
Triunghiul 
Bermudelor
Un cântec în furtună

Trăieşte-ţi visul
Şi nu te limita singur

Pachetul credinţei
Deschide cadoul

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



P r e faţa  e d i to ru lu i
î n tot de auna  cr edi n cio s

Cu ceva timp în urmă mama mea a cercetat puţin 
istoria şi originile familiei noastre, după care ne-a 
transmis nouă, mie şi fraţilor mei, cele descoperite. 
A găsit o imagine cu blazonul familiei care includea 

mottoul: „Fidelissimus semper” – tradus din latină: „Întotdeauna credincios”.
Îmi place cum sună. Mă întreb care este originea acestui motto şi ce poveste 

l-a inspirat. Cuvântul lui Dumnezeu are multe lucruri bune de spus despre 
credincioşie. Spre exemplu: „Un om credincios este năpădit de binecuvântări”.1

Ar fi frumos ca oamenii să gândească despre tine că eşti „întotdeauna cre-
dincios” şi bineînţeles să fii „năpădit de binecuvântări”, dar din păcate când 
situaţia se înrăutăţeşte, când apar necazurile şi îndoielile sau când rezultatele nu 
se materializează pe cât de repede ne-am dori, este mai uşor să fii nestatornic decât 
credincios (fidel). Nu este aşa de uşor cum ne-am dori să avem o dragoste şi o 
loialitate pe care se poate conta. După cum a observat regele Solomon: „Mulţi 
oameni îşi trâmbiţează bunătatea; dar cine poate găsi un om credincios?”.2

Din fericire, totuşi, deşi cu toţii vom avea momentele noastre de slăbiciune, 
putem întotdeauna să contăm pe Dumnezeu. Psalmul 100:5 spune: „Căci 
Domnul este bun; bunătatea Lui ţine în veci şi credincioşia Lui din neam în 
neam”, în vreme ce Deuteronom 32:4 ne dă o minunată descriere a statorniciei 
lui Dumnezeu: „El este Stânca; lucrările Lui sunt desăvârşite, căci toate căile 
Lui sunt drepte; El este un Dumnezeu credincios şi fără nedreptate, El este 
drept şi curat”.

Chiar dacă uneori noi greşim şi ne pierdem credinţa în El sau în alţii sau în 
noi înşine, El nu renunţă niciodată şi nu îşi schimbă promisiunile făcute. „Căci 
Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace 
şi nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde”.3

El este cu adevărat „întotdeauna credincios”.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Proverbe 28:20

2. Proverbe 20:6

3. Ieremia 29:11
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Procesul de cunoaş-
tere al lui Dumnezeu 
este pentru noi precum 
urcatul pe munţii din 
Welsh. Când eşti la bază nu 
vezi decât puţin: muntele nu 
pare nici pe jumătate de cât este 
cu adevărat.

Treci de prima colină şi o vale 
mare se deschide înaintea ta.

Mergi mai sus şi vezi ţara pe 
vreo patru-cinci mile de jur împre-
jur şi te bucuri de privelişte.

Continuă să urci şi priveliştea 
să lărgeşte; până când, ajuns în 
vârf, te uiţi la est, la vest, la nord şi 
la sud şi vezi aproape toată Anglia 
înaintea ta. Acolo, în vreun district 
îndepărtat, este o pădure, poate la 
vreo două sute de mile distanţă, iar 
aici este marea, acolo este un râu 
sclipitor şi coşurile fumegând ale 
unui oraş industrial, sau catargele 
vaselor dintr-un port aglomerat.

Când începem să credem în 
Hristos vedem doar puţin din 
El. Cu când urcăm mai sus cu 
atât mai mult descoperim din 
frumuseţile Sale. Pavel, când 
a îmbătrânit, stând încărunţit 
şi tremurând într-o închisoare 
romană, a putut spune cu mai 
mult patos decât am putea noi: 
„ştiu în cine am crezut”2 deoarece 
fiecare situaţie prin care a trecut 
a fost precum urcatul muntelui şi 
fiecare încercare precum cucerirea 
unui alt pisc iar moartea lui i se 
părea precum cucerirea vârfului 
muntelui, de unde ar fi putut 
vedea întreaga credincioşie şi 
iubire a lui Dumnezeu.
 
Charles Spurgeon (1834-
1892) a fost un binecunos-
cut predicator englez în a 
doua jumătătate a secolu-
lui 19. ■

Nu există ceva mai bun care să-mi 
stimuleze credinţa în Tatăl meu ceresc 
decât să privesc în urmă şi să meditez 
asupra credincioşiei Lui faţă de mine 
în fiecare situaţie dificilă şi de criză în 
viaţă. El şi-a dovedit din nou şi din 
nou grija şi preocuparea Sa pentru 
binele meu. Iar eu am conştientizat 
din nou şi din nou călăuzirea Bunului 
Păstor prin zilele negre şi văile adânci. 
—Phillip Keller (1920-1997)

Credincioşia lui Dumnezeu 
înseamnă că, deoarece El este ade-
vărul, tot ceea ce spune şi face este 
sigur. Asta înseamnă că El este 100% 
de încredere tot timpul. El nu dă greş, 
nu uită, nu ezită, nu se schimbă şi 
nu dezamăgeşte. După cum spune 
Lewis Sperry Chafer: „El nu numai 
că promovează şi confirmă ceea ce 
este adevărat, dar îşi şi respectă cu 
credincioşie promisiunile. El spune 
ce crede şi crede în ceea ce spune şi 
de aceea face ce spune că va face”. 
—Dr. Ray Pritchard, „Mare este 
credincioşia Ta”

De Charles Spurgeon, adaptare

Suie-te pe un  
munte înalt1 

1. Isaia 40:9

2. 2 Timotei 1:12
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Când eram mică nu am 
apreciat-o, însă privind acum 
în urmă văd ce influenţă a avut 
asupra mea credinţa tatălui meu 
în Dumnezeu. Am amintiri plă-
cute de când stăteam alături de 
el (cu statura lui copleşitoare de 
doi metri) ascultându-l cântând 
din toată inima imnuri în biserică.

Familia mea era din Olanda 
iar cântecele preferate ale tatălui 
meu erau în olandeză. Când am 
plecat de acasă ca să mă descurc 
singură îmi tot venea în minte un 
anumit cântec, mai ales atunci 
când mă simţeam descurajată sau 
îngrijorată. Tradus cu aproximaţie 
cântecul sună cam aşa:

O corăbioară în grija lui Iisus
Cu stindardul crucii ridicat sus
Îi salvează pe toţi cei la necaz
Deşi marea este ameninţătoare
Şi furtuna copleşitoare.

Fiul lui Dumnezeu este cu noi
Şi suntem în siguranţă sub protecţia 

Lui.

Acest cântec îmi aminteşte de 
o aventură din copilărie.

Era în anul 1953 şi părinţii 
mei s-au hotărât să emigreze 
din Olanda în SUA. Am trecut 
oceanul Atlantic pe un cargobot 
oceanic vechi care fusese transfor-
mat să transporte pasageri.

Mie şi celor doi fraţi ai mei 
ne plăcea foarte mult să fim la 
bordul unei nave atât de mari. 
Ne petreceam zilele explorând 
şi ne-am împrietenit imediat 
cu toţi membrii echipajului. Pe 
atunci eu aveam doar patru ani 
dar îmi amintesc şi acum mirosul 
de ulei şi de catran al vasului, 
amestecat cu briza mării, ceea 
ce îmi dă şi astăzi aceleaşi sen-
timente de aventură şi emoţiei 

cum am simţit când ne-am urcat  
pe vas la Rotterdam.

Însă atunci nu ştiam câtă 
aventură urma să ne aştepte. 
După câteva zile vasul nostru a 
fost prins de o furtună în apro-
piere de Marea Sargasso, centrul 
infamului Triunghi al Bermudelor. 
Turbulenţa furtunii a agitat covoa-
rele plutitoare abundente de alge 
numite sargassum, care s-au 
încurcat în elicele vasului. Dintr-o 
dată vasul s-a înclinat într-o parte, 
doborând pasagerii şi mobila. Din 
fericire nimeni din familia mea 
nu a fost rănit, însă fără ajutorul 
elicelor vasul plutea neajutorat în 
mijlocul furtunii oceanice.

Tata ne-a luat pe noi trei copiii, 
ne-a dus în cabină şi ne-a băgat 
în pat. Acum înţeleg mai bine 
ce gânduri i-au trecut probabil 
atunci prin minte, gândindu-se 
la mica lui familie prinsă în acele 

tTriunghiul 

Bermudelor
De Dina Ellens
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Credinţa unui Copilaş
„Ştiu că Iisus mă iubeşte,
Despre asta Biblia vorbeşte.”
Copilaşii nu mai pun întrebări,
Căci dragostea e răspuns la a lor căutări.
Şi în lumina ochilor lor
Se regăseşte credinţa generaţiilor.

Capetele ciufulite şi mâinile micuţe, 
Plecate în rugăciune lângă a lor 

pătuţuri 
Sunt mai aproape de inima Domnului
Şi parte din împărăţia Cerului,
Decât noi cei ce căutăm mereu şi nu 

găsim
Răspuns la întrebările cu care ne 

obosim.

Să crezi în ale nevăzutului,
Îţi cere simplitatea copilului. 
Dar noi, pierduţi în a vieţii 

complexitate,
Ne-am rătăcit pe mări neexplorate
Şi astfel credinţa noastră s-a destrămat,
În timp ce bogăţie şi putere am 

acumulat.

Şi cu cât omul în cunoştinţe sporeşte,
Cu atât mai puţin cunoaşte.
În aroganţa şi mândria lui
Nu mai satisface omului
Să-şi pună încrederea şi să iubească
Pe Dumnezeu cu credinţă copilărească.

Tată divin, te rog în mila Ta
Credinţă simplă oamenilor din nou 

le da.
Cu ochi încrezători de copil să vadă
Şi cu toţi să ajungă să înţeleagă
Că sufletul numai prin credinţă este 

mântuit
Şi un scop măreţ în viaţă prin 

credinţă e găsit.
—Helen Steiner Rice (1900-1981) ■

ape nesigure unde atât de multe 
vase şi atât de multe echipaje 
s-au pierdut. Însă în loc să cadă 
pradă fricii tata s-a rugat cu noi 
şi a cântat acel imn. Deşi valu-
rile ne izbeau vasul, iar noi eram 
pierduţi şi debusolaţi în noaptea 
furtunoasă, eu nu m-am temut.

Dimineaţa următoare marea 
era din nou liniştită iar echipajul 
a putut contacta radio cel mai 
apropiat port. Curând am văzut 
un remorcher negru venind înspre 
noi. Remorcherul a tras imensul 
dar neajutoratul nostru cargobot 
în portul Newport News, Virginia, 
unde a stat la docuri două săptă-
mâni pentru reparaţii.

Mintea mea de patru ani a reţi-
nut anumite detalii despre acest 
eveniment cum ar fi clătinarea 
bruscă a vasului ce a făcut să-mi 
pierd echilibrul şi să mă rostogo-
lesc sub nişte piese de mobilier dar 

tTriunghiul 

Bermudelor
a reţinut în mod special sentimen-
tul de siguranţă pe care l-am simţit 
atunci când tatăl meu s-a rugat şi 
a cântat atât de liniştitor.

Tatăl nostru ne-a învăţat cre-
dinţa prin exemplul său de a se 
încrede în Dumnezeu indiferent 
cum se prezintă situaţia. Ori de 
câte ori problemele vieţii mi se 
păreau mari şi ameninţătoare, 
precum valurile acelei furtuni, am 
cântat acel cântecel şi m-am simţit 
întotdeauna încurajată şi mi-am 
amintit de credinţa tatălui meu 
în mijlocul acelei furtuni.

Dina Ellens a predat peste 
25 de ani în şcoală în Asia 
de Sud-Est. Deşi acum este 
pensionară ea continuă să 
fie activă în muncă volun-
tară şi în pasiunea ei pentru 
scris. ■
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Viaţa este plină de diferite provo-
cări. Unora dintre noi cele mai importante provocări 
apar destul de târziu în viaţă. În cazul meu, provocarea 
principală a vieţii mi s-a prezentat la scurt timp după 
ce m-am născut şi a rămas cu mine până în ziua de 
azi. Sunt orb.

Doctorii nu au putut stabili cu exactitate cauza 
orbirii mele şi nu au putut face nimic ca să o remedieze, 
însă impactul acestei disabilităţi asupra mea a fost foarte 
dureros, mai ales în copilărie. O situaţie se evidenţiază 
în acest sens. Aveam şapte ani. Familia mea îmi citea 
din Biblie iar eu eram obişnuit să ţin uneori cartea în 
mână. Apoi părinţii mi-au comandat o Biblie Braille. În 
loc de o singură carte acum degetele mele atingeau un 
morman de 18 volume imense. În plus fiecare pagină 
avea linii şi linii de punctuleţe. Nu puteam înţelege 
cum se făcea că aceste punctuleţe aparent fără sens să 
fie asociate cu versetele pe care le auzisem de la părinţii 
mei citindu-mi-le din Biblia lor. 

Au existat multe alte situaţii care m-au făcut să 
înţeleg situaţia mea, cum ar fi că nu puteam participa 
în multe dintre activităţile recreative ale copiilor de 
vârsta mea, sau că nu puteam înţelege în întregime 
conversaţiile care se axau pe conceptele de culoare, 
modă sau alte lucruri care necesitau vederea. Apoi era şi 
marea mea nevoie de ajutor în lucrurile de zi cu zi... şi 
lista se continua. A fost dureros pentru mine să înţeleg 
că îmi lipseşte un simţ fizic pe care toţi ceilalţi îl au.

Cam în acelaşi timp părinţii mei au primit o scri-
soare de la nişte misionari care au auzit despre mine şi 
se rugau pentru mine. Ei l-au întrebat pe Dumnezeu 
despre situaţia mea iar El le-a vorbit. El le-a spus că 
avea puterea să-mi redea vederea însă că a plănuit să 

Mai Mult decât vederea
De Steve Hearts

1. 2 Corinteni 5:7
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mă folosească aşa cum eram. El a asemuit situaţia 
mea cu cea a apostolului Pavel, cu „ţepuşul” său „în 
carne” descris în 2 Corinteni 12:7-10 şi m-a încurajat 
să „[umblu] prin credinţă, nu prin vedere”.1

Lucrul acesta m-a ajutat să privesc lucrurile dintr-un 
alt punct de vedere. Mama mea, hotărâtă cum era ea, a 
găsit o carte despre sistemul Braille şi a studiat-o până 
când a ajuns să poată citi Braille cu ochii. Apoi s-a pus 
să mă înveţe şi pe mine cum să citesc cu degetele. Era 
o muncă obositoare dar în mai puţin de trei luni eu 
am ajuns să citesc.

În anii care au urmat am avut şi alte provocări, dar 
şi victorii. Am învăţat să cânt la diferite instrumente 
muzicale şi de atunci am început să-mi folosesc talentul 
pentru a-i aduce pe oameni la Dumnezeu.

Când aveam 20 de ani mama mea a murit şi m-am 
trezit pe fundul unei văi adânci. Deşi cu timpul am reu-
şit să mă ridic, totuşi nu am acceptat în întregime cele 
întâmplate. Mai târziu Dumnezeu mi-a atras atenţia 
asupra faptului că ar trebui să-i fiu mai recunoscător 
– nu doar atunci când lucrurile merg bine ci chiar şi 
în legătură cu pierderile mele.

Când am făcut-o, chiar şi printre lacrimi, El mi-a 
şters în schimb resentimentul şi durerea şi m-a inundat 
cu o bucurie care nu poate fi explicată în termeni 
fizici. Atunci mesajul din 2 Corinteni 5:7 „pentru că 
umblăm prin credinţă, nu prin vedere” a avut o nouă 
semnificaţie pentru mine. Doar după ce am „umblat 
prin credinţă”, aducând mulţumiri pentru lucrurile 
pentru care înainte nu puteam să-I mulţumesc lui 
Dumnezeu, am putut fi răsplătit cu minunatul dar 
al „vederii” cu sufletul, ceea ce m-a propulsat într-o 
relaţie mai profundă cu Cel care cunoaşte, care iubeşte 

şi căruia îi pasă mai mult ca oricine altcineva.
Eu consider că toţi facem faţă unei provocări 

universale: să învăţăm să privim peste ceea ce vedem 
cu ochii sau cu mintea şi să privim cu ochii credin-
ţei. Întrebarea nu este dacă putem sau nu să facem 
lucrul acesta, ci dacă suntem dispuşi sau nu să o 
facem. Dacă alegem să-I permitem Creatorului 
să ne deschidă ochii sufletului şi să ne lărgească 
orizontul atunci ne vom găsi într-o lume nouă şi 
infinită cu posibilităţi nelimitate.

Steve Hearts este orb din naştere. El 
este membru în organizaţia The Family 
Interantional. ■

Mai Mult decât vederea
De Steve Hearts

Când tăria exterioară s-a sfârşit, credinţa se bazează 
pe promisiuni. În mijlocul furtunii credinţa elimină 
durerea din încercare şi amărăciunea din orice chin. 
—Richard Cecil (1748-1777), preot englez anglican

Clădeşte-ţi ziua pe fundaţia gândurilor plăcute. 
Să nu te nelinişteşti din cauza oricărei imperfecţiuni 
de care te temi că ţi-ar putea stânjeni progresul. 
Aminteşte-ţi oricât de des este nevoie că tu eşti 
o fiinţă a lui Dumnezeu şi că ai puterea să-ţi reali-
zezi orice vis dacă doar ai avea gânduri înalte. Poţi 
zbura atunci când decizi că o poţi face. De acum 
înainte să nu te mai consideri niciodată înfrânt. Lasă 
ca viziunea inimii tale să te călăuzească în viaţă. 
—Og Mandino (1923-1996), eseist şi psiholog american
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Oamenii credincioşi sunt de încredere şi adevăraţi. 
Ei sunt devotaţi lui Dumnezeu, devotaţi faţă de munca pe care El le-a 
dat-o, oriunde s-ar afla, şi devotaţi să se ţină de cuvânt şi să-şi îndeplinească 
obligaţiile faţă de alţii. Toate acestea fac parte din datoria lor de creştini.

Oamenii credincioşi sunt aşa pentru că sunt plini de credinţă. Credinţa 
lor este cea care le dă tăria de a fi responsabili. Ei sunt plini de Cuvântul 
lui Dumnezeu, care este sursa credinţei1 de aceea pentru ei este firesc să 
îl pună în practică. Credinţa lor este vie şi se vede.2 Oamenii credincioşi 
continuă să treacă prin dificultăţi deoarece Îl ştiu pe cel în care se încred 
şi sunt convinşi că El va face ca în final toate să fie spre binele lor.3

Cum poţi face să rămâi credincios? Stai aproape de Iisus şi ia viaţa zi 
după zi! Uită de trecut şi nu te îngrijora pentru ziua de mâine. „Nu vă 
îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de mâine se va îngrijora de 
ea însăşi.”.4 Dacă citeşti Cuvântul lui Dumnezeu şi faci tot ce poţi ca să 
fii credincios astăzi, atunci vei rămâne credincios iar lucrul acesta va fi o 
mărturie pentru ceilalţi oameni.

Rafael Holding este scriitor în Australia. „Credincio-
şia – cum să iei zilele una câte una” este preluată din car-
tea Darurile lui Dumnezeu [God’s Gifts] din colecţia Get 
Activated, disponibilă în limba engleză în magazinul on 
line Aurora (http://shop.auroraproduction.com/). ■

e a a făC u t C e a p u t u t!
Iisus a spus despre femeia care 

l-a uns cu mir înainte de moartea 
Sa: „Ea a făcut ce a putut”.5

Poate crezi că tu nu poţi face 
prea multe însă cel puţin poţi face 
ceea ce poţi face. Dacă eşti conşti-
incios să faci tot ce poţi mai bine 
în slujba pe care Dumnezeu ţi-a 
dat-o să o faci pentru El, oricât de 
mare sau de mică ar fi ea, într-o zi 
El te va recompensa foarte mult.6

Vei culege recompense eterne şi 
slavă veşnică şi vei avea un senti-
ment real şi continuu de împlinire 
din investiţia pe care ai făcut-o în 
munca Sa. Îl vei auzi spunându-ţi 
„Bine, rob bun şi credincios; ai fost 
credincios în puţine lucruri, te voi 
pune peste multe lucruri; intră în 
bucuria stăpânului tău”.7

—David Brandt Berg (1919–1994)

Răsplata pentru a fi „credincios 
în puţine lucruri” este aceeaşi cu 
a fi „credincios în multe lucruri”; 
cu accentul pe acelaşi cuvânt; cel 
„credincios” este cel care intră „în 
bucuria stăpânului [său].” 
—Charles S. Robinson (1829–1899)

CredinCioşia – Cum să 
iei zilele una Câte una

1. Vezi Romani 10:17.

2. Vezi Iacov 2:18,21-26.

3. Vezi 2 Timotei 1:12; Romani 8:28.

4. Matei 6:34; Vezi şi Filipeni 3:13-14.

5. Vezi Marcu 14:3-9.

6. Vezi Romani 14:10.

7. Matei 25:21

De Rafael Holding
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Uită-te unde a mers Iisus. O tră-
sătură predominantă a vieţii Sale a 
fost să împlinească voia Tatălui Său. 
Calea Sa nu este calea înţelepciunii 
sau a succesului, ci calea credincioşiei.
—Oswald Chambers (1874-1917)

Aminteşte-ţi că Dumnezeu nu 
ne răsplăteşte după rezultate ci 
după efort.
—Giovanni „Don” Bosco 
(1815-1888)

A fi credincios în cele mai mici 
lucruri este modalitatea de a câştiga, 
de a menţine şi de a demonstra tăria 
necesară pentru a realiza ceva măreţ. 
—Alex Harris (1975-2009)

Dumnezeu ne cunoaşte situaţia; 
El nu ne va judeca ca şi cum nu am 
fi avut nici o greutate de depăşit. 
Ceea ce contează este sinceritatea şi 
perseverenţa voinţei noastre de a ne 
depăşi greutăţile.
—C.S. Lewis (1898-1963)

Chiar dacă aş ştii că mâine 
lumea se va spulbera eu tot îmi 
voi planta mărul meu.
—Martin Luther (1483-1546)

Tot ce am realizat, ce m-am aştep-
tat sau am sperat să realizez, a fost şi 
va fi prin procesul greoi, răbdător şi 
perseverent al acumulării prin care se 
clădeşte muşuroiul de furnici, grăunte 
cu grăunte de pământ, gând cu gând, 
faptă cu faptă.
—Elihu Burritt (1810-1879)

În fiecare zi se dau bătălii în 
mintea noastră. Când începem să 
simţim că lupta este prea grea şi când 
vrem să renunţăm trebuie să alegem 
să rezistăm gândurilor negative şi să 
fim hotărâţi să ne ridicăm deasupra 
problemelor noastre. Trebuie să fim 
hotărâţi că nu vom renunţa. Când 
suntem bombardaţi cu îndoieli şi 
temeri trebuie să stăm pe poziţie şi să 
spunem: „Nu voi renunţa niciodată! 
Dumnezeu este de partea mea. El mă 
iubeşte şi mă va ajuta! Eu voi reuşi!”. 
—Joyce Meyer (n.1943)

Precum steaua ce străluceşte
Fără grabă, fără odihnă,
În fiecare zi omul munceşte
Cu mână conştiincioasă
Şi tot ce poate înfăptuieşte. 
—Johann Wolfgang von Goethe 
(1749–1832)

Iată aici marele secret al succe-
sului: Munceşte cu toată puterea 
ta, dar nu te încrede niciodată 
în munca ta. Roagă-te cu toată 
puterea ta pentru binecuvântarea 
lui Dumnezeu, însă, de asemenea, 
lucrează cu toată grija, cu toată 
răbdarea şi cu toată perseverenţa 
ta. Roagă-te şi munceşte. Munceşte 
şi te roagă.
—George Müller (1805-1898)

Când rugăciunea nu este atât 
de dulce şi de uşoară; când dra-
gostea nu este atât de animată 
şi de tandră; când prezenţa lui 
Dumnezeu nu este atât de evi-
dentă şi de încurajatoare; când îţi 
îndeplineşti îndatoririle cu mai 
puţină uşurinţă şi plăcere; atunci 
credincioşia [conştiinciozitatea] 
este mai mare dacă este menţinută 
şi în situaţiile dificile, iar asta este 
tot ce Dumnezeu cere.
—François Fénelon (1651–1715)

Cel ce realizează cele mai 
multe lucruri în lumea mare a lui 
Dumnezeu este cel care face tot ce 
poate în lumea lui mică.
—Thomas Jefferson (1743-1826) ■

Subiecte de meditaţie

CredinCioşia
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Creştinii nu sunt 
imuni la dificultăţi 
—probleme în familie, temeri, 
incertitudini, prea mult de lucru, 
presiune financiară şi multe altele. 
Dacă avem credinţă asta nu ne ţine 
departe de dificultăţi, însă noi, cei 
care Îl cunoaştem pe Domnul, ne 
putem folosi de promisiunile Sale, 
care ne pot ajuta să trecem peste 
aceste dificultăţi.

Aş dori să vă împărtăşesc unele 
din lucrurile care mă ajută pe mine 
să continui atunci când îmi este 
greu. Acestea sunt parte din lista 
mea personală de supravieţuire.

În primul rând îmi reamintesc 
faptul că nu sunt singură când 
trec prin dificultăţi. Se spune că 
„dificultăţile modelează caracterul” 
şi că acesta este alfabetul creşterii 
spirituale. Toţi cei care au reali-
zat lucruri importante pentru 

Dumnezeu şi pentru omenire au 
trecut prin dificultăţi şi au trebuit 
să depăşească tot felul de obstacole. 
Greutăţile i-au întărit.

Gândeşte-te la Iosif, unul dintre 
cei a cărui caracter şi potenţial au 
fost călite în cuptor.1 După cum a 
spus William Secker2 „dacă Iosif nu 
ar fi fost prizonier în Egipt nu ar 
fi fost nici guvernator al Egiptului. 
Lanţurile de fier de la picioare i-au 
adus lanţurile de aur de la gât”.

Un alt lucru care mă ajută 
să merg mai departe este să mă 
rog pentru o credinţă mai mare. 
Există exemple în scripturi de 
rugăciuni pentru credinţă şi ştiu că 
Dumnezeu răspunde întotdeauna 
unei inimi însetate. „Îndată tatăl 
copilului a strigat cu lacrămi: 
‚Cred, Doamne! Ajută necredinţei 
mele!’ ”3 Într-o altă situaţie aposto-
lii I-au cerut lui Iisus să le mărească 
credinţa.4

Când mă simt prea slăbită să mă 
rog pentru mine însămi le cer altora 
să se roage pentru mine. Când trec 
printr-o perioadă mai dificilă sunt 
recunoscătoare să am oameni care 
să mă susţină în rugăciune, oameni 
la care pot să apelez ştiind că ei îmi 
vor oferi darul timpului şi grijii lor 
cerându-I lui Dumnezeu în numele 
meu să-mi dea tărie şi credinţă.

Apoi, îmi reamintesc situaţii 
din trecut în care Dumnezeu m-a 
ajutat. Niciodată nu a dat greş să 
mă scoată din furtună şi să mă ducă 
într-un loc liniştit atunci când era 
timpul Lui. Când îmi concentrez 
gândurile pe tot ceea ce Dumnezeu 
a făcut pentru mine în trecut mă 
ajută să cred în El şi pentru alte 
lucruri bune. Eu ştiu din experi-
enţă personală că indiferent cât de 
neagră pare situaţia Dumnezeu este 
capabil să facă miracole. El nu este 
limitat de circumstanţe.

De Maria Fontaine, adaptare

1. Vezi Geneza 37-46.

2. William Secker (decedat aprox  

 1681) a fost preot al bisericii  

 anglicane şi scriitor religios.

3. Marcu 9:24

4. Vezi Luca 17:15.

Întăreşte-ţi 
credinţa
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O credinţă puternică nu 
înseamnă să umbli în lumină şi 
să nu cunoşti întunericul, ci 
să perseverezi în ciuda aparen-
tei tăceri a lui Dumnezeu, iar 
acea credinţă fără îndoială 
şi cu siguranţă că îşi va primi 
răsplata.
—Părintele Andrew (1869-1946)

Pe lângă asta, dacă ascult sau 
citesc mărturii despre cum i-a aju-
tat El pe alţii mă inspiră şi pe mine 
şi îmi întăreşte credinţa. Când aflu 
despre lucrurile minunate pe care 
El le-a făcut de-a lungul istoriei 
pentru alţi credincioşi îmi dă 
încredere şi siguranţă că El va face 
minunăţii şi pentru mine.

Un alt lucru care mă ajută foarte 
mult este să mă uit peste situaţiile 
prezente dificile şi să încerc să cred 
că lucrurile vor merge mai bine 
deoarece ştiu că lui Dumnezeu îi 
pasă, că El mă va ajuta să trec prin 
ele şi că El îmi va răsplăti încrederea 
mea în El.

Asta îmi aminteşte de povestea 
despre un tată şi fetiţa lui care a 
venit odată la el să-i ceară o casă 
de păpuşi. Tatăl a dat din cap 
afirmativ şi i-a promis fetiţei că-i 
va construi una, apoi şi-a concen-
trat din nou atenţia la cartea sa. 

Nu după mult timp tatăl privi pe 
fereastră şi o văzu pe fetiţă cu bra-
ţele pline de farfurioare şi păpuşi, 
făcând mai multe drumuri până 
ce adună în curte un morman de 
jucării. O întrebă atunci pe soţie 
ce făcea fetiţa.

„I-ai promis că-i construieşti o 
casă de păpuşi iar ea se pregăteşte.”

„Parcă m-a trăsnit un fulger,” 
spuse tatăl mai târziu. „Am lăsat 
deoparte carte, am fugit în atelier şi 
i-am făcut repede o casă de păpuşi. 
Nu i-am făcut-o pentru că am vrut 
neapărat sau pentru că ea a meri-
tat-o, ci pentru că am spus că o voi 
face iar ea m-a crezut pe cuvânt şi a 
acţionat în consecinţă. Credinţa ei 
în cuvântul tatălui ei a făcut să-mi 
fie imposibil să o dezamăgesc.”

Aşa este şi Tatăl nostru ceresc cu 
copiii Săi. Împlinirea promisiunilor 
Sale nu se întâmplă totdeauna ime-
diat, însă El răspunde întotdeauna 

la momentul potrivit şi după cum 
este scopul Său.

Acestea sunt câteva dintre lucru-
rile care mă ajută pe mine când de 
abia îmi ţin capul la suprafaţa apei 
şi sunt cât pe ce să intru în panică. 
Când includ aceste principii şi le 
pun în practică în viaţa mea de zi 
cu zi – chiar şi numai în gândurile 
mele – ele îmi activează credinţa 
care ajunge, de la o credinţă teo-
retică, să fie o credinţă vie.

Maria Fontaine şi soţul 
ei, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizaţiei 
The Family International, 
o comunitate creştină de 
credinţă. „Întăreşte-ţi cre-
dinţa” este o adaptare după 
articolul „Alte şase suges-
tii despre credinţă” publi-
cată iniţial în octombrie 
2010. ■
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Stânca

1. 2 Corinteni 5:7

2. Psalmul 62:2

3. Vezi şi Psalmul 18:2,31

Recent eu şi Maria ne-am întors 
dintr-o călătorie în Elveţia. Acolo am 
admirat de multe ori de la fereastră un lacul minunat şi 
munţii din împrejurime. Îndeosebi un anumit munte 
mi-a atras atenţia. Se ridica ca o stâncă imensă şi în 
fiecare dimineaţă când trăgeam draperiile mă uitam la 
el şi mă minunam cât de maiestuos şi impozant este 
deasupra lacului.

De fiecare dată când intram sau ieşeam din casă 
mă opream câteva clipe ca să admir priveliştea şi acel 
munte. În unele zile cerul era albastru şi clar iar muntele 
părea atât de aproape că parcă îţi venea să-ţi întinzi 
mâna şi să îl atingi. Într-o zi era pe jumătate acoperit 
de nori. Într-o altă dimineaţă, din cauza ceţii, muntele 
nu se putea vedea deloc.

În ultima noastră dimineaţă în Elveţia m-am gândit 
la unii prieteni şi la diferitele experienţe şi provocări 
cu care se confruntă. Unul dintre ei s-a văzut de la o 
zi la alta pus în situaţia de a se lupta cu o boală severă 
care îi punea în pericol viaţa şi care a necesitat luni 
întregi de spitalizare şi incertitudinea că se va face 
bine. Un cuplu aveau planuri ca să-şi îmbunătăţească 
situaţia financiară dar în ultimele clipe planurile lor 
s-au spulberat. Un alt prieten îşi muta familia într-o 
altă ţară fără să cunoască toate detaliile despre cum se 
vor descurca financiar odată ajunşi acolo.

Gândindu-mă la aceşti dragi prieteni ai mei şi la 
mulţi alţii care fac faţă la incertitudini în viaţa lor, 
mi-am amintit de ceea ce am observat privind muntele 

zilele trecute – faptul că în unele zile muntele se vedea 
atât de clar iar în altele mai puţin, sau chiar deloc. Şi 
totuşi, indiferent de vreme, muntele era acolo, puternic 
şi nemişcat.

Eu am fost impresionat de curajul acestor oameni 
şi a multor altora ca ei care au făcut faţă la situaţii 
incerte în viaţa lor cu o credinţă profundă, chiar şi 
atunci când prezenţa lui Dumnezeu în vieţile lor era 
mai puţin evidentă. Mi-a venit în minte versetul biblic 
„umblăm prin credinţă, nu prin vedere”.1 Adevărul 
este că, precum muntele, Dumnezeu, în toată măreţia 
Sa, este acolo, tot timpul. Faptul că noi Îl vedem sau 
Îl simţim este irelevant pentru faptul că El este acolo.

Uneori lucrurile sunt luminoase şi însorite în viaţa 
noastră iar binecuvântările lui Dumnezeu se văd foarte 
clar. Alteori, prin ceaţa groasă a incertitudinii, s-ar 
putea chiar să-I punem sub semnul întrebării existenţa. 
Însă El este precum muntele; nimic nu se schimbă din 
partea Sa. El este acolo, solid, nemişcat, iubind mereu, 
îngrijindu-se mereu şi nu dă greş niciodată. Vechiul 
Testament Îl numeşte de multe ori „Stânca”.

„El este Stânca şi Ajutorul meu, Turnul meu de 
scăpare; nicidecum nu mă voi clătina.”2 Dumnezeu este 
acolo, tot timpul. El nu ne va lăsa sau nu ne va părăsi 
niciodată.3 Credinţa noastră poate eşua însă El nu 
depinde de credinţa noastră, căci El este Stânca, mun-
tele, cel credincios de care putem depinde. Întotdeauna.

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

De Peter Amsterdam, adaptare
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Una din povestirile 
mele preferate este despre 
un băieţel african care a traversat pe 
jos 5000 km de junglă ostilă doar 
pentru că avea un vis şi era hotărât.

Legson Didimu Kayira s-a 
născut în anii ’40 în sărăcie lucie 
în tribul Tumbuka, Malawi, însă 
visa să studieze în Statele Unite. La 
16 ani s-a hotărât să ajungă în Egipt, 
pe jos, şi apoi să-şi găsească de lucru 
pe un vapor care să navigheze către 
SUA. El a plecat de acasă doar cu 
o mică secure, o pătură, o hartă 
a Africii, o hartă a lumii şi două 
cărţi – o Biblie şi o copie a cărţii 
The Pilgrim’s Progress (Călătoria 
pelerinului).

După 15 luni Legson a ajuns 
în Kampana, Uganda, unde s-a 
întâlnit întâmplător cu un director 
al colegiilor americane. Legson 
a scris Colegiului Skagit Valley 
din Mount Vernon explicându-şi 
situaţia şi cerând o bursă de studii. 
Decanul a fost atât de impresionat 
încât l-a primit la colegiu şi i-a 
acordat bursa, iar studenţi de la 

acel colegiu au făcut o chetă şi au 
strâns pentru călătoria lui 650 $. 
În decembrie 1960 Legson ajunge 
în cele din urmă la Colegiul Skagit 
Valley având cu el doar acele obiecte 
cu care plecase de acasă cu doi ani 
în urmă.

Mai apoi Legson ajunge profesor 
la Universitatea Cambridge, scrie 
şase romane şi autobiografia 
premiată I will try (Voi încerca).

Iată o altă situaţie: în 1938 
Soichiro Honda începe să dezvolte 
un nou tip de inel de piston, pe care 
visa să-l vândă Corporaţiei Toyota, 
însă acesta fusese respins.

Honda s-a întors la masa de 
lucru şi după doi ani a avut un alt 
inel de piston. De data aceasta a 
câştigat contractul cu Toyota însă 
nu avea fabrică iar betonul era 
raţionalizat din cauza celui De-al 
Doilea Război Mondial. Hotărât, 
dl. Honda a inventat o formulă 
nouă de a face beton şi şi-a construit 
fabrica. Din păcate aceasta a fost 
bombardată – de două ori – iar în 
cele din urmă pusă la pământ de 

un cutremur.
După război Japonia a suferit din 

cauza lipsei de benzină. Dl. Honda 
nu-şi permitea să circule cu maşina 
aşa că şi-a ataşat un mic motor la 
bicicletă. Nu după mult timp 
vecinii l-au rugat să le facă şi lor 
astfel de „biciclete motorizate” ceea 
ce l-a încurajat să creeze o fabrică 
în care să producă aceste motoare.

Deoarece nu avea capital el 
a scris tuturor celor 18.000 de 
proprietari de magazine de biciclete 
din Japonia o scrisoare personală 
în care le explica viziunea lui şi le 
cerea contribuţia financiară. Cinci 
mii dintre aceştia au fost de acord 
să-i dea în avans bani pentru capital 
pentru invenţia sa... iar ceea ce a 
urmat, după cum se spune, este 
istorie.

Ce au în comun aceşti oameni şi 
alţii ca ei este că au refuzat să lase ca 
limitările situaţiilor lor să le limiteze 
visele. 

Katrin Nikolova este life 
coach şi manager. ■

TrăieşTe-ţi visul
De Katrin Nikolova
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Suişurile şi coborâşurile 
vieţii ne pot zdruncina 
credinţa, deci cum putem 
să ne sporim credinţa? Biblia 
ne spune că „credinţa vine în 
urma auzirii... cuvântului lui 
Hristos(Dumnezeu)”.1 Haide să 
desfacem pachetul pas cu pas.

 Credinţa...
Ce este credinţa? Joseph Fort 

Newman spune: „Credinţa este un 
foc în inimă”, în timp ce Hannah 
Whitall Smith ne spune: „Credinţa 
nu este deloc tangibilă. Este pur 
şi simplu să crezi în Dumnezeu”.

Avraam avea credinţă. Când 
Dumnezeu i-a spus să meargă, el a 
mers – chiar fără să ştie exact unde 
anume.2 Moise avea credinţă. El 
a părăsit Egiptul la porunca lui 
Dumnezeu, fără să ştie unde va 
ajunge.3 O prostituată pe nume 
Rahav a avut credinţă; ea a protejat 

spionii israeliţi şi în schimb a fost 
protejată când Dumnezeu a dărâ-
mat peste tot în jurul ei zidurile 
Ierihonului.4

Dumnezeu i-a ajutat şi ne va 
ajuta şi pe noi.

Dragă Doamne, credinţa mea 
este uneori slabă însă Tu eşti fun-
daţia solidă pe care pot să-mi pun 
încrederea. 

„Doamne, Tu eşti stânca 
mea, cetăţuia mea, izbăvitorul 
meu! Dumnezeule, tăria care mă 
scapă”.—Psalmul 18:2

 Credinţa vine...
Poporul Israelului din vechime 

a aşteptat mult timp venirea lui 
Mesia. Iar când a venit nu a fost 
în haine scumpe şi bogăţii, sau în 
fruntea unei armate sau însoţit 
de onorurile curţii, ci în simpli-
tate, sărăcie şi iubire, călare pe un 
măgăruş.5

Când vine credinţa de multe 
ori nu este sub forma în care ne 
aşteptăm noi

Dragă Doamne, îţi mulţumesc că 
ai venit în viaţa mea.

„Norodul acesta, care zăcea în 
întuneric, a văzut o mare lumină; 
şi peste cei ce zăceau în ţinutul şi 
în umbra morţii, a răsărit lumina”. 
—Matei 4:16

 Credinţa vine în urma 
auzirii...

„Cine are urechi de auzit, să 
audă şi să înţeleagă”.
—Matei 11:15 (Biblia în engleză 
New Living Translation)

Nu putem auzi decât dacă ne 
oprim din ce facem şi ne concen-
trăm atenţia. Când Samuel a auzit 
vocea lui Dumnezeu în toiul nopţii 
el a răspuns: „Vorbeşte, căci robul 
Tău ascultă”.6

Maria, sora Martei şi a lui Lazăr, 
a fost şi ea un om care asculta. Ni 
se spune despre ea că „s-a aşezat jos 
la picioarele Domnului şi asculta 
cuvintele Lui”.7

Iisus a mers prin ţară vindecând 
şi învăţând oamenii; s-a dus vorba 

Pachetul 
credinţei

1. Romani 10:17

2. Vezi Evrei 11:8.

3. Vezi Evrei 11:27.

4. Vezi Evrei 11:31.

5. Vezi Ioan 12:15.

6. 1 Samuel 3:10

7. Luca 10:39

8. Luca 5:15

9. Vezi Fapte 2.

10. Fapte 2:11

11. Vezi 1 Regi 19:11-12.

12. Iov 11:7

13. Vezi Romani 5:8.

Momente de linişte
De Abi May
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despre El şi „oamenii se strângeau 
cu grămada, ca să-L asculte şi să 
fie vindecaţi de bolile lor”.8 Însă 
mulţimile trebuiau să facă linişte 
ca să-l poată auzi.

Nu putem auzi dacă nu 
ascultăm.

Dragă Doamne, ajută-mă să-mi 
opresc pentru câteva clipe propriile 
gânduri ca să ascult şi să Te aud pe 
Tine.

 Credinţa vine în urma auzi-
rii cuvântului...
Ce a creat atâta agitaţie în 

Ierusalim în ziua în care ucenicii 
lui Iisus au primit umplerea cu 
Duhul Sfânt?9 În oraş se aflau o 
mulţime de oameni pentru festival şi 
mulţi erau străini chiar şi din locuri 
îndepărtate precum Roma, Egipt 
şi Asia Mică. Oameni de diferite 
naţionalităţi, vorbind limbi diferite, 
şi totuşi toată lumea din mulţime 
putea înţelege: „îi auzim vorbind în 
limbile noastre lucrurile minunate 
ale lui Dumnezeu”.10

Indiferent cine suntem Dumnezeu 
vorbeşte limba noastră. El comu-
nică în cuvinte pe care noi le putem 

înţelege. Fie prin Biblie, fie prin 
alte scrieri inspirate sau printr-o 
voce uşoară11 în momentele noastre 
petrecute în linişte cu El, noi putem 
primi mesajul.

Dragă Doamne, doresc să aud 
cuvintele Tale, să Te cunosc mai bine 
şi să primesc încurajarea Ta. 

 Credinţa vine în urma auzirii 
cuvântului lui dumnezeu...
„Poţi spune tu că poţi pătrunde 

adâncimile lui Dumnezeu, că poţi 
ajunge la cunoştinţa desăvârşită a 
Celui Atotputernic?”12 Răspunsul 
este evident. După cum a scris 
Evagrius Ponticus în secolul al 4-lea: 
„Dumnezeu nu poate fi cuprins cu 
mintea. Dacă ar putea fi cuprins 
atunci nu ar mai fi Dumnezeu”. 
Din fericire a înţelege nu este o 
condiţie pentru iubire; putem fi 
siguri de dragostea lui Dumnezeu 
fiindcă Dumnezeu ne-a arătat cât 
de mult ne iubeşte prin faptul că 
L-a trimis pe Fiul Său ca să moară 
pentru noi.13

Dragă Doamne, ajută-mă să fiu 
întotdeauna sigur de dragostea Ta 
chiar dacă nu îi înţeleg misterele. 

„Şi-L rog ca, potrivit cu 
bogăţia slavei Sale, să vă facă să 
vă întăriţi în putere, prin Duhul 
Lui, în omul dinăuntru, aşa încât 
Hristos să locuiască în inimile 
voastre prin credinţă; pentru ca, 
având rădăcina şi temelia pusă 
în dragoste, să puteţi pricepe 
împreună cu toţi sfinţii, care este 
lărgimea, lungimea, adâncimea şi 
înălţimea; şi să cunoaşteţi dragos-
tea lui Hristos, care întrece orice 
cunoştinţă, ca să ajungeţi plini de 
toată plinătatea lui Dumnezeu”. 
—Efeseni 3:16-19

„Dumnezeu este un cerc infinit 
al cărui centru este peste tot şi a cărui 
circumferinţă nu este nicăieri”. 
—Sf. Augustin de Hipona 
(354-430)

„Nu pot spune unde începe 
Dumnezeu, mai puţin unde 
se sfârşeşte. Însă credinţa mea 
este exprimată mai bine dacă aş 
spune că nu există sfârşit pen-
tru începutul lui Dumnezeu”. 
—André Gide (1869–1951)

Abi May este pedagogă şi scri-
itoare din Marea Britanie. ■
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de la iisus cu dragoste

Darul credinţei
Credinţa înseamnă să crezi, credinţa înseamnă să speri, credinţa înseamnă 

să te încrezi. Credinţa umblă pe apă ca să Mă urmeze şi refuză să privească 
la valuri.1 Credinţa refuză să numească ceva imposibil. Credinţa refuză să 
renunţe sau să fie învinsă. Credinţa refuză să i se fure bucuria şi liniştea de 
către circumstanţe şi dificultăţi.

Îţi dau darul Meu al credinţei. Cu el vei putea să te ridici deasupra valurilor, 
deasupra circumstanţelor. Vei putea sta pe fundaţia solidă a Cuvântului Meu, 
în credinţă, ştiind că Eu sunt sub tine şi că avându-Mă alături, în jurul tău şi 
sub tine, tu nu poţi eşua, nu poţi cădea.

Această credinţă nu vine din tine. Deoarece tu ştii că eşti slab şi îţi cunoşti 
defectele şi ştii cât de uşor îţi este să devii negativist şi descurajat şi să-ţi pierzi 
credinţa şi speranţa că poţi reuşi şi că poţi avea succes. Deşi imaginea defectelor 
tale este una realistă iar aceste gânduri de subapreciere par rezonabile, ele nu vin 
de la Mine. Ele te descurajează şi te doboară iar asta nu este ceea ce Eu doresc sau 
ceea ce te-ar ajuta să mergi mai departe. Ele te fac să-ţi pierzi bucuria, bucuria 
mântuirii tale pe care Eu aş dori să o văd curgând şi revărsându-se din tine tot 
timpul. Lucru care ar fi posibil dacă te-ai ţine de credinţa ta.

1. Vezi Matei 14:22-33.


