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D e  l a  s u f l et  l a  s u f l et

Aveam 20 de ani când am citit pentru prima oară 
evangheliile. Tot atunci mi-am format propriile impresii 
despre Dumnezeu şi despre Iisus. Până atunci credinţa 
mea era precară şi bazată pe lucrurile auzite de la alţii. 
Adevărul era că nu m-am prea gândit la acest subiect.

Pe măsură ce citeam, multe lucruri erau atât de noi 
că nu aveau sens pentru mine. Nu le înţelegeam dar mă atrăgeau către o direcţie nouă 
şi total străină. Pe atunci nu puteam spune că credeam, dar doream să cred. Cine 
nu şi-ar dori să facă parte dintr-o lume în care miracolele se întâmplă cu adevărat, 
unde cei ce greşesc sunt luaţi la întrebări, unde cei slabi şi asupriţi sunt apăraţi, iar 
dragostea are ultimul cuvânt? Lucruri pe care Iisus le-a spus precum: „Dacă rămâneţi 
în cuvântul Meu ... veţi cunoaşte adevărul şi adevărul vă va face liberi” 1 mă făceau să 
doresc să cunosc mai multe. Am citit toate cele patru evanghelii şi am început din nou 
cu cea după Matei.

După câteva săptămâni mi-am dat seama că nu doar gândurile mele se schimbau. 
Aşteptasem să fiu lovit între ochi de „adevăr”, ceea ce s-a şi întâmplat, însă ceva 
se întâmpla şi în spirit. De fiecare dată când acceptam o afirmaţie sau o povestire, 
bulgărele crud al credinţei mele lovea iubirea lui Dumnezeu, precum cremenea loveşte 
fierul, şi săreau scântei – momente de fericire ciudată care erau în parte pace şi în parte 
euforie.

În cele din urmă am trecut de la evanghelii la alte părţi din Biblie şi am găsit 
pasaje care m-au ajutat să înţeleg ce se întâmpla înăuntrul meu. Precum psalmistul 
şi nenumăraţi alţii dinaintea lui şi de după el, am descoperit că „[în prezenţa ta, 
Dumnezeule] sunt bucurii nespuse”.2 Apostolul Petru a mers un pas mai departe şi a 
explicat acea legătură de la inimă la inimă pe care mi-am format-o cu Creatorul meu. 
„Pe care voi Îl iubiţi fără să-L fi văzut, credeţi în El, fără să-L vedeţi, şi vă bucuraţi cu o 
bucurie negrăită şi strălucită”.3

Să fie acea bucurie şi bucuria ta.

Keith Phillips

PS: Dragi cititori, după 14 ani minunaţi eu mă pensionez din funcţia de editor al 
revistei Activated (după care se traduce revista ContactS). Începând cu luna următoare 
Samuel Keating, care de mult timp este un membru important al echipei de redacţie, 
va prelua munca mea. Să vă aşteptaţi ca revista să devină tot mai bună. Dumnezeu să 
vă binecuvânteze pe toţi!

1. Ioan 8:31-32

2. Psalmul 16:11, traducere 

după Biblia în limba engleză

3. 1 Petru 1:8
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Am crescut într-un 
cămin creştin şi am 
cunoscut povestea de 
Paşti din copilărie, dar abia 
anul trecut am descoperit ce însemna 
Paştile pentru mine personal.

Paştile trecut nu mă gândeam la 
glorioasa înviere a lui Iisus, la triumful 
binelui asupra răului şi nici la răsăritul 
luminos de la fereastra mea. Cu doar 
o săptămână înainte prietena mea cea 
mai bună m-a sunat să-mi dea vestea 
tristă că tatăl ei a murit în timpul 
nopţii. Mintea mi se învârtea încă de 
şoc şi durere. Cum se putea duce aşa 
de repede o viaţă, fără timp pentru 
ultimele cuvinte şi de rămas bun? 
M-am gândit la nepoţii care vor creşte 
fără să-şi cunoască bunicul, la prietena 
mea care nu va mai avea susţinerea 
şi sfatul unui tată şi la văduva care va 

simţi lipsa prezenţei iubitoare a soţului 
ei.

Citind un studiu biblic despre Paşti 
ce detalia ultimele ore ale lui Iisus, 
crucificarea şi învierea, mi-am dat 
seama că moartea Mântuitorului ar fi 
putut părea pentru prietenii şi ucenicii 
Săi ca şi cum ar fi fost cel mai rău 
lucru care s-ar fi putut întâmpla. Cu 
toate acestea a fost transformat în cel 
mai minunat miracol posibil: triumful 
lui Hristos asupra morţii. Dacă a mai 
existat speranţă şi după un asemenea 
eveniment tragic, ar putea aceeaşi 
speranţă să existe şi astăzi? M-am 
gândit la prietena mea îndurerată. 
Care era speranţa din acea moarte 
tragică şi prematură?

Mi-au căzut ochii pe un verset 
din Biblie: „[Dumnezeu] ne-a 
născut din nou prin învierea lui Iisus 
Hristos din morţi, la o nădejde vie”.1 
Gândindu-mă la acele cuvinte mi-am 
dat seama că miracolul de Paşti nu s-a 

încheiat cu 2000 de ani în urmă odată 
cu învierea lui Iisus, ci a continuat, 
purtând de-a lungul anilor până în 
secolul XX un mesaj de speranţă vie.

Indiferent cât de întunecate par 
lucrurile azi, se apropie un răsărit 
glorios. Când Iisus se pregătea să-şi lase 
ucenicii, i-a lăsat cu promisiunea că 
deoarece El trăieşte şi ei vor trăi.2

Paştile nu a fost creat doar ca o 
zi pe an de aducere aminte, ci ca o 
speranţă vie în inimile noastre tot 
restul anului. Pe cât de sigur este că 
soarele răsare în fiecare dimineaţă 
tot aşa pot lăsa şi eu în urmă orice 
suferinţă şi durere cu care mă confrunt 
şi mă pot ridica cu o credinţă nouă 
şi cu alinarea iubirii eterne a lui 
Dumnezeu.

Elena Sichrovsky este pro-
fesoară de limba engleză 
şi misionară voluntară în 
Taiwan. ■

   O
speranţă  

vie

1. 1 Petru 1:3

2. Vezi Ioan 14:19.

De Elena Sichrovsky
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Erau cam trei ani de 
când au răspuns che-
mării lui Iisus de a-L 
urma. Fiecare avea povestea 
lui. Lui Natanael I-a spus că este 
„un Israelit în care nu este vicle-
şug”.1 Petru şi fratele său Andrei 
au auzit cuvintele: „Veniţi după 
Mine şi vă voi face pescari de 
oameni” 2 când îşi aruncau plasele 
în mare. Matei stătea în ghereta 
lui de vameş.3 Anii care au urmat 
au fost cei mai emoţionanţi şi 
mai intenşi ani din vieţile lor. 
Iisus era cel mai incredibil om pe 
care L-au cunoscut vreodată şi Îl 
iubeau din tot sufletul.

Lucrurile pe care le vedeau 
erau incredibile – multe vindecări 
miraculoase, eliberare de forţele 
demonice,4 hrănirea a mii de 
oameni cu doar câteva pâini şi 
câţiva peşti.5 A fost apoi şi acel 
cortegiu funerar pe stradă iar 
Domnul a fost atât de mişcat 
de suferinţa mamei bărbatului 
că a oprit procesiunea, a atins 
coşciugul şi tânărul a înviat.6 Iar 
această situaţie nu a fost singura 
în care Iisus a înviat morţii. Mai 
este şi fetiţa care a fost moartă 
când Iisus a intrat în cameră şi 
vie când El a ieşit 7 şi de asemenea 
Lazăr, care era mort de patru 

1. Ioan 1:47

2. Marcu 1:17

3. Vezi Matei 9:9.

4. Vezi Matei 4:23-24.

5. Vezi Matei 14:14-21;  

 15:32-38.

6. Vezi Luca 7:11-16.

7. Vezi Marcu 5:35-42.

8. Vezi Ioan 11:38-44

9. Vezi Matei 13:10-13.

10. Vezi Ioan 6:15.

11. Vezi Ioan 6:3.

12. Vezi Luca 20:20.

13. Vezi Matei 21:6-9.

14. Vezi Ioan 11:47-48.

15. Vezi Luca 23:55-56;    

 24:1-11; Ioan 20:3-9. 

viu!

El 
este  

DE Peter Amsterdam

4 5



zile când Iisus l-a chemat din 
mormânt.8   

Au existat situaţii când El 
a spus nişte poveşti atât de 
pătrunzătoare – poveşti care 
aveau înţelesuri profunde şi 
dezvăluiau mari adevăruri celor 
cu mintea şi inima suficient 
de deschise ca să le înţeleagă.9 
Odată El învăţa mulţimea care se 
adunase în jurul Lui să-L asculte 
iar ei erau cât pe ce să-L proclame 
cu forţa rege.10 Alteori şi-a luat 
ucenicii mai apropiaţi şi i-a dus 
într-un loc liniştit unde se puteau 
odihni şi unde îi putea învăţa pe 
ei separat.11

Acelea au fost într-adevăr nişte 
zile tumultoase.

Bineînţeles că nu toate zilele 
au fost pline cu atâta minunăţie 
şi emoţie. Câteodată a făcut 
faţă la opoziţie. Duşmanii Lui 
religioşi nu erau de acord cu ceea 
ce propovăduia El şi Îl provocau 
continuu, însă răspunsurile Lui 
erau pline de înţelepciune, de 
putere şi, mai presus de toate, de 
dragoste.12 Totul în legătură cu 
El era pătruns de dragoste şi de 

compasiune.
Cu timpul opoziţia a devenit 

tot mai puternică şi duşmanii Lui 
tot mai hotărâţi să-L oprească. 
Dar atunci, chiar în mijlocul 
acelei situaţii, a fost ziua când 
mulţimile Ierusalimului, la 
care s-au alăturat şi miile de 
pelerini veniţi pentru Paşti, L-au 
întâmpinat în afara zidurilor 
oraşului fluturând ramuri de 
palmier şi strigând „Osana Fiul 
lui David!”.13 Duşmanilor Lui 
religioşi le-a fost frică să se atingă 
de El din cauza popularităţii pe 
care o avea şi de asemenea le era 
teamă că dacă autoritatea civilă 
se va implica atunci îşi vor pierde 
poziţia în societate.14

Acele zile au fost extraordinare 
– pline de uimire, de speranţă, 
de emoţie, de învăţătură şi de 
dragoste. Probabil că ucenicii 
Lui se aşteptau ca lucrurile să 
continue aşa mulţi ani la rând.

Când dintr-o dată totul s-a 
schimbat. Iisus a fost arestat şi 
în mai puţin de 24 de ore a fost 
executat ca un criminal de rând. 
Visele lor s-au spulberat. Cel 

pe care L-au iubit atât de mult 
s-a dus. Viaţa pe care au dus-o 
în ultimii trei ani s-a sfârşit. Li 
se părea că viitorul despre care 
vorbise El nu se va împlini. El 
era mort.

Trişti, debusolaţi şi speriaţi 
s-au ascuns în spatele uşilor încu-
iate. Cât de abrupt se terminase 
totul – munca la care participa-
seră, dragostea pe care ajunseseră 
să o cunoască. Totul s-a schimbat 
aproape instantaneu. Viitorul era 
sumbru.

În a treia zi după execuţia 
Lui, dimineaţă devreme, câteva 
femei care Îl urmaseră s-au dus la 
mormântul Lui însă trupul Lui 
nu era acolo. Când le-au spus 
celorlalţi ucenici nimeni nu le-a 
luat în serios în afară de Petru şi 
de Ioan care au alergat la mor-
mânt şi au confirmat povestea 
femeilor. El nu era acolo! Nu 
înţelegeau ce se întâmplase însă 
trupul Lui dispăruse.15

Dintr-o dată Iisus le-a apărut 
în mijlocul camerei în care se 
ascundeau, după uşile încuiate. 
Omul pe care Îl iubiseră şi Îl 
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urmaseră, care fusese torturat şi 
omorât cu brutalitate, stătea în 
faţa lor.16

El era viu!
El înviase din morţi şi era din 

nou cu ei. Prezenţa Lui a schim-
bat totul. Deşi fusese executat ca 
un criminal, faptul că stătea viu 
înaintea lor confirma tot ce le 
spusese despre El Însuşi: că El era 
„învierea şi viaţa”,17 că urma să fie 
ucis dar că va reveni la viaţă trei 
zile mai târziu.18 Adevărul acelor 
cuvinte era acum evident pentru 
că El era acolo, viu. Prezenţa Lui 
a schimbat complet contextul 
zilelor precedente şi atunci au 
ştiut că nu fuseseră îndrumaţi 
greşit în credinţa lor. Planul lui 
Dumnezeu nu fusese înfrânt.

Patruzeci de zile mai târziu 
Iisus s-a înălţat la cer. Nu mai 
era fizic cu ei însă Duhul Sfânt a 
fost trimis să fie în ei – o prezenţă 
continuă care să-i călăuzească 
în adevăr şi dragoste şi pentru 
a împărtăşi tot ceea ce El i-a 
învăţat şi tot ceea ce ei au văzut 
în timpul petrecut cu El.19

Zilele minunate în care au 

trăit şi au muncit alături de El se 
încheiaseră şi începuseră zilele de 
extindere şi de deschidere faţă de 
alţii. Faptul că El era viu le-a dat 
puterea de a depăşi ceea ce erau 
obişnuiţi, de a renunţa la cum 
fuseseră lucrurile până atunci şi 
de a-şi dedia vieţile răspândirii 
iubirii şi mântuirii Sale şi altora. 
Deşi le-a luat timp fizic şi pentru 
acomodare, ei au făcut ceea ce 
El i-a învăţat; au mers în diferite 
oraşe şi ţări, au întâlnit oameni 
noi, şi-au făcut prieteni noi şi i-au 
călăuzit pe alţii spre El. Au clădit 
comunităţi de credinţă, i-au învă-
ţat pe alţii ceea ce El i-a învăţat pe 
ei, s-au implicat în misiunea pe 
care El le-a dat-o, zi de zi, inimă 
după inimă, an de an. Au făcut 
faţă la dificultăţi, încercări şi neca-
zuri, însă au continuat chiar şi cu 
preţul vieţii. Astfel ei au afectat în 
mod profund lumea zilelor lor şi 
lumea fiecărei perioade de atunci 
încolo.

Deşi lucrurile se schimbaseră 
şi Iisus nu mai era prezent 
în trup, El a putut să facă în 
continuare miracole; să readucă 

morţii la viaţă; să dea răspunsuri 
incredibile celor în nevoie; să 
arate dragoste, compasiune şi 
milă; să aducă vestea bună a 
mântuirii. Doar că acum, în loc 
să o facă în persoană, El o făcea 
prin ei. El a continuat să existe 
în ei şi să muncească prin ei, iar 
El este şi continuă să fie la fel de 
viu în cei care L-au iubit şi L-au 
urmat de atunci încolo.

Paştile este sărbătorirea învierii 
lui Iisus. Este sărbătorirea victoriei 
Sale asupra morţii şi a iadului şi a 
lui Satana. Iisus ne-a răscumpărat 
de păcatele noastre. El a trăit, a 
iubit şi a murit pentru fiecare 
dintre noi în mod individual, iar 
El este cu noi astăzi în spirit tot 
aşa cum a fost cu cei alături de 
care a umblat pe pământ cu două 
mii de ani în urmă.

A existat un moment scurt în 
care ucenicii Lui au fost disperaţi, 
după ce Iisus a fost crucificat şi 
nu a mai fost cu ei, însă acele 
momente de criză au fost de 
scurtă durată. Confuzia, teama şi 
incertitudinea le-a trecut odată ce 
şi-au dat seama că El este viu şi că 

16. Vezi Ioan 20:19-20.

17. Ioan 11:25

18. Vezi Marcu 8:32; Ioan 2:19-21.

19. Vezi Fapte 2:1-4; Matei 28:19.

20. 1 Corinteni 15:55
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altora că El este viu prin faptul că 
le arătăm Spiritul Lui în noi, să 
audă cuvintele Lui prin cuvintele 
noastre şi să-L cunoască prin 
faptele noastre iubitoare, prin 
compasiunea şi empatia noastră. 
Hai să le arătăm că El este viu, 
chiar şi în lumea de astăzi zăpăcită 
şi întoarsă pe dos ajutându-i să ia 
legătura cu El.

Peter Amsterdam şi soţia sa, 
Maria Fontaine, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■

AcordAreA 
iertării 
—Meditaţii despre Paşti
De David Brandt Berg

Noi nu avem un Iisus pe cruce; 
El a părăsit crucea! Noi avem o 
cruce goală. „Unde îţi este biruinţa, 
moarte? Unde îţi este boldul, 
moarte?” 20 Noi nu avem un Hrist 
în mormânt; noi avem un Iisus viu 
care trăieşte în inimile noastre.

El a înviat în victorie, bucurie, 
eliberare şi libertate, ca să nu mai 
moară niciodată, ca să ne poată 
răscumpăra şi pe noi şi să prevină să 
mai trecem şi noi prin agonia morţii 
spirituale. Ce zi de bucurie trebuie 
să fi fost când a înviat şi şi-a dat 
seama că totul s-a sfârşit. Câştigase 
victoria; lumea era salvată!

2

Miracolul de Paşti este că, deoa-
rece Iisus nu a rămas în mormânt, 
nici noi nu trebuie să rămânem 
acolo. Noi nu trebuie să suferim în 
iad ca să plătim pentru păcatele noas-
tre, sau să trăim separarea pe vecie de 
Dumnezeu. El a luat asupra Lui plata 
păcatelor ca apoi să învie pentru o 
viaţă nouă. Iar această viaţă nouă a Sa 
poate fi înăuntrul nostru, dăruin-
du-ne speranţă şi pace, deoarece 
suntem plini cu dragostea Sa. ■

dragostea, adevărul, compasiunea, 
cuvintele şi puterea Sa erau încă 
cu ei, chiar dacă circumstanţele 
lor fizice erau diferite.

Indiferent de situaţia în care 
ne aflăm, indiferent dacă au 
avut loc schimbări, indiferent 
cât de greu poate fi, El este viu 
şi pentru noi. Indiferent unde 
ne aflăm, puterea şi Duhul Său 
sunt cu noi. În orice împrejurare, 
în orice situaţie, fie că suntem 
în oraşul nostru natal sau într-o 
ţară îndepărtată, El este cu noi şi 
va lucra prin noi pe cât de mult 
îi permitem. Hai să arătăm şi 
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Îmi vei arăta cărarea vieţii; înaintea 
Feţei Tale sunt bucurii nespuse şi 
desfătări veşnice în dreapta Ta. 
—Psalmul 16:11

Este conştientizarea celor trei 
aspecte ale bucuriei Domnului, 
bucuria Sa în faptul că ne-a 
răscumpărat, bucuria Sa în faptul 
că locuieşte în noi ca Mântuitor 
şi ca Putere a noastră pentru a 
aduce roade şi bucuria Sa de a 
avea stăpânire pe noi prin faptul 
că suntem mireasa Sa şi plăcerea 
Sa; este conştientizarea faptului 
că această bucurie este adevărata 
noastră putere. Bucuria noastră în 
El poate fluctua: bucuria Sa în noi 
nu cunoaşte schimbare. 
—James Hudson Taylor 5

Fii fericit, cu adevărat fericit. Viaţa 
unui creştin adevărat ar trebui 
să fie o continuă sărbătoare, 
preludiul festivalurilor eternităţii 
—Théophane Vénard 6

Ştim cu toţii ce 
înseamnă ca vieţile 
noastre să fie asaltate 
de probleme.Dificultăţile finan-
ciare, condiţiile meteo neîndurătoare 
sau chiar şi ora de vârf din trafic ne 
pot mohorî sufletele.

Dar nu trebuie să fie aşa. Duhul 
Sfânt ne poate ajuta să ne ridicăm 
deasupra problemelor noastre, mari 
sau mici, şi să fim fericiţi şi bine 
dispuşi în ciuda împrejurărilor.

Secretul pentru a avea bucuria 
Domnului este să-ţi faci timp să te 
încarci din Cuvântul lui Dumnezeu, 
ca să ai un rezervor plin de Duhul 
Său la care să apelezi în momentele 

stresante. „V-am spus aceste lucruri” 
le-a zis Iisus ucenicilor Săi „pentru 
ca bucuria Mea să rămână în voi şi 
bucuria voastră să fie deplină”.2

Deci, dacă te simţi la pământ 
sau descurajat, încearcă să petreci 
mai mult timp cu Iisus, citind şi 
studiind Cuvântul Său. Vei fi uimit 
ce diferenţă va produce lucrul acesta!

De asemenea, te ajută să-ţi numeri 
binecuvântările, să te gândeşti la 
toate lucrurile bune pe care ţi le-a dat 
Domnul şi pe care le-a făcut pentru 
tine. „Încolo, fraţii mei, tot ce este 
adevărat, tot ce este vrednic de cinste, 
tot ce este drept, tot ce este curat, tot 
ce este vrednic de iubit, tot ce este 
vrednic de primit, orice faptă bună şi 
orice laudă, aceea să vă însufleţească”.3 
„Bucuria Domnului va fi tăria voastră”.4

Rafael Holding este scriitor 
în Australia. „Bucuria – lumina 
soarelui” este preluată din cartea 
Darurile lui Dumnezeu [God’s 
Gifts] din colecţia Get Activated, 
disponibilă în limba engleză în 
magazinul on line Aurora (http://
shop.auroraproduction.com/) ■

Bucuria 
—lumina 
soarelui
De Rafael Holding

1. Galateni 5:22-23

2. Ioan 15:11

3. Filipeni 4:8

4. Neemia 8:10

5. James Hudson Taylor (1832-1905) 

 a fost misionar britanic în China  

 şi fondatorul Misiunii din interiorul  

 Chinei.

6. Théophane Vénard (1829-1861) a fost  

 misionar francez catolic în Indochina  

 şi a fost martirizat pentru credinţa sa.

“Roada Duhului, dimpotrivă, 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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Era o zi de vară deose-
bit de călduroasă şi de înăbuşitoare 
iar eu şi Jeffrey călătoream deja de 
câteva ore când ne-am instalat în 
sala de aşteptare înăbuşitoare din 
nordul Italiei. „Chiar trebuia să 
vin?” a bolborosit el.

Cum de-mi venise ideea asta? Să 
smulg un tânăr de 14 ani de lângă 
prietenii lui ca să-şi viziteze bunicii – 
nu este chiar modul cel mai bun de 
distracţie al adolescenţilor!

Mai aveam o oră până să prindem 
autobusul care ne va duce restul 
drumului şi nu ştiam ce era mai rău 
– aerul stătut din sala de aşteptare sau 
atmosfera apăsătoare dintre noi. „Ai 
vrea nişte îngheţată?” l-am întrebat.

Asta de obicei ajuta în astfel 
de situaţii, sau cel puţin ajutase în 
trecut. Dar nu şi acum. „Nu!” mi-a 
răspuns tăios. „Nu-mi trebuie”. 
Băieţelul meu crescuse.

Am început să îmi pierd 
răbdarea. „Ei bine, am să-mi 
cumpăr pentru mine”. Mi-am luat 
poşeta şi m-am dus la cafeneaua din 

autogară, rugându-mă în gând lui 
Iisus să restabilească buna comuni-
care între mine şi Jeffrey.

Când m-am întors Jeffrey vorbea 
cu un băiat de vreun an – doi mai 
mare decât el. „Emanuel este român” 
mi-a explicat Jeffrey când a făcut 
prezentările „dar vorbeşte şi italiană. 
El trăieşte într-o rulotă din apropiere 
împreună cu mama şi cele două 
surori mai mici şi munceşte pe 
ici şi colo ca să-şi susţină familia”. 
Emanuel era dezgheţat, bine manie-
rat şi mi-a spus că este dispus să facă 
aproape orice fel de muncă.

El şi Jeffery şi-au continuat 
discuţia însufleţită pe care eu o 
întrerupsesem cu venirea mea. Când 
Jeffery i-a spus lui Emanuel că a 
fost odată într-o tabără de vară în 
Timişoara, România, Emanuel s-a 
luminat la faţă. „De acolo vin eu!” a 
spus el. Mi-am putut da seama cât 
de mult a contat pentru Emanuel 
să găsească un băiat de vârsta lui 
cu care să poată vorbi şi să se poată 
relaxa. De asemenea, Jeffrey părea 

foarte interesat de viaţa acestui băiat 
şi să întâlnească pe cineva de vârsta 
lui care muncea ca să-şi susţină 
mama şi surorile.

Când a venit vremea să ne urcăm 
în autobus Jeffrey s-a rugat pentru 
Emanuel şi familia lui şi i-a dat lui 
Emanuel una din broşurile evanghe-
lice pe care o aveam cu noi împreună 
cu nişte bani pentru familia lui.

„Mamă,” şopti Jeffrey în timp ce 
ne ocupam locurile, „asta a fost de o 
sută de ori mai bun decât îngheţata!”

Uneori, când suntem supăraţi 
sau descurajaţi, tot ce trebuie să 
facem ca să uităm de frustrarea 
noastră şi ca să ne simţim mai 
bine este să dăruim puţin din noi 
înşine altora.

Anna Perlini este cofon-
dator la Per un Mondo 
Migliore (http://www.
perunmondomigliore.org/), 
o organizaţie umanitară 
activă din 1995 în fosta 
Iugoslavie. ■

O undă de aer 
prOaspăt

De Anna Perlini 
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Fusese un lucru 
minor, acel zâmbet pe chipul 
bebeluşului meu, însă mi-a schimbat 
opinia despre viaţă. 

Când s-a trezit şi s-a uitat la mine, 
s-a uitat la ceea ce, pentru el, conta cel 
mai mult în lumea aceasta – la mine! 
Pentru el nu conta că eu eram îmbră-
cată în pijamale care nu se asortau sau 
că părul îmi era în dezordine. El mă 
iubea şi-i plăcea să fie cu mine. El nu 
avea nevoie de perfecţiune; dragostea 
făcea ca totul să fie perfect. Acea clipă 
în care l-am ţinut în braţe, bucurân-
du-mă de căldura dragostei sale, mi-a 
clarificat în minte nişte lucruri la care 
meditasem în ultima vreme.

Lipsa perfecţiunii în viaţă m-a 
deranjat mereu. Când cineva mă 
sâcâia prin ceea ce făcea sau spunea, 
dezbăteam acest aspect în mintea 
mea: De ce trebuie să existe astfel 
de lucruri – neînţelegeri personale, 
neatenţie, nechibzuinţă, nedreptate, 

pesimism, oprimare? Toate acestea 
există dar sunt greşite! Mi-aş dori să 
nu existe. Dacă fiecare, inclusiv eu, 
s-ar comporta aşa cum trebuie atunci 
viaţa mea ar fi un rai de perfecţiune. 
Perfecţiunea, gândeam eu, ar fi fost 
singurul lucru care mi-ar fi atenuat 
iritarea. Însă, în acelaşi timp, ştiam că 
lucrul acesta nu s-ar fi putut întâmpla 
niciodată. Realitatea era altfel. Aveam 
nevoie de o altă opţiune.

Cu cât am chibzuit mai mult 
mi-am dat seama că, de fapt, ceea ce 
doream era ca totul să se învârtă în 
jurul meu – dorinţele mele, sentimen-
tele mele, preferinţele mele, priorităţile 
mele. Ceva trebuia să se schimbe, iar 
de data aceasta acest ceva eram eu 
însămi, indiferent de greşelile celorlalţi. 
Dar cum? Încercasem şi înainte.

Însă în acea dimineaţă, ţinând 
bebeluşul în braţe, un gând ca o 
şoaptă îmi trecu prin minte: Ţi-ar 
place ca bebeluşul tău să fie de la 
început perfect?

Gândindu-mă la acestea mi-am 

dat seama că nu mi-aş dori lucrul 
acesta. Dacă ar fi capabil să meargă 
şi să alerge din prima zi de viaţă, n-aş 
avea niciodată posibilitatea să văd pe 
chipul lui acea bucurie a împlinirii 
atunci când va reuşi să facă primii 
paşi, de asemenea n-aş cunoaşte 
acel sentiment plăcut pe care îl simt 
atunci când îl ţin în braţe, atunci 
când ştiu că depinde complet de 
mine. Dacă ar fi fost în stare să vor-
bească perfect din prima zi de viaţă, 
n-aş trăi bucuria de a-l auzi rostind 
primul lui cuvânt. Dacă ar şti toate 
câte ştie un adult, n-aş avea ocazia 
să-i văd extazul pentru vreo nouă 
descoperire şi mi-ar lipsi sentimentul 
de împlinire că l-am învăţat ceva 
nou. Mi-ar lipsi atât de multe lucruri. 
Deci, imperfecţiunea lui îl face 
perfect. Nu l-aş vrea să fie altfel!

Atunci, m-am întrebat, ce face ca 
imperfecţiunea lui să fie mai deose-
bită decât celelalte imperfecţiuni din 
jurul meu? 

Răspunsul a fost dragostea.

O lume 
imperfectă

De Chalsey Dooley

1. Matei 7:7
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Asta este! Iată ceea ce îmi lipsea. 
Iată de ce aveam nevoie pentru a face 
faţă cu voioşie şi curaj la problemele 
despre care doream să nu existe.

Mi-am dat seama câte mi-ar 
lipsi dacă eu şi toţi cei din jur am 
fi perfecţi. Aş rata neprevăzutul 
vieţii, ceea ce dă acel sentiment de 
surpriză; aş rata bucuria de a ierta şi 
de a fi iertat; aş rata legăturile puter-
nice de prietenie care se formează 
numai în situaţiile dificile; precum şi 
trăsăturile de caracter pozitive care se 
formează tot în acelaşi fel.

O gândire negativă într-o situaţie 
negativă nu aduce niciodată rezultate 
pozitive. M-am hotărât pe loc să 
caut oportunităţile şi experienţele 
pozitive care se ascund sub masca 
imperfecţiunii.

Şi când, mai târziu în acea zi, 
bebeluşul meu nu putea să adoarmă, 
am hotărât să folosesc la maximum 
această situaţie dificilă şi să-mi pun în 
aplicare lecţia nou învăţată. Am pus 
deoparte ceea ce eu credeam că era 

cel mai bine pentru el şi pentru mine, 
iar în schimb, eu şi soţul meu am 
petrecut câteva momente cântându-i 
şi râzând împreună cu el. A fost un 
moment perfect de fericire pe care 
l-am fi ratat dacă totul ar fi mers 
„perfect” în acea zi.

Fiecare situaţie şi persoană cu 
care ne întâlnim ne poate îmbogăţi 
vieţile cu bucurii şi surprize, atunci 
când privim lucrurile în perspectivă. 
Dificultăţile, pierderile, durerile, 
lipsurile – priveşte-le pe fiecare 
precum un indiciu în descoperirea 
unei comori, uşa spre o încăpere 
ascunsă, acolo unde vei găsi comori 
minunate de la Dumnezeu. „Cereţi şi 
vi se va da; căutaţi şi veţi găsi; bateţi şi 
vi se va deschide”.1 

Chalsey Dooley este scriitoa-
re de materiale de inspiraţie 
pentru copii şi pentru adulţii 
care au grijă de ei şi o mamă ce 
se implică complet în educa-
ţie; şi trăieşte în Australia. ■

Când nu mai cauţi ca oamenii 
să fie perfecţi îţi va plăcea de ei 
pentru ceea ce sunt. 
—Ronald Miller

Dacă cauţi perfecţiunea nu vei fi 
niciodată mulţumit. 
—Lev Tolstoy

Există două feluri de perfect: 
cel pe care nu îl poţi atinge, iar 
celălalt este de a fi pur şi simplu 
tu însuţi. 
—Lauren King

Detest ideea unei lumi perfecte. 
Mă plictiseşte până la lacrimi. 
—Shelby Foote

Ca să fii fericit nu înseamnă că 
totul este perfect. Înseamnă că 
ai hotărât să treci cu vederea 
imperfecţiunile.
—Autor necunoscut
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Când munca volun-
tară ne-a dus pe noi, eu, 
soţul meu Andrew şi 
fata noastră Angelina, din Europa în 
America Centrală, am fost binecuvântaţi 
cu ocazia minunată de a vizita un lac 
liniştit din Guatemala care fusese cândva 
centrul bogatei culturi maya. În acest 
peisaj liniştit, cel mai important eveni-
ment al zilei pentru localnici şi vizitatori 
era să urmărească soarele apunând după 
trei vulcani ce mărgineau partea vestică 
a lacului. Aici plăcerile vieţii sunt simple, 
cum ar fi înotul acolo unde izvoarele 
calde vulcanice ies la suprafaţă sub apa 
lacului, creând un amestec ciudat de rece 
şi cald, călduţ şi foarte cald.

Personal eu nu beau cafea dar am fost 
fascinată să văd cum se ajunge la ea, cum 
cresc boabele de cafea, cum sunt uscate, 
prăjite, măcinate şi în final fierte într-o 
delicioasă cană de cafea maro închis. 
Aroma te intoxica, iar gustul, după cum 
a spus Andrew şi Angelina, a fost divin – 
o cană de cafea făcută cu adevărat de casă 
de la început până la sfârşit.

Era o imagine ciudată – turiştii în 
suspendarea temporară a vieţii lor grăbite 
şi stresante, „civilizate”, în juxtapunere cu 
femeile mayaşe care ţes liniştite hainele 
lor minunate multicolore, unele cu 
bebeluşii lângă ele, cu nepoţi sau poate 
chiar strănepoţi dormind liniştiţi într-o 
pânză legată la spate sau jucându-se în 
linişte în apropiere. Ce contrast!

Deşi mayaşii au trebuit să decidă 
să-şi vândă mărfurile străinilor ca să 
supravieţuiască, ei nu au lăsat ca stresul 
vieţii moderne să le polueze vieţile. 
Harnici şi muncitori ei ţin pasul cu 
lucrul, din zori şi până în noapte, 
producând haine tradiţionale mayaşe. 
Neinfluenţaţi de tendinţele modei, ei 
îşi poartă cu mândrie produsele proprii, 
tot aşa şi copiii lor. Nici nu depind de 
farmacii, ci îşi găsesc medicamentele de 
care au nevoie chiar în copacii şi plantele 
ce cresc local. Ei îşi produc propriile 
cosmetice. (Părul meu o duce mult 
mai bine acum după ce l-am spălat cu 
şamponul pe care l-am cumpărat de la 
ei decât cu orice alt şampon de pe piaţă, 

natural sau nu, pe care le-am încercat!)
Stând sub palmierii cu frunzele 

adiând uşor, ascultând valurile domoale 
ce spală ţărmul şi observând soarele 
ce apunea după vulcani, m-am simţit 
de parcă fusesem purtată în împărăţia 
cerească a lui Dumnezeu şi mi s-a arătat 
unul din motivele pentru care am fost 
creată – să mă bucur de toate acestea!

Oamenii din ziua de azi, cu dorinţa 
lor de a avansa şi de a fi mereu în funte, 
îi consideră pe mayaşi înapoiaţi, dar 
eu nu sunt sigură de asta. Viteza şi 
stresul răpesc bucuria din viaţă, însă 
dacă încetinim ritmul şi ne aliniem 
priorităţile cu cele ale lui Dumnezeu ne 
regăsim această bucurie.

Anna Wormus este co-fonda-
tor şi director la Healing 
Hearts Balkans (http://hea-
lingheartsbalkans.org/). Ea 
şi soţul ei locuiesc în pre-
zent în Serbia şi au activat 
în fosta Iugoslavie răvăşită 
de război din 1995. ■

Civilizaţia  
maya
De Anna Wormus 
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1Numără-ţi binecu-
vântările. Exprimarea 

recunoştinţei face minuni 
pentru încurajarea sufletului. 
Slava are putere spirituală 
care poate contrabalansa 
orice te trage în jos. 

9Îngrijeşte-te de 
ambianţa ta. O 

cameră curată, o privelişte 
frumoasă, o mică îmbu-
nătăţire a locuinţei, sau 
chiar şi o iluminare bună îţi 
poate ridica moralul. 

Den Samuel Keating 

1. Proverbe 17:22

2Ia legătura cu Iisus. El te 
iubeşte şi se îngrijeşte de 

tine şi are o soluţie pentru fiecare 
problemă. Vorbeşte-I despre ceea 
ce simţi; citeşte Cuvântul lui 
Dumnezeu; susţine-ţi credinţa 
ţinându-te de promisiunile 
din Cuvântul Său.

3Fă ceva bun pentru 
altcineva. Când te 

preocupi de alţii nu numai 
că îi ajută pe respectivii 
dar te încurajează în acelaşi 
timp şi pe tine.

4Fă o pauză. Opreşte tot 
ce faci şi ieşi la o plim-

bare, stai undeva relaxant sau 
admiră o scenă din natură 
sau o pictură preferată. 
Meditează asupra lucrurilor 
frumoase din viaţă. 

5Cântă un cântec vesel sau 
ascultă unul. Un cântec de slavă 

adus lui Dumnezeu te poate apropia 
de El şi îţi poate umple inima cu 
recunoştinţă şi cu pace. 

6Fă exerciţii fizice. Exerciţiile 
fizice eliberează endorfină, 

hormonul stării de bine care 
ajută la calmarea minţii şi redi-
recţionează gândurile şi energia 
de la temeri şi îngrijorare. 

7Râde din toată inima. „O 
inimă veselă este un bun 

leac”.1 Nu lua viaţa sau pe tine 
însuţi cu prea multă seriozitate. 
Citeşte, priveşte sau gândeşte-te 
la ceva amuzant. Vorbeşte cu o 
persoană amuzantă. 

8Petrece timp cu copiii 
tăi. Copiii au atât de 

multă dragoste de dăruit, iar 
veselia, optimismul şi simpli-
tatea lor te pot ajuta să-ţi vezi 
cu alţi ochi problemele tale. 

10Dormi suficient. Îţi 
este mai uşor să faci faţă 

problemelor când eşti odihnit. Un 
deficit substanţial de somn poate 
amplifica starea problemelor şi te 
poate face să te simţi mizerabil. 

11Zâmbeşte. Zâmbind 
chiar şi atunci când nu 

simţi să zâmbeşti are un efect pozi-
tiv asupra sufletului tău. Continuă 
şi în curând vei vedea lumea dintr-o 
perspectivă mai luminoasă. 

11 Sugestii 
-pentru a-ţi ridica 
moralul 

Samuel Keating este coor-
donator de producţie al 
revistei Activated  (după 
care se traduce revista 
ContactS) şi trăieşte în 
Milano, Italia. ■
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Există o vorbă: „Ce e 
bun e duşmanul pentru cel mai 
bun”. Ideea ar fi că dacă te mul-
ţumeşti cu ceva ce este doar bun 
înseamnă că nu vei atinge ceea ce 
este cel mai bun. Se pare că ar fi o 
necesitate culturală în zilele noastre 
să nu ne mulţumim cu mai puţin 
decât cu ceea ce se va dovedi a fi 
absolut cel mai bine pentru noi. Însă 
încep să ajung la o concluzie diferită.

În încercarea mea de a obţine 
cel mai bun rezultat din fiecare 
situaţie văd că am ratat unele ocazii 
bune; deoarece am fost îngrijorat 
că imediat după colţ ar putea veni 
ceea ce doream foarte, foarte, foarte 
mult, nu am profitat de ocaziile 
care îmi erau la îndemână. Astfel 
mi se pare că „cel mai bun” este 
mai degrabă duşmanul lui ceea ce 

este „bun”. Căutând proverbiala 
găleată cu monede de aur la capătul 
curcubeului am pierdut frumuseţea 
curcubeului. Poate că aş fi mai fericit 
dacă m-aş bucura de călătorie decât 
să mă concentrez mereu să-mi ating 
următorul ţel.

Gândindu-mă la aceasta mi-a 
venit în minte ceva ce a spus Petru 
despre Iisus: [El] umbla încolo şi 
încoace făcând bine.1 Iisus a profitat 
de ocaziile ivite ca să facă bine.

Este şi pasajul clasic din scrisoa-
rea lui Pavel către Romani unde 
el scrie că „toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc 
pe Dumneze, celor ce sunt chemaţi 
după planul Său”.2 Eu mi-am găsit 
de multe ori alinarea în acel verset 
când lucrurile nu păreau să meargă 
atât de bine. Însă în ultima vreme 
mă gândesc mai mult la acel verset 
şi cum lucrează toate spre bine, nu 
neapărat spre foarte bine. Nu sunt 
sigur că mă aflu în cea mai bună 
situaţie acum, dar ştiu că este bine 

şi decât să mă îngrijorez pentru ceea 
ce nu am, aş putea să găsesc şi să 
mă bucur de lucrurile pozitive din 
situaţia mea prezentă.

Se pare că Solomon a ajuns la 
aceeaşi concluzie fiindcă a scris: „Iată 
ce am văzut: este bine şi frumos 
ca omul să mănânce şi să bea, şi să 
trăiască bine în mijlocul muncii 
lui... căci aceasta este răsplata lui.” 3 
Dacă este aşa, atunci o căutare 
continuă a ceea ce este cel mai bun 
ne poate face să nu apreciem binele 
pe care deja îl avem.

Deci, ar trebui să ne mulţumim 
cu ceea ce este bun? Poate că nu 
tot timpul, dar cred că am fi în 
ansamblu mai fericiţi dacă am face în 
mod frecvent lucrul acesta. De fapt, 
ce este bun nu este un lucru rău!
 
Phillip Lynch este romanci-
er şi comentator pe proble-
me spirituale şi escatolo-
gice şi trăieşte în Atlantic 
Canada. ■

Când ce e bun e mai bun 
decât ce e cel mai bun

1. Vezi Fapte 10:38

2. Romani 8:28

3. Ecleziastul 5:18 – traducere din 

 limba engleză

De Phillip Lynch
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Ciripitul păsărelelor, sunetul muzicii 
sau vocea persoanei iubite la telefon 
îţi poate aduce un zâmbet. Ce sunete 
ţi-au făcut plăcere astăzi? Mulţumeşte-I 
lui Dumnezeu pentru ele. 

Când Dumnezeu le-a dat 
evreilor hrană în călătoria lor de 40 
de ani în pustiu, se pare că nu s-a 
îngrijit doar să le dea ceva de subzis-
tenţă, dar şi ceva gustos. Mai târziu 
regele David a numit mana, hrana 
misterioasă care apărea pe pământ 
în fiecare dimineaţă, „mâncarea 
îngerilor”.1 Într-un alt pasaj ni se 
spune că „mana avea gustul unei 
turte făcute cu untdelemn”.2

Gândeşte-te la ceea ce ai mâncat 
şi ai băut tu astăzi. Ce gusturi şi 
texturi ţi-au plăcut? Mulţumeşte-I 
lui Dumnezeu pentru ele. 

Noi vedem doar cu ochii, mirosim 
doar cu nasul, gustăm doar cu gura 
şi auzim doar cu urechile, însă simţul 
tactil este transmis prin minuscule 
terminaţii nervoase care ne acoperă din 
cap până în picioare. Doar un deget 
are în jur de 2500 de receptori.

Viaţa noastră este plină de contacte 
tactile. Mângâiem părul copilului 
nostru şi îl simţim moale. Ţinem în 
mână o ceaşcă de ceai sau de cafea. 
Ne dăm cu apă rece pe faţă într-o zi 
însorită. Ce experienţă deosebită ai 
avut astăzi datorită simţului tău taclit? 
Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru 
acestea.

Recunoştinţă cu toate 
cele cinci simţuri
—Un exerciţiu spiritual
De Abi May 

1. Psalmul 78:25 – traducere  

 din limba engleză

2. Numeri 11:8

Fiecare zi este plină de momente fericite pentru 
care Îi putem mulţumi lui Dumnezeu, dacă ne facem 
timp să le vedem. Acest exerciţiu de recunoştinţă se bazează pe ceea ce 
percepem cu cele cinci simţuri tradiţionale ale noastre.

Multe lucruri sunt frumoase 
pentru a fi admirate, fie priveliştile 
din natură cum ar fi copacii şi florile, 
lucrurile create cum ar fi cele din 
artă şi arhitectură, sau revederea 
unui prieten sau a căminului după o 
absenţă. Ce lucruri frumos de privit 
ţi-au ieşit astăzi în cale? Mulţumeşte-I 
lui Dumnezeu pentru ele. 

Simţul mirosului este evocator. Iarba proaspăt 
tăiată ne aminteşte de vară; un anumit parfum ne 
aminteşte de persoana iubită sau de un prieten; 
mirosul anumitor mâncăruri ne poate aminti de 
locuri şi de experienţe din trecutul nostru.

Ce mirosuri plăcute te-au ajuns azi? Ce 
gânduri fericite au declanşat? Mulţumeşte-I lui 
Dumnezeu pentru ele.

Pentru a dezvolta şi mai mult 
acest exerciţiu gândeşte-te să-ţi începi 
un jurnal de recunoştinţă senzorială. 
În fiecare seară scrie ce ai trăit în acea 
zi din perspectiva fiecăruia dintre 
simţuri. Doar unul - două cuvinte 
poate fi de ajuns; momentele de 
meditaţie cu apreciere fac ca acest 
exerciţiu spiritual să fie valoros. 

Abi F. May este pedagogă şi 
scriitoare în Marea Britanie 
şi parte din echipa de redacţie 
a revistei Activated. ■
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Abilitatea de a privi partea pozitivă este un dar. Îţi 
intensifică starea de fericire şi face ca momentele dificile 
să fie mai suportabile. Este poarta către o bucurie mai 
mare, care este una dintre comorile pe care le găseşti 
atunci când Mă găseşti pe Mine. Dragostea, credinţa, 
pacea, bucuria – acestea şi multe altele sunt darurile 
Mele ca să te susţină şi să te inspire.

Doresc să ai parte de bucuria Mea deplină,1 însă 
pentru aceasta trebuie să faci mai întâi un lucru: trebuie 
să accepţi cine şi ce eşti şi să crezi că ai fost creat în felul 
acesta pentru un scop minunat, că ai fost înzestrat cu un 
set unic de daruri, talente şi calităţi care te vor ajuta să 
găseşti şi să umpli acel loc special în lumea asta pe care 
doar tu îl poţi umple.

Îţi dau darul bucuriei să-ţi aline durerea inimii;2 Îţi 
dau fericirea ca să-ţi şteargă lacrimile;3 Îţi dau dragos-
tea ca să-ţi alunge frica.4 Perspectiva se luminează în 
clipa când îţi aminteşti că dragostea şi grija Mea sunt 
constante şi că Eu pot aduce ceva pozitiv din orice 
problemă care ameninţă să te tragă în jos.5

De la Iisus cu dragoste

Echilibrul

1. Vezi Ioan 15:11.

2. Vezi Isaia 61:3.

3. Vezi Psalmul 30:5.

4. Vezi 1 Ioan 4:18.

5. Vezi Romani 8:28; 37-39.


