
Eu alEg muntElE
Ecouri şi şoapte de Sus 

Include-l şi pe Dumnezeu
Calea păcii

acceptă pierderea
Vindecarea unei mame

îţi poate oferi viaţa mai mult? poţi schimba lumea din jurul tău?



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

Dintre toate ilustrările făcute de Iisus nu mă 
pot gândi la nici una mai potrivită care să suge-
reze liniştea sufletească ce vine din încrederea în 
grija lui Dumnezeu precum aceasta: „Uitaţi-vă 
cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. 

Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, nu vă va îmbrăca El cu 
mult mai mult pe voi?”1 Poţi vedea acei crini acum? Înalţi şi drepţi, cu forma 
lor perfectă şi tiviţi cu rouă, fiecare la o distanţă politicoasă unul de celălalt, 
legănându-se la unison în acordurile dulci ale cântecelor păsărilor şi în briza 
uşoară ce adie peste pajiştea deschisă scăldată de soarele dimineţii. Cel puţin 
aşa i-aş creşte eu, dacă Dumnezeu m-ar întreba pe mine.

O imagine foarte diferită atârnă deasupra biroului meu – o încâlceală fără 
speranţă de flori sălbatice şi buruieni, iarbă, scaieţi şi cine mai ştie ce, unele 
înflorite, altele ofilite şi altele care au dat în sămânţă. Poza fusese răsplata 
unei drumeţii lungi şi toride prin peisajul rural texan în căutarea unei 
imagini care mi-a venit în minte cu câteva luni mai devreme când mă rugam 
în legătură cu rolul meu într-un proiect în care erau implicaţi mai mulţi 
oameni, fiecare cu nevoile, opiniile, aspiraţiile, ciudăţeniile şi complicaţiile 
sale.

Lucrul uimitor legat ce acea imagine, când am văzut-o în rugăciune, este 
că m-a liniştit instantaneu. Am avut sentimentul clar că Dumnezeu le are 
pe toate sub control, dar şi că Lui îi place complexitatea şi diversitatea, în 
fiecare element şi la locul lui în tot tămbălăul. Creatorul îşi iubeşte creaţia. 
Lucrurile nu erau aşa cum le-aş fi făcut eu să fie, dar sunt aşa cum le-a făcut 
El. Înţelegând lucrul acesta a contat foarte mult. Mi-am intitulat fotografia 
Haosul divin2 şi o studiez şi mă încarc din ea ori de câte ori sunt tulburat de 
vreo problemă nouă pe care o am. „Uitaţi-vă cu băgare de seamă cum cresc 
crinii de pe câmp”.

Keith Phillips şi  
Ioana Petrescu

1. Matei 6:28-30

2. Vezi imaginea de sus.
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Un prieten mi-a 
arătat o fotografie pe 
care o făcuse la Parcul 
Naţional Shinjuku 
Gyoen—un parc mare chiar 
în mijlocul agitatului Tokio. În 
fotografie era un cer albastru 
luminos încadrat de copaci 
verzi. Când l-am felicitat pentru 
minunata imagine prietenul meu 
a râs de mine: „De fapt te uiţi la 
ea cu susul în jos. Aceasta este 
reflectarea cerului în lac”.

M-am uitat mai cu atenţie şi 
am văzut că avea dreptate. Ceea 
ce credeam că este un peisaj era 
doar reflecţia lui pe suprafaţa 
lacului, aproape ca o iluzie optică. 
Am fost uimit de cât de clar s-au 
reflectat cerul şi împrejurimile 
în apa nemişcată. M-a făcut să 
mă gândesc cât de minunat ar fi 
dacă viaţa mea ar putea fi atât de 
perfectă încât să reflecte pacea şi 
liniştea Raiului. 

Dumnezeu doreşte ca eu să 
mă odihnesc ştiind că El are totul 
sub control şi că are grijă de noi. 
El a spus: „Opriţi-vă şi să ştiţi că 
Eu sunt Dumnezeu”.1 Însă când 
lucrurile nu merg bine, vânturile 
adversităţilor creează probleme 
în sufletul meu şi mă fac să mă 
simt lovit. Atunci alţii nu pot 

vedea decât valurile agitate ale 
sufletului meu tulburat şi nu 
reflecţia nemişcată a Raiului.

Eu nu pot evita furtunile 
vieţii, însă ele nu trebuie să-mi 
fure pacea lui Dumnezeu. 
Mă pot baza pe promisiunea 
că aceste încercări nu vor fi 
mai grele decât pot duce eu; 
Dumnezeu îmi va deschide 
întotdeauna o cale.2 El este 
de asemenea pregătit, dispus 
şi capabil să aducă ceva bun 
din fiecare situaţie, dacă inima 
mea este curată şi dacă privesc 
către El pentru călăuzire şi 
ajutor.3 Deci, când mă lovesc 
problemele, am de ales. Voi 
arăta altora imaginea unei mări 
agitate de furtună? Sau vor 
vedea pacea Raiului reflectată 
în atitudinea şi în faptele mele?

Akio Matsuoka a fost 
misionar şi voluntar în 
ultimii 35 de ani, atât în 
ţara natală Japonia cât 
şi în străinătate. Acum 
locuieşte în Tokio. ■

[Iisus] s-a sculat, a certat 
vântul şi a zis mării: „Pace! Fii 
liniştită!” Vântul a stat şi s-a 
făcut o linişte mare. 
—Marcu 4:39 (traducere din 
limba engleză)

 Noi toţi privim cu faţa des-
coperită, ca într-o oglindă, 
slava Domnului şi suntem 
schimbaţi în acelaşi chip al 
Lui, din slavă în slavă, prin 
Duhul Domnului. 
—2 Corinteni 3:18

1. Psalmul 46:10

2. Vezi 1 Corinteni 10:13.

3. Vezi Romani 8:28; Psalmul 46:1.

ReflectaRea Raiului
De Akio Matsuoka
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Steve era un băieţel 
cu ochi mari, căprui, 
părul blond cârlionţat şi o gropiţă 
care îi apărea pe obrazul drept ori 
de câte ori zâmbea. Avea ochii 
visători şi adesea stătea la fereastră 
să privească ploaia, norii sau 
păsările. 

„A fost sărutat de un înger” 
mi-a spus moaşa japoneză 
zâmbind când mi-a dat micul 
ghemotoc în braţe, arătându-mi 
smocul de păr alb din ceafă. „Va 
avea o chemare specială în viaţă”. 
De-a lungul anilor mi-au venit 
de multe ori în minte cuvintele 
ei şi mă întrebam ce semnificaţie 

aveau.
Cincisprezece ani mai târziu, 

Steve, un adolescent chipeş cu un 
fizic atletic, s-a îmbolnăvit dintr-o 
dată. Eram sigură că este un acces 
de malarie, fiindcă am călătorit 
mult pe ţărmul oceanului în 
munca noastră misionară în 
Africa de Est. Expresia îngrijorată 
de pe faţa doctorului sugera 
însă altceva, chiar înainte de a 
ne spune rezultatele testelor. 
„Leucemie acută limfoblastică”. 
Mintea mea a fost dintr-o dată 
invadată de întrebări. Ce însemna 
asta? Putea fi vindecată? Cum îi 
va afecta viitorul?

Din cauza situaţiei grave a 
lui Steve eram în criză de timp. 
În câteva ore Steve a zburat din 
Kenia în Europa unde avea la 
dispoziţie tratamente mai bune. 
Acolo a fost internat şi a început 
să facă chemoterapie. 

Următorii doi ani au fost 
lungi şi chinuitori. Momentele de 
speranţă erau urmate de regrese 
de la o sesiune de chemoterapie 
la alta.

Apoi a venit ziua când ne-a 
fost clar că dragul nostru Steve 
nu se va mai face bine. Doctorii 
au pronunţat tratamentele 
fără succes şi i-au mai dat şase 

Acceptă pierdereA
De Iris Richard
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săptămâni de viaţă. Dorinţa 
lui Steve a fost să se întoarcă în 
Mombasa, Kenia, acolo unde 
crescuse. Acolo, înconjurat de 
prieteni şi familie, şi-a împlinit 
unele din ultimele sale dorinţe, 
cum ar fi o zi de navigat cu barca 
în golf ca apoi să privească soarele 
tropical arzător răspândind la 
apus nuanţe luminoase peste 
Oceanul Indian.

Când ultima suflare i-a părăsit 
buzele într-o dimineaţă devreme 
într-o mică cameră de spital cu 
vedere la ocean pentru mine 
lumea s-a oprit. Un fluture mare 
galben şi-a luat zborul pe geamul 
deschis şi am simţit că Dumnezeu 
mă asigură că El l-a luat cu 
blândeţe pe Steve pe tărâmul 
Său nevăzut. Totuşi, impactul 
pierderii fiului m-a lăsat jelind 
mult după ce perioada de doliu a 
celorlalţi a trecut. 

„Dă drumul şi mergi 
mai departe” era sfatul 

bine-intenţionat pe care îl 
primeam de la toţi. Dar spre 
ce să merg mai departe? Şi 
cum? Adânc în inimă aveam 
amărăciune şi eram supărată 
pe Dumnezeu fiindcă mi l-a 
luat pe fiul meu tânăr şi plin 
de viaţă. M-am simţit păcălită 
şi pustiită. Inima îmi era grea 
chiar şi după luni de zile şi mă 
gândeam din nou şi din nou la 
pierderea mea.

În cele din urmă m-am hotărât 
să mă întâlnesc cu Dumnezeu pe 
verandă într-o dimineaţă devreme 
şi să-I spun despre suferinţa mea. 
Zilele s-au făcut săptămâni şi 
eu îmi tot vărsam sufletul Lui 
despre durerea, remuşcarea şi 
supărarea mea în legătură cu cele 
întâmplate. „Dacă esenţa firii Tale 
este dragostea, aşa cum spune 
Biblia, cum de te-ai purtat atât 
de dur cu mine şi cu fiul meu?” 
L-am întrebat din nou şi din nou.

Ce ascultător, răbdător şi 

S u n t  l i b e r
Nu mă jeli căci liber sunt acum
Urmând al Dumnezeului meu drum.
Când M-a chemat de mână eu L-am luat
Şi totul în urmă am lăsat.
Nici măcar o zi nu puteam să mai irosesc,
Ca să mai râd, să cânt, să lucru, să iubesc.
Ce-i nefăcut va trebui aşa să stea 
Căci în final eu mi-am găsit pacea.
Dacă plecarea mea un gol a provocat,
Cu amintiri frumoase să fie compensat.

O prietenie dragă, un râset, un sărut,
Cu siguranţă nu am să le uit.
Nu-ţi îngreuna sufletul cu suferinţă
Când viitorul îţi aduce el speranţă.
Viaţa mea a fost atât de împlinită, 
Cu prieteni buni, iubire regăsită.
Poate că timpul meu pare cam scurt
Dar să nu-l mai lungim cu vreun regret.
Să-ţi fie inima încurajată, iar tu fii împăcat,
Dumnezeu m-a vrut; El m-a eliberat.
—Autor necunoscut ■

înţelegător era El.
Eu am plâns, L-am implorat, 

am adus toate motivele raţionale 
până când, într-o dimineaţă, 
am simţit că am spus tot ce 
am dorit să spun şi că mi-am 
revărsat toate emoţiile. Atunci, 
când am fost dispusă să fac pace 
cu Dumnezeu, împăcarea mi-a 
cuprins sufletul. Cu o voce uşoară 
şi mângâietoare Dumnezeu a 
început să vorbească inimii mele. 
Din acel moment întâlnirile mele 
solitare de dimineaţă pe verandă 
cu Dumnezeu au luat o altă 
direcţie. Am învăţat să-L ascult 
şi să-I permit să mă aline şi să-mi 
vindece durerea.

Iris Richard este 
consultantă în Kenia, unde 
lucrează ca voluntară în 
comunitate de peste 17 ani. 
Ea este de asemenea membră 
în organizaţia The Family 
International. ■
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Era fiul meu la tele-
fon: „Mamă, nu ştiu ce s-a 
întâmplat. M-am mutat cu familia 
ca să accept o slujbă mai bună 
iar acum acea slujbă nu mai este 
disponibilă!”

Am încercat să-l încurajez dar 
în timp ce vorbeam îmi dădeam 
seama că nu treceam de zidul lui 
de îngrijorare.

După ce am încheiat conversa-
ţia nu-mi puteam scoate din minte 
situaţia fiului meu. În final am 
oprit tot ce făceam şi m-am pus să 
mă rog pentru el. Fiul meu şi soţia 
lui sunt creştini activi şi tineri 
părinţi responsabili. Ştiam că el 
va face tot ce-i stătea în putinţă ca 
să-ţi susţină material familia dar, 
de asemenea, din cauza prăbuşirii 
economice globale era mai greu de 
găsit o slujbă bună.

În timp ce mă rugam pentru el 
mi-am amintit primele cuvinte ale 
primului Psalm şi am ştiut că acele 
versete sunt cheia pentru fiul meu: 
„Ferice de omul care nu se duce 
la sfatul celor răi, nu se opreşte pe 
calea celor păcătoşi şi nu se aşează 
pe scaunul celor batjocoritori! 
Ci îşi găseşte plăcerea în Legea 
Domnului şi zi şi noapte cugetă 
la Legea Lui! El este ca un pom 
sădit lângă un izvor de apă, care 
îşi dă rodul la vremea lui şi ale 
cărui frunze nu se veştejesc: tot ce 
începe, duce la bun sfârşit”.1

„Dumnezeu este dragoste”2 şi 
interacţionează cu noi cu dragoste. 
El încearcă întotdeauna să ne 
atragă mai aproape de El. Uneori 
El permite să avem probleme şi 
eşecuri dar dacă suntem cu inima 
aproape de El atunci suntem 
precum acei copaci plantaţi lângă 
râuri cu apă şi ne vom aduce rodul 
când este momentul potrivit.

Uită-te la ciclul vieţii unui pom 

rezultate la  
vremea potrivită
De Dina Ellens

fructifer. Are perioade de inacti-
vitate, când toate frunzele îi cad 
şi pare mort. Dar are şi perioade 
când explodează de rod.

La fel se poate întâmpla şi cu 
noi să trecem prin diferite cicluri 
în viaţă. Există perioade când 
suntem pe culmile reuşitei şi 
lucrurile merg foarte bine. Apoi 
sunt şi perioade când lucrurile 
se înrăutăţesc şi trebuie să ne 
luptăm să rămânem optimişti. În 
asemenea clipe mie îmi place să 
meditez la una din promisiunile 
mele preferate din Cuvântul lui 
Dumnezeu: „Să nu vă părăsiţi, 
deci, încrederea voastră pe care o 
aşteaptă o mare răsplătire! Căci 
aveţi nevoie de răbdare, ca, după 
ce aţi împlinit voia lui Dumnezeu, 
să puteţi căpăta ce v-a fost 
făgăduit”.3

Nu mai puteam de nerăbdare 
să vorbesc din nou cu fiul meu 
la telefon şi să-i spun toate aceste 
lucruri. Ne-am rugat împreună să 

1. Psalmul 1:1-3

2. 1 Ioan 4:8

3. Evrei 10:35-36
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fie eliberat de orice descurajare şi 
îngrijorare.

Fiul meu şi soţia lui au început 
să se roage în fiecare zi pentru 
o slujbă nouă iar între timp el a 
acceptat orice slujbă temporară 
a găsit. După şase luni a găsit 
o slujbă bună la o firmă de 
electronice iar după un an a fost 
promovat în funcţia de vice-preşe-
dinte la aceeaşi firmă.

Fiul meu a avut de înfruntat 
o serie de obstacole majore dar 
Dumnezeu l-a ajutat. Acum, 
deşi este foarte ocupat cu noua 
lui carieră continuă să-şi facă 
o prioritate din timpul pentru 
Domnul şi citirea Cuvântului Său 
deoarece ştie că aceasta este cheia 
pentru fericire şi succes. 

Dina Ellens este profesoară 
pensionară şi trăieşte în 
Java de Vest, Indonezia, unde 
este activă în muncă volun-
tară. ■

Mozaicurile lui DuMnezeu
De Maria Fontaine, adaptare

Ai văzut vreun şantier unde muncitorii puneau 
gresia sub formă de mozaic făcut din multe bucă-
ţele care în final creau o imagine? În timp ce fixează 
bucăţile imaginea nu este clară pentru că muncitorii folosesc un 
adeziv să umple golurile dintre bucăţi iar acest adeziv cenuşiu 
mânjeşte şi bucăţile şi ascunde frumuseţea muncii lor. Dar odată 
ce adezivul dintre bucăţi s-a uscat atunci stratul subţire ce a mânjit 
bucăţile poate fi spălat şi se poate vedea imaginea.

În mod asemănător lucrează şi Dumnezeu în vieţile noastre. Cu 
înţelepciunea Sa infinită şi dragostea atotcuprinzătoare, El înţelege 
exact ce avem nevoie şi depune eforturi mari, cu detalii complexe, 
ca să ne dea ce avem nevoie.

Adesea El foloseşte neplăcerile vieţii cum ar fi dificultăţile 
economice, eforturile personale şi greşelile, ca să conlucreze în 
modalităţi neaşteptate. De multe ori noi nu ne dăm seama cum 
ne pregăteşte sau nu înţelegem de ce a permis ca ceva „cenuşiu” 
să ne întunece vieţile, precum adezivul mozaicului când este încă 
alcătuit. Însă tocmai asta face ca grija Lui iubitoare şi atentă să fie 
şi mai profundă şi mai minunată atunci când este în cele din urmă 
dezvăluită.

Maria Fontaine şi soţul ei, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizaţiei The Family International, o 
comunitate creştină de credinţă. ■
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Iarna trecută am petrecut 
cinci săptămâni într-o călă-
torie de strângere de fonduri 
pentru un proiect umanitar 
la care lucrez. Planul meu fusese 
ambiţios – poate prea ambiţios. Zilele 
lungi şi intense de muncă pe o perioadă 
de mai bine de o lună şi-au pus amprenta 
asupra vieţii mele spirituale şi asupra stării 
mele generale. 

Într-o zi, în timpul pauzei de prânz, 
mergând prin mall-ul imens în care 
aveam standul pentru donaţii, am fost 
copleşit sufleteşte de luminile şi zgomo-
tele din acea clădire comercială extrem de 
aglomerată. Eu sunt un iubitor de natură 
iar temperaturile sub zero şi puternicele 
furtuni de zăpadă care m-au ţinut înăun-
tru chiar şi după ce îmi terminasem lucrul 
au fost un alt factor care m-a făcut să mă 
simt captiv şi nefericit.

Trecând una după alta, parcă pentru a 
zecea oară, pe lângă vitrine împopoţonate, 
era cât pe ce să-mi dea lacrimile şi am 
început să mă rog în gând. I-am spus 
lui Dumnezeu că doream să fiu undeva 
departe de tot acel zgomot şi activitate 
continuă, că doream acea pace şi linişte a 
pădurii, a naturii, acolo unde puteam să-I 
simt mai clar prezenţa şi să-I aud vocea.

Şi atunci am văzut-o. Nu ştiu cum 
mi-a scăpat până atunci. Chiar în faţa 

mea era o poză mare a unei păduri în 
ceaţă, incredibil de frumoasă, aproape 
magică. Apropiindu-mă am înţeles că era 
parte dintr-o expoziţie temporară. Am 
intrat şi m-am scufundat imediat într-o 
minunată colecţie de scene ce înfăţişau 
măreţia creaţiei lui Dumnezeu – munţi, 
râuri, lacuri, deşerturi, peşteri, apusuri 
şi altele. Erau cele mai frumoase poze 
de natură pe care le-am văzut vreodată. 
În încăpere lumina era slabă mai puţin 
asupra fotografiilor, iar pe fundal se auzea 
încet o muzică instrumentală. Eram 
complet singur iar un fotoliu din centrul 
galeriei mă îmbia să iau loc, să mă relaxez 
şi să absorb atmosfera. Era prea bun ca 
să fie adevărat. În mijlocul iernii, în cel 
mai haotic loc în care am fost vreodată, 
Dumnezeu mi-a dat lucrul pe care mi-l 
doream cel mai mult, ceva ce părea impo-
sibil – douăzeci de minute cu El într-o 
pădure fermecată, cu un râu clipocind 
într-o parte şi dealuri verzi în cealaltă.

Dumnezeu face lucruri excepţionale în 
fiecare zi ca să ne arate dragostea Sa. Nici 
una din nevoile noastre nu este prea mică 
sau prea mare pentru El ca să ne-o împli-
nească. Acum am încrederea completă în 
lucrul acesta.

Jesse O’Connor trăieşte în Mexic. ■

  EvadarEa 
în pădurE

De Jesse O’Connor 
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Ferice de cei împăciui-
tori, căci ei vor fi chemaţi 
fii ai lui Dumnezeu!—Matei 
5:9

Noi, cei care muncim pentru 
pace, trebuie să nu ne clătinăm. 
Trebuie să continuăm să ne rugăm 
pentru pace, să acţionăm pentru 
pace oricum putem, trebuie să 
continuăm să vorbim pentru 
pace şi să trăim calea păcii; ca 
să-i inspirăm pe alţii trebuie să 
continuăm să ne gândim la pace şi 
să ştim că pacea este posibilă. 
—Peace Pilgrim (1908-1981), 
născut Mildred Lisette Norman, 
pacifistă şi activistă pentru pace

După cum spuneam, primul 
lucru este să fii sincer cu tine 
însuţi. Nu poţi avea niciodată un 
impact asupra societăţii dacă nu 
te-ai schimbat pe tine însuţi... 
Marii pacifişti sunt toţi cei cu 
integritate, cu sinceritate dar şi cu 
smerenie.—Nelson Mandela (n. 
1918), om de stat sud-african şi 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Pace în 1993.

 Ucenicii lui Iisus au fost 
chemaţi să susţină pacea. Când Iisus 
i-a chemat atunci şi-au găsit pacea 
fiindcă El a fost pacea lor. Însă apoi 
li s-a spus că nu este suficient să aibă 
doar ei pacea ci să o şi creeze. 
—Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), 
pastor luteran şi teolog german

Eu cred că toată suferinţa este 
cauzată de ignoranţă. Oamenii 
îşi aduc durerea asupra lor prin 
preocuparea lor egoistă de a fi fericiţi 
şi satisfăcuţi. Însă adevărata fericire 
provine din sentimentul de pace şi 
mulţumire, care la rândul lui poate 
fi atins prin cultivarea altruismului, 
iubirii şi compasiunii şi eliminarea 
ignoranţei, egoismului şi lăcomiei. 
—Al 14-lea Dalai Lama (n. 1935)

Dacă suntem liniştiţi, dacă 
suntem fericiţi, atunci putem 
zâmbi şi înflori precum o floare şi 
fiecare din familiile noastre, întreaga 
noastră societate, va beneficia de 
liniştea noastră. 
—Thich Nhat Hanh (n. 1926), 
călugăr budist vietnamez şi activist 
pentru pace

Dacă tu ai pace înseamnă 
că există puţină pace în 
lume.—Thomas Merton (1915-
1968), scriitor şi mistic catolic 
anglo-american

Promovarea păcii este un 
proces de vindecare şi începe 
cu mine, dar nu se încheie 
aici.—Gene Knudsen Hoffman 
(1919-2010), scriitor şi activist 
pentru pace

Ca să fie pace pe pământ
Trebuie să fie pace în 

naţiuni,

Ca să fie pace în naţiuni,
Trebuie să fie pace în oraşe.

Ca să fie pace în oraşe,
Trebuie să fie pace între 

vecini.

Ca să fie pace între vecini,
Trebuie să fie pace în cămin.

Ca să fie pace în cămin,
Trebuie să fie pace în inimă. 

—Lao Tzu (570-490 îdH) ■

subiecte de meditaţie

Fă cunoştinţă cu pacifiştii

98



„Roada Duhului este: 
dragostea, bucuria, pacea, înde-
lunga răbdare, bunătatea, facerea 
de bine, credincioşia, blândeţea, 
înfrânarea poftelor. Împotriva 
acestor lucruri nu este lege.” 1

Iisus ne-a promis pacea. „Vă las 
pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau 
cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure 
inima, nici să nu se înspăimânte”.2 
Aşa cum Iisus a liniştit furtuna când 
ucenicii Lui au crezut că barca lor se 
scufundă şi că se vor îneca3 tot aşa 
El poate linişti şi furtunile vieţii şi îţi 
poate da linişte sufletească. Aceasta 
începe prin a veni la El la primul semn 
de necaz. „Nu vă îngrijoraţi de nimic; 
ci în orice lucru, aduceţi cererile 
voastre la cunoştinţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri. 

Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece 
orice pricepere, vă va păzi inimile şi 
gândurile în Hristos Iisus”.4

Regele David a învăţat acest 
principiu şi l-a practicat în psalmii 
săi, dintre care mulţi erau de fapt 
rugăciuni. El începea prin a-şi 
enumera problemele înaintea lui 
Dumnezeu, ceea ce în mod inevitabil 
îl făcea să-şi amintească de bunătatea 
şi puterea lui Dumnezeu, ceea ce îi 
liniştea inima şi mintea, ceea ce îl 
ajuta să rămână neclintit în credinţa sa 
până ce condiţiile şi momentul erau 
potrivite ca Dumnezeu să-l ajute să-şi 
depăşească acele probleme.

Rafael Holding este scriitor 
în Australia. „Pacea – darul de 
neclintit” 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/). ■

P a c e  î n  m i j l o -
c u l  f u r t u n i i
De David Brandt Berg

La un concurs de 
artă în care se căuta 
cine putea să ilustreze 
cel mai bine pacea, 
majoritatea artiştilor participanţi au 
creat scene liniştite de zile de vară 
la ţară, unde totul este în linişte şi 
armonie.

Ei bine, asta este o formă de 
pace, însă pictura care a câştigat 
concursul a ilustrat cea mai grea 
formă de pace. De abia vizibil pe 
o creangă deasupra unei cascade 
înspumate şi zgomotoase era un 
cuib mic în care o păsărică cânta 
liniştită, în ciuda agitaţiei de 
dedesubtul ei.

Acest fel de pace vine doar de 
la Prinţul Păcii – Iisus – şi prin 
conştientizarea faptului că orice s-ar 
întâmpla El va avea grijă de tine! ■

2

Pacea valurilor mişcătoare 
pentru tine,

Pacea profundă a aerului ce 
adie pentru tine,

Pacea profundă a pământului 
liniştit pentru tine,

Pacea profundă a stelelor 
sclipitoare pentru tine.

Pacea profundă a umbrelor 
nopţii pentru tine,

Luna şi stelele să-ţi dea întot-
deauna lumină,

Pacea profundă a lui Hristos, 
Fiul Păcii, pentru tine.

—Binecuvântare tradiţională 
galeză ■

Pacea—darul de 
neclintit
De Rafael Holding

1. Galateni 5:22-23

2. Ioan 14:27

3. Vezi Marcu 4:35-41.

4. Filipeni 4:6-7

10 11



În timp ce maşina 
şerpuia tot mai sus eu mă 
gândeam dacă casa prietenilor 
noştri era oare clădită chiar în vârful 
muntelui. Până ce eu, sora mea şi 
cei doi prieteni ai noştri am ajuns la 
destinaţie se lăsase întunericul, însă şi 
pe întuneric muntele părea viu.

Prietenul nostru ne-a dus la nişte 
scări întunecate şi instabile până la 
un balcon de unde am putut admira 
panorama. Înaintea noastră era cea 
mai frumoasă privelişte a oraşului 
Iskenderun, din sudul Turciei. Lumini 
licărind în toate culorile marcau 
ţărmul Mediteranei, ca şi cum un 
înger ar fi luat stelele cu polonicul şi 
l-ar fi împrăştiat în întuneric.

Şi chiar mai bună decât astea era 
liniştea.

Dimineaţa următoare m-am 
trezit cu ciripitul păsărelelor şi briza 

blândă prin fereastra mea. Prietenul 
nostru ne-a dus la un mic dejun 
tradiţional al oraşului: brânză de capră, 
cârnaţi prăjiţi, ardei prăjiţi, măsline 
condimentate – totul foarte proaspăt. 
Ne-am aşezat cu picioarele întinse; 
un pârâu curgea printre pini pe lângă 
masa noastră.

Doi băieţi cu cămăşile băgate pe 
jumătate în pantaloni şi cu obrajii 
mânjiţi de fructe ne-au vândut o 
pungă de prune. Aveau cele mai 
dulci zâmbete şi arătau de parcă şi-au 
petrecut fiecare zi jucându-se în soare 
şi parcurgând cărările pădurii. Am 
intrat în vorbă cu ei şi i-am văzut cum 
s-au luminat la faţă şi au zâmbit.

Am petrecut doar o săptămână la 
casa de pe munte, dar mi-aş fi dorit să 
fi putut fura acea linişte şi să o duc cu 
mine acasă.

Întinsă în iarba înaltă şi lăsând 
buburuzele să mi se urce pe degete mă 
gândeam că şi Iisus a avut nevoie să se 

distanţeze de munca Sa şi de agitaţia 
din jurul Său ca să facă legătura cu 
Tatăl Său. Adesea, se pare, El reuşea 
să se retragă singur într-un loc liniştit1 
dar îmi imaginez că erau şi situaţii 
când asta nu era posibil şi trebuia să-şi 
găsească „refugiul muntelui” în spirit.

Este situaţia mai diferită acum? 
După mii de ani lumea nu este mai 
puţin haotică sau stresantă şi cu toţii 
avem momentele noastre de greutăţi. 
Credinţa şi răbdarea noastră sunt 
testate. Uneori nu mai putem rezista. 
Eşuăm. Greşim.

Totuşi alegerea este a noastră: 
să rămânem în vale sau să revenim 
pe munte în spirit. Unii oameni se 
resemnează cu zilele mohorâte ale 
vieţii, dar eu, după ce am gustat raiul, 
voi alege muntele!

Theresa Koltes este scri-
itoare independentă şi 
globetrotter. ■

Eu aleg  
muntele
De Theresa Koltes

1. Marcu 1:35; 6-:46-47; Luca 5:15; 6:12
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Stresul este unul 
dintre cei mai mari 
„ucigaşi ai bucuriei” de 
care Dumnezeu doreşte 
să ne eliberăm. Stresul îţi 
diminuează utilitatea şi este cauza 
pentru nefericire accentuată, boală 
şi chiar moarte. Conform unui 
articol pe care l-am citit, între 75 şi 
90% din vizitele la medic în ţările 
dezvoltate se pot datora, direct sau 
indirect, stresului.

Credinţa este antidotul pentru 
stres. Credinţa şi încrederea că totul 
este în mâinile lui Dumnezeu, că 
El este în control şi că El va face 
ca totul să conlucreze pentru bine, 
acestea elimină automat mult stres 
din viaţa noastră.

Fiecare dintre noi ne putem 
încrede în Dumnezeu pentru 
anumite lucruri dar există mereu 
aspecte ale vieţii noastră despre care 
credem că trebuie să ne îngrijorăm 
sau poveri pe care simţim că trebuie 
să le purtăm decât să le dăm lui 

Dumnezeu şi să ne încredem că El 
poate avea grijă de ele mai bine decât 
noi. Şi dacă lăsăm ca aceste poveri să 
ne apese – fie fizic, emoţional, mental 
sau sufleteşte – în final ne vor provoca 
stres, ceea ce pe termen lung poate avea 
efecte devastatoare atât asupra trupului 
cât şi a sufletului nostru.

Majoritatea dintre noi avem cel 
puţin unul sau două aspecte în care 
viaţa noastră este dezechilibrată, 
viziunea noastre este oblică. Adesea 
aceasta se datorează faptului că purtăm 
o povară de prea mult timp, fără pauze 
sau echilibru. Dumnezeu doreşte să ne 
facă povara suficient de uşoară ca să ne 
fie uşor să o purtăm.

O opinie greşită este să egalăm 
stresul cu munca din greu, sau să 
credem că un anumit nivel de stres este 
inevitabil într-o viaţă activă. Dar asta 
nu trebuie să fie adevărat. Poţi munci 
din greu fără să fii stresat dacă:

  Menţii o viaţă echilibrată. 
Lucrează când este timpul să lucrezi, 
joacă-te când este timpul să te joci 
şi, mai presus de toate, ţine sacru 
timpul cu Dumnezeu. Dacă treci 
printr-o perioadă mai aglomerată şi 
trebuie să renunţi la unele relaxări 

TrăieşTe  
fără sTres
De Maria Fontaine, adaptare

1. Psalmul 46:1

2. Vezi Psalmul 55:22.

3. Matei 11:28-30

4. Vezi Iov 22:21; Isaia 26:3.
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şi timpul cu alţii, asigură-te că 
lucrurile vor încetini după ce ai 
terminat acel proiect sau după 
ce acea perioadă aglomerată s-a 
terminat. Să nu laşi să continue 
la infinit. Ritmul alert ar putea 
deveni un obicei nesănătos.

  Îl laşi pe Dumnezeu să ducă 
povara, ceea ce înseamnă să-ţi exer-
sezi credinţa lăsând situaţiile dificile 
şi stresante în mâna Lui, decât 
să încerci să le rezolvi tu însuţi. 
Situaţiile stresante sunt parte din 
viaţă; n-ai cum să scapi de ele. 
Când unul dintre copiii tăi este 
bolnav este stresant. Când stai 
prost cu banii este stresant. Când 
ai termene limită strânse sau nere-
aliste este stresant. Dar nu trebuie 
să rezolvi aceste probleme singur. 
Dumnezeu este „un ajutor care nu 
lipseşte niciodată în nevoi”.1 

  Îţi cunoşti limitele şi nu 
încerci să faci mai mult decât ceea 
ce este sănătos. Înveţi să fii realist 
iar dacă nu eşti realist îi asculţi pe 
cei ce sunt ca să nu ajungi să creezi 
situaţii stresante nenecesare pentru 
tine şi pentru cei din jurul tău. 

  Te opreşti din când în când 
ca să îţi evaluezi situaţia. Cum te 
descurci în aspectele menţionate 
mai sus?

Foarte mult stres provine mai 
degrabă de la ideile preconcepute 
negative decât de la termenele 
limită sau situaţii. Spre exemplu 
îngrijorarea, teama, grijile, 
mândria excesivă, preocuparea 
de sine; toate acestea pot crea sau 
contribui la stres.

Nu este uşor să scapi de stres. 
Schimbarea obiceiurilor şi a ideilor 
preconcepute este de obicei dificilă 
şi necesită timp. Două lucruri care 
te pot ajuta când încerci să realizezi 
aceste schimbări este să faci un 
efort conştient de a te încrede în 
Dumnezeu, prin a-ţi reaminti că 
El este în control şi că timpul ales 
de El este cel mai potrivit, iar apoi 
să stabileşti ce paşi practici poţi 
urma pentru a-ţi reduce povara 
cât timp El lucrează la soluţiile de 
lungă durată. Cum poţi să-ţi încre-
dinţezi soarta în mâna Domnului 
ca El să te sprijine?2 

Dumnezeu a promis: „Veniţi la 
Mine, toţi cei trudiţi şi împovăraţi, 

şi Eu vă voi da odihnă. Luaţi jugul 
Meu asupra voastră şi învăţaţi de 
la Mine, căci Eu sunt blând şi 
smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă 
pentru sufletele voastre. Căci jugul 
Meu este bun şi sarcina Mea este 
uşoară”.3

Poate că înainte nu ţi-ai dat 
seama că poţi fi eliberat de stres. 
Poate te-ai gândit că este o parte 
din viaţa ta de care nu poţi scăpa, 
sau o parte din preţul pe care 
trebuie să-l plăteşti pentru că eşti 
ocupat, sau pentru că ai o slujbă 
care cere atât de mult de la tine. 
Dar nu trebuie să fie aşa. Nu vom 
obţine niciodată o victorie perma-
nentă asupra stresului pentru că 
suntem oameni. Dar putem învăţa 
să depăşim stresul sau să-i reducem 
efectele negative ori de câte ori 
ne dă târcoale şi să-l înlocuim cu 
încredere în Dumnezeu, ceea ce ne 
aduce liniştea sufletească.4

Maria Fontaine şi soţul 
ei, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizaţiei 
The Family International, 
o comunitate creştină de 
credinţă. ■
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Astăzi am ieşit la 
o plimbare împreună 
cu copiii prin împre-
jurimile satului unde 
locuim, o zonă rurală cu teren 
agricol, drumuri de pământ şi pădurici. 
Vremea era minunată, o ocazie foarte 
bună pentru copii de a ieşi la aer curat 
şi de a alerga în căutare de insecte mici, 
abundente primăvara şi vara.

Şi pentru mine a fost ca o pauză 
plăcută. Pe acele drumuri de ţară nu 
existau nici calculatoare, nici muncă 
stresantă, nici îndatoriri, nici întruniri, 
nici murdării de curăţat şi nici unul din 
mulţimea de lucruri care ne ţin zilnic 
în priză.

În natură ai impresia că timpul 
parcă stă pe loc – cel puţin până ce 
copiii încep să strige entuziasmaţi: 
„Buburuză!” sau „Păianjen!” Dar chiar 
şi aceste alerte neaşteptate sunt în 
regulă, deoarece numai câteva minute 
de pace îmi sunt de obicei suficiente 
pentru a-mi curăţa mintea. Când Iisus 

a spus că trebuie să fim ca nişte copilaşi 
ca să intrăm în Împărăţia Cerului,1 
poate că nu se referea doar la Raiul 
din Lumea cealaltă, ci şi la pacea şi 
raiul pe pământ pe care le-am putea 
simţi în inimile noastre atunci când ne 
lăsăm îngrijorările deoparte, ne liniştim 
mintea şi sufletul şi ne concentrăm să 
auzim vocea Sa prin creaţia Sa.

Copiii par să facă lucrul acesta de 
la sine. Ei nu se îngrijorează în legătură 
cu lucrurile care mai trebuie făcute, sau 
cu facturile care urmează să fie plătite; 
ei sunt pur şi simplu plini de energie, 
entuziasmaţi de viaţă şi bucuroşi să 
aibă cu ei pe cineva mai mare care să 
se îngrijească de ei şi să-i fotografieze 
în activităţile lor. Cu atât mai mult 
trebuie ca noi să ne găsim pacea ştiind 
că Îl avem pe Acel Cineva suprem 
care veghează asupra noastră şi, cu 
siguranţă, face poze cu amintiri din 
vieţile noastre.

Jay Phillips este membru 
în organizaţia The Family 
International în Croaţia. ■

P e  c â m P u r i ,  c u 
D u m n e z e u 

Atâtea griji şi frământări,
Pe toate le-am pierdut,
Peste câmpii şi peste mări,
În adieri de vânt.
În clinchet de mioare,
Şi foşnet de frunziş,
Cânt de privighetoare,
Zumzet de albiniş

Temeri ridicole „Dar dacă...”,
Le-am aruncat şi părăsit,
Peste iarba înmiresmată,
Şi fânul de curând cosit.
Unde gândurile negre mor –
Pace sufletului meu –
Speranţe noi se-nalţă-n zbor,
Pe câmpuri, cu Dumnezeu! 
—Elizabeth Barrett Browning ■

De Jay Phillips

1. Vezi Matei 18:3.

Patrula  
melcului
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Pacea nu provine din 
lipsa necazului, ci din 
prezenţa lui Dumnezeu. 
—Autor necunoscut

Pacea lui Hristos să stăpânească 
în inimile voastre. 
—Coloseni 3:15

Pare imposibil ca pacea să con-
ducă în inima ta când ţi se învârte 
capul de stresul zilnic. Însă această 
pace îţi este promisă de Iisus care 
a spus: „Vă las pacea, vă dau pacea 
Mea... Să nu vi se tulbure inima, nici 
să nu se înspăimânte”.1

Menţionând mereu de Dumnezeu 
este o altă metodă prin care arătăm că 
Îi dăm un rol activ în vieţile noastre 
zilnice, ceea ce facem când recunoaş-
tem prezenţa şi puterea Sa şi când îi 
cerem sfatul şi ajutorul atât în chestiuni 
mari cât şi în cele mici. Daniel, a 
cărui poveste este redată în Vechiul 
Testament în cartea cu acelaşi nume, 

avea o asemenea relaţie cu Dumnezeu 
ceea ce l-a ajutat atunci când a avut 
de-a face cu o situaţie atât de grea că 
situaţiile noastre nici nu se compară.

Daniel a fost luat de tânăr pri-
zonier când babilonienii au cucerit 
Iudeea dar a ajuns să se ridice la o 
poziţie de putere şi influenţă la curtea 
regelui Babilonului. Apoi, când mezii 
i-au cucerit pe babiloniei, Daniel a 
ajuns administrator senior în timpul 
domniei Regelui Darius.

Politica a fost din totdeauna plină 
de rivalitate şi intrigă, iar această peri-
oadă nu era diferită. Doi dintre colegii 
lui Daniel la guvernare au devenit 
geloşi şi au complotat împotriva lui. 
Ei l-au convins pe Darius să impună 
restricţii asupra rugăciunii şi venerării, 
sub pedeapsa cu moartea, însă bine-
cunoscuta devoţiune a lui Daniel faţă 
de Dumnezeu l-a motivat să ignore 
decretul. Darius îl favoriza pe Daniel şi 
şi-a dat seama că fusese manipulat însă 
nu putea nici să-şi schimbe, nici să-şi 
ignore propriul decret. Când Daniel a 
fost aruncat în groapa cu lei înfometaţi 
se părea că acela îi va fi sfârşitul, însă în 

dimineaţa următoare a ieşit din groapă 
nevătămat.2

Implicându-L pe Dumnezeu ne 
ajută să supravieţuim greutăţilor vie-
ţii cu credinţa şi liniştea sufletească 
intacte.

Urmează calea păcii: Roagă-te 
pentru ziua respectivă atunci când 
te-ai trezit; opreşte-te să te rogi când 
devii agitat, când ai de luat o decizie 
sau când apare o problemă; petrece 
câteva minute în meditaţie în linişte 
seara – acestea sunt toate momente 
ideale pentru a-ţi găsi pacea în 
prezenţa lui Dumnezeu.

Şi pacea lui Dumnezeu, care 
întrece orice pricepere, vă va păzi 
inimile şi gândurile în Hristos Iisus. 
—Filipeni 4:7

Abi F. May este educatoare şi 
scriitoare în Marea Britanie 
şi face parte din echipa de 
redacţie a revistei Activated 
(după care se traduce revis-
ta ContactS). ■

Include-l şI 

pe Dumnezeu

Un exerciţiu spiritual

De Abi F. May

1. Ioan 14:27

2. Vezi Daniel capitolul 6.
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De la Iisus cu dragoste

Stai liniştit
Eu îţi pot da o pace ce sfidează raţiunea,1 ce calmează fur-

tunile şi învinge stresul şi îngrijorarea. Pot să vină furtunile 
şi să se înalţe valurile, iar tu să fii lovit şi asaltat din toate 
părţile, dar nu te vei scufunda deoarece Eu sunt Stăpânul 
mării şi totul este sub controlul Meu.

Voi continua să fiu cu tine tot timpul – peste dealuri, 
peste râuri, peste mări şi peste câmpii şi pajişti, prin ploaie, 
soare şi vânt, pe arşiţă şi prin frig. Prin toate, Eu te voi iubi, 
te voi sprijini şi te voi ajuta. Iar tu vei învăţa, vei progresa şi 
vei experimenta lucruri noi, lucruri profunde, lucruri care 
te vor transforma. Vei ajunge să Mă cunoşti într-un mod 
cu adevărat profund şi personal şi vei ajunge să cunoşti şi 
să apreciezi darurile pe care le am pentru tine – cât sunt de 
îmbelşugate, cât sunt de perfecte şi cât sunt de durabile.

Odihneşte-te în Mine. Ai încredere în Mine. Sprijină-te 
pe Mine. Ia fiecare zi şi fiecare provocare pe rând, pas cu 
pas, clipă de clipă, iar Eu îţi voi da de fiecare dată ceea ce ai 
nevoie.

1. Vezi Filipeni 4:7


