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N ota  e d i to ru lu i
fi i  un  pr i et en

Când Iisus le-a spus ucenicilor Săi: „Nu este 
mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa 
pentru prietenii săi”1 El descria literal moartea Sa 
pe cruce pentru a salva omenirea. Evenimentele 
ce au urmat au dovedit că El a fost dispus să re-

nunţe la tot pentru noi, prietenii Săi. Dragostea lui Iisus este perfectă, la fel 
şi prietenia Lui.

Uneori mă gândesc oare cum aş proceda eu dacă aş fi într-o situaţie în 
care aş putea salva pe cineva dacă mi-aş da viaţa; dar ştiu că este puţin pro-
babil să fiu testat într-un mod atât de dramatic. Provocările din viaţa mea 
sunt probabil mai neinteresante şi ocaziile de „a-mi da viaţa” sunt în lucruri 
mai obişnuite.

Îmi petrec eu timpul cu prietenul care trece printr-o perioadă mai dificilă 
şi nu este o companie prea distractivă, sau încerc să găsesc scuze şi să-l evit? 
Îmi vizitez prietenul bolnav – nu doar o dată la început, ci în mod regulat, 
dacă trebuie? Dacă am un bilet la un meci mare şi prietenul meu nu are, aş 
fi dispus să i-l dau lui? Când prietena mea realizează ceva incredibil sau are 
o ocazie pentru o vacanţă sunt cu adevărat bucuros şi entuziasmat pentru ea 
sau sunt gelos pentru norocul ei? Când prietenii mei preferă alte restaurante 
sau alte activităţi decât mine, mă aştept tot timpul ca ei să fie cei care să 
renunţe în favoarea preferinţelor mele?

Astfel de sacrificii „neinteresante” apar zilnic şi sunt teste mai valide asu-
pra caracterului meu decât drama ipotetică de viaţă şi de moarte. Cu sigu-
ranţă că nu am atins încă idealul din acest punct de vedere, iar lucrând la 
acest număr al revistei m-a inspirat să încerc mai din greu să fiu un prieten 
care, după cum spune Biblie, „iubeşte oricând”.2

Samuel Keating
Editor executiv

1. Ioan 15:13

2. Proverbe 17:17
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Ca adolescentă am cre-
zut că le ştiu pe toate.  
Eram foarte nesigură, însă aveam şi 
multe păreri – pe care le susţineam 
cu tărie! Privind în urmă, acum îi 
compătimesc pe părinţii mei. Sunt 
convinsă că n-am fost uşor de cres-
cut, mai ales ca adolescentă. Nu mi-a 
plăcut că părinţii mei erau mai stricţi 
decât părinţii unora dintre prietenii 
mei, ceea ce m-a determinat să mă 
distanţez de părinţi, aşa cum proce-
dează mulţi tineri. Eram convinsă 
că părinţii mei nu mă înţelegeau şi 
într-un fel aveam dreptate – chiar 
nu mă înţelegeau! Nici unul dintre 
ceilalţi copii ai lor nu era ca mine. Eu 
puneam totul sub semnul întrebării şi 
nu respectam regulile. Totuşi, deşi pe 
dinafară eram dură, în sufletul meu 
nu doream decât să găsesc pe cineva 
care să mă înţeleagă cu adevărat. 

Într-o zi m-am pomenit la o 
întrunire la care eu eram singurul 

adolescent. În timp ce adulţii dis-
cutau între ei în grupuri mici, eu 
stăteam de una singură într-un colţ 
şi îi priveam, când o doamnă, pe 
nume Joy, a venit lângă mine şi a 
intrat în vorbă cu mine. După un 
timp mi-am deschis sufletul faţă de 
ea şi i-am povestit despre toate pro-
blemele mele. Mă aşteptam, oare-
cum, de la ea să-mi ţină o prelegere, 
în schimb, ea continua să mă ascul-
te. Puteam să simt că îi păsa cu ade-
vărat de mine şi nu a încercat nici 
măcar o dată să mă pună la locul 
meu sau să-mi schimbe părerea; ea 
încerca cu adevărat să mă înţeleagă. 

Acea discuţie a însemnat începu-
tul unei prietenii care, la bine şi la 
greu, a durat şapte ani la rând, până 
ce Joy a murit. Ne plimbam împre-
ună, iar uneori ne scriam bileţele 
cu ce era mai greu de spus pe faţă. 
Chiar şi după ce s-a mutat într-un 
oraş îndepărtat am ţinut legătura 

prin telefon şi prin scrisori. În toţi 
acei şapte ani Joy a fost foarte bol-
navă şi ar fi putut muri în orice cli-
pă, totuşi nu am auzit-o niciodată 
să se plângă. Ea era mereu veselă şi 
se interesa cu pasiune de oameni. 

Joy m-a învăţat ceva foarte im-
portant: Nu era nici o problemă 
să fiu eu însămi. În acelaşi timp, ea 
m-a învăţat să încerc să-i înţeleg mai 
profund pe oameni, să privesc peste 
aparenţe şi uneori peste ceea ce spun 
oamenii, să-i accept pentru ceea ce 
sunt şi să le arăt dragoste necondi-
ţionată. Deşi, ca oameni, părem di-
feriţi, suntem făcuţi cu toţii din ace-
laşi lucru şi avem cu toţii nevoie de 
dragoste, de înţelegere şi de accep-
tare. Atunci când cineva ne observă 
nevoia şi o satisface, noi înflorim. 

Theresa Leclerc este membră în 
organizaţia The Family Inter-
national în Africa de Sud. ■

Prieteni 
adevăraţi

De Theresa Leclerc
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Să te gândeşti în mod 
constant la alţii şi să 
încerci să-i ajuţi la nevoie, 
mai ales atunci când aceasta implică 
sacrificiu de sine, este o cerinţă 
foarte mare! Este aşa de uşor să fii 
leneş, egoist şi să te gândeşti numai 
la tine. Majoritatea suntem aşa din 
fire. Primele noastre reacţii sunt 
în mod obişnuit legate de propria 
persoană – ce vrem şi ce ne face pe 
noi fericiţi. Dar cu ajutorul lui Iisus 
putem să ne creăm obiceiuri şi reac-
ţii noi, care, în timp, ne vor ajuta 
să fim mai iubitori şi mai grijulii. 

Este firea umană să ne îngrijim 
de propria supravieţuire, de propria 
persoană şi de satisfacţia proprie, să 
ne punem nevoile şi fericirea proprie 
pe primul loc. Însă Biblia promite: 
„Căci, dacă este cineva în Hristos, 
este o făptură nouă. Cele vechi s-au 
dus: iată că toate lucrurile s-au făcut 
noi”.1 Iisus ne provoacă să arătăm o 
dragoste mai profundă, de sacrificiu 
şi imparţială pentru alţii, chiar dacă 
ştie că o asemenea dragoste este mult 

peste puterea noastră umană. Însă El 
ne poate ajuta să rupem acele circui-
te fireşti şi să ne refacem conexiunile 
minţii şi ale inimii ca să urmăm po-
runca Lui, care este să-i iubim pe alţii. 

Iisus a spus primilor discipoli: 
„Prin aceasta vor cunoaşte toţi că 
sunteţi ucenicii Mei dacă veţi avea 
dragoste unii pentru alţii”.2 Dragos-
tea pe care ucenicii lui Iisus o aveau 
unii pentru alţii, pentru prietenii lor 
şi chiar pentru străini, a atras multă 
atenţie şi a fost un exemplu puternic 
al dragostei lui Dumnezeu. 

Ca să devii o făptură nouă, aşa 
cum vrea Dumnezeu să fii, trebuie 
să ţi-o doreşti cu toată mintea şi cu 
toată inima, să crezi din tot sufletul, 
să te rogi şi să pui în practică toate 
faptele mărunte de dragoste altru-
istă. Atunci vei descoperi că te vei 
gândi mai mult la alţii, vei observa 
mai repede de ce au nevoie şi te vei 
preocupa mai mult şi mai sincer de 

fericirea şi de bunăstarea lor. 
Când dăruieşti din tine însuţi, 

când faci un efort în plus ca să te 
porţi prieteneşte, când petreci din 
timpul tău vorbind cu cineva care 
se simte singur, sau când mângâi pe 
cineva bolnav, când compătimeşti şi 
ajuţi pe cineva în problema lui, când 
faci pe cineva să se simtă necesar 
vei descoperi că îţi aduce un fel de 
satisfacţie deosebită şi o răsplată spi-
rituală. Dacă faci aceste fapte mici 
de dragoste şi altruism, vei fi bine-
cuvântat personal cu o fericire care 
nu poate fi obţinută prin nici un alt 
mijloc – fericirea de a şti că ai fost de 
ajutor pentru cineva aflat la nevoie. 

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

1. 2 Corinteni 5:17

2. Ioan 13:35

O dragOste
peste puterea omului 

De Maria Fontaine, adaptare
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Prietenul adevărat iubeşte oricând 
şi în nenorocire ajunge ca un frate. 
– Proverbe 17:17

Cine îşi face mulţi prieteni tre-
buie să fie la rândul lui un prieten, 
dar există un prieten care ţine la 
tine mai mult decât un frate. 
– Proverbe 18:24 (traducere după 
Biblia în limba engleză)

Apele cele mari nu pot să stingă 
dragostea şi râurile n-ar putea s-o 
înece; nu poate fi cumpărată indife-
rent cât s-ar oferi pentru ea. 
– Cântarea Cântărilor 8:7 (traduce-
re după Biblia în limba engleză)

Mai presus de toate, să aveţi o 
dragoste fierbinte unii pentru alţii, 
căci dragostea acoperă o sumedenie 
de păcate. – 1 Petru 4:8

Revarsă asupra mea, Doamne, 
Te rog, din duhul iubirii Tale, ca să 
fiu mai dornic să dăruiesc decât să 
primesc, să înţeleg decât să fiu înţe-
les, să mă gândesc mai mult la alţii 
şi mai puţin la mine. 
– Frederick  B. Meyer (1847-1929)

Poezia 
iubir i i

Dragostea este o pasiune solidă de 
a dărui, nu o speranţă continuă slabă 
de a primi. – Swami Chinmayananda 
(1916–1993)

Copilaşilor, să nu iubim cu vor-
ba, nici cu limba, ci cu fapta şi cu 
adevărul. – 1 Ioan 3:18

Să iubeşti înseamnă să poţi trage cu 
ochiul în Rai. – Karen Sunde (n. 1942)

Dragostea este doar un cuvânt 
până când apare cineva care îi dă 
substanţă. – Autor necunoscut

Dragostea înseamnă să iubeşti 
ceea ce este mai puţin plăcut; altfel 
dragostea nu ar fi o virtute. 
– G. K. Chesterton (1874-1936)

Nu există surpriză mai magi-
că decât surpriza de a fi iubit: este 
mâna lui Dumnezeu pe umărul 
omului. – Charles Langbridge Mor-
gan (1894–1958)

Să iubeşti poate să te coste mult, 
însă să nu iubeşti te costă întotdeau-
na şi mai mult, iar cei care se tem 
să iubească descoperă de cele mai 
multe ori că lipsa de dragoste este 
un gol care le fură bucuria de a trăi. 
– Merle Shain (1935-1989)

Dragostea adevărată înnobilează 
şi evidenţiază activităţile practice 
din viaţă; iar activităţile casnice 
făcute din dragoste au în ele o po-
ezie nemuritoare. – Harriet Beecher 
Stowe (1811–1896)

Noi spunem că bunătatea este 
„o favoare nemeritată”. Şi ni se 
spune să iubim aşa cum ne-a iubit 
şi Hristos pe noi. El ne-a arătat bu-
nătate; trebuie să arătăm şi noi bu-
nătate altora. Asta înseamnă să fim 
mai buni cu oamenii decât credem 
că o merită. – Autor necunoscut

A iubi ca să fii iubit este uman, 
dar a iubi doar pentru a iubi este 
îngeresc. – Alphonse de Lamartine 
(1790–1869)

Privind în urmă la viaţa ta desco-
peri că momentele în care ai trăit cu 
adevărat sunt momentele în care ai 
acţionat în spiritul iubirii. 
– Henry Drummond (1851–1897) ■
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Cred că sunt în acea 
perioadă din viaţă în care 
sunt atât de ocupată cu toate pro-
iectele mele şi cu tot ce am de făcut 
ca mamă, profesoară şi soţie încât se 
pare că nu mai găsesc timp şi pentru 
postat pe blog şi scris scrisori priete-
nilor despre mine însămi.

Asta însă nu înseamnă că nu îi 
simt lipsa. Uneori parcă simt nevo-
ia să existe cineva care să ştie despre 
mine, să râdă cu mine de lucrurile 
amuzante, să zâmbească la noile 
realizări ale copiilor, să-mi dea o 
îmbrăţişare virtuală şi să mă încu-
rajeze când fac faţă unor provocări 
noi, cineva căruia să-i pot spune 
despre dificultăţile zilnice cu care 
mă confrunt sau alte noutăţi, cine-
va care să fie „pe aceeaşi lungime de 
undă” cu mine. Există o diferenţă 
între a spune cuiva care încearcă 
pe cât poate să te asculte – dar nu 
te înţelege în întregime – şi cineva 

El tE 
cunoaşte
De Chalsey Dooley

care ştie exact ceea ce simţi şi ceea 
ce încerci să exprimi şi cât de im-
portant este pentru tine, în inima 
ta, ceea ce spui.

În copilărie nu am avut mulţi 
prieteni. Ca adolescentă mă plân-
geam că nu ştiu să-mi fac prieteni. 
Într-un fel mă bucur că m-am 
obişnuit să fiu mai singuratică în-
cât acum nu caut şi nu simt nevo-
ia să particip la evenimente sociale 
mari şi petreceri şi totuşi mă bu-
cur în felul meu de viaţa bogată 
şi împlinită cu care sunt binecu-
vântată.

Am cel mai bun soţ la care pu-
team spera şi ador să fiu cu copiii 
mei mai mult decât orice altă ac-
tivitate din lume. Pot să comunic 
multe lucruri cu soţul meu – şi în-
cerc să o fac deşi suntem amândoi 
foarte ocupaţi. Încercăm să ascul-
tăm, să ne încurajăm şi să ne fim 
unul altuia prietenul de care avem 

nevoie. Însă fiecare dintre noi este 
bun la altceva, ne concentrăm pe 
altceva, avem lungimi de undă 
diferite, vise diferite şi suntem di-
feriţi – şi trebuie să fim aşa ca să 
putem acoperi tot ce trebuie în că-
minul şi în familia noastră încât să 
cuprindem în întregime creşterea 
şi îngrijirea copiilor noştri.

Mai demult mi-am făcut şi eu 
cont pe Facebook ... dar nu te de-
ranja să mă cauţi! Chiar dacă mă 
găseşti vei fi dezamăgit de pagina 
goală! A fost o încercare de a lua 
legătura cu prieteni vechi cu care 
pierdusem contactul după câţiva 
ani de călătorie, apoi căsnicia, fa-
milia şi mutarea într-o ţară nouă. 
Însă în loc să am un sentiment 
de „revenire acasă” şi de emoţie 
să reaprind prietenii plăcute şi 
amuzante, am avut o reacţie ne-
aşteptată de depresie. Frânturile 
de informaţie pe care le-am pri-
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mit despre viaţa prietenilor mei au 
fost ca un duş cu apă rece. Cu toţii 
au mers mai departe şi se pare că le 
era destul de bine şi fără mine! In-
diferent cât de apropiaţi am fost, 
toate secretele, visele, momentele 
amuzante, râsetele şi lacrimile pe 
care le-am împărţit, au trecut ca 
apa pe sub pod, iar viaţa s-a scurs 
mai departe.

Din fericire, după o zi-două, 
alte surse neaşteptate de prietenie 
şi-au făcut apariţia, toate la mo-
mentul oportun ca să mă încura-
jeze. Câteva email-uri şi telefoane 
neaşteptate, vreo două vizite şi 
chiar o scrisoare de mână. Cineva 
„acolo sus” a ştiu şi le-a sincroni-
zat pe toate numai bine. Mi-am 
revenit şi acum sunt iar fericită. 
Foarte rar – chiar niciodată – in-
tru pe Facebook.

Mi-am dat seama că dacă nu 
ţin prea mult legătura cu cineva 

nu înseamnă că prietenia cu acea 
persoană s-a sfârşit. Dacă vreunul 
din prietenii mei de demult ar avea 
nevoie şi mi-ar cere să-l ajut şi să fiu 
acolo pentru el/ea, cu siguranţă aş 
fi şi sunt aproape sigura că şi el ar 
face la fel pentru mine. Am văzut 
că trebuie să-mi adaptez gândirea şi 
să nu mă concentrez doar pe ideea 
„Un prieten este doar cel care este 
tot timpul dispus să mă asculte şi 
să mă facă să mă simt importantă 
pentru fericirea lui/ei”. Prietenia 
noastră este acum într-o altă fază 
decât cum era înainte şi nu este ni-
mic greşit în asta.

Apoi, în dimineaţa asta mi-a 
venit un gând foarte încurajator: 
Dumnezeu ţine un blog al vieţii 
mele! Chiar dacă eu nu am timp să 
scriu un jurnal, un blog sau scrisori 
personale despre ce mi se întâmplă 
în viaţă, El le ştie pe toate şi le no-
tează. Fiecare mişcare, fiecare gând, 

fiecare faptă, fiecare cuvânt, fiecare 
decizie, lacrimă, zâmbet, emoţie, 
boală, aventură, julitură, emoţie, 
idee şi vis de-al meu a fost şi va fi 
înregistrat. Uneori, presupun, s-ar 
putea să fie un gând cam incomod. 
Însă astăzi mă bucur de asta.

Chiar dacă eu nu am timp să 
scriu o carte a vieţii mele, cineva se 
ocupă de asta. Şi am un prieten 24 
de ore din 24 cu care să vorbesc şi 
pe care să-L ascult, care ştie în fie-
care clipă cum simt în inima mea. 
Iisus este cel mai bun!

Chalsey Dooley scrie 
materiale de inspiraţie 
pentru copii şi pentru 
îngrijitorii lor şi se ocupă 
continuu de educaţia 
copiilor ei şi locuieşte 
în Australia. Vizitează 
website-ul ei www.nurture-
inspire-teach.com. ■
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Jack se cufundă în 
scaunul său în vagonul 
friguros şi îşi trase căciula 
pe urechi. El şi ceilalţi pasageri 
erau blocaţi acolo de câteva ore. 
Locomotiva cu aburi şi primul 
vagon al expresului de noapte au 
deraiat undeva în pustietate. Acum 
tot ce puteau face era să aştepte să 
le vină ajutoare. Era anul 1959, în 
mijlocul iernii şi în mijlocul nop-
ţii; fără energie, fără căldură şi fără 
lumină în afară de câteva lanterne 
pe care conductorul şi câţiva pasa-
geri le aveau la ei.

Jack ştia că va dura ceva timp 
până când, undeva pe linie, cineva 
îşi va da seama că expresul întârzie 
şi va trage alarma. Apoi vor trebui 
mobilizate echipele de căutare şi 
trimise cu prudenţă. Un alt tren ar 
putea să vină pe linie din cealaltă 

direcţie, ceea ce ar putea fi pericu-
los că s-ar putea ciocni de expresul 
întârziat. Sistemul de semnalizare 
pe acea porţiune de cale ferată era 
antic, după cum ştia Jack, căci el 
lucra la căile ferate. Deci, după 
cum trase el concluzia, adevărata 
căutare a trenului lor deraiat nu va 
începe decât în zori.

Trenul se oprise brusc. Loco-
motiva cu aburi şi primul vagon 
deraiaseră şi se opriseră într-un 
taluz înalt de pietriş. Amândouă 
erau în picioare şi în mod miracu-
los nimeni nu a murit, deşi meca-
nicul şi fochistul s-au lovit puter-
nic la cap. Ei au fost duşi în unul 
din vagoane să îndure frigul nopţii 
alături de pasagerii lor, unii dintre 
ei fiind şi ei răniţi.  Era frustrant şi 
înspăimântător să ştie că se aflau 
acolo cu puţine şanse de a fi salvaţi 

Cântând 
în tren

înainte ca să se lumineze.
Când, de undeva din vago-

nul lui Jack, cineva a început să 
cânte. Era vechiul cântec din Al 
Doilea Război Mondial al Verei 
Lynn: „The White Cliffs of Do-
ver” („Faleza albă din Dover”). 
Curând toţi au început să cânte. 
Iar când acel cântec s-a terminat 
cineva a început un altul.

„Am cântat toată noaptea” îşi 
aminti Jack. „Nu ne-a păsat ce 
cântec era. Am cântat cântece 
populare, cântece vechi de caba-
ret, imnuri, chiar şi colinde. Cât 
timp cântam ne păstram curajul. 
Au venit şi alţi oameni din alte 
vagoane şi ne-am înghesuit unii 
în alţii ca să ne ţinem cald. Mulţi 
eram străini unii faţă de alţii însă 
am devenit tovarăşi de suferinţă şi 
ne încurajam unii pe alţii.

De Scott McGregor

1900            1920                1959    1970       1980       1985               2000      2005                2014
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Prietenul credincios este un aco-
perământ tare; şi cel ce l-a aflat pe el 
a aflat o comoară. – Sirah 6:14

Pentru lume tu eşti un singur om, 
dar pentru un om ai putea însemna 
întreaga lume. – Autor necunoscut

Eram o adunătură ciudată, de 
la tineri recruţi în armată care 
se întorceau din permisie, până 
la familii tinere şi oameni mai 
în vârstă, chiar şi câţiva lângă 
care nu aş vrea în mod normal 
să mă aflu noaptea. Însă cumva 
toate barierele sociale au căzut. 
La început, imediat ce s-a pro-
dus accidentul, un tip enorm – 
Clifford îl chema, după cum am 
aflat – a scos pe gură un torent 
de înjurături cum nu am auzit 
în tot restul vieţii mele de până 
atunci. Însă el a fost cel care l-a 
luat pe braţe pe mecanicul de 
tren şi l-a dus în vagonul din 
spate şi a stat lângă el tot restul 
nopţii. Dacă am întâlnit în viaţa 
mea vreun om care să fie cel mai 
neşlefuit diamant neşlefuit acela 
a fost Clifford.

De multe ori am fost vinovat 
de a judeca o carte după copertă, 
însă în cazul lui am greşit – şi pro-
babil că greşisem şi în multe alte 
situaţii. A fost din multe punc-
te de vedere cea mai incredibilă 
noapte din viaţa mea şi m-am 
împrietenit rapid cu mulţi din cei 
aflaţi acolo. Aproape că mi-a părut 
rău când a sosit echipa de salvare 
în dimineaţa următoare”.

În acea noapte mizeră, blocaţi 
în pustietate, Jack şi ceilalţi pasa-
geri îşi făcuseră prietenii pe viaţă. 
S-au hotărât să se reîntâlnească 
în fiecare an la data accidentului. 
Jack a participat la nunţile lor şi la 
unele din înmormântări. Clifford 
a devenit îngrijitor într-un spital 
apoi s-a alăturat brigăzii ambulan-
ţei din Saint John. Se pare că el 
era doar de câteva săptămâni ieşit 

din puşcărie şi în noaptea acci-
dentului se ducea să încheie nişte 
socoteli cu nişte „prieteni” de odi-
nioară. „Acel accident m-a oprit 
de la a-mi distruge viaţa” i-a spus 
el lui Jack după câţiva ani, la una 
din reuniunile lor.

Jack şi-a văzut de viaţa lui şi 
chiar a deveni tătic. Unii ar putea 
spune că viaţa lui nu este excepţio-
nală, însă în acea noapte el a învă-
ţat o lecţie excepţională care a ră-
mas cu el mereu şi care a dorit să o 
împărtăşească şi cu mine. Uneori 
cele mai întunecate experienţe ale 
noastre pot ajunge cele mai bune 
şi pot da naştere la cele mai bune 
prietenii.

Scott McGregor este 
scriitor şi comentator şi 
trăieşte în Canada. ■
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Pe vremea când sănăta-
tea soţului meu era în declin şi îl 
vizitam la spital am văzut pacienţi 
stând în sălile de aşteptare sau în 
paturile lor şi m-am întrebat de ce 
sufereau. Unii dintre ei, în special 
cei mai în vârstă, stăteau acolo, sin-
guri, zi după zi. O lună întreagă am 
vizitat spitalul în fiecare zi şi nimeni 
n-a venit pe la ei. Nimănui nu-i 
păsa să-i viziteze. 

Apoi m-am uitat de la fereastra 
camerei de spital a soţului meu, 
la autostrada aglomerată, unde 
maşinile alergau încoace şi încolo, 
şi m-am gândit la bieţii oameni, 
pierduţi – atâţia oameni singuri şi 
trişti, atâtea inimi frânte. 

Atunci mi-am dat seama cât de 
mult avem nevoie, fiecare dintre 
noi, fie pe moarte, fie prinşi în 
tumultul vieţii, de dragostea şi de 
mila lui Dumnezeu. Am înţeles şi 
cât de mult are nevoie Dumnezeu 
de noi, ca să-i călăuzim pe oameni Ceea ce ne ajută cel mai mult nu 

este ajutorul prietenilor noştri cât 
încrederea că ei ne vor ajuta. 
– Epicur (341-269 îdH.)

Luminiţele 
De Virginia Brandt Berg, adaptare 

spre inima Lui de iubire. Mi-am 
amintit de acest cântec creştin, 
pe care uneori l-am cântat soţului 
meu, veghind la căpătâiul său:

 
Mila Tatălui străluceşte
Ca un far, până departe.
Nouă El ne-a dat în grijă
Luminiţele pe ţărm înşirate. 

Lăsaţi luminiţele aprinse,
Peste valuri să lumineze.
Acolo un biet pescar,
Istovit, încearcă să se salveze. 

Întunericul de păcat s-a lăsat, 
Urlă valurile supărate. 
Ochi dornici caută cu speranţă 
Luminiţele pe ţărm înşirate. 

Înteţeşte-ţi lumina, frate, 
În larg, un marinar prins în 

furtună 
Încercând să ajungă în port 
E pierdut fără a ta lumină.1 

 
Dumnezeu, Fiul Său Iisus şi 

Duhul Sfânt sunt lumina farului, 

iar noi suntem luminiţele de-a 
lungul ţărmului. Dumnezeu ne-a 
încredinţat nişte responsabilităţi 
sacre – anumite lucruri care ar 
trebui să stea pe primul loc în 
vieţile noastre. Există multe lu-
cruri care solicită atenţia noastră, 
iar timpul ne este limitat să avem 
grijă de toate. Dacă nu suntem 
atenţi, este posibil să lăsăm de o 
parte ce este cu adevărat impor-
tant. Tu poţi fi o binecuvântare 
pentru familia ta, sau aproapele 
tău – „aproapele” fiind orice om 
pe care Dumnezeu ţi-l pune în 
cale şi care are nevoie de dragos-
tea Lui şi a ta, oricine pe care El 
doreşte să-L iubească şi să-L ajute 
prin tine.

 
Virginia Brandt Berg (1886-
1968) a fost evanghelistă şi 
pastor americană. ■

1. „Luminiţele”, muzica şi versurile de 

 Philip P. Bliss, 1838-1876

1110



Domnul este bun faţă 
de toţi şi îndurările Lui se întind 
peste toate lucrările Lui. Ochii 
tuturor nădăjduiesc în Tine şi Tu 
le dai hrana la vreme. Îţi deschizi 
mâna şi saturi după dorinţă tot ce 
are viaţă. – Psalmul 145:9,15-16

Dragostea lui Dumnezeu se 
revarsă asupra fiecărui om. De la 
început, de când a creat omeni-
rea, Dumnezeu îi iubeşte pe oa-
meni. Indiferent care este relaţia 
lor cu El, El îi iubeşte. Poate că 
ei nu cred că El există; sau poate 
cred în El dar Îl urăsc; poate că 
nu vor să aibă nimic de-a face cu 
El; totuşi El îi iubeşte. Dragos-
tea, bunătate şi grija Sa le sunt 
dăruite prin simplul fapt că fac 
parte din omenire.

Fiinţele umane sunt create 
după imaginea lui Dumnezeu. 

Dragă Iisus, Îţi mulţumesc că 
ai murit pentru mine ca eu să 
am viaţa veşnică. Te rog să intri 
în inima mea şi să mă ajuţi să 
cunosc mai multe despre Tine 
şi despre dragostea Tatălui Tău. 
Amin.. 

El iubeşte fiecare om iar dra-
gostea Sa se traduce prin fapte 
de iubire din partea Lui – grija 
şi binecuvântările Sale pentru 
omenire.

Dragostea lui Dumnezeu pen-
tru omenire se vede mai clar prin 
răspunsul Său la nevoia noastră 
de mântuire. Fiecare om a decă-
zut1 şi de aceea avem nevoie de 
ajutor să ne împăcăm cu Dum-
nezeu. Dumnezeu, datorită iubi-
rii Sale pentru fiecare dintre noi, 
a întocmit planul mântuirii prin 
care Iisus a venit pe pământ, a 
trăit o viaţă fără păcat, a murit 
luând asupra Lui păcatele noas-
tre şi astfel ne-a reconciliat.

Fiindcă atât de mult a iubit 
Dumnezeu lumea, că a dat pe 
singurul Lui Fiu, pentru ca orici-
ne crede în El, să nu piară, ci să 
aibă viaţa veşnică. Dar Dumnezeu 
Îşi arată dragostea faţă de noi prin 

De Peter Amsterdam, adaptare

faptul că, pe când eram noi încă 
păcătoşi, Hristos a murit pentru 
noi. – Ioan 3:16; Romani 5:8

Dumnezeu, în dragostea Sa, a 
făcut o cale prin care noi să evităm 
pedeapsa dreaptă pentru păcatele 
noastre, să ne împăcăm cu El şi să 
revenim la o relaţie iubitoare cu el. 
El L-a trimis pe Fiul Său ca un în-
locuitor, ca să ia pedeapsa fiecăruia 
dintre noi. El nu îşi revarsă judeca-
ta şi mânia asupra nici unuia dintre 
noi deoarece Iisus a luat totul asu-
pra Lui. Tot ce ne rămâne nouă este 
să credem şi astfel păcatele noastre 
vor fi iertate, plătite. Aceasta este 
dragostea lui Dumnezeu, darul Său 
pentru mine şi pentru tine.

Peter Amsterdam şi soţia sa, 
Maria Fontaine, sunt direc-
torii organizaţiei The Fami-
ly International, o comuni-
tate creştină de credinţă. ■1. Vezi Romani 3:23.

O dragoste 
fără limite
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Lucrurile merg din rău 
în mai rău, Doamne, şi cred că 
ştiu de ce, mă gândeam în timp ce 
mi-am pus ochelarii de soare pe 
ochi şi mi-am înfundat cât mai 
mult posibil mâinile în buzunare. 
Probabil că am făcut ceva foarte rău 
şi de aceea nu mă mai iubeşti!

Ba da, te iubesc, mi-a răsunat o 
voce în inimă.

Ba nu, nu cred.
Ba da.
Dovedeşte-o!
Bine. Ce ai vrea?
Drumul pe care mergeam cu 

maşina era uscat, zgomotos şi pră-
fuit. Oare ce era puţin probabil să 
găsesc?

Dacă îmi vei arăta un trandafir 
roşu atunci voi şti că mă iubeşti în 
continuare.

Doar unul? Mi s-a părut că Îl 
aud râzând. Ţie ţi-aş da braţe de 
trandafiri!

Mai târziu, gândindu-mă la 
asta, mi-am dat seama cât de pros-

tească era cererea mea. Dumnezeu 
nu trebuie să-şi dovedească iubi-
rea; este acolo fie că noi ne dăm 
seama de ea sau nu.

În acea după-amiază m-am în-
tâlnit cu o prietenă, la ea la birou. În 
timp ce pălăvrăgeam cu ea la o cafea 
mintea mea era în altă parte. Îi spu-
sesem lui Dumnezeu că nu trebuie 
să se ia după ce spusesem eu deoa-
rece ştiam că El mă iubeşte şi că va 
avea întotdeauna grijă de mine; însă 
în sinea mea tot îmi doream să văd 
acea „dovadă”. Când conversaţia 
noastră s-a încheiat, m-am ridicat 
să plec şi atunci am văzut: o mică 
vază de lut în colţul biroului avea 
un aranjament ciudat cu o mână de 
ferigi... şi un trandafir roşu!

M-am bucurat. Mulţumesc Iisus!
Nu-mi mulţumi încă! Parcă 

L-am auzit. Am avut ceva să-ţi arăt 
la colţul străzii, la intrarea în bi-
roul prietenei tale – însă tu ai fost 
prea grăbită ca să observi. Uită-te 
acum.

Am ieşit din clădire şi primul 
lucru care mi-a atras privirea a 
fost nu un trandafir, ci patru gă-
leţi pline cu trandafiri roşii ce îmi 
zâmbeau! Şi, pe lângă aceştia, pe 
rafturi erau alţi trandafiri roşii. 
Era o florărie.

În orice altă zi această succesi-
une de evenimente ar fi putut fi o 
simplă coincidenţă; însă în această 
situaţie apariţia neaşteptată a tu-
turor acelor trandafiri – după con-
versaţia mea cu Dumnezeu – m-a 
ajutat să mă reasigure că El se în-
grijeşte personal de mine şi că dra-
gostea Lui nu dă greş niciodată. El 
m-a creat pe mine şi te-a creat pe 
tine şi va face ceva minunat şi din 
vieţile noastre.

Paloma Sridhar este scrii-
toare şi redactor pentru o 
companie de design web în 
Mumbai, India. ■

Braţe de 
trandafiri
De Paloma Sridhar
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În filmele romantice pe 
care le-am urmărit ca adoles-
centă tot universul parcă se oprea 
atunci când Dl. Perfect o întâlnea 
pe D-şoara Perfectă. Din acel 
moment tot ce aveau nevoie ca să 
supravieţuiască era să se privească 
în ochi şi să se îmbrăţişeze, de pre-
ferinţă într-o locaţie exotică de vis.

Ca mulţi alţii, credeam că aşa este 
să te îndrăgosteşti. Însă în viaţa reală 
nu este aşa. Nu l-am găsit niciodată 
pe Dl. Perfect – cel puţin nu varianta 
de Hollywood – însă mi-am întâlnit 
steaua mea de cinema.

Soţul meu nu este în mod de-
osebit un romantic. Nu s-a arătat 
niciodată pe un cal alb cu un tran-
dafir roşu în mână, declarând că 
voi fi prinţesa lui pe vecie; nu mă 
scoate afară ca să privim împreu-
nă luna plină şi nu îmi compune 

Nu există relaţie mai încântă-
toare, plină de iubire şi prietenie, o 
relaţie mai strânsă şi mai unită aşa 
cum este o căsnicie bună. 
– Martin Luther (1483-1546)

O căsnicie bună permite schim-
barea şi progresul indivizilor şi 
modul în care aceştia îşi exprimă 
dragostea. 
– Pearl Buck (1892-1973)

mormane de poezii. Însă m-a sus-
ţinut în momentele negre, a stat 
lângă mine când am fost bolnavă 
şi a supravieţuit toanelor mele fără 
să se plângă.

Noi suntem diferiţi şi ştim că 
avem nevoie unul de altul. Când 
sunt descurajată soţul meu se roa-
gă pentru mine.1 Când adorm pe 
canapea uitându-ne la TV el dă so-
norul mai încet până mă trezesc şi 
mă duc în pat. Când ne este greu ne 
rugăm împreună pentru călăuzirea 
divină. Când găsim soluţia Îi mul-
ţumim lui Dumnezeu împreună. 

În timp ce eu scriu aceste lu-
cruri el s-a dus prin ploaie să cum-
pere ce ne trebuie pentru prânz.

El nu este o stea de cinema dar 
cred că merită un premiu! El este 
un bărbat adevărat care a dovedit 
că va sta lângă mine pe soare şi 
pe ploaie, la bine şi la greu. El Îl 
iubeşte pe Dumnezeu, pe mine şi 

pe copiii noştri – iar pentru mine 
aceasta este cea mai bună poveste 
de dragoste care a fost spusă.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că 
l-a lăsat pe Dl. Perfect să vină în 
calea mea. El este steaua filmului 
vieţii mele.

 
Victoria Olivetta este ad-
ministratoare, scriitoare 
şi consilieră de familie în 
Argentina. ■

Căsătorită 
cu o stea
De Victoria Olivetta

1. Vezi Ecleziastul 4:9-10.
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Este greu să-ţi „iubeşti 
aproapele ca pe tine însuţi”1 
dacă încrederea în tine însuţi este 
scăzută. Dumnezeu ne-a făcut pe 
fiecare dintre noi să fim unici şi ne-a 
înzestrat în mod echilibrat cu puncte 
tari şi cu slăbiciuni. Problema apare 
atunci când ne comparăm cu alţii şi 
cu situaţiile lor, sau ne măsurăm după 
standardele de succes ale societăţii 
şi ajungem să fim mereu nefericiţi. 

Dacă te simţi şi tu aşa uneori, 
ia în considerare aceste sugestii pe 
care eu le-am găsit foarte bune în 
a ridica moralul:

 
1 analizează-ţi valorile personale 

de bază şi, dacă este nevoie, fă unele 
schimbări.

Întreabă-te ce este mai impor-
tant – sănătatea ta sau imaginea 
ta? Să faci bani sau să ai linişte su-

fletească? Munca ta sau să petreci 
timp cu familia? Şi aşa mai departe. 
Dacă stabileşti ce este cel mai im-
portant pentru tine te ajută să ai 
obiective clare către care să ţinteşti.

2 Să crezi că tu eşti foarte special 
pentru dumnezeu.

Domnul te cunoştea chiar îna-
inte să te fi născut. „Trupul meu 
nu era ascuns de Tine, când am 
fost făcut într-un loc tainic, ţesut 
în chip ciudat, ca în adâncimile 
pământului. Când nu eram decât 
un plod fără chip, ochii Tăi mă ve-
deau; şi în cartea Ta erau scrise toa-
te zilele cari-mi erau rânduite, mai 
înainte de a fi fost vreuna din ele”.2

3 Fă-ţi o listă cu punctele tale forte.
Ce îţi place la tine însuţi? Nu te 

uita la lipsurile sau slăbiciunile tale 
ci la ceea ce este bun la tine, la ta-
lentele tale, la calităţile tale. Poate 
eşti creativ, bun, vesel, inteligent, 
tolerant, generos. Deşi trebuie să 
ne recunoaştem slăbiciunile ca să 

ni le putem ţine sub control, este 
de asemenea important să ne re-
cunoaştem potenţialul. „Deoarece 
avem felurite daruri, după harul 
care ne-a fost dat”.3

4 Să fii recunoscător pentru tot 
binele pe care îl ai în viaţa ta.

În orice situaţie te-ai afla încearcă 
să identifici ceva pozitiv pentru care 
să fii recunoscător, amintindu-ţi că 
„necazurile sunt structura de oţel pe 
care se clădeşte caracterul”.4

Când înveţi să înţelegi şi să te 
îngrijeşti de nevoile tale emoţi-
onale vei putea să te interesezi şi 
de alţii şi să fii o mare influenţă 
pozitivă pentru cei din jurul tău. 
Schimbarea începe din interior pe 
măsură ce laşi lumina şi iubirea lui 
Dumnezeu în fiinţa şi în viaţa ta. 

Gloria Cruz este consili-
eră creştină pentru femei 
pentru dezvoltare persona-
lă în Spania. ■

1. Matei 22:39

2. Psalmul 139:14-16

3. Romani 12:6

4. Douglas Meador

tu şi numai tu
Patru sugestii pentru a-ţi 
clădi încrederea în tine
De Gloria Cruz
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Este ora cinei. Nu este toc-
mai o petrecere, dar este o masă 
specială. Au rezervat o încăpere, au 
comandat mâncarea iar acum stau 
în jurul mesei, mănâncă, beau şi 
vorbesc.

Liderul acestui grup diferit de 
prieteni părea să fi fost foarte dor-
nic să se aşeze la masă – chiar el a 
sugerat unele detalii legate de orga-
nizare. Însă acum era foarte serios.

În toiul zgomotului făcut de 
farfurii şi pahare el face o afirma-
ţie şocantă: Cineva îi va dezamăgi, 
cineva dintre ei îi va trăda.

Printre prietenii lui este unul 
mai vorbăreţ şi mai zgomotos care 
ia mereu conducerea. Precum toţi 
ceilalţi şi el este uimit de ceea ce 
aude. El chiar vrea să ştie cine va 

fi acest trădător dar îşi dă seama că 
n-ar fi chiar atât de înţelept să ţipe 
din capătul celălalt al camerei.

Există şi un prieten mai tăcut. 
Şi el este unul din cei mai apropiaţi 
prieteni ai liderului. Ne-am putea 
întreba de ce este mai special dacă 
nu a făcut nimic important. Însă de 
fiecare dată când liderul a făcut ceva 
important el i-a fost alături. Iar în 
seara aceasta, la această cină impor-
tantă, el stă aproape de lider, atât de 
aproape încât capul lui aproape că 
este pe umărul liderului.

Prietenul mai guraliv îi face 
semn. Mesajul era clar: „Află cine 
este trădătorul acesta”.

Cel tăcut îi şopteşte liderului o 
întrebare la ureche. El îi răspunde 
încet. Nimeni altcineva din încă-
pere nu poate înţelege răspunsul. 
Nimeni nu a fost suficient de 
aproape ca să primească mesajul.

Doar dacă stăm în linişte lângă 
Mântuitor putem să-I auzim vo-
cea. Doar dacă ne sprijinim în li-

nişte de El putem primi răspunsu-
rile pe care le căutăm. El a promis: 
„Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi El 
se va apropia de voi”.1

În consemnarea Cinei cea de 
Taină2 citim că „unul din ucenici, 
acela pe care-l iubea Iisus, stătea 
la masă culcat pe sânul lui Iisus”.3

Apropierea lui Ioan de Iisus 
este evidentă şi în alte ocazii. Ioan 
a fost printre puţinii credincioşi 
care au fost prezenţi când Iisus a 
murit pe cruce.4 Apoi, când o per-
soană le-a apărut în depărtare, pe 
plajă, invitându-i pe ucenici să-şi 
lase bărcile de pescuit şi să I se ală-
ture, Ioan a fost primul care L-a 
recunoscut ca fiind Mântuitorul şi 
a exclamat: „Este Domnul!”.5

Abi May este scriitoare 
independentă şi educatoare 
în Marea Britanie şi volun-
tară activă pe probleme de 
sănătate. ■

1. Iacov 4:8

2. Vezi Ioan 13:21-29.

3. Ioan 13:23

4. Vezi Ioan 19:25-27.

5. Ioan 21:7

el Momente de linişte
De Abi May
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De la Iisus cu dragoste

Darul unei  
iubirii mai mari

Dragostea pentru alţii face parte din natura 
Mea divină, iar când Mă primeşti pe Mine devi-
ne şi o parte din tine. Deşi îţi este dată fără vreo 
plată eşti totuşi responsabil să o pui în practică 
şi să o aplici. Cum? Pas cu pas, o faptă de bună-
tate urmată de o alta, apoi de o alta.

Le poţi arăta oamenilor dragostea Mea în 
multe feluri – prin iertare, prin milă, prin bu-
nătate, consideraţie, grijă, înţelegere, cuvinte 
de iubire, cuvinte de încurajare, cuvinte de la-
udă, vorbind cu ei, ascultându-i, simpatizând 
cu ei, ajutându-i să-şi ducă povara şi dăruind 
din tine însuţi chiar şi atunci când se aşteaptă 

cel mai puţin de la tine sau o merită cel mai 
puţin.

De fiecare dată când îţi pasă de alţii şi traduci 
acest sentiment în fapte de bunătate devii puţin 
mai mult asemenea Mie. De fiecare dată când 
împarţi dragostea Mea, dragostea se va întoarce 
la tine. Cu cât dai mai multă dragoste Eu ţi-o 
voi da înapoi cu surplus; Eu voi turna dragostea 
Mea în tine din plin, încât vei avea mai multă 
dragoste de care să te bucuri şi pe care să o îm-
parţi cu alţii. „Da-ţi şi vi se va da”.1 Acesta este 
planul Meu pentru a dărui – cu cât dăruieşti 
mai mult cu atât mai mult vei primi.

1. Luca 6:38


