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

Mini-luMi
Schimbă micro-cosmosul tău

Apa
Influenţa unui copil

Paştile – ieri, azi şi mâine
Ce înseamnă învierea



N ota  e d i to ru lu i
Cum  să  depăşe şt i  si t uaţ i i l e 
de  cr i z ă

Te îngrijorezi pentru viitorul tău şi al celor dragi 
ţie? Simţi că parcă toată lumea ta s-a prăbuşit peste 
tine? Te simţi neputincios, deprimat, izolat sau 
singur?

Dacă da, să ştii că nu eşti singur. Din păcate oameni din întreaga lume 
se confruntă cu aceste provocări. Iar Evangheliile ne spun că ucenicii lui 
Iisus au trecut şi ei prin asemenea incertitudini şi temeri imediat după ce El 
a fost executat. (Dacă te întrebi cum era să fii unul din ucenicii lui Iisus în 
zilele dinaintea dimineţii de Paşti cred că vei găsi foarte interesant articolul 
lui Peter „Paştile – ieri, azi şi mâine” din paginile 10-12 din această revistă.)

În cazul lor soluţia a fost să conştientizeze că Stăpânul lor era încă în 
preajmă şi că puteau să se bazeze în continuare pe El tot aşa cum o făcuseră 
şi până atunci. Le-a luat ceva timp să înţeleagă lucrul acesta, însă când l-au 
văzut pe Hristos înviat aceasta le-a schimbat modul în care priveau lucrurile 
şi le-a confirmat faptul că El era suficient de puternic ca să le dea tot ajutorul 
de care aveau nevoie.

Acelaşi lucru este valabil şi astăzi. Iisus nu a promis că totul va merge lin 
în viaţa noastră, sau că nu vom avea de înfruntat probleme şi obstacole. Însă 
a promis că nu ne va părăsi.1 Şi că ne va iubi mereu.2 Calea noastră s-ar putea 
să nu fie uşoară3 însă nu călătorim singuri.

Dacă nu lăsăm ca încercările şi momentele dificile să ne copleşească ci, în 
schimb, le folosim ca să ne întărească legătura cu Cel care ne poate da speran-
ţă, bucurie şi pace4 vom trece prin dificultăţile şi momentele de criză personale 
mai puternici ca oricând, tot aşa cum s-a întâmplat şi cu ucenicii lui Iisus.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Vezi Matei 28:20; Evrei 13:5.

2. Vezi Ioan 14:21.

3. Vezi Ioan 16:33.

4. Vezi Romani 15:13.
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Îmi amintesc că am 
învăţat despre cuvântul 
„micro-cosmos” când eram 
în clasa a V-a. Ca temă de casă 
profesoara ne-a dat o sfoară de un 
metru lungime şi ne-a cerut să facem 
cu ea un cerc pe pământ. Apoi trebuia 
să ne uităm la toate câte erau în cerc, 
să le studiem şi să vedem ce trăia în 
mini-lumea noastră.

De atunci am rămas fascinată 
de lumile de dimensiuni mici. Pe-
treceam ore în şir pe iarbă creând 
obiecte pentru furnici şi gângănii. 
Am făcut scăunele din frunze şi ro-
chiţe din petale. Am făcut drumuri 
şi căsuţe din crenguţe. Dar în cea 
mai mare parte doar stăteam şi le 
priveam.

Aveam tot timpul sfoara cu 
mine şi dintr-o dată am început 
să văd lumea cu alţi ochi. Peluze, 

cărări cu pietriş, borduri de piatră 
acoperite cu covoare de muşchi – 
tot ce trebuia era să fac un cerc şi 
puteam crea o lume nouă. Ei bine, 
nu chiar să o „creez”, însă puteam 
modifica lumea existentă şi puteam 
încerca să o îmbunătăţesc.

Azi aud la ştiri de diferite tra-
gedii şi îmi vine să plâng. Ascult 
dezbateri politice şi mă întreb dacă 
oamenii vor ajunge vreodată la vreo 
înţelegere, sau dacă sunt atât de ab-
sorbiţi de argumentele lor încât nu 
vor vedea niciodată şi lucrurile pe 
care le au în comun.

Mi-aş dori să pot schimbat lu-
mea. Aş dori să o pot face un loc 
mai curat şi mai frumos. Aş dori 
să pot opri războiul şi violenţa. Aş 
dori ca binele să umple într-adevăr 
pământul. Am meditat asupra aces-
tor lucruri chiar azi, când îmi fă-

ceam plimbarea de dimineaţă. Apoi 
mi-am amintit de fetiţa dintr-a V-a 
şi mi-am dat seama că deşi eu nu 
pot schimba toată lumea, totuşi pot 
face mica mea lume să fie un loc 
mai bun. Nu pot schimba inimile 
tuturor oamenilor însă pot influen-
ţa omul de lângă mine.

Eu pot crea un micro-cosmos de 
pace într-o lume agitată. Pot face 
căminul meu un refugiu de calm 
în mijlocul furtunii. Pot contribui 
ca lucrurile din jurul meu să fie mai 
frumoase. Poate că Dumnezeu nu 
mi-a dat o lume imensă de schimbat, 
însă pot schimba lumea mea micuţă 
găsind modalităţi de a o umple în fi-
ecare zi cu dragostea lui Dumnezeu.

Joyce Suttin este profesoară 
şi scriitoare şi trăieşte în 
San Antonio, USA. ■

Mini–lumi
De Joyce Suttin
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Într-o serie de experi-
mente făcute cu câţiva 
ani în urmă, unor câini li se 
dădea comanda „scutură” şi de obi-
cei erau bucuroşi să o asculte atâta 
timp cât primeau o recompensă. 
Însă cercetătorii au observat că, dacă 
unii câini vedeau că alţii primeau 
recompensa iar ei nu atunci înce-
peau să ezite să mai asculte, ca apoi 
să nu mai coopereze deloc. Câinii 
ştiau când nu erau trataţi corect şi 
nu le plăcea lucrul acesta.1 Dacă 
chiar şi câinii înţeleg când ceva nu 
este drept, cu atât mai mult ştiu 

Ca pentru 
IIsus

oamenii când sunt trataţi nedrept! 
Deuteronom 25:13-14 ne aver-

tizează: „Să n-ai în sacul tău două 
feluri de greutăţi, una mare şi alta 
mică. Să n-ai în casă două feluri 
de efă[unitate de măsură], una 
mare şi alta mică”. Foarte simplu, 
Dumnezeu spune: „Tratează-i pe 
oameni corect şi nu-i înşela”. Dar 
cred că există şi o aplicare mai lar-
gă a acestui sfat.

De câte ori nu umblăm cu 
două feluri de greutăţi în buzunar? 
De câte ori nu suntem mai buni 
cu cei de care ne pasă şi mai pu-
ţin buni cu cei cu care ne este mai 
greu să ne înţelegem sau pe care 
nu-i cunoaştem aşa de bine? De 
câte ori nu îi favorizăm pe unii şi 
suntem indiferenţi faţă de alţii?

Oferim un zâmbet şi un cu-
vânt bun unui prieten dar întoar-
cem spatele colegului enervant.

Suntem gata să ajutăm un pri-

eten când are nevoie dar încercăm 
să nu vedem persoana fără adăpost 
de la colţul străzii.

Deşi există motive pentru care 
nu este posibil să dăruim, sau să-i 
ajutăm, sau să-i tratăm pe toţi la 
fel, în fiecare situaţie, totuşi, de 
multe ori, cădem pur şi simplu 
pradă parţialităţii. În loc să ne în-
trebăm: „De ce l-aş ajuta pe acel 
om?” sau „De ce i-aş arăta bunăta-
te?”, ar trebui să ne întrebăm „De 
ce nu aş face-o?”

Deşi, spre exemplu, pare logic 
să presupunem că Iisus a avut o 
relaţie mai strânsă cu ucenicii Săi 
decât cu alţi oameni, când ne ui-
tăm la viaţa Sa observăm că El i-a 
tratat pe toţi – de la oficialii oa-
meni ai legii până la leproşii pro-
scrişi, de la liderii religioşi până la 
simplii zilieri – cu respect şi consi-
deraţie. Şi chiar mai impresionant 
de atât, cu corectitudine şi bună-

1. „Studiile descoperă: câinii înţeleg 

nedreptatea şi devin geloşi” 

(http://www.npr.org/templates/

story/story.php?storyId=97944783)

2. Sursa: http://www.wright-house.

com/religions/christianity/mother-

teresa.html

3. Vezi Matei 25:45.

De Marie Story

4 5

http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97944783)
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=97944783)
http://www.wright-house.com/religions/christianity/mother-teresa.html
http://www.wright-house.com/religions/christianity/mother-teresa.html
http://www.wright-house.com/religions/christianity/mother-teresa.html


tate până şi faţă de cei care nu s-au 
purtat frumos cu El, cei care L-au 
abuzat şi şi-au bătut joc de El şi 
chiar faţă de cei care L-au ucis!

În cazul meu am descoperit 
că îmi este greu să fiu imparţi-
ală, deoarece asta implică să uit 
complet de mine. Ne stă în firea 
umană să calculăm şi să cântă-
rim mereu lucrurile în mintea 
noastră ca să vedem ce primim 
în schimb din fiecare investiţie 
a timpului şi a sufletului nostru. 
Suntem din fire înclinaţi spre 
parţialitate către cei care s-ar pu-
tea să ne întoarcă mai degrabă 
bunăvoinţa, favoarea sau bună-
tatea. Dacă s-ar putea să nu pri-
mim nimic atunci suntem mai 
înclinaţi să nu ne implicăm.

Maica Tereza este unul dintre 
acei oameni care nu calcula în 
felul acesta. Ea a dăruit celor mai 
săraci dintre săraci – cei care nu 

aveau nimic să-i ofere în schim-
bul a ceea ce ea le dăruia. Ea a 
interacţionat şi cu celebrităţi şi cu 
oameni de stat, iar ceea ce m-a ui-
mit despre viaţa ei este că ea trata 
fiecare om cu acelaşi fel de respect 
şi dragoste. Ea nu îi trata mai bine 
pe cei pe care lumea îi numeşte 
„importanţi”.

Într-o zi ea l-a întrebat pe un 
episcop care era în vizită: „Aţi dori 
să-L vedeţi pe Iisus?”. Apoi l-a dus 
să vadă un om întins pe o saltea 
neagră. Omul era bolnav şi sfrijit 
iar trupul îi mişuna de paraziţi.

Maica Tereza a îngenuncheat 
şi l-a îmbrăţişat pe sărmanul om 
sub privirile uimite ale episcopu-
lui. Ea l-a ţinut pe om aproape 
şi a spus: „Iată-L. N-a spus El că 
Îl vei găsi în cel mai sărman om 
de pe pământ?”.2 Maica Tereza a 
considerat că toţi oamenii merită 
în egală măsură să primească dra-

goste deoarece ea Îl vedea pe Iisus în 
fiecare dintre ei.

Iisus a spus că orice facem (sau 
nu facem) pentru chiar şi cel mai 
„neînsemnat” om, facem (sau nu 
facem) pentru El.3 Rar se întâm-
plă ca noi să fim chemaţi să iubim 
în condiţii fizice atât de extreme 
precum a avut de înfruntat Maica 
Tereza; noi avem de-a face mai de-
grabă cu răutatea oamenilor, sau 
cu prejudecăţile sau indiferenţa 
noastră. Însă indiferent de pro-
vocările cărora le facem faţă, dra-
gostea necondiţionată ar trebui să 
fie ţinta noastră, pentru ca atunci 
când Iisus ne va spune: „Ceea ce ai 
făcut pentru alţii, ai făcut pentru 
Mine” să o facă cu bucurie.

Marie Story este ilustratoa-
re şi designer independent şi 
membră în organizaţia The 
Family International în USA. ■
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două mii o sută! Nu este o dată, ci un 
număr. Bono, solistul trupei rock U2, cunoscut 
pentru campaniile sale împotriva sărăciei, spune 
că de atâtea ori se vorbeşte în Scripturi despre 
sărăcie: „Este un număr mare”.1 În introducerea 
la Biblia Despre Sărăcie Şi Dreptate,2 Societatea 
Biblică adaugă: „Grija pentru săraci şi accentul pe 
un comportament corect şi drept se evidenţiază 
ca un fir roşu pe tot parcursul Bibliei. Acestea 
stau la baza legilor din Vechiul Testament şi se fac 
auzite în cuvintele profeţilor; fac parte din esenţa 
a tot ceea ce Iisus a spus şi a făcut şi influenţează 
acţiunile tuturor celor ce L-au urmat pe El.”

Ferice de cel ce îngrijeşte de cel sărac! Căci în 
ziua nenorocirii Domnul îl izbăveşte. 
– Psalmul 41:1

Toţi avem de-a face cu săraci în multe feluri. 
Să nu le întoarcem niciodată spatele, oriunde 
i-am afla. Fiindcă atunci când întoarcem spatele 
săracilor Îi întoarcem spatele lui Iisus Hristos. 
– Maica Tereza (1910-1997)

2100
De Chris Hunt

1. Bono, On the Move(În Mişcare), 2006

2. Vezi http://www.povertyandjusticebible.org/.

3. Vezi Deuteronom 24:14-15.

4. Vezi Leviticul 23:22.

5. Vezi Luca 14:12-14.

inimi şi minţi
Multe dintre problemele curente ale lumii 

legate de inegalitate şi sărăcie au la origine ne-
păsarea. Daniel Goleman, psiholog şi autor, 
observă: „Când ne concentrăm asupra pro-
priei persoane, lumea noastră se contractă pe 
măsură ce problemele şi preocupările noastre 
devin tot mai mari. Dar când ne concentrăm 
asupra altora, lumea noastră se extinde. Pro-
blemele noastre alunecă spre periferia minţii 
noastre şi astfel par mai mici şi ne mărim ca-
pacitatea de conectare – sau de fapte miloase”.

Cel bun pricepe pricina săracilor, dar cel 
rău nu poate s-o priceapă. – Proverbe 29:7

legătura dreptăţii
Când Biblia vorbeşte despre „săraci” nu 

vorbeşte doar de cei săraci fizic dar şi de cei 
asupriţi, persecutaţi, fără apărare şi fără re-
prezentare. Există o legătură clară în paginile 
Bibliei între sărăcie şi nedreptate, în vreme 
ce dreptatea este legată de sinceritate şi co-
rectitudine.

Biblia ne oferă exemple practice cum ar fi 
să ne plătim corect angajaţii3 şi să împărţim 
din venitul nostru.4 Iisus a sugerat de aseme-
nea să ne facem prieteni şi dintre cei mai pu-
ţin norocoşi ca noi.5
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Speranţa creştină... ne dă capacitatea de a ne purta cu smerenie şi răbdare, 
de a ne preocupa de nedreptăţile vizibile din jurul nostru fără să avem nevoie 
de asigurare că talentul şi efortul nostru va scăpa cumva lumea de tot ce este 
nedrept. De fapt, speranţa creştină nu are nevoie să vadă ceea ce speră (Evrei 
11:1). ... În schimb, nu necesită decât să avem încredere că până şi cea mai vizibil 
nesemnificativă faptă a noastră – un pahar cu apă rece dăruit unui copil, ofranda 
văduvei la templu, gestul de ospitalitate arătat unui străin, care nici una dintre ele 
nu are vreo semnificaţie strategică social-politică pe care am putea-o vedea noi 
acum – va contribui totuşi într-un mod semnificativ la construirea împărăţiei lui 
Dumnezeu prin acţiunea harului creativ şi suveran al lui Dumnezeu. – Craig M. Gay 

Să-ţi deschizi mâna faţă de fratele tău, 
faţă de sărac şi faţă de cel lipsit din ţara ta. 
– Deuteronom 15:11

Să faci dreptate, să iubeşti mila şi să um-
bli smerit cu Dumnezeul tău. – Mica 6:8

Cel mai bun indicator al caracterului 
unui om este modul cum îi tratează pe cei 
care nu îi pot face nici un bine. – Abigail 
Van Buren (1918-2013)

eu ce pot face?
Chiar şi cu resurse limitate avem întot-

deauna diferite modalităţi de a face ceva 
bun. Putem dărui din timpul nostru, pu-
tem fi corecţi şi sinceri la muncă, putem 
vorbi în numele celor ce nu au voce.

Dezleagă lanţurile răutăţii, deznoadă le-
găturile robiei, dă drumul celor asupriţi şi 
rupe orice fel de jug; împarte-ţi pâinea cu cel 
flămând şi adu în casa ta pe nenorociţii fără 
adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi 
nu întoarce spatele semenului tău... Dacă vei 
îndepărta jugul din mijlocul tău, ameninţă-
rile cu degetul şi vorbele de ocară, dacă vei 
da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura 

sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste 
întunecime şi întunericul tău va fi ca ziua-na-
meaza mare! – Isaia 58:6-7,9-10

Dragă Doamne,
Ajută-ne să-Ţi urmăm exemplul
îngrijindu-ne de cei care se simt daţi la o parte,
cei care nu găsesc speranţă,
cei care cred că au foarte puţin de oferit,
cei care sunt copleşiţi de provocările sărăciei.
Ajută-ne să ne lărgim orizontul,
să facem loc pentru străin,
să fim atenţi la cei care se simt invizibili,
să dăm timp celui retras,
să vorbim cu cel în solitudine,
să restabilim dreptatea şi valoarea.

Dă-ne curajul să urmăm această viziune, 
dă-ne hotărârea să ne alăturăm celor care văd 
pe fiecare chip harul şi dă-ne credinţa de a 
îmbrăţişa această ocazie. – O rugăciune pen-
tru dreptate de la Church Urban Fund[Fon-
dul Bisericii Urbane] (www.cuf.org.uk)

Chris Hunt trăieşte în Marea Brita-
nie şi a citit revista Activated (după 
care se traduce revista ContactS) de 
la prima publicaţie din 1999. ■
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Era sezonul cald şi 
uscat. Fără apă de aproape o 
lună culturile se uscau, vacile nu 
mai dădeau lapte, râurile secaseră 
demult, iar noi, ca şi ceilalţi fer-
mieri din zonă, am fi dat faliment 
dacă nu vedeam curând nişte apă.

Eram în bucătărie şi pregăteam 
prânzul când l-am văzut pe fiul 
meu Billy, de şase ani, mergând cu 
interes şi grijă către pădure. Nu-i 
puteam vedea decât spatele. După 
câteva minute de când nu l-am 
mai văzut a revenit în fugă acasă.

Eu continuam să fac sandvişuri 
dar am observat că mergea din nou 
sper pădure cu paşi înceţi şi ho-
tărâţi. Acest lucru – să meargă cu 
atenţie spre pădure şi apoi să fugă 
înapoi acasă – s-a repetat de câteva 
ori. În cele din urmă nu m-am mai 

putut abţine şi am ieşit din casă şi 
l-am urmat, atentă să nu mă vadă.

M-am furişat după el când a in-
trat în pădure. Rămurelele şi spinii 
îl loveau peste faţă însă el nu a încer-
cat să se ferească. Atunci am văzut 
cel mai uimitor lucru. Câţiva cerbi 
mari au apărut în faţa lui iar Billy a 
mers direct la ei. Aproape că era să 
ţip la el să se ferească – un cerb uriaş 
cu coarne imense era periculos de 
aproape de el. Însă cerbul nu îl ame-
ninţă. Nici măcar nu se clinti atunci 
când Billy îngenunche. Atunci am 
observat un puiuţ întins pe pământ, 
suferind în mod vădit de deshi-
dratare şi de extenuare din cauza 
căldurii, care şi-a ridicat cu mare 
efort capul ca să bea din apa pe care 
frumosul meu băieţel i-o adusese în 
căuşul mâinilor lui.

Când apa s-a sfârşit Billy sări în 
picioare şi alergă din nou acasă iar 
eu m-am ascuns după un copac. 
L-am urmat până la un robinet pe 
care noi l-am montat ca să oprim 
apa. Billy l-a deschis la maxim şi a 
îngenuncheat ca să prindă cele câ-
teva picături care se scurgeau din 
el. Mi-am amintit cum l-am certat 
săptămâna trecută când s-a jucat 
cu furtunul şi prelegerea pe care a 
primit-o referitor la cât de impor-
tant este să nu irosim apă şi am 
înţeles de ce nu a cerut ajutorul.

Apa ce mai rămăsese pe ţevi se 
terminase şi îi lua mai mult timp 
să-şi umple mâinile căuş. Când, în 
cele din urmă, s-a ridicat în picioa-
re şi s-a întors eu eram în faţa lui. 

Ochii i s-au umplut de lacrimi. 
„Nu irosesc apa”, a fost tot ce a spus.

Apa  
Autor necunoscut
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S ă  i n v e S t e ş t i 
î n  v e ş n i c i e
De Michael French

A renunţa la ceva ce 
ne place sau ce dorim poate 
părea ca un sacrificiu, însă când 
vom ajunge în Rai şi vom vedea 
lucrurile în adevărata lor valoare, 
ne vom ruşina că nu am făcut 
cu mai multă bucurie acele mici 
sacrificii.

Chiar şi acum mă simt prost 
la gândul micilor corvoade de 
la care m-am eschivat, a certuri-
lor la care am ţinut neapărat să 
am ultimul cuvânt de spus, sau 
când am avut grijă să am bucata 
cea mai mare de plăcintă. Încep 
să-mi dau seama cât de efeme-
re erau toate acestea şi că ceea 
ce a contat cu adevărat au fost 
acele câteva clipe în care am 
ajutat pe cineva, sau când am 
lăsat să treacă vreun comenta-
riu urât fără să răspund înapoi, 
sau când am ajutat pe cineva să 
iasă cu faţa curată, sau când am 
pus de o parte bucata mai mare 
de plăcintă pentru altcineva. 
Când mă gândesc că investesc 

în veşnicie atunci a renunţa la acele 
lucruri neimportante nu mi se mai 
pare un sacrificiu.

Mult am primit şi mult trebuie să 
dăruiesc,

Din abundenţa Ta în fiecare zi 
trăiesc,

Voi împărţi din tot ceea ce primesc
Cu fiecare frate pe care-l întâlnesc
Ce are nevoie să-l întăresc.

Căci am fost hrănit de bunătatea Ta
Nu pot lăsa pe altul fără a-i da
Din focul meu, din pâinea mea,
Acoperişul ce pe mine m-ocrotea,
Să simtă şi el din alinarea Ta.

Căci am fost copleşit, Doamne, de 
atâta dragoste,

O bogăţie ce nu mi-e dat să-o ţin 
doar mie,

Voi dăruie dragoste celor ce au 
nevoie,

Şi o voi arăta prin vorbe şi prin fapte,
Ca mulţumirile mele să fie adevărate. 
—Grace Noll Crowell (1877–1969) ■

Cu un nod în gât i-am dat un 
pahar plin ochi cu apă din bucătă-
rie şi am mers împreună în pădure. 
L-am lăsat pe el să se ocupe de pu-
iul de căprioară, privind cu mân-
drie cum fiul meu salva o viaţă.

Lacrimile mi-au curs pe obraz 
şi au căzut pe pământ, acolo unde 
s-au alăturat altor stropi... şi mulţi 
alţii... şi mai mulţi. Am privit în 
sus şi am văzut cerul întunecat bu-
buind. Eu şi Billy abia am ajuns în 
casă înainte ca să se rupă norii şi să 
lovească o ploaie puternică.

Unii ar putea spune că asta a fost o 
simplă mare coincidenţă şi că oricum 
trebuia să înceapă cândva să plouă. Şi 
nu pot contesta lucrul acesta. Însă tot 
ce pot spune este că ploaia care a venit 
în ziua aceea ne-a salvat ferma, tot aşa 
cum fapta unui băieţel a salvat o viaţă. ■
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Ce a însemnat învierea 
lui Iisus pentru primii Lui 
ucenici? – Toţi aceia care au cre-
zut în El cât timp a trăit pe pământ. 
Şi ce înseamnă pentru noi astăzi?

Când Iisus a împărţit Cina cea 
de Taină cu ucenicii Săi, cu doar 
câteva ore înainte de a fi arestat, 
judecat şi omorât, aceştia ajunse-
seră să înţeleagă că Iisus era Mesia 
(Salvatorul) despre care vorbiseră 
profeţii din Vechiul Testament. 
Însă modul cum înţelegeau ei lu-
crul acesta era diferit de modul 
cum îl înţelegem noi astăzi.

Evreii din Palestina primu-
lui secol credeau şi se aşteptau 

Paştile – ieri,  
azi şi mâine
De Peter Amsterdam, adaptat

ca Dumnezeu să trimită un Me-
sia, însă după interpretarea lor a 
Scripturii trebuia să fie un rege 
pământesc care să elibereze Israe-
lul de opresiunea şi dominarea al-
tor naţiuni, lucru de care sufereau 
de secole. După cum vedeau ei, 
împărăţia ce urma să vină era una 
pământească.

Înţelegerea ucenicilor a faptu-
lui că Iisus era Mesia a fost, până 
în momentul morţii Sale, bazată 
tot pe această interpretare. Ei se 
aşteptau ca Iisus să fie regele înves-
tit al Israelului fizic. Acesta a fost 
probabil motivul pentru care fra-
ţii Iacov şi Ioan I-au cerut lui Iisus 
să stea la dreapta şi la stânga Lui 
atunci când va ajunge la putere.1 
Cu alte cuvinte ei vroiau o poziţie 
de vază atunci când El va conduce 
Israelul. Chiar şi după învierea Sa, 
ei au continuat să-L întrebe pe Ii-
sus despre când anume va elibera 
Israelul şi va reface împărăţia pă-
mântească.2

Alte evenimente din acea pe-

rioadă au sporit aşteptările în 
această direcţie. Ucenicii au fost 
probabil entuziasmaţi când au vă-
zut mulţimile venite în Ierusalim 
pentru Paşti fluturând ramuri de 
palmier şi ovaţionându-L pe Iisus 
ca rege!3 Când pelerini care nu şti-
au cine era El, sau ce se întâmpla, 
au întrebat despre El, mulţimile 
care Îl urmau răspundeau: „Acesta 
este profetul Iisus”.4 Pe parcursul 
misiunii Sale Iisus vindecase foar-
te mulţi oameni, a hrănit în mod 
miraculos cu miile, a grăit Cuvân-
tul lui Dumnezeu cu autoritate şi 
nu cu mult timp în urmă Îl înviase 
pe Lazăr din morţi. Era în culmea 
popularităţii Sale şi se părea că 
mulţi oameni aveau mari aşteptări 
că El era Mesia cel aşteptat.

Totuşi, în ciuda tuturor aştep-
tărilor, nu după mult timp totul a 
început să meargă prost. În doar 
câteva zile Iisus a fost acuzat pe 
nedrept şi executat cu cruzime în 
cel mai înjositor mod. Toţi se aş-
teptau de la Mesia să-i aducă pe 

1. Vezi Matei 10:35-38,41.

2. Vezi Fapte 1:6.

3. Vezi Ioan 12:13.

4. Vezi Ioan 12:12-18; Matei 21:6-11.

5. Vezi Luca 24:17-21.

6. Ioan 11:48

7. Vezi Matei 26:63-66.

8. Vezi Ioan 19:12.

9. Matei 27:37
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păgâni la judecată nu să sufere pe 
nedrept de mâna lor.

Îţi poţi imagina cât de devas-
tatoare a fost pentru ucenicii Lui 
această răsturnare de situaţie! În-
văţătorul pe care ei Îl urmaseră, 
Stăpânul lor iubit, cel despre care 
erau siguri că este Mesia, era mort. 
Erau confuzi şi descurajaţi, după 
cum se vede din relatarea întâm-
plării cu cei doi ucenici care, în 
ziua învierii, se îndreptau spre un 
sat numit Emaus. Iisus cel înviat 
s-a apropiat de ei şi a început să 
vorbească cu ei. Povestind despre 
cele întâmplate, ei au spus: „Noi 
trăgeam nădejde că El este Acela 
care va izbăvi pe Israel”. Lor li se 
părea că acele speranţe s-au spul-
berat şi erau foarte trişti din cauza 
morţii Sale.5

Însă, după aceea, învierea a 
schimbat totul! Dumnezeu L-a 
înviat din morţi pe Mesia aşa-nu-
mit „eşuat”. În tradiţiile evreieşti 
nu se aştepta ca Mesia să învie din 
morţi, de aceea ucenicii şi poporul 

evreu în general nu urmăreau ca 
Iisus să împlinească vreo profeţie 
în acest sens. 

Cu puţin timp înainte de asta 
marii preoţi ajunseseră la conclu-
zia că Iisus trebuia să moară, spu-
nând: „Dacă-L lăsăm aşa, toţi vor 
crede în El, şi vor veni Romanii 
şi ne vor nimici şi locul nostru şi 
neamul”.6

În decursul procesului lui Iisus, 
Marele Preot L-a întrebat dacă 
El era Hristosul, iar Iisus i-a răs-
puns afirmativ incluzând şi citate 
din cartea lui Daniel despre Fiul 
Omului care stă la dreapta lui 
Dumnezeu, pentru care Marele 
Preot şi cei ce erau împreună cu el 
L-au acuzat de blasfemie, ceea ce 
prin lege se pedepsea cu moartea.7

Pilat din Pont, prefectul ro-
man, L-a condamnat pe Iisus la 
moarte pe baza afirmaţiilor Sale că 
este Rege. Se pare că Pilat nu l-a 
considerat pe Iisus în mod real o 
ameninţare, însă din cauza insis-
tenţei mulţimii şi a autorităţilor 

evreieşti, el a ales să-L crucifice pe 
Iisus pe baza legii romane împo-
triva răzvrătirii.8 Inscripţia pe care 
Pilat a atârnat-o pe crucea Lui 
spunea: „Acesta este Iisus, Împă-
ratul Iudeilor”.9

Iisus a fost executat deoarece 
liderii evrei L-au respins ca fiind 
Mesia şi deoarece romanii spu-
neau că nici un rege neautorizat 
nu poate trăi. Însă evenimentul 
extraordinar şi neaşteptat al învi-
erii Sale a inversat verdictul atât al 
curţii de judecată evreieşti cât şi al 
celei romane.

În ciuda legii romane prin care 
auto-proclamaţii regi trebuie să 
moară şi al părerii liderilor evrei 
că Iisus nu a fost Mesia, Dumne-
zeu Însuşi le-a răsturnat judecăţile 
şi l-a validat pe Iisus ca Rege şi ca 
Mesia înviindu-L din morţi.

Acest lucru a validat, la rândul 
lui, tot ceea ce Iisus ne-a învăţat 
despre Tatăl Său, despre Împărăţia 
lui Dumnezeu şi despre mântuire. 
Învierea, ceea ce a dovedit că Iisus 
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a fost,  într-adevăr, Mesia, împre-
ună cu venirea Duhului Sfânt, 
ne-au dat o înţelegere nouă despre 
Dumnezeu. Semnificaţia învierii 
în zilele lui Iisus a fost să valideze 
că Iisus a fost cine a spus că este.

Înainte de înviere ucenicii nu 
au înţeles pe deplin lucrurile pe 
care Iisus le-a spus despre moartea 
şi învierea Lui. Însă după ce a în-
viat, în cele 40 de zile înainte de a 
se înălţa la Ceruri, El le-a explicat 
Scripturile iar ei le-au înţeles.10

Deoarece au înţeles că mântu-
irea este disponibilă tuturor prin 
încarnarea, moartea şi învierea lui 
Iisus, de aceea apostolii au predi-
cat despre învierea lui Hristos în 
cartea Faptele Apostolilor. De ceea 
cei care au scris Noul Testament 
au afirmat că învierea dovedeşte 
că Iisus este Fiul lui Dumnezeu.

Cincizeci de zile după înviere, 

după ce Iisus s-a înălţat, Duhul 
Sfânt a intrat în lume într-un 
mod nou, în sufletele credincioşi-
lor. Aceste evenimente i-au moti-
vat pe ucenici şi biserica primară 
să împrăştie vestea în toată lumea 
zilelor lor că prin Iisus şi prin sa-
crificiul Său pe cruce, omenirea 
poate face pace cu Dumnezeu.

Pentru ucenicii de atunci şi 
pentru noi acum, Paştile este fun-
damentul credinţei şi al speranţei 
creştine. Primii ucenici, deşi s-au 
confruntat la început cu speranţe 
sfărâmate din cauza aşteptărilor 
lor, au ajuns la scurt timp după 
aceea să vadă că prin învierea lui 
Iisus ceea ce El a făcut, a spus şi a 
promis a fost adevărat. Acest lucru 
ni s-a transmis şi nouă de-a lungul 
istoriei. Hristos cel înviat ne-a dat 
dovada divinităţii şi veridicităţii 
Sale prin faptul că a murit pentru 
păcatele noastre iar apoi a înviat 
din morţi.

Din cauza a ceea ce a făcut ştim 
că şi tot ceea ce a spus este adevă-
rat: că noi avem mântuirea şi viaţa 
veşnică, că Duhul Sfânt locuieşte 
în noi, că avem promisiunea să 
primim răspuns la rugăciuni, că El 
ne va călăuzi atunci când Îi vom 
cere lucrul acesta. Prăpastia dintre 
noi şi Dumnezeu a fost trecută. 
Noi suntem copiii Lui şi vom trăi 
cu El pentru totdeauna.

Datorită învierii noi avem si-
guranţa mântuirii, putem duce 
o viaţă însufleţită de Hristos şi 
onoarea de a trăi cu Dumnezeu 
pentru totdeauna.

Să ne bucurăm de semnificaţia 
Paştilor – ieri, azi şi pentru tot-
deauna. Paşte Fericit!

Peter Amsterdam şi soţia sa, 
Maria Fontaine, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■10. Vezi Fapte 1:3; Luca 24:27, 32.
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Cam cu un an în urmă 
mi-am scântit glezna ieşind din 
cinematograf şi a trebuit să merg 
la spital să-mi fac o radiografie şi să 
mi-o bandajeze corect. Din fericire 
nu am avut nimic rupt, însă a fost 
umflată câteva zile şi a durat ceva 
timp până să pot umbla din nou 
normal.

Mai târziu, când am meditat 
asupra acestui eveniment neferi-
cit, lucrul care m-a impresionat 
cel mai mult din tot ce s-a întâm-
plat a fost bunătatea străinilor. 
Iată la ce mă refer:

Când am căzut pe scări durerea 
a fost insuportabilă. De asemenea 
am fost speriată şi şocată. Imediat 
a apărut un bărbat – un străin la 
momentul şi la locul potrivit – şi 
l-a ajutat pe soţul meu, Brian, să 
mă ridice şi să mă ducă la maşină 
şi în acelaşi timp îmi vorbea şi mă 
calma cu o voce foarte liniştitoare. 

Când am ajuns la maşină el a ple-
cat tot aşa din senin cum a apărut.

Apoi, când discutam despre 
ruta pe care să mergem la spitalul 
de urgenţe, un cuplu de tineri pe 
care nu îi cunoşteam s-au apropi-
at de maşina noastră şi au oferit 
să ne arate drumul. Odată ajunşi 
la spital au stat cu noi până ce 
mi-am făcut radiografia, în caz că 
mai aveam nevoie de ajutorul lor 
cu ceva, ţinând cont de faptul că 
soţul meu nu vorbea fluent limba 
locală. Să menţionez că era trecut 
de miezul nopţii iar ei ne erau 
străini, însă era liniştitor să-i avem 
în preajmă şi să vorbim cu ei în 
timp ce aşteptam.

Atunci a început să mi se for-
meze un alt gând în minte ţinând 
cont de faptul că momentul în 
care mi se întâmplau toate aces-
tea era semnificativ pentru mine. 
Acest incident a avut loc în vi-

nerea mare. Şi gândindu-mă la 
„bunătatea străinilor” pe care am 
cunoscut-o m-am gândit că se 
aseamănă cu ceea ce a făcut Iisus 
pentru omenire în această zi, cu 
mulţi ani în urmă. Doar că în ca-
zul Lui, El nu a dus doar un rănit 
la spital sau a stat cu cineva ca să 
fie sigur că este bine – acest Străin 
a mers până la capăt şi şi-a dat via-
ţa pentru nişte oameni pe care nici 
nu îi cunoştea.

Atunci L-am recunoscut pe Ii-
sus în omul bun cu braţe puternice 
care l-a ajutat pe soţul meu să mă 
care la maşină şi în zâmbetele liniş-
titoare ale lui Martin şi Anastasia, 
care au stat cu noi până târziu în 
noapte să se asigure că sunt bine. El 
trăieşte în fiecare faptă de bunătate.

Katrin Prentice este Senior 
Coach acreditat şi Coach men-
tor şi trăieşte în Bulgaria. ■

Bunătatea 
străinilor
De Katrin Prentice
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Sérgio trecea printr-o 
criză financiară severă. 
Luase un împrumut mare în valută 
şi, din cauza unei schimbări drastice 
a ratei valutare, acum datoria lui 
era de două ori mai mare decât tot 
ce poseda.

Principalul creditor al lui Sér-
gio era socrul său, un om foarte 
bogat. Într-o zi el i-a spus lui Sér-
gio: „Ştiu că nu o duci bine cu 
banii şi vreau să te ajut. Nu mai 
trebuie să-mi plăteşti rata lunară 
la banii pe care ţi i-am împrumu-
tat. De fapt, aş vrea să-ţi anulez 
întreaga datorie.”

Asta l-ar fi ajutat pe Sérgio să-şi 
poată renegocia celelalte datorii şi 
să-şi ţină firma pe linia de plutire, 
însă Sérgio refuză oferta.

„Nu vă pot lăsa să faceţi lucrul 
acesta, domnule. Este vorba de 
principiu. Trebuie să plătesc tot ce 
datorez.”

Bătrânul încercă să-l convingă:
„Ce îmi plăteşti tu în fieca-

re lună nu acoperă nici măcar 

dobânda la banii pe care ţi i-am 
împrumutat. Şi, pe lângă asta, 
eşti căsătorit cu singura mea fiică. 
Când voi muri – ceea ce nu va fi 
peste prea mult timp – tot ce am 
va fi al ei şi al tău. Aici nu se pune 
problema de principiu, ci de mân-
drie prostească.”

Însă Sérgio insistă cu încăpăţâ-
nare în încercarea sa zadarnică de 
a plăti socrului ce împrumutase de 
la el. În final Sérgio dădu faliment 
şi îşi pierdu firma şi aproape tot ce 
mai avea.

Bineînţeles că ar trebui să ne 
plătim datoriile. Însă Sérgio este 
precum mulţi oameni care refuză 
iertarea pe care Dumnezeu le-o 
oferă cu atâta generozitate şi insis-
tă să-şi plătească singuri datoriile. 
Ei încearcă, prin fapte bune, prin 
sacrificii şi abstinenţă, să plătească 
ceea ce nu poate fi plătit, când ar 
putea să înceapă să scrie o poveste 
nouă a vieţii lor acceptând ca Iisus 
să plătească pentru greşelile lor.

Iisus oferă fiecărui om, bărbat, 

Primeşte iertarea gratuită a lui 
Dumnezeu cerându-I şi invitându-L 
simplu pe Fiul Său, Iisus, în viaţa ta:

„Îţi mulţumesc, dragă Iisus, că 
ai murit pentru mine şi m-ai iertat. 
Îmi deschid inima Ţie şi accept 
darul Tău.”

El a plătit o datorie ce nu-i aparţinea,
Eu aveam o datorie ce n-o puteam 

onora;
Să mă curăţ de păcate aveam 

nevoie de cineva,
Iisus Hristos a plătit o datorie ce eu 

nicicând n-o puteam achita. 
– Ellis J. Crum

Fără datorii

femeie şi copil, iertarea deplină. 
Tot ce trebuie să facem este să o 
acceptăm. 

Mário Sant’Ana este editor al 
revistei Contato, versiunea 
portugheză a revistei Activa-
ted. El este şi fondatorul şi 
directorul ONG-ului Projeto 
Resgate, în Brazilia. ■

De Mário Sant’Ana
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Binecuvântat să fie Dumnezeu, 
Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, 
care, după îndurarea Sa cea mare, 
ne-a născut din nou prin învierea lui 
Iisus Hristos din morţi, la o nădejde 
vie şi la o moştenire nestricăcioasă 
şi neîntinată şi care nu se poate 
veşteji, păstrată în ceruri pentru voi. 
– 1 Petru 1:3-4

Eu sunt Cel viu. Am fost mort 
şi iată că sunt viu în vecii vecilor. 
Eu ţin cheile morţii şi ale Locuinţei 
morţilor. – Iisus, Apocalipsa 1:18

Cea mai bună veste pe care a 
primit-o vreodată lumea a venit 
dintr-un cimitir. – Autor necunoscut

Lanţurile acum sunt rupte,
Hristos din moarte-a renăscut,
În sfinte zori de zi de Paşte,
O viaţă veşnică a început.
Hristos a triumfat, iar noi 
Am câştigat prin fapta Sa.
Şi prin învierea Lui apoi
Cu El în viaţa veşnică ne vom înălţa. 
—Christopher Wordsworth  
(1807–1885) ■

Imaginează-ţi o sămânţă micuţă, prinsă în întuneric. Au căzut 
ploile, a strălucit soarele iar în acea sămânţă celulele încep să se multiplice. Nu 
după mult timp apare un mugure verde de viaţă. O plantă nouă începe să crească.

Acum imaginează-ţi un pui de pasăre prins într-un ou dur şi neprimi-
tor. Apoi apare o crăpătură iar mica vietate începe să iasă afară. Din ou iasă 
un puişor galben şi pufos.

Acestea sunt doar câteva modalităţi prin care observăm sezon după 
sezon şi an după an cum apare o viaţă nouă.

Deşi ne aşteptăm ca atunci când apare o viaţă nouă aceasta să progreseze, to-
tuşi nu ne aşteptăm ca ceva mort să revină la viaţă. O pasăre moartă nu va zbura 
din nou. Totuşi Biblia ne spune că au fost mulţi martori la învierea lui Iisus:

„V-am învăţat înainte de toate, aşa cum am primit şi eu: că Hristos a 
murit pentru păcatele noastre, după Scripturi; că a fost îngropat şi a înviat 
a treia zi, după Scripturi; şi că S-a arătat lui Chifa[Petru], apoi celor doi-
sprezece. După aceea S-a arătat la peste cinci sute de fraţi deodată, dintre 
care cei mai mulţi sunt încă în viaţă, iar unii au adormit.”1

Privim şi noi cu uimire, precum acei primi ucenici. Cum se poate ca 
un trup neînsufleţit, care a zăcut într-un mormânt rece şi întunecat, să 
revină la viaţă? Miracolul învierii lui Hristos, ce sfidează ordinea firească a 
lucrurilor, trece de înţelegerea noastră firească.

Însă miracolul nu se opreşte aici. Aşa cum a scris C. S. Lewis (1898-
1963): „Iisus a deschis forţat o uşă care era închisă de la moartea primului 
om. El l-a întâlnit pe Regele Morţii, a luptat cu el şi l-a învins. Totul este 
acum diferit din cauză că El a făcut asta”.

Abi May este scriitoare independentă şi educatoare în Marea 
Britanie. ■

Momente de meditaţie
De Abi May

1. 1 Corinteni 15:3-6

Lăudat fie 
Paştile
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De la Iisus cu dragoste

Prinţul Păcii 
Odată, pe când treceam Marea Galileii cu ucenicii Mei, s-a iscat o furtună 

care ameninţa să scufunde mica noastră ambarcaţiune. Ucenicii Mei s-au 
speriat însă Eu am poruncit furtunii – „Pace! Liniştiţi-vă!” – iar vântul şi va-
lurile M-au ascultat.1 Într-o zi voi face ca şi furtuna acestei lumi să înceteze 
şi voi şterge ochii celor asupriţi şi a celor care au fost chinuiţi cu cruzime.

Între timp poţi avea pace adevărată şi de durată în inima ta – pace care 
poate înfrunta orice – primindu-Mă ca Mântuitor al tău şi apelând la Mine 
la nevoie. „În lume veţi avea necazuri; dar îndrăzniţi, Eu am biruit lumea”.2 
Eu voi fi mereu alături de tine.

1. Vezi Marcu 4:35-39, traducere după Biblia în limba engleză.

2. Ioan 16:33


