ai 
Bibliei în limba engleză. În traducerile în latină 
şi greacă, care au fost făcute înaintea traducerii 
lui Coverdale, hesed a fost tradus eleos respectiv 
misericordiam, care sunt echivalentul în engleză 
pentru „milă”.

Mila este un lucru minunat şi cu siguranţă 
putem fi cu toţii de acord că Dumnezeu este 
milostiv, însă Coverdale a simţit că are un înţeles 

mai profund, mai nuanţat; aşa am ajuns să avem 
minunatul cuvânt „bunătate”. Evident, cărtura-
rii de mai târziu au fost de acord iar termenul a 
fost preluat şi în celelalte traduceri timpurii ale 
Bibliei în limba engleză cum ar fi traducerea lui 
Tyndale sau Versiunea King James.

În momentele când dragostea este în aer – 
cel puţin în minţile noastre – din cauza zilelor 
precum Valentine Day, găsesc nimerit să-mi 
reamintesc de această dragoste minunată pe 
care Dumnezeu o are pentru noi. Ioan a prins 
exact esenţa lui Dumnezeu în această declaraţie 
minunată: „Dumnezeu este dragoste” 5 dar este 
clar că mulţi dintre scriitorii Bibliei care i-au 
precedat cu sute şi chiar mii de ani înainte l-au 
înţeles şi ei. Cei care Îl cunosc în profunzime 
ştiu că El are grijă de ei cu bunătate.

Cei care se gândesc la Dumnezeu în mare 
parte în contextul Vechiului Testament şi-L 
imaginează ca fiind exigent, mânios şi că îi 
distruge pe cei care îndrăznesc să I se opună. 
Aceasta este o imagine foarte selectivă şi trece cu 
vederea majoritatea interacţiunii lui Dumnezeu 
cu umanitatea. Dumnezeu ne-a iubit întot-
deauna. Face parte din firea Lui. Chiar dacă nu 
ar vrea, nu s-ar putea abţine. El poate face orice, 
cu excepţia faptului de a acţiona contrar firii 
Sale. Aşa că El continuă să ne arate bunătate şi 
cel puţin eu sunt unul care mă bucur de asta!

Phillip Lynch este romancier şi co-
mentator pe probleme spirituale şi 
escatologice şi trăieşte în Atlantic 
Canada. ■

Bunătatea

1. Osea 2:19

2. Ieremia 31:3

3. Psalmul 103:4

4. Psalmul 42:8

5. 1 Ioan 4:8

De Phillip Lynch
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Eu, soţul meu şi cei 
patru copii ai noştri 
locuim la etajul 13 
într-un bloc de apar-
tamente din oraşul 
Taichung, Taiwan. Nu mai 
este nevoie să spun că liftul este o parte 
importantă din viaţa noastră de zi cu zi.

Fusese o zi ca oricare alta, o zi foarte 
aglomerată în care, în mare parte, 
mi-am petrecut timpul şi energia 
ocupându-mă de copii, să fie fericiţi, 
hrăniţi şi să nu se hârjonească unul cu 
celălalt. Am fost cu toţii în oraş, nu mai 
ştiu pentru ce, iar atunci ne întorceam 
acasă. Am păşit în liftul gol, iar unul 
dintre copii a apăsat pe buton. Butonul 
cu numărul 13 s-a aprins, iar uşile 
liftului s-au închis.

„Copii, eu şi mama avem un anunţ 
important de făcut”, a spus Daniel, 
într-un fel care cerea atenţia tuturor.

N-am avut nici o idee ce avea 
să spună. Daniel este un om foarte 
spontan şi plin de surprize, încât nu 
ştiam niciodată la ce să mă aştept. Am 
decis să-i joc jocul. M-am apropiat de 
el şi l-am luat de mână, ca să dau şi 

P u t e r e a  c a r e  n e 
ţ i n e  î m P r e u n ă 

O coadă împletită de păr pare 
să conţină doar două şuviţe. Dar 
iată în ce constă miracolul: Ceea 
ce pare a fi doar două şuviţe 
necesită o a treia. O a treia şuviţă, 
deşi nu este imediat vizibilă, ţine 
celelalte şuviţe împletite strâns. 
Prezenţa lui Dumnezeu, precum 
a treia şuviţă, îi ţine pe soţ şi soţie 
împreună.—Catherine Paxton

mai multă greutate la ce avea Daniel 
să spună.

„Eu şi mama voastră vrem să vă 
spunem că, după patrusprezece ani de 
căsnicie noi continuăm să fim la fel de 
îndrăgostiţi unul de altul.”

Copiii au început să râdă şi ne-au 
întrebat: „Dar ce-i aşa de important la 
anunţul ăsta?”

Daniel le explică copiilor că, luând 
în considerare problemele de căsnicie 
din ziua de astăzi şi divorţul care este 
acum o practică atât de obişnuită, ei 
ar trebui să ştie că părinţii lor încă se 
iubesc. Apoi îl privi în ochii pe fiul 
nostru şi îi spuse: „Când te vei căsători 
într-o bună zi trebuie să-ţi tratezi cum 
trebuie soţia.”

Un „ding” puternic ne-a anunţat că 
am ajuns la etajul 13, iar uşile liftului 
s-au deschis. Am intrat în apartament, 
copiii trăncăneau şi chicoteau între ei, 
iar eu şi Daniel am intrat în dormitor 
pentru a ne bucura de câteva minute 
de intimitate.

În acele 36 de secunde, cât ne-a 
trebuit să ajungem de la primul etaj 
la cel de-al 13-lea, Daniel a reuşit să 

36 de  
secunde 
De Misty Kay

ne inspire un sentiment de unitate 
familială, să ne pună zâmbetul pe 
feţe, să-l înveţe pe fiul nostru o bună 
lecţie de viaţă şi să-mi umple sufletul 
cu bucurie.

Misty Kay este supravie-
ţuitoare a cancerului şi 
fibriomialgiei şi scriitoare. 
Împreună cu soţul şi cei 
patru copii şi-a petrecut 
mulţi ani în muncă volunta-
ră activă în Asia. ■
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Când mă gândesc la 
ziua de Sf. Valentin, o zi 
în care oamenii îşi fac unii altora 
cadouri speciale de dragoste, mă 
gândesc cel mai mult la darul 
suprem al lui Dumnezeu pentru noi 
sub forma Fiului Său, Iisus. Apoi mă 
gândesc că toată dragostea pe care o 
simţim pentru alţii de Sf. Valentin 
şi în fiecare altă zi a anului este 
posibilă datorită iubirii Sale. Pentru 
El orice clipă este un moment bun 
de a dărui. Eu doresc să-I urmez 
exemplul pe cât de mult pot.

Am găsit o poezie care are multă 
semnificaţie pentru mine şi exprimă 
unele din darurile pe care le primim 
în fiecare zi a anului de la Marele 
nostru Valentin. Când paharul 
nostru este plin până la revărsare cu 
dragostea şi darurile Sale ne face să 
dorim să împărţim acea dragoste şi 
cu alţii, ca să o trăiască şi ei.

Valentine’s Day fericit
De Maria Fontaine

Iată poezia:

El nu îmi trimite trandafiri
Fiindcă El este trandafirul din Saron.
Şi nu îmi lasă flori în prag 
Pentru că le creşte în grădina mea.
El nu îmi sărută buzele
Fiindcă îmi mângâie întreaga 

fiinţă cu atingerile calde 
ale soarelui şi cu 
picăturile moi de ploaie.

El nu îmi dă diamante strălucitoare
Fiindcă a pus stelele strălucitoare 

pe cerul nopţii şi 
mi le-a dăruit mie.

El nu îmi şopteşte la ureche
Fiindcă vocea Sa blândă îmi 

umple sufletul şi 
este mereu cu mine.

El nu este un Valentine care 
promite dragoste pe viaţă

Fiindcă El este dragostea eternă.
El nu este limitat doar

1. Janice K. Lawrence, 

adaptat.

să facă cadouri şi promisiuni dulci
Fiindcă El Însuşi este darul suprem 

şi împlinirea promisiunilor.
El nu îmi va umple viaţa 

stând la altar cu mine.
Fiindcă S-a pus pe Sine pe altar 

pentru ca eu să cunosc ce este
aceea viaţă, să Îl cunosc pe El

Şi să Îl iubesc pentru totdeauna.1

Iubitul nostru Iisus este Valentinul 
suprem, Cel care ne-a dat dragoste 
nelimitată şi căruia îi place când 
Îl ajutăm să comunice altora acea 
dragoste, atât astăzi cât şi pentru 
totdeauna. Valentine’s Day fericit!

Maria Fontaine şi soţul 
ei, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizaţiei 
The Family International, 
o comunitate creştină de 
credinţă. ■
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Am vizionat recent 
filmul Dragostea şi alte 
droguri, o comedie romantică 
inspirată din memoriile lui Jamie 
Reindy intitulată O vânzare dură: 
Evoluţia unui vânzător de viagra.

Deşi filmul mi s-a părut cam ames-
tecat conţinea o poveste de dragoste 
realistă care nu era idila tipică din filme 
sau o poveste obişnuită de Hollywood: 
o tânără frumoasă pe nume Maggie 
Mordock (Anne Hathaway) suferă de 
o boală incurabilă – boala Parkinson. 
Asta a compensat părţile care nu mi-au 
plăcut din film fiindcă în viaţa de zi cu 
zi, în lumea reală, într-o relaţie reală, 
astfel de lucruri se întâmplă.

Cu câteva săptămâni mai devreme 
ascultasem un interviu impresionant 
cu Toben Heim, care este coautor 
alături de soţia sa, Joanne, la câteva cărţi 
printre care şi Până la adânci bătrâneţe: 

O privire obiectivă asupra primului an 
de căsnicie. El este de asemenea singur 
autor al câtorva cărţi, iar împreună 
cu Ryan Dobson a scris În ruină: Ce 
poate face Dumnezeu când lucrurile se 
prăbuşesc şi ard.

În acel interviu Toben a vorbit 
despre angajamentul lui solemn faţă de 
căsnicia sa în urma masivului infarct 
a lui Joanne, care a lăsat-o paralizată, 
incapabilă să vorbească şi cu dureri 
groaznice atât fizice cât şi mentale şi 
emoţionale. A fost foarte emoţionant să 
îl aud explicând cum a afectat aceasta 
viaţa lor şi a copiilor lor, dar şi cum 
i-a întărit dragostea pentru soţia lui şi 
credinţa în promisiunile lui Dumnezeu.

De asemenea am citit recent 
fragmente dintr-un interviu cu Laura 
Hillenbrand, autoarea bestselerului 
Seabiscuit: o legendă americană. Autoarea 
este cunoscută pentru stilul însufleţit 

de a povesti şi caracterele ei puternice, 
dar ea însăşi a fost ţintuită la pat decenii 
la rând, suferind de o boală severă ce 
o sleieşte de puteri. De multe ori nici 
nu are puterea să vorbească sau să se 
întoarcă de pe o parte pe alta în pat.

Când reporterul a întrebat-o cum se 
descurcă, Hillenbrand i-a dat în mare 
parte meritele soţului ei – „iubitul ei 
din facultate”. Apoi a explicat: „[Când 
ne-am căsătorit] m-am simţit prea rău 
ca să merg la petrecere şi am participat 
la nuntă doar câteva minute. El a trecut 
prin asta alături de mine. Pe unele 
cupluri asta le dezbină; pe noi ne-a apro-
piat. Noi avem o înţelegere profundă. 
El nu mă vede ca un om bolnav. El vede 
în mine toate celelalte lucruri care sunt. 
Noi a trebuit să învăţăm cum să facem 
asta. Nu este deloc uşor să fii un cuplu 
cu o boală”.

Citindu-i povestea emoţionantă 

La bine  
şi La greu
De Bryan Clark
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şi gândindu-mă ce sfânt trebuie să fie 
soţul ei, nu m-am putut abţine să nu-mi 
amintesc şi de situaţia mea şi de soţia 
mea sfântă, Kristina, care a acceptat cu 
altruism multe de la mine an după an. 
Nu numai referitor la migrenele regulate 
şi alte boli continue pe care m-a ajutat să 
le îndur. Acelea i-au afectat cu siguranţă 
viaţa, dar a supravieţuit cu eleganţă la tot 
restul în ceea ce mă priveşte – lucruri pe 
care eu personal le-aş fi suportat cu greu 
dacă aş fi fost în locul ei.

Cred că se poate spune că majorita-
tea dintre noi suferim mai mult sau mai 
puţin de ceva. Adevărul este că nu e 
uşor să faci o relaţie să meargă bine. Cu 
toţii avem slăbiciuni şi probleme con-
tinue care necesită o măsură nelimitată 
de sacrificiu, dragoste necondiţionată şi 
iertare din partea partenerului nostru. 
Ştiu că mie îmi trebuie! Nu ştiu cum a 
reuşit Kristina să mă suporte toţi aceşti 

ani, dar a reuşit. O admir pentru asta şi 
Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru ea. 
Ea este cu siguranţă o sfântă!

Am ascultat de asemenea un 
alt interviu emoţionant – acesta cu 
autoarea de bestseller Joni Eareckson 
Tada şi soţul ei, Ken. Joni este de 
mult timp tetraplegică iar acum are şi 
cancer la sân. A fost o mărturie atât de 
mişcătoare de credinţă şi de devota-
ment în căsnicie că nu am putut-o 
uita. Să faci faţă la cancer şi să treci prin 
tratamente medicale dificile nu este 
uşor pentru nimeni, însă pentru Joni 
şi Ken dificultăţile sunt şi mai mari. 
Interviul avusese scopul să informeze 
cunoscuţii lui Joni despre cancerul ei şi 
să ceară rugăciune pentru ea şi pentru 
Ken, însă în timpul interviului a ajuns 
să fie cu mult mai mult – o minunată şi 
uimitoare poveste de dragoste.

Ascultând-o am fost mişcat până 

la lacrimi nu doar de chinul cu care se 
confrunta această femeie uimitoare dar, 
mult mai mult, de dragostea profundă 
care se simţea din vocea tremurândă a 
soţului ei atunci când explica cât îi era 
de greu să o vadă pe Joni având dureri 
atât de mari, cât şi faptul că i-a apropiat 
şi mai mult şi i-a făcut să fie şi mai 
îndrăgostiţi unul de celălalt.

Joni răspunse: „Este chiar uimitor să 
ai pe cineva alături mai ales când treci 
prin ce-i mai rău ca printr-un adevărat 
coşmar. Ieri noapte am avut dureri 
groaznice şi m-am rugat chiar înainte 
de culcare: ‚Doamne Iisus, Te arăţi Te 
rog în seara asta? Lasă-mă să Te văd şi 
să Te simt. Să ştiu că eşti cu mine. Tu ai 
promis că nu mă vei părăsi niciodată. 
Lasă-mă să simt lucrul acesta în seara 
asta’.

Ei bine, a trebuit să-l scol pe Ken să 
mă ajute şi cum stătea acolo în lumina 

La bine  
şi La greu
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slabă a lămpii de la pat i-am spus: ‚Tu 
eşti El! Tu eşti Iisus! Ken, Îl simt în 
atingerea ta, Îl văd în chipul tău, în 
zâmbetul tău. [Îl aud] în tonul vocii 
tale’. A fost cel mai dulce lucru să simt 
prezenţa lui Iisus prin soţul meu.”

Pot înţelege perfect ce spunea 
Joni. Din fericire eu nu a trebuit să 
trec prin astfel de lucruri cu care s-a 
confruntat ea cu atâta curaj de când 
a rămas paralizată după un accident 
de scufundare cu zeci de ani în urmă, 
însă cei apropiaţi mie ştiu că am multe 
probleme de sănătate şi că de obicei 
am dureri. Câteodată am fost atât de 
bolnav şi în asemenea dureri că nu 
puteam să gândesc sau să vorbesc. Sunt 
sigur că cei cu probleme continue de 
sănătate pot înţelege.

Dar chiar şi în clipele cele mai 

dificile Iisus a fost tot timpul cu mine 
alinându-mă, sprijinindu-mă şi în 
final vindecându-mă. Şi de mai multe 
ori decât pot număra Kristina fusese 
Iisus pentru mine prin grija ei atentă, 
răbdarea nelimitată, rezistenţa de oţel şi 
dragostea ei necondiţionată. Aşa este ea. 
La fel ca soţul lui Joanne Heim, soţul 
lui Laura Hillenbrand, soţul lui Joni 
Eareckson Tada şi mulţi, mulţi alţi soţi 
şi soţii de care lumea nu a auzit, tot aşa 
şi soţia mea stă alături de mine la bine şi 
la greu, la boală şi la sănătate.

Bineînţeles că nu este întotdeauna 
cineva de genul acesta în jurul nostru. 
Dar chiar şi atunci Iisus este întot-
deauna cu noi. El ne vede nevoile, este 
mişcat de slăbiciunile noastre1 şi nu dă 
greş niciodată să ne scoată la liman din 
nopţile cele mai întunecate. Chiar şi 
atunci când nu-L apreciem pe cât de 
mult ar trebui El rămâne cu loialitate 

alături de noi. Indiferent de ceea ce se 
întâmplă El este mereu acolo.

Dar când este şi altcineva în viaţa 
ta – soţ, soţie, o rudă sau un prieten 
apropiat – cineva care a ales cu bună 
ştiinţă să fie acolo pentru tine indiferent 
prin ce treci, cineva care nu te priveşte 
ca pe un bolnav sau un haos total, ci 
se uită la tot restul ce eşti sau ce poţi 
fi, este un lucru uimitor şi minunat, 
aproape prea bun ca să fie adevărat.

Să trăim cu toţii sacrificându-ne, 
altruişti, iubitori, în fiecare zi, să fim 
Iisus pentru alţii pe care Dumnezeu i-a 
pus în viaţa noastră – „la bine şi la greu, 
la boală şi la sănătate”.

Bryan şi Kristina Clark 
trăiesc în Guadalajara, 
Mexic, unde Bryan lucrea-
ză în industria turismului 
medical. ■1. Vezi Evrei 4:15
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Cât de importantă este dragostea? 
Când Iisus a fost întrebat care poruncă 
este cea mai importantă, El a răspuns: 
„Să iubeşti pe Domnul, Dumnezeul 
tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul 
tău şi cu tot cugetul tău. Aceasta este 
cea dintâi şi cea mai mare poruncă. Iar 
a doua, asemenea ei, este: Să iubeşti 
pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
În aceste două porunci se cuprinde 
toată Legea şi Proorocii”.2 Cu alte 
cuvinte, dacă poţi face aceste două 
lucruri – să-L iubeşti pe Dumnezeu şi 
să-ţi iubeşti aproapele – atunci toate 
celelalte lucruri îşi găsesc rostul. Toate 

asPect definitoriu
Un punct central al ultimului 

mesaj al lui Iisus către discipolii Săi 
la Cina cea de taină, înainte de a fi 
arestat, închis, bătut şi omorât, a 
fost: „Prin aceasta vor cunoaşte toţi 
că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi 
avea dragoste unii pentru alţii”. 7

Primii creştini au întors lumea 
cu susul în jos cu dragostea lui 
Dumnezeu pe care au descoperito 
în Iisus Hristos. Modul cum au trăit 
creştinii i-a convins pe romani că 
credinţa lor este reală. 
—David Brandt Berg (1919-1994) 

celelalte porunci au fost date ca să ne 
înveţe să facem ce este bine şi iubitor. 

Pe ce loc se clasează deci dragostea 
printre roadele Duhului Sfânt? 
Apostolul Pavel încheie explicaţia sa 
cu privire la darurile Duhului 3 cu 
povaţa de a pune dragostea pe primul 
loc: „Acum, deci, rămân aceste trei: 
credinţa, nădejdea şi dragostea; dar cea 
mai mare dintre ele este dragostea”.4

Pare destul de simplu dar bineîn-
ţeles că nu este întotdeauna uşor. De 
unde să ai o asemenea dragoste care 
să îşi deschidă braţele, să dăruiască, 
să se sacrifice? De unde să ai dragoste 
care să te ajute să fii preocupat de 
fericirea vecinului tău aşa cum eşti 
de a ta, sau să fii iubitor chiar şi cu 
duşmanul tău, sau să te sacrifici 
pentru alţii? 5 O asemenea dragoste 
nu stă în firea umană; este un dar al 
Duhul Sfânt care lucrează în viaţa ta.

Cum primeşti o asemenea 
dragoste? Dacă L-ai primit pe Iisus 
şi Duhul Sfânt ai deja o parte din 
această dragoste şi Îi poţi cere oricând 

Darul atotcuprinzător — dragostea
De Rafael Holding

1. Galateni 5:22-23

2. Matei 22:37-40

3. 1 Corinteni 12

4. 1 Corinteni 13:13

5. Matei 22:39; 5:44; Ioan 15:13; 1 Ioan 3:16

6. Proverbe 11:25

7. Ioan 13:35

lui Dumnezeu să-ţi dea mai mult. 
Însă cea mai bună modalitate de a 
primi mai multă dragoste de felul 
acesta este să dăruieşti ceea ce ai deja. 
„Sufletul binefăcător va fi săturat şi 
cel ce udă pe alţii va fi udat şi el”.6 
Puţină dragoste poate ajunge departe 
– cu mult mai departe decât ţi-ai 
imagina vreodată.

 
Rafael Holding este autor 
independent şi trăieşte în 
Australia. ■

“Roada Duhului este: dragostea, bucuria, pacea, 
îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege”.1
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O serie de pierderi 
traumatice m-au făcut 
să fiu supărată pe 
Dumnezeu. Singură, fără 
posibilitatea de a mă întreţine şi fără 
speranţă am încercat să-mi pun capăt 
zilelor. Mi-am recăpătat cunoştinţa 
în spital, unde am petrecut următoa-
rele câteva zile recuperându-mă.

Era ziua de Sf. Valentin, prima 
fără soţul meu, şi cum stăteam aşa 
singură în foaierul spitalului am 
plâns şi ultimele lacrimi care mai 
erau în mine.

Un bărbat şi o femeie au trecut 
pe lângă mine şi apoi s-au oprit. 
„Aşteaptă aici o clipă” l-am auzit pe 
bărbat spunând. Apoi s-a întors şi cu 
un deget mi-a ridicat faţa înlăcrimată 
... şi m-a sărutat pe obraz.

Bărbatul era şi el un pacient cu 
care vorbisem pe scurt seara prece-
dentă. Dar de ce m-ar săruta un om 

aproape străin mie? Evident că nu 
avea motive ulterioare deoarece o altă 
femeie, probabil soţia sau prietena 
lui, ne privea. Ce l-a făcut să vină la 
mine ca să mă ridice din întunericul 
meu? Ce am făcut ca să merit lucrul 
acesta?

După câteva minute am început 
să-mi dau seama ce se întâmpla. 
Primisem un dar minunat, darul 
speranţei, şi trebuia să-l împart cu alţii. 
Cu acest gând în minte am făcut 
primul mic pas de a ieşi din groapa 
adâncă în care căzusem.

Câteva zile mai târziu, după ce 
am ieşit din spital, m-am uitat la ce 
mai rămăsese din economiile mele – 
doar câteva monede. Ce mai aveam 
în dulap era o pungă de mălai şi o 
conservă de pastă de tomate. Se pare 
că în următoarele trei zile voi mânca 
mămăligă cu sos de roşii, aşa că ar fi 
bine să gătesc numai o singură dată, 

m-am gândit eu.
Nici n-am terminat bine de gătit 

şi mă pregăteam să mă aşez la masă 
când se auzi soneria. La uşă era o 
femeie tânără care părea să moară de 
foame. Lângă ea, un copil de vreo 
cinci-şase anişori, la fel de înfometat. 
Femeia mi-a spus că era refugiată şi 
că nu-şi găsea de lucru. 

Mi-a cerut ceva mărunţiş, iar 
gândul meu s-a dus la acei câţiva 
bănuţi pe care îi mai aveam. Oare cât 
de mult ar putea-o ajuta, pe ea sau pe 
mine? 

„Şi eu am numai câţiva bănuţi” 
i-am spus eu, „deci ştiu ce înseamnă 
să nu ai. Dar am făcut nişte mămă-
ligă cu sos de roşii. Vreţi să mâncaţi 
cu mine?” 

Mama şi copilul au acceptat timid 
şi am mâncat împreună la masa mea 
din bucătărie. Mi-aş fi dorit să le fi 
putut oferi în schimb un grătar mare, 

Un examen de viaţă
De Erika Blečić
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prăjit la perfecţiune! Atunci mi-am 
amintit de ciocolata pe care mi-o 
dăduse cineva cu câteva zile în urmă, 
pe care o pusesem deoparte pentru 
zile negre. Am dat-o copilului, în 
schimbul unei îmbrăţişări pe care nu 
o voi uita niciodată. 

Aflând că ei locuiau pe aproape 
i-am invitat să mai treacă pe la mine. 
Nu le puteam promite un meniu 
complet, însă aş fi putut împărţi cu 
ei ceea ce aveam atunci pe moment. 
Ne-am zâmbit şi ne-am strâns mâna, 
după care ei au plecat şi de atunci nu 
i-am mai văzut niciodată. 

Trei zile mai târziu am văzut 
în ziar o ofertă de lucru la care am 
răspuns, chiar dacă nu aveam pre-
gătirea necesară pentru acea slujbă. 
La numai câteva minute în decursul 
interviului am fost întrebată ceva ce 
nu mă aşteptasem: „Ţi-ar place să 
începi de mâine?” Chiar înainte de 

a putea răspunde mi-a trecut prin 
minte, ca un fulger, un gând. Să fi fost 
acei doi străini la uşa mea nişte îngeri 
în misiune? 

Am simţit că trecusem nu 
numai un interviu pentru un post, 
ci şi un examen de viaţă. Mai întâi 
Dumnezeu l-a trimis pe acel bărbat 
ca să-mi arate că mă mai iubeşte şi 
că nu m-a uitat, iar apoi a trimis pe 
acea mamă cu copil ca să vadă dacă 
mă voi ţine de promisiune şi dacă 
voi da şi eu mai departe dragostea şi 
speranţa pe care am primit-o. Şi când 
am făcut-o, El a deschis stăvilarele 
binecuvântărilor Sale.

Continuare...
Astăzi Erika este fericită şi 

împlinită cu slujba ei de reporter la 
ziar şi la fel de împlinită în „cealaltă 
slujbă” a ei, de a împărtăşi cu alţii 
din dragostea lui Dumnezeu. Ea 

a început prin a coase costume de 
clovni pentru voluntarii din grupul 
The Family International, iar acum 
îi şi însoţeşte uneori la spitalul de 
copii din localitate, acolo unde aceştia 
folosesc spectacolele cu clovni ca 
şi terapie. „Mi se umple inima de 
bucurie când văd un copilaş, bolnav 
şi departe de familie şi de casă, că 
trece peste suferinţă şi singurătate” a 
spus ea. „Tot ce trebuie este ca cineva 
să vrea să-şi pună un nas roşu şi să 
cânte unul sau două cântecele”. Iar 
aceşti copii nu sunt singurii care au 
simţit dragostea lui Dumnezeu prin 
Erika. Vârstnicii din casele de bătrâni 
pe care ea le vizitează apreciază şi ei 
prietenia şi grija pe care le-o acordă 
Erika şi faptul că stă cu ei de vorbă. 

Erika Blečić este membră 
în organizaţia The Family 
International în Croaţia. ■

Un examen de viaţă
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Sunt la a treia mea 
căsnicie—un lucru pe care nu 
l-aş menţiona în mod obişnuit în 
prezenţa cuplurilor recent căsătorite. 
Sunt recunoscătoare pentru primele 
două căsnicii deoarece în urma lor 
am avut câţiva copii minunaţi, como-
rile mele cele mai de preţ, însă pentru 
mine a treia a fost cea fermecată.

Când mi s-a încheiat cea de-a 
doua căsnicie am crezut că asta era 
tot, că acum eram mamă singură şi 
că trebuia să mă descurc cum puteam 
mai bine. Eram sătulă de ideea de 
căsătorie şi nu mă aşteptam să fie un 
alt bărbat în viaţa mea, dar m-am 
înşelat.

În fiecare zi acum văd iubirea lui 
Dumnezeu în ochii iubitului meu 
soţ. El nu numai că s-a îndrăgostit de 
mine şi s-a căsătorit cu mine, dar a şi 
adoptat legal cei 5 copii ai mei, care 
erau minori la momentul respectiv. 
Lucrul acesta s-a întâmplat cu 10 

ani în urmă iar acum suntem în 
continuare fericiţi în căsnicia noastră.

Ce face căsnicia noastră şi mai 
neconvenţională este că şi el fusese 
căsătorit de încă două ori. Noi nu 
înţelegem toate motivele pentru care 
vieţile noastre au decurs în felul acesta 
şi sincer vorbind este umilitor pentru 
noi să recunoaştem că împreună 
avem patru căsnicii ratate. Dar dacă 
Dumnezeu poate să ne iubească şi 
să ne accepte cu toate defectele, slă-
biciunile şi greşelile noastre, nu-i aşa 
că este minunat că El poate trimite 
pe cineva în carne şi oase care să ne 
iubească şi să ne accepte şi pe noi?

Datorită trecutului nostru 
asemănător eu şi soţul meu ne putem 
înţelege mai bine unul pe celălalt şi 
ne putem spune unul altuia cele mai 
intime gânduri şi sentimente. Râdem 
împreună, plângem împreună şi ne 
bucurăm aşa de minunat de viaţă 
împreună. Chiar la începutul relaţiei 
noastre am hotărât să-L punem pe 
Dumnezeu în centrul vieţilor noastre 

şi ne-am ajutat unul pe celălalt să ne 
ţinem de acea hotărâre. Zilnic citim 
cuvântul lui Dumnezeu împreună, 
ne rugăm împreună şi discutăm 
diferitele lecţii pe care Dumnezeu 
ne învaţă atât individual cât şi ca un 
cuplu. Continuăm să învăţăm unul 
de la celălalt, ceea ce ne ajută să ne 
respectăm profund. Relaţia noastră a 
devenit una foarte satisfăcătoare din 
punct de vedere spiritual.

Sfatul meu pentru cei proaspăt 
căsătoriţi, cât şi pentru cei ce trec 
printr-o perioadă mai grea în căsnicia 
lor sau îşi revin după o căsnicie 
sfărâmată: dragostea lui Dumnezeu 
este „farmecul” adevărat din orice 
căsnicie. Fie că a fost descoperit 
prima oară sau mai târziu, ca în 
cazul nostru, este tot dragostea lui 
Dumnezeu, care nu dezamăgeşte.1 

Yvette Gladstone este 
scriitoare independentă şi 
membră în organizaţia TFI şi 
trăieşte în Guerrero, Mexic. ■

De Yvette Gladstone

1. 1 Corinteni 13:8

FarmecUl
vine a  
treia oară
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În una din binecunos-
cutele sale poezii, Elizabeth 
Barrett Browning pune în cuvinte o 
minunată declaraţie de dragoste care 
începe cam aşa:

Cum te iubesc? Să număr în câte feluri.
Te iubesc cât de adânc, cât de departe 

şi cât de sus
Poate ajunge sufletul meu.

Aceste cuvinte sunt un ecou blând 
al unei alte expresii de dragoste. De 
data asta scriitorul este apostolul Pavel, 
iar el nu vorbeşte despre dragostea 
dintre oameni ci despre dragostea lui 
Dumnezeu pentru fiecare dintre copiii 
Săi:

Căci sunt bine încredinţat că nici 
moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici 
stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile 
de acum, nici cele viitoare, nici 
înălţimea, nici adâncimea, nici o altă 
făptură, nu vor fi în stare să ne despartă 
de dragostea lui Dumnezeu, care este 
în Iisus Hristos, Domnul nostru. 
—Romani 8:38-39

Te iubeşte Dumnezeu pe tine în 
felul acesta? Serios? În ciuda tuturor 
defectelor şi greşelilor tale? Da! Toţi 
greşim1 însă dragostea lui Dumnezeu 
nu este diminuată de aceasta.

Opreşte-te câteva minute să 
meditezi asupra următoarelor 
afirmaţii despre dragostea lui 
Dumnezeu pentru tine. Nu încerca 
să le analizezi; doar savurează cuvin-
tele şi odihneşte-te în cunoaşterea 
faptului că dragostea lui Dumnezeu 
pentru tine este necondiţionată şi 
nesfârşită.

Te iubesc cu o iubire veşnică; de 
aceea îţi păstrez bunătatea Mea. 
—Ieremia 31:3

Nicidecum n-am să te las, cu nici un 
chip nu te voi părăsi. 
—Evrei 13:5

[Aş dori ca voi] să puteţi pricepe 
împreună cu toţi sfinţii, care este 
lărgimea, lungimea, adâncimea şi 
înălţimea; şi să cunoaşteţi dragostea 
lui Hristos, care întrece orice 
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de 
toată plinătatea lui Dumnezeu. 
—Efeseni 3:18-19

Iată dragostea lui Dumnezeu. În toţi 
anii care au trecut nu a dat greş nicio-
dată. Când noi cădem ea ne ridică; când 
ne pierdem ne cheamă înapoi; când 
leşinăm ne revitalizează; când păcătuim 
ne iartă; când plângem ea ne alină. În 
acele momente de agonie, îndoială şi 
aproape disperare, de care unii îşi pot 
aminti, dragostea lui Dumnezeu a fost 
suficientă. 
—Reverend Canon Money, adaptare

Dumnezeu te iubeşte ca şi cum ai fi 
singurul om din lume şi iubeşte pe 
fiecare aşa cum te iubeşte pe tine. 
—Sf. Augustin (354-430)

Acum este rândul tău să îţi 
exprimi dragostea. Poate ai vrea să-I 
scrii lui Dumnezeu o scrisoare, o 
poezie sau o felicitare. Spune-I ce 
înseamnă El pentru tine. Ce aduc 
în viaţa ta prezenţa Lui, darurile Lui 
şi promisiunea vieţii veşnice? Cum 
te afectează faptul că ştii despre 
dragostea Lui necondiţionată? Pune-ţi 
sentimentele în cuvinte aşa cum a făcut 
David din vechime de nenumărate 
ori în cartea Psalmilor. „Voi lăuda pe 
Domnul din toată inima mea, voi 
istorisi toate minunile Lui”.2 ■

Să număr  
în câte feluri
Un exerciţiU spiritUal
De Abi May 

1. Vezi Romani 6:23

2. Psalmul 9:1
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Nu te iubesc pentru ceea ce eşti sau nu eşti. 
Nu te iubesc pentru cine eşti. Nu te iubesc 
pentru cât de multe faci sau cât de bine le faci. 
Nu te iubesc pentru cât de puţin păcătuieşti şi 
greşeşti, sau cât de mult faci ceea ce trebuie. Pur 
şi simplu te iubesc – fără nici o condiţie. Acest 
adevăr poate fi greu de înţeles însă odată ce îl 
pătrunzi totul în viaţa ta va căpăta o semnificaţie 
şi o profunzime nouă, o nouă realitate. Eşti 
complet pentru că eşti iubit. Eşti liber pentru că 
eşti iubit. Eşti capabil să-i iubeşti cu adevărat pe 
alţii pentru că eşti iubit complet şi necondiţionat.

Nu am decis să te iubesc în funcţie de 
dragostea ta pentru Mine, sau în funcţie de ceea 
ce faci pentru Mine. Te-am iubit chiar înainte de 
acestea, chiar înainte de prima ta suflare.

Îmi place când Îmi spui că Mă iubeşti şi 
când pui acea dragoste în acţiune apropiindu-te 
de Mine în rugăciune. Îmi place cum Mă 
iubeşti şi doreşti să-Mi faci pe plac, dar chiar 
şi când acestea pălesc şi sunt date la o parte de 
problemele vieţii, dragostea Mea pentru tine este 
neschimbată. Dragostea Mea pentru tine nu se 
micşorează iar Eu nu sunt niciodată prea ocupat 
pentru tine.

De la Iisus cu dragoste

Fără nici 
o condiţie


