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

Astăzi sămânţă, 
mâine fruct
Priveşte pe termen lung

Brăţara verde
Un lanţ de generozitate

O lumânare într-un sfeşnic
Lumină pentru o lume în întuneric



Noi îţi oferim o varietate largă 

de cărţi, materiale audio şi 

video pentru inspiraţia şi 

hrana ta sufletească.

Pentru comenzi te rugăm 

să ne contactezi la una din 

adresele de mai jos.

Adresa:

ContactS

C.P. 140, O.P. 72

cod 032468

Bucureşti

Email: 

activated@activated.org

Web: 

www.activated.org

Editori Samuel Keating

Tehnoredactare Gentian Suçi

Traducere Oana Toşu

 

www.auroraproduction.com

© 2014 Aurora Production AG.   

Toate drepturile rezervate.

Toate versetele au fost citate 

din Biblia versiunea Dumitru 

Cornilescu, excepţiile fiind 

menţionate explicit.

A-RO-MG-AM-158-X

Vol. 13, Nr. 3

N ota  e d i to ru lu i
găse şt e  se m n i ficaţ i a

Una din întrebările majore cu care s-au chinuit 
filozofii şi teologii de secole este misteriosul lucru 
care dă sens vieţii. Cu toţii ne dorim să fim fericiţi 
şi împliniţi, dar cum putem ştii care este fericirea 
adevărată şi de unde vine ea?

Grecii antici credeau că fericirea vine din inte-
rior şi că trebuie cultivată trăind o viaţă plină de semnificaţie. Ei numeau 
această stare eudaimonia, pe care Aristotel o descrie ca fiind participarea la 
activităţi în care ne folosim talentele şi ne punem la încercare capacităţile, să 
acţionăm în beneficiul altora şi să ne ghidăm viaţa după principii şi virtuţi. Nu 
este suficient să ai un talent sau o înclinaţie – eudaimonia necesită să fie pusă 
în practică prin fapte.

În scrisoarea lui Pavel către Efeseni el îi imploră pe creştinii de acolo să trăiască 
o viaţă demnă de chemarea lor.1 El continuă prin a explica că lucrul acesta se reali-
zează prin a fi umil, a fi blând, răbdător, tolerant, iubitor şi amiabil cu cei din jur.

Să trăieşti o viaţă morală, bazată pe principii, sună bine. Din păcate noi, ca 
oameni, prin natura noastră imperfectă, suntem de multe ori incapabili să rea-
lizăm singuri lucrul acesta. Însă în calitate de creştini putem apela la puterea lui 
Dumnezeu pentru a ne ajuta să mergem mai departe şi să ne depăşim limitele. 
„Dumnezeu mă încinge cu putere şi mă povăţuieşte pe calea cea dreaptă”.2

Solomon, care se presupune că a fost cel mai înţelept om care a trăit vre-
odată, descoperă şi el zădărnicia unei vieţi trăite doar pentru sine şi pentru 
această lume, dar prezintă şi soluţia. La sfârşitul căutării sale pentru semni-
ficaţie şi fericire, în cartea Ecleziastul, el trage concluzia: „Să ascultăm, deci, 
încheierea tuturor învăţăturilor: Teme-te de Dumnezeu şi păzeşte poruncile 
Lui. Aceasta este datoria oricărui om”.3

Cu cât învăţăm mai bine să-L punem pe Dumnezeu şi bunăstarea celorlalţi 
în centrul gândurilor şi faptelor noastre cu atât mai multă semnificaţie şi scop 
va avea viaţa noastră.

Samuel Keating Editor executiv

1. Vezi Efeseni 4:1.

2. Psalmul 18:32

3. Ecleziastul 12:13

2 3



Era o zi perfectă de pri-
măvară. Un vânt blând şi cald 
a anunţat venirea acestui anotimp. 
Toţi în jurul meu erau în toane 
bune. Însă tocmai în astfel de zile, 
când ne aşteptăm mai puţin, atunci 
Dumnezeu pare să ne surprindă cu 
o mică lecţie.

În acea dimineaţă am primit o 
scrisoare neaşteptată de la un pri-
eten. Conţinea multe veşti proas-
te – suficiente cât să îmi scufunde 
bărcuţa fericită şi pe alţi câţiva 
alături de ea. Am fost devastată. 
Dintr-o dată bucuria celorlalţi mă 
enerva. Îmi doream să plece cu to-
ţii şi să ia soarele cu ei.

Apoi a sunat vecina şi mi-au 
trecut prin minte tot felul de gân-
duri negre şi neplăcute.

„Doctorul mi-a făcut repro-
gramare pe după-masa asta”, mi-a 
spus ea, „dar am o problemă. Nu 
va fi nimeni acasă să o supraveghe-

ze pe Valerie. Crezi că poţi sta tu cu 
ea până mă întorc?”

Barca mea şi-a dat ultima suflare. 
Să am grijă de copii? Eu? Ultimul lu-
cru pe care mi-l doream era să polu-
ez cu starea mea proastă şi inocenţa 
fragedă a unui copil.

Am încercat să mă scuz dar în 
cele din urmă am acceptat. Sărma-
nul copil!

Într-o clipă m-am trezit în aparta-
mentul lor, stresată şi posomorâtă.

Valerie intră veselă. „Mi-am adus 
creioanele!” exclamă ea.

Zâmbea şi m-am forţat să zâmbesc 
şi eu. „Vrei să spui să ... colorăm?”

Ea dădu din cap, dispăru pentru o 
clipă apoi reveni cu o geantă roşie cu 
tot felul de materiale pentru desenat. 

Sinceră să fiu, nu aveam chef de 
colorat dar m-am impulsionat şi am 
ajutat-o pe Valerie să răstoarne totul 
pe masă. Am pus un CD cu mu-
zică de Ceaikovski şi ne-am pus pe 

treabă să colorăm un desen cu o 
femeie cu părul lung şi multicolor.

Spre surprinderea mea timpul 
parcă zbură, purtată fiind de mu-
zica clasică şi de artă într-o lume 
utopică.

Ei bine, nu ştiu dacă pot numi 
lucrul acela „artă” aşa că mai bine 
să-i spunem „terapie”.

După trei ore creasem câteva 
capodopere abstracte, am ascultat 
multă muzică din Lacul Lebedelor 
iar eu m-am liniştit. Cu o minte 
limpede am înţeles că şi atunci 
când sunt mari dezamăgiri sau 
catastrofe în vieţile noastre, există 
întotdeauna o soluţie.

Soluţia mea a fost simplă. Ne-
aşteptată. Revigorantă.

Şi foarte recomandată.

Anna Theresa Koltes este 
scriitoare independentă şi 
călătoreşte mult prin lume. ■

Terapia 
Valeriei
De Anna Theresa Koltes
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Plimbându-mă printr-o 
grădină botanică din 
Kolkata, India, am fost cap-
tivat de culorile vii şi intense ale 
florilor. Pentru câteva ore m-am 
simţit scos din agitaţia oraşului şi 
purtat într-o lume de frumuseţe. În 
drum spre ieşire am intrat în birou 
să felicit personalul pentru cât de 
bine aranjează şi se ocupă de plante.

Directorul era în acea zi acolo şi 
a fost bucuros să-mi împărtăşească 
tot felul de informaţii despre grădi-
nă. Am aflat că fusese începută în 
1820 de misionarul William Carey 
– cea mai veche grădină de acest tip 

din India – cu scopul de a-i ajuta pe 
localnici într-un mod mai practic. 
El a văzut că ţăranii foloseau semin-
ţe de calitate inferioară şi tehnici de 
cultură ineficiente şi a dorit să le 
îmbunătăţească vieţile şi să-i ajute 
să înţeleagă, după cum spunea el, 
„capacitatea solului de a îmbogăţi 
o naţiune până aproape la infinit”.

Viziunea lui Carey a fost cu 
mult mai mare decât simplul fapt 
de a planta şi de a expune flori fru-
moase. El a adunat specii de plante 
pe cale de dispariţie şi le-a introdus 
în grădina botanică pentru a fi păs-
trate pentru viitor. A introdus de 
asemenea plante precum porum-
bul, bumbacul, ceaiul, trestia de 
zahăr şi arborele de chinină1 din 
diferite ţări şi a introdus conceptul 
de cultivare a pământului în acea 

parte a Indiei. El a avut succes în 
a-şi răspândi viziunea iar societatea 
creată de el a ajutat la introducerea 
unei game largi de cereale, a cul-
tivării pentru vânzare, a fructelor, 
legumelor şi a altor pomi şi plante.

Am fost uimit că moştenirea 
lăsată de Carey trăieşte şi după 
aproape două secole de la ideea lui 
iniţială. Când el şi-a pornit gră-
dina era un concept cu totul ieşit 
din comun şi cu siguranţă că a în-
tâmpinat multe provocări şi mul-
tă opoziţie. Cu toate acestea, pe 
lângă faptul că s-a îngrijit de soţia 
lui bolnavă, că a tradus Biblia în 
câteva limbi locale şi a încercat să 
abolească practicarea suttee-ului 
(arderea soţiei odată cu soţul de-
cedat), Carey a perseverat.

Grădina a fost mutată de câte-

1. un arbore cu frunze persistente, 

din a cărui scoarţă se produce 

chinina, un alcaloid folosit ca 

medicament contra malariei

Astăzi sămânţă,
mâine fruct
De Curtis Peter van Gorder
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C â n d  C e e a  C e  f a C i 
C o n t e a z ă 

Vocaţia fiecărui bărbat şi a fiecă-
rei femei este să-i slujească pe oa-
meni. – Lev Tolstoi (1828–1910)

„Aş vrea să adaug puţină frumuseţe 
vieţii” spuse Anne visătoare. „Nu doresc 
neapărat să-i fac pe oameni să ştie mai 
multe... deşi ştiu că asta este o ambiţie 
nobilă... însă mi-ar place dacă viaţa lor 
ar fi mai plăcută datorită mie... dacă ar 
avea puţină bucurie sau un gând fericit 
care nu ar exista dacă eu nu m-aş fi năs-
cut”. – Anne Shirley în Anne’s House of 
Dreams(Casa viselor lui Anne), de Lucy 
Maud Montgomery (1874–1942)

Imaginează-ţi un ţăran. Tocmai a 
trecut printr-un an dificil şi se îngri-
jorează pentru viitor. Oare va fi mai 
bună recolta anului viitor? Indife-
rent de disperarea lui, el nu poate să 
stea în casă privind în gol în ceaşca 
de ceai la masa din bucătărie. El tre-
buie să se gândească la viitorul fer-
mei şi al familiei sale.

Aşa că se ridică, iese afară cu an-
xietate şi îşi plantează seminţele. 
Vânturile vor bate, ploaia va cădea, 
soarele va străluci. În timp roadele 
vor creşte. El va reveni în casă mai 
fericit, cu roadele muncii sale în si-
guranţă în hambar.

Dacă nu ar fi putut să vizualizeze 
rezultatele nu ar fi semănat niciodată 
seminţele. Dacă nu ar fi ieşit din casă 
nu ar fi existat nici o recoltă. Aşadar 
trebuie şi noi să ne depăşim limitele 
confortabilului şi să ne realizăm ţelu-
rile, chiar şi atunci când ne este greu. 
Aşa ne vom pune şi noi amprenta. 
– Chris Hunt ■

va ori, până când, în 1870, a ajuns 
în locaţia prezentă. Aici a supravie-
ţuit la războaie, răzmeriţe, secete şi 
dezastre. Zona întinsă pe care se află 
grădina este acum o zonă cu mare 
potenţial imobiliar în centrul ora-
şului şi sunt sigur că unii ar vrea să 
o transforme în ceva mai profitabil, 
însă grădina a devenit un bun de 
valoare pentru comunitate şi este 
puţin probabil să fie cedată lăcomi-
ei. Dacă ar fi să porneşti în ziua de 
azi un proiect ca acesta, în această 
locaţie, ar fi o sarcină monumenta-
lă – dacă nu chiar imposibilă. Însă 
anticiparea lui Carey şi munca lui 
din greu în toţi acei ani a făcut po-
sibil ca astăzi oamenii să se bucure 
de puţin rai pe pământ.

M-a ajutat să-mi dau seama că 
ceea ce facem noi astăzi poate avea 

un impact uriaş asupra viitoru-
lui şi a generaţiilor care vor urma. 
Munca lui Carey în grădină arată 
ce moştenire putem lăsa în urma 
noastră. El şi-a urma viziunea şi a 
dat roade, atât literal cât şi figurativ 
vorbind. Uneori noi nu apreciem 
magnitudinea influenţei noastre. 
Fiecare suflet pe care îl atingem sau 
pe care îl ajutăm va avea un efect în 
lanţ de-a lungul anilor până în eter-
nitate, însă necesită săpat şi semă-
nat pentru ca acea primă sămânţă 
să formeze o grădină.

Curtis Peter van Gorder este 
scenarist şi coordonator de 
programe de mimă (http://
elixirmime.com/) în Mumbai, In-
dia, şi membru în organizaţia 
The Family International. ■
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Prima mea participare 
la festivalul rock Exit – 
ce se ţine anual pe lângă un castel 
minunat din Novi Sad, un frumos 
oraş sârbesc pe Dunăre – a fost de 
neuitat. Erau scene peste tot iar 
pe străzi era multă lume, corturi 
uriaşe răsunau cu tot felul de sti-
luri de muzică, arome de chevapi, 
o mâncare locală din carne, şi o 
atmosferă de frăţie, dezordine şi 
libertate. Dar o vreme am crezut 
că nu voi participa la toate acestea.

Eu şi un coleg voluntar din Da-
nemarca am venit din Bosnia pen-
tru a participa şi ne-am întâlnit în 
afara zonei festivalului cu câţiva 
colegi care organizează proiecte 
umanitare în Serbia şi Kosovo. 
Planul era să adune un grup de 
vreo 50 de voluntari care să folo-
sească muzica ca metodă de a cap-
ta atenţia tinerilor către dragostea 
lui Dumnezeu şi de a transmite 
mesaje anti-drog şi nonviolenţă.

Brăţara
verde

De Mila Nataliya A. Govorukha

Ni se promisese intrare gratui-
tă însă lucrul acesta nu s-a întâm-
plat. Administratorul ne-a oferit 
o reducere dar nu ne-a putut da 
gratuitate completă.

Eu şi colegul nu am ştiut ce 
să facem. Suma nu era mare însă 
fondurile noastre erau limitate. 
Dacă am fi plătit taxa de intrare 
am fi riscat să nu avem suficienţi 
bani pentru drumul de întoarce-
re; iar alternativa era să ne întoar-
cem imediat, fără să fi făcut nimic 
pentru ce venisem. Cât de mult îi 
invidiam pe cei ce purtau brăţările 
verzi care le dădeau accesul. 

Atunci ne-a abordat o feme-
ie pe care nu am mai întâlnit-o 
niciodată şi a intrat în vorbă cu 
noi. Când ne-am prezentat ea a 
exclamat: „Da, am auzit de mun-
ca voastră în Sarajevo! Trebuie să 
merg să iau ceva dar aţi putea aş-
teptat puţin?”

Doamna – Maria – s-a întors 

după câteva minute cu două bră-
ţări verzi, una pentru fiecare din-
tre noi. Punându-ni-le pe mână 
spuse: „Vroiam să cumpăr nişte 
suveniruri pentru acasă dar mai 
bine vă ajut pe voi să puteţi par-
ticipa”.

Acesta a fost doar începutul 
unui timp deosebit la festivalul 
Exit. Am cântat cântece pe stradă 
şi în pieţe, am distribuit literatură 
creştină, am participat la scenete 
cu mesaj, am discutat cu nenu-
măraţi oameni de toate vârstele 
şi naţionalităţile, ne-am rugat cu 
sute dintre ei şi am petrecut zile 
de neuitat cu prietenii.

Îi mulţumim Mariei pentru 
generozitatea ei care a făcut posi-
bil ca noi să putem participa.

Mila Nataliya A. Govorukha 
este profesoară de limba 
engleză şi voluntară cu un 
ONG în Kharkov, Ucraina. ■
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Au existat momente 
când am simţit că joc un 
joc în care pretind să fiu 
un om bun, spre exemplu când 
m-am oferit voluntar pentru proiec-
tele de ajutorare de după cutremurul 
şi tsunami-ul Tohoku din 2011 din 
Japonia. O parte din mine dorea 
sincer să ajut oamenii şi să schimb 
ceva în bine, dar pe de altă parte 
ştiam că era ceea ce trebuia să doresc 
să fac şi eram bucuros să fiu văzut ca 
un om care vrea să ajute.

În acel moment m-am implicat 
trup şi suflet în munca volunta-
ră. Mă simţeam bine să ajut. Mă 
simţeam şi mai bine să primesc 
laudele pentru asta. De aceea am 
început să mă întreb de ce alţii nu 
făceau atât de multe ca şi mine şi 
am început să fiu cam critic. Şi nu 
după mult timp lucrurile au înce-
put să se destrame.

Punctul culminant a fost într-o 

Pentru 
cine?
De Gene Kato

dimineaţă când, în mod ironic, 
am dormit mai mult. Trebuia să 
fiu şofer pentru un convoi care 
pleca spre Tohoku la 6 dimineaţa 
însă nu mi-a sunat ceasul deştep-
tător şi am fost trezit doar de un 
telefon frenetic la 6:15. Am sărit 
din pat şi cam buimac am început 
să mă pregătesc cât mai repede, 
întrebându-mă cum de am lăsat 
să mi se întâmple aşa ceva. Iubita 
mea îşi plănuise să vină şi ea dar 
pentru că eram în aşa mare grabă 
nu am mai aşteptat-o.

Pornind cu maşina am avut un 
sentiment că ceva nu era bine, dar 
şi o durere cumplită de cap şi o 
maşină plină de voluntari înfocaţi 
vorbind non-stop cu mine, aşa că 
am dat repede la o parte acel sen-
timent. Totuşi, după vreo oră de 
drum am primit o serie de SMS-
uri supărate care s-au terminat cu 
„Te urăsc”.

Am avut la dispoziţie cinci ore 
de condus în care să mă gândesc şi 
cu cât m-am gândit mai mult am 
ajuns la concluzia că şi eu mă uram 
pe mine. În lunile anterioare îi lăsa-
sem şi pe alţii „în urmă” fiindcă nu 
au putut ţine pasul sau pentru că 
doream să fiu singur în faţă.

În acea noapte mi-am sunat 
iubita şi mi-am cerut iertare şi 
am petrecut ceva timp vorbind 
cu Iisus, cerându-I şi Lui iertare. 
Îmi place să cred că în acea zi s-au 
schimbat câteva lucruri. Nu atât 
în ceea ce fac, ci în modul cum o 
fac. Am în continuare multe ţeluri 
însă vreau să le realizez aşa cum ar 
face-o Iisus, cu iubire şi bunătate. 
Numai aşa ceea ce eu construiesc 
va dăinui şi va însemna ceva. 

Gene Kato este membru în 
organizaţia The Family 
International în Japonia. ■
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Evrei 13:2 ne spune: „Să nu daţi uitării 
primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, 
fără să ştie, pe îngeri”.

Ştiam de copil versetul acesta şi îmi amintesc 
că îmi imaginam că oamenii din jurul meu erau 
îngeri deghizaţi, ceea ce mă motiva să încerc să mă 
port frumos în majoritatea cazurilor. Din păcate, 
pe măsură ce am crescut era mai uşor să par dură 
la exterior şi să-i ţin pe oameni la distanţă.

Însă când eram de 17 ani am avut o experienţă 
interesantă care a adus la viaţă acest verset şi altele 
despre bunătate. În acea perioadă familia mea locuia 
în Taiwan şi eu aveam programare la spital. Trebuia 
să mă întâlnesc cu tata ca să mă ajute să-mi traducă 
deoarece eu nu învăţasem atât de bine limba chine-
ză ca să înţeleg termenii medicali. Dar el întârzia şi 
mi-am dat seama că va trebui să mă descurc fără el, 
ceea ce era foarte intimidant pentru mine.

În timp ce mă chinuiam să completez un for-
mular în chineză un tânăr care vorbea fluent en-
gleza m-a întrebat dacă am nevoie de ajutor. Eram 
obosită şi stresată şi am reacţionat puţin deranjată 
şi distantă – însă aveam nevoie de ajutor, aşa că am 

Fie că este 
înger sau nu

De Sonia Purkiss

1. Coloseni 3:12

2. Vezi Tit 3:1-2.

acceptat, nerecunoscătoare.
După ce am terminat cu formularele tânărul 

m-a ajutat să găsesc etajul şi sala de aşteptare pentru 
programarea mea. Odată ce tânărul a plecat m-am 
simţit uşurată şi l-am sunat pe tata să-i spun unde 
să mă găsească, însă el tot nu a ajuns până să îmi 
vină mie rândul. Am intrat în cabinetul doctorului 
şi am întrebat dacă vorbeşte engleza, dar nu vorbea.

Mai frustrată ca niciodată eram pe cale să 
plec când uşa s-a deschis şi a apărut acelaşi tânăr, 
neanunţat, şi s-a oferit să traducă pentru mine. Şti-
am că ar fi trebuit să fiu recunoscătoare dar nu-mi 
puteam ascunde iritarea faţă de întreaga situaţie.

În sfârşit vizita s-a încheiat. „Ar fi mai bine să 
stau cu tine până apare tatăl tău, în caz că mai ai 
nevoie de ajutorul meu”, mi-a spus tânărul când 
ieşeam din cabinet. În loc să fac conversaţie cu el 
eu stăteam tăcută cu mâinile încrucişate.

Când a apărut tata a intrat foarte uşor în vorbă 
cu tânărul şi la plecare şi-au strâns mâna. Mi-am 
întins şi eu mâna însă tânărul s-a dat în spate şi 
şi-a ridicat mâinile. „Nu, nu, sunt doar bucuros că 
am putut ajuta”, a spus el.

În drum spre casă am avut suficient timp ca să 
regret atitudinea mea. De ce am fost aşa de nepoli-
ticoasă cu el? N-a fost vina lui că tata nu era acolo 
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să mă ajute şi a fost de fapt foarte frumos din partea 
lui că s-a implicat. Mi-am dat seama atunci că dacă 
el chiar fusese un înger atunci cu siguranţă că nu 
am fost amabilă cu el. În următoarele zile m-am 
gândit mult la întâmplarea aceasta – nu atât ca să 
decid dacă fusese un înger sau nu, ci mai degrabă 
la modul general cum îi tratez eu pe oameni.

Vezi tu, nu contează dacă acel tânăr a fost sau 
nu un înger. Acest eveniment m-a ajutat să-mi 
amintesc că fiecare om merită să fie tratat cu bu-
nătate şi  cu respect indiferent cine este sau cum 
ne simţim noi. În cazul meu tânărul s-a abătut din 
drumul lui ca să mă ajute iar eu l-am răsplătit cu 
răceală şi rezervare. Nici măcar nu l-am întrebat 
cum îl cheamă.

Cât m-ar fi costat să fiu bună şi să-i arăt recu-
noştinţă, aşa cum ar fi făcut Iisus? Poate că doar 
puţin din mândria mea.

Sper să mă mai întâlnesc cu acest tânăr ca să 
pot să-mi cer scuze şi să-i spun cât de rău îmi pare 
pentru modul cum m-am comportat; însă de cele 
mai multe ori nu ni se dă o a doua şansă, cum nu 

mi s-ar da nici mie. Ce aş putea totuşi face este să 
las acea întâmplare să mă schimbe, astfel încât data 
viitoare, cu o altă persoană, într-o altă situaţie, să 
mă comport mai bine.

Chiar dacă alţii sunt nepoliticoşi şi chiar gro-
solani, ceea ce nu a fost cazul în situaţia mea, Cu-
vântul lui Dumnezeu ne sfătuieşte să „[ne îmbră-
căm] cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu 
smerenie, cu blândeţe, cu îndelungă răbdare”1 în 
interacţiunea noastră cu ceilalţi. Bunătatea noastră 
faţă de alţii nu ar trebui să depindă de modul cum 
ne tratează ei pe noi.

De mult nu mai caut îngeri deghizaţi (deşi ar fi 
distractiv să ştiu dacă am întâlnit vreunul sau nu!), în 
schimb mă concentrez să încerc să urmez exemplul 
lui Iisus de a fi pregătită să fac bine, de a nu vorbi urât 
de nimeni, de a fi prietenoasă şi atentă şi întotdeauna 
amabilă cu toţi2 – fie că sunt îngeri sau nu.

Sonia Purkiss administrează site-ul 
creştin pentru tineri Just1Thing  
(http://just1thing.com/). ■
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Să arătăm prin fapte 
dragostea lui Dumnezeu 
celor pe care El ni-i scoate în cale în 
fiecare zi stă la baza vieţii creştine. 
Scriind despre asta apostolul Pavel a 
mers până acolo încât să spună: „dra-
gostea lui Hristos mă constrânge”1 
să fac lucrul acesta. Indiferent de 
modalitatea în care Dumnezeu ne 
călăuzeşte pe fiecare dintre noi cum 
să atingem partea noastră de lume 
cu dragostea Sa, El ne-a chemat să 
fim „lumina lumii” şi „să lumineze şi 
lumina [noastră] înaintea oamenilor, 
ca ei să vadă faptele [noastre] bune 
şi să slăvească pe Tatăl [nostru], care 
este în ceruri”.2

De-a lungul secolelor – de fapt 
chiar de la începuturile creştinis-
mului – creştinii au sensibilizat 
lumea prin faptul că au fost cunos-
cuţi ca „o forţă a binelui” în comu-
nităţile lor. Chiar şi atunci când 

O lumânare 
într-un sfeşnic
De Peter Amsterdam, adaptare

alţii nu au îmbrăţişat credinţa creş-
tină şi nu le-au înţeles religia, sau 
când creştinii au fost persecutaţi şi 
vorbiţi de rău, faptele lor bune au 
strălucit puternic înaintea tuturor 
oamenilor încât oamenii au dorit 
să ştie ce îi făcea aşa de diferiţi faţă 
de restul societăţii. După cum a 
sfătuit apostolul Pavel: „Să aveţi o 
purtare bună în mijlocul Neamu-
rilor, pentru ca cei ce vă vorbesc de 
rău ca pe nişte făcători de rele, prin 
faptele voastre bune pe care le văd, 
să slăvească pe Dumnezeu”.3

Încercând şi noi să oferim o 
mână de ajutor în comunitatea 
noastră locală; sprijinindu-i spi-
ritual sau practic, sau în ambele 
feluri, pe cei pe care Dumnezeu 
ni-i scoate în cale; dacă ne facem 
partea să ducem dragostea Lui al-
tora şi să le îmbunătăţim vieţile 
în orice fel putem, prin acestea 
exemplul nostru bun va creşte şi 
va servi drept „o lumânare într-un 
sfeşnic”.4

Ajutându-ne vecinii şi traducând 
credinţa noastră în fapte tangibile 
care exprimă dragostea şi grija 

noastră, putem fii exemple vii ale 
iubirii lui Dumnezeu. Chiar dacă 
tu nu ai foarte mult timp şi multe 
resurse, totuşi poţi să te preocupi de 
comunitatea ta şi să iei iniţiativa în a 
rezolva o nevoie, în a te arăta solidar 
atunci când este posibil şi interesat 
de bunăstarea şi de calitatea vieţii 
altora. Astfel vei pune dragostea lui 
Dumnezeu în acţiune. 

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

1. 2 Corinteni 5:14, traducere din Biblia în  

 limba engleză

2. Matei 5:14,16

3. 1 Petru 2:12

4. Matei 5:15

Tratează-i pe toţi cu politeţe, 
chiar şi pe cei care se poartă 
urât cu tine. Şi asta nu datori-
tă faptului că ei sunt buni, ci 
pentru că tu eşti bun. 
– Autor necunoscut

Cea mai mică faptă de bună-
tate valorează mai mult de-
cât cele mai mari intenţii. 
– Kahlil Gibran (1883–1931)
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Vecina mea, Martha, a tre-
cut la cele sfinte săptămâna aceasta 
după o lungă luptă cu boala emfi-
zem pulmonar. Îmi va lipsi şi m-am 
gândit mult la ea în ultimele zile.

Când eu şi soţul meu, Dan, 
ne-am mutat în cartier Martha 
ne-a invitat la un ceai şi prăjiture-
le. Am stat în sufrageria ei imacu-
lată şi am povestit despre familia 
noastră şi despre munca voluntară 
pe care o făceam în Mexic. Mă 
simţeam ca acasă la ea şi eram re-
cunoscătoare să am o vecină pre-
cum Martha care se preocupa să 
ne facă să ne simţim bineveniţi.

În ultimii opt ani m-am uitam 
aproape zilnic pe fereastră şi am 
spus o rugăciune pentru Martha. 
Mă simţeam responsabilă să mă 
preocup de ea şi să fiu acolo dacă 
avea nevoie de mine.

Pentru că, vezi tu, Martha era 
singură. Nu avea copii iar soţul îi 

murise deja. În ultimul an o ducea 
tot mai rău cu sănătatea iar Dan 
îi lua în fiecare dimineaţă ziarul şi 
i-l lăsa la uşă, ca să-i fie mai uşor 
să-l ia. Într-o zi i-am observat gră-
dinarul tunzându-i peluza. Apoi 
zgomotul a devenit mai puternic 
şi mi-am dat seama că tundea şi 
peluza noastră. Martha mi-a făcut 
semn cu capul din uşă ca şi cum 
vroia să-mi spună că ne mulţu-
meşte pentru bunătatea lui Dan.

Eu admiram grădina impeca-
bilă a Marthei şi a fost o onoare 
pentru mine când m-a rugat să am 
grijă să-i ud florile cât a fost pleca-
tă într-o vacanţă. Plantele Marthei 
erau copilaşii ei. Le dădea dragoste 
şi grijă iar ele creşteau din plin.

Ieri a fost pe aici cea mai bună 
prietenă a Marthei. Am vorbit 
câteva minute şi ea mi-a explicat 
că Martha luase un împrumut iar 
acum banca va veni să-i ia casa. 

De Joyce Suttin

Am întrebat-o ce se va întâmpla 
cu plantele şi ea m-a sfătuit să le 
iau eu şi să am grijă de ele deoarece 
odată ce vor veni cei de la bancă şi 
vor sigila proprietatea plantele se 
vor pierde. Din nou m-am simţit 
onorată. Plantele Marthei îi adu-
seseră atâta bucurie iar acum mă 
vor bucura pe mine şi familia mea.

Martha m-a învăţat multe şi 
vreau să mă asigur că moştenirea 
ei de bunătate şi prietenie, pre-
cum plantele ei, va trăi mai depar-
te. În viitor voi face şi eu ca ea, 
să întâmpin vecinii noi. Nu mă 
voi băga cu forţa în vieţile lor dar 
le voi aduce la cunoştinţă să sunt 
disponibilă dacă au nevoie de ori-
ce. Cu toţii avem nevoie uneori de 
un vecin bun.

Joyce Suttin este profesoa-
ră şi scriitoare şi trăieşte 
în San Antonio, USA. ■

Amintindu-mi de 
Martha
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A fi sănătos nu se 
întâmplă automat. Cere 
efort şi, de asemenea, de cele mai 
multe ori implică şi unele sacrifi-
cii, reorganizarea unor priorităţi şi 
renunţarea la unele lucruri care, 
deşi sunt plăcute nu sunt bune 
pentru noi. Sănătatea de durată este 
o investiţie de o viaţă, însă totuşi 
este o investiţie înţeleaptă. Este mai 
bine să investeşti câte puţin în fie-
care zi pentru întărirea trupului tău, 
decât să-l neglijezi iar apoi să suferi 
de probleme serioase de sănătate. 

În ceea ce priveşte sănătatea, 
precum şi în alte chestiuni de via-

Valoare unei vieţi 
sănătoase

ţă, Dumnezeu nu va face pentru 
noi ceea ce noi putem face şi ar 
trebui să facem noi singuri. El se 
aşteaptă de la noi să ne îngrijim 
de trupul nostru şi nu va elimina 
consecinţele negative atunci când 
am fi putut lua decizii mai bune în 
ceea ce priveşte sănătatea noastră 
dar nu le-am luat.

reguli de bază
Din fericire Dumnezeu a for-

mulat câteva reguli clare pentru 
a ne menţine sănătatea. Acestea 
se încadrează în trei categorii de 
bază: spiritual, emoţional şi fizic. 

Cheia pentru aspectul spiritual 
este să stăm aproape de Dumne-
zeu, să aflăm care este planul Său 
pentru vieţile noastre iar apoi să 
îl urmăm pe cât putem de bine. 
Cheia pentru aspectul emoţional 
este să păstrăm o atitudine poziti-
vă, ceea ce reduce stresul, îngrijo-
rarea, teama şi alte emoţii negati-
ve, care toate ne afectează sănăta-
tea şi fericirea. Aspectul fizic este 
în principiu rezumat în motoul: 
„Mănâncă adecvat, dormi adec-
vat, fă efort fizic adecvat”. Unii 
experţi se referă la acestea trei ca 
la cei trei piloni ai sănătăţii fizice.

De Maria Fontaine, adaptare
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un program personalizat
Regulile de bază sunt univer-

sale, însă datorită proceselor de 
îmbătrânire şi a faptului că trupul 
uman are o varietate largă de for-
me, iar oamenii o varietate largă 
de preferinţe personale, şi soluţia 
poate să difere de la persoană la 
persoană. Apoi fiecare persoană 
are nevoie, în timp, de schimbări, 
sau intervin alţi factori. Deci, cum 
vei şti ceea ce este bine pentru 
tine? Multe „surse de renume” 
oferă informaţii şi sfaturi contra-
dictorii, iar uneori un anumit tip 
de dietă este foarte promovată o 
perioadă, ca apoi să ajungă să fie 
discreditată. Programul cui să îl 
urmezi? Doar Creatorul tău ştie 
ce este cel mai bine pentru tine şi 
vrea să lucreze împreună cu tine ca 
să-ţi atingi starea optimă de sănă-
tate.

De ce nu L-ai ruga pe El să-ţi 
arate ce să schimbi în dieta ta sau 
în rutina de exerciţii fizice? O 
modalitate prin care El îţi arată 
lucrul acesta este prin trupul tău. 
Spre exemplu, dacă te doare ceva 
şi problema se agravează s-ar putea 
să fie un semn că exagerezi sau că 
nu faci corect un anumit exerciţiu 
fizic.

 
Să te ţii în formă este un 

mod de viaţă
Scopul este de a ne crea obi-

ceiuri trainice pentru o viaţă, 
de a urma o dietă corectă, de a 
dormi şi a exersa adecvat, şi nu 
doar pentru câteva zile sau câteva 
săptămâni până ce pierdem câ-
teva kilograme sau ajungem la o 
mărime mai mică la haine. Până 

nu remediem obiceiurile proaste 
care ne-au dus la acele kilograme 
în plus, ele vor apărea din nou. 
Iată de ce curele de slăbire şi pro-
gramele de exerciţii fizice care 
promit rezultate rapide rămân 
în mare parte fără succes: ele se 
concentrează numai asupra alege-
rilor de moment şi nu asupra mo-
dului de viaţă, al alegerilor care 
pot aduce schimbări de durată. 
În unele situaţii ai nevoie de un 
program de scurtă durată pentru 
a te însănătoşi, sau a pierde din 
greutate, însă apoi trebuie să-ţi 
formezi obiceiuri sănătoase, de 
lungă durată, dacă vrei să menţii 
ceea ce ai câştigat.

Dacă eşti serios şi vrei să treci 
pe un mod de viaţă sănătos, 
atunci prima întrebare pe care 
trebuie să ţi-o pui este: „Cum 
îmi pot face o rutină zilnică din a 
mânca, a dormi şi a exersa adec-
vat? Ce trebuie să schimb în men-
talitatea mea sau în modul meu 
de viaţă?” şi „Care este programul 
cel mai adecvat pentru mine?”

Îţi ia multă hotărâre, studiu 
şi planificare să-ţi schimbi obice-
iurile proaste legate de sănătatea 
ta, însă rezultatele pe care le vei 
obţine vor fi o răsplată care te va 
motiva în continuare; te vei simţi 
mult mai bine şi atunci vei dori 
să continui cu ceea ce te face să te 
simţi aşa de bine.

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

„Să mănânci adecvat” se rezu-
mă, în principiu, la câteva sfaturi 
de bază – simple, însă nu întot-
deauna uşoare. Ai nevoie de ho-
tărâre şi planificare să-ţi schimbi 
obiceiurile proaste în ceea ce pri-
veşte dieta, dar vei fi surprins când 
vei vedea ce uşor poţi dezvolta un 
apetit pentru mâncăruri sănătoase 
şi poţi pierde apetitul pentru cele 
nesănătoase.

„Să dormi adecvat” pare sufici-
ent de simplu, însă mulţi oameni 
încearcă să funcţioneze cu un defi-
cit de somn. Este adevărat că uno-
ra le este suficient mai puţin somn 
decât altora, totuşi tensiunea vie-
ţii moderne ne împinge pe mulţi 
dintre noi să încercăm să realizăm 
mai multe prin scurtarea somnu-
lui necesar trupului nostru ca să 
rămână sănătos. Este o atitudine 
greşită, deoarece, de fapt, atunci 
când suntem odihniţi suntem mai 
productivi.

Pentru cei care nu au obiceiul 
de a face exerciţii fizice, acest aspect 
este şi mai uşor de neglijat. Cel mai 
greu de neglijat este somnul, pen-
tru că efectul lipsei de somn se sim-
te imediat. Pe de altă parte, precum 
efectul unei diete necorespunză-
toare, efectele negative ale lipsei de 
exerciţii fizice apar mai încet. Exer-
ciţiile ajută trupul să se cureţe şi să 
se repare. De asemenea, întăreşte 
muşchii, oasele şi organele inter-
ne, sporeşte capacitatea sistemului 
imunitar şi ne ajută să menţinem o 
greutate acceptabilă. Nu există ce-
lulă vie în organismul nostru care 
să nu beneficieze într-un fel sau 
altul de exerciţiile fizice corespun-
zătoare regulate.
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Era o zi monotonă şi 
ploioasă iar eu stăteam la 
geamul unei mici case de 
cărămidă din Leicester, 
Anglia, şi urmăream cum ploaia 
se scurgea pe geam sub forma unor 
mici firicele de apă. Un prieten m-a 
lăsat să stau în casa lui cât el era 
plecat ca eu să pot ajuta să îngrijesc 
o rudă bolnavă pe moarte. Până la 
spitalul Leicester Royal Infirmary 
făceam o jumătate de oră cu auto-
busul şi acolo îmi petreceam cam 
în mare parte ziua.

Economisisem bani ca să pot 
să-mi iau 2 săptămâni de conce-
diu fără plată şi am calculat şi încă 
câteva zile în plus dacă ar fi fost 
nevoie să stau mai mult până ce o 
altă rudă putea veni în locul meu. 
Totuşi cele două săptămâni s-au 
făcut trei şi ruda respectivă tot 
întârzia. Banii mi se împuţinau şi 
am început să mă îngrijorez.

În acea seară mi-am sunat priete-
na, Myriam, şi i-am explicat situaţia.

„Am să vin şi eu!” mi-a spus ea. 
„Pot să-mi iau o săptămână de con-
cediu şi sunt bucuroasă să fiu alături 
de tine”.

În seara următoare am luat-o pe 
Myriam de la autogară. Ploua cu gă-
leata dar eram aşa de bucuroasă să o 
văd că nici nu am prea observat ploa-
ia. Sosirea ei era răspunsul la rugăciu-
nile mele şi am simţit cum Dumne-
zeu, prin prezenţa ei, îşi întinde mâna 
spre mine şi spre ruda mea bolnavă.

Myriam m-a ajutat nu numai fi-
nanciar – ea făcea cumpărăturile şi a 
închiriat o maşină, ceea ce ne-a uşu-
rat drumul până la spital şi înapoi 
şi ne-a permis să o scoatem pe paci-
enta noastră în mici plimbări – dar 
m-a susţinut şi moral. După ce am 
văzut zi de zi suferinţa din secţia de 
oncologie eram epuizată emoţional.

„Cum aş putea să te răsplătesc vre-

odată?” am întrebat-o pe Myriam 
când ne-am luat rămas bun.

„Nu-ţi face griji pentru asta! 
Mă bucur că te-am putut ajuta”.

Când am crezut că nimeni nu 
observă situaţia mea disperată 
Dumnezeu mi-a arătat că El a ob-
servat, atingând inima unui pri-
eten care a răspuns şi mi-a venit 
în ajutor. Această experienţă mi-a 
reamintit cât de mult bine mai 
există în atât de mulţi oameni.

Următoarea dată când Dumne-
zeu mă va îndemna în inimă să fiu 
„bunul samaritean” pentru cineva 
ştiu că voi fi mai inspirată să răs-
pund acestei chemări amintindu-mi 
cât de mult a însemnat pentru mine 
ajutorul pe care mi l-a dat Myriam.

Iris Richard este consilieră 
în Kenya, unde este activă 
în comunitate şi în muncă 
voluntară din 1995. ■

Când nimeni nu observă
De Iris Richard
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Este puţin probabil să 
avem şi noi chemarea lui 
Avraam de a fi părintele 
unei naţiuni.1 Nu sunt mulţi 
dintre noi cei care să aibă puterea 
lui Samson, să-i pedepsim pe cei 
ce fac rău.2 Rar se întâmplă ca 
cineva să primească responsabi-
litatea, precum Estera, de a păzii 
o naţiune.3 Iar majoritatea dintre 
noi nu avem neînfricarea profetului 
Daniel de a ne risca viaţa şi trupul 
pentru credinţa noastră,4 sau chiar 
energia apostolului Pavel, care a 
evanghelizat aproape întreaga lume 
cunoscută a zilelor sale.5

Majoritatea dintre noi suntem 
mai mult precum acei indivizi fără 
nume din evanghelii, bărbaţi şi fe-
mei care au stat pe iarbă şi L-au 
ascultat pe Iisus, s-au bucurat de 
prânzul de pâine şi peşte şi, plini 
de speranţă, au lăsat cuvintele Sale 
să le pătrundă în inimă şi să le 
schimbe vieţile.6 El ne-a dat multe 
de gândit, asta cu siguranţă.

Nu trebuie să facem ceva ie-
şit din comun sau vădit cu viaţa 
noastră pentru ca ea să merite. 
Secretul constă în a găsi care este 
chemarea lui Dumnezeu pentru 
noi şi cum putem să o împlinim 
cât mai bine. Unele din vieţile cele 
mai semnificative se pot clădi pe 
lucruri mărunte făcute în nenu-
mărate modalităţi mărunte.

Dragă Doamne, dă-mi credinţă 
să cred, dragoste să-i pun pe alţii 
înaintea mea, încredere să împart 

cu cei în nevoie, tărie să fac ceea ce 
trebuie făcut, răbdare să mă ofer să 
ascult şi bunătate să iau aminte la 
cei din jurul meu.

Aş dori să fiu un om mai altru-
ist şi mai grijuliu, ca Tine. Te rog 
să vii în viaţa mea şi să mă umpli 
cu Duhul Tău de dragoste, ca să pot 
învăţa să mă gândesc mai mult la 
alţii. Ajută-mă să trăiesc o viaţă 
care să merite să fie trăită, nu nea-
părat prin realizări măreţe, ci prin 
multe fapte mărunte de iubire şi 
pline de semnificaţie, zi de zi – nu 
pentru glorie sau răsplată, ci pen-
tru că doresc să-Ţi urmez exemplul, 
căci Tu eşti cel care a mers peste tot 
făcând bine.7

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

1. Vezi Geneza 12.

2. Vezi Judecători 6.

3. Vezi Estera 4.

4. Vezi Daniel 6.

5. Vezi Fapte 13-15,18.

6. Vezi Matei 14.

7. Vezi Fapte 10:38.

O  v i aţă  c a r e  m e r i tă  t r ă i tă
Momente de linişte

Nu toţi putem face lucruri mari. Însă putem face lu-
cruri mici cu multă dragoste. 
– Autor necunoscut, atribuită adesea Maicii Tereza 
(1910-1997)

Nu este olarul stăpân pe lutul lui, ca din aceeaşi frămân-
tătură de lut să facă un vas pentru o întrebuinţare de 
cinste şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară? 
– Romani 9:21

De Abi May
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De la Iisus cu dragoste

Fă-ţi t imp 
pentru oameni 

Este uşor să fii o persoană bună şi totuşi să 
rămâi învăluit în propriul tău univers. De altfel, 
ai atât de lucru şi multe alte responsabilităţi de 
care să te îngrijeşti. Nu este de mirare că nu ai 
timp să te interesezi şi de alţii.

Când am fost pe pământ, am fost şi Eu 
foarte ocupat, în special în perioada activităţii 
Mele publice. N-am avut decât vreo trei ani şi 
jumătate la dispoziţie pentru a-Mi împlini mi-
siunea, cu toate acestea mi-am făcut timp pen-
tru oameni – chiar şi pentru unii despre care 
alţii credeau că nu merită să-Mi pierd timpul 
cu ei. I-am lăsat pe copii să vină la Mine. Am 
vorbit cu femeia samariteană la fântână. L-am 
observat pe Zacheu în copac şi l-am întrebat 
dacă pot petrece seara împreună cu el în casa 

lui. Mi-am făcut timp să încurajez personal mii 
de oameni – atât de multe conversaţii, aproape 
în fiecare zi, că n-au mai apucat să fie scrise în 
Evanghelii, însă fiecare a avut un impact asupra 
vieţii cuiva. Dacă Eu am putut să Mă opresc şi 
să arăt puţină dragoste, puţină bunătate şi înţe-
legere celor din jurul Meu, atunci şi tu o poţi 
face.

Arătând dragoste prin lucruri mărunte, Eu 
voi turna dragostea Mea asupra ta, încât vei 
avea şi mai mult de dat şi te vei bucura şi tu mai 
mult. Vei descoperi că această dăruire „în plus” 
nu este în realitate nici un sacrificiu. Eu mă voi 
revanşa faţă de tine prin inspiraţie şi binecu-
vântări nemăsurate, tot aşa şi cei cărora le-ai dat 
din timpul tău.


