
ÎŢI POATE OFERI VIAŢA MAI MULT? POŢI SCHIMBA LUMEA DIN JURUL TĂU?

EROII MEI, CU  
NEGI ŞI DE TOATE
Oameni normali, poveşti 
extraordinare
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Nu-i pierde savoarea
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Meditaţii pe un  
teren de fotbal



N OTA  E D I TO RU LU I
găse şt e  eroi

Îmi place să aud despre eroi şi nu cred că sunt 
singurul. Chiar de pe vremuri, când un autor 
mesopotamian a scris epopeea lui Ghilgameş, sau 
când Homer a scris despre isprăvile lui Achile în 
luptă şi odiseea lui Ulise spre casă, oamenii au fost 

inspiraţi şi entuziasmaţi de aventurile, de curajul şi de înţelepciunea marilor 
campioni. Alţii, compozitori, scriitori, filozofi şi alţii ca ei, poate că au trăit 
vieţi mai puţin aventuroase, dar se remarcă şi ei prin realizările lor.

Se pare că eroii sunt cu mult peste nivelul nostru şi majoritatea dintre noi 
nu avem nici o şansă să-i ajungem din urmă. Şi totuşi, există mulţi oameni 
în viaţa de zi cu zi care dau dovadă de eroism sau fac lucruri altruiste, spre 
exemplu pompierii, personalul de pe ambulanţă, avocaţii celor săraci, cât şi 
profesorii, reporterii, voluntarii etc.

Fiecare dintre noi, în felul nostru, suntem capabili de fapte de eroism. 
Chiar dacă nu avem puterile lui Superman sau gadget-urile lui Batman sau 
alura perfectă a lui James Bond... şi chiar dacă problemele cu care ne con-
fruntăm noi pot fi mult mai complexe decât situaţiile din ficţiune, lumea 
reală are mereu nevoie de oameni eroici care sunt dispuşi să susţină ceea ce 
este corect şi să-i ajute pe cei în nevoie.

Se spune că opusul pentru erou nu este răufăcătorul ci spectatorul pasiv. 
Ideea ce leagă articolele din această revistă este că oamenii despre care se vor-
beşte aici nu au rămas nepăsători atunci când cineva avea nevoie de ajutor. 
Ei au acţionat, fie prin lucruri mărunte sau măreţe, şi şi-au pus amprenta în 
viaţa celor din jurul lor.

Şi ce înseamnă lucrul acesta pentru tine şi pentru mine? Ei bine, spre no-
rocul nostru, se pare că eroismul este mai uşor de atins decât ne-am imagina. 

Samuel Keating
Editor executiv
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Imediat după absolvi-
rea liceului, eu şi doi prieteni 
ne-am hotărât să călătorim prin 
ţările mediteraneene din vest. Era 
anul 1969 iar străzile Europei erau 
pline de tineri hoinărind în cău-
tarea unui sens în viaţă. Noi am 
luat un tren spre Napoli, în sudul 
Italiei, apoi un feribot noaptea 
spre Tunisia. Apoi am călătorit pe 
coasta Africii de Nord, mergând cu 
autostopul cu camioane şi maşini 
locale.

Odată ne aflam undeva depar-
te de orice localitate. Când s-a 
lăsat noaptea ne-am decis să mer-
gem pe plajă şi să ne punem sacii 
de dormit pe nisipul cald.

Dimineaţa devreme, când ne 
adunam lucrurile, un bătrânel a 
venit încet spre noi. Privind mai 
cu atenţie am zărit un mic adă-
post de paie ceva mai departe pe 

plajă; probabil că nu-l văzusem în 
noaptea precedentă din cauza în-
tunericului. Omul, îmbrăcat sără-
căcios, ducea în mână o tavă. Pro-
babil că are ceva de vânzare, m-am 
gândit. Însă odată ce s-a apropiat 
am văzut că, de fapt, ne aducea 
trei ceşti de ceai cald de mentă.

Eram doar un tânăr de opt-
sprezece ani, ieşit de pe băncile 
şcolii, imatur şi fără experienţă, 
însă am fost foarte mişcat. De ce 
ar face un bătrânel ceai unor necu-
noscuţi când el probabil că de-abia 
are cu ce să supravieţuiască aici? El 
nu ştia cine suntem şi nu ne mai 
întâlnise înainte, însă a considerat 
de datoria lui să ne arate ospita-
litate.

Am băut ceaiul aromat şi dul-
ce cu multă recunoştinţă şi ne 
gândeam cum să-i răsplătim bu-
nătatea. Dacă i-am fi oferit bani 

puteam să-l ofensăm, dar când 
ne-am uitat prin rucsacuri am 
găsit nişte conserve de mâncare şi 
i le-am făcut cadou. Nu puteam 
vorbi prea mult cu el fiindcă nici 
el, nici noi, nu ştiam bine france-
za, aşa că după ce i-am mulţumit 
ne-am luat lucrurile şi ne-am dus 
din nou la drumul principal. Toţi 
trei am fost cam tăcuţi în restul 
dimineţii, cu mintea încă la omul 
binevoitor şi la impresia profundă 
pe care a lăsat-o asupra noastră.

El avea cu mult mai puţine lu-
cruri decât noi însă a împărţit cu 
bucurie din ce avea. Eram din ţări 
diferite şi vorbeam limbi diferite, 
însă grija şi bunătatea au creat o 
legătură între noi.

Alexander Sichrovsky este 
fotograf liber profesionist 
în Taiwan. ■
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DE 
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De Alexander Sichrovsky
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1. Vezi Marcu 3:13-19.

2. Marcu 14:71

3. Ioan 21:20

4. Matei 20:20-24

5. Marcu 9:33-34

6. Vezi Luca 8:2.

7. Galateni 1:13

Un lucru ce pare unic 
pentru Biblie este că 
„eroii credinţei” – cu 
excepţia lui Iisus, bineînţeles – erau 
departe de a fi perfecţi. După cum 
se spune, ei au fost portretizaţi „cu 
negi şi de toate”. Mie îmi place 
istoria şi dacă citeşti istoria antică 
şi literatura te obişnuieşti ca eroii 
să fie idolatrizaţi. Iar greşelile lor, 
dacă le-au avut, se pare că au fost 
omise. Însă cu eroii din Biblie nu 
este aşa. Personal eu cred că tocmai 
această prezentare a eroilor cu toate 
punctele lor slabe dă o mai mare 

credibilitate Bibliei.
Pe mine mă încurajează foarte 

mult când citesc despre cei mai 
apropiaţi ucenici ai lui Iisus din 
perioada în care El era încă pe pă-
mânt.1 Să începem cu Petru. Con-
siderat în mod tradiţional ca fiind 
şeful apostolilor, Petru se eviden-
ţiază negativ de ceilalţi prin faptul 
că neagă că L-ar fi cunoscut pe 
Iisus chiar în noaptea când Aces-
ta avea cel mai mult nevoie de el. 
Şi nu numai o dată, ci de trei ori. 
„Atunci el a început să se blesteme 
şi să se jure: ‚Nu cunosc pe omul 
acesta, despre care vorbiţi!’ ”.2 A 
blestemat şi a înjurat? Asta nu îmi 
sună prea evlavios.

Ioan se auto-intitulează în 
Evanghelia sa „ucenicul pe care-l 
iubea Iisus”3 însă Matei menţi-
onează o situaţie care nu îi pune 
într-o lumină prea bună pe Ioan 
şi pe fratele său Iacov: „Atunci 

mama fiilor lui Zebedei s-a apro-
piat de Iisus împreună cu fiii ei, 
şi I s-a închinat, vrând să-I facă o 
cerere.  El a întrebat-o: ‚Ce vrei?’ 
‚Porunceşte’ I-a zis ea ‚ca, în Îm-
părăţia Ta aceşti doi fii ai mei să 
şadă unul la dreapta şi altul la 
stânga Ta.’ Drept răspuns Iisus a 
zis: ‚Nu ştiţi ce cereţi. Puteţi voi să 
beţi paharul pe care am să-l beau 
Eu şi să fiţi botezaţi cu botezul cu 
care am să fiu botezat Eu?’ ‚Putem’ 
I-au zis ei. Şi El le-a răspuns: ‚Este 
adevărat că veţi bea paharul Meu 
şi veţi fi botezaţi cu botezul cu 
care am să fiu botezat Eu: dar a 
şedea la dreapta şi la stânga Mea, 
nu atârnă de Mine s-o dau, ci este 
păstrată pentru aceia pentru care 
a fost pregătită de Tatăl Meu.’ Cei 
zece, când au auzit, s-au mâniat pe 
cei doi fraţi.”4

Această situaţie nu a fost prima 
în care ucenicii s-au certat în ceea 
ce priveşte întâietatea fiecăruia. 
„Apoi au venit la Capernaum. 
Când era în casă, Iisus i-a întrebat: 

EROII 
MEI, 

CU NEGI 
şi de TOATE

De Phillip Lynch 
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‚Despre ce vorbeaţi unul cu altul 
pe drum?’ Dar ei tăceau, pentru că 
pe drum se certaseră între ei, ca să 
ştie cine este cel mai mare.”5

Apoi este şi Matei vameşul. Va-
meşii adunau taxele şi erau priviţi 
în general ca ticăloşi. Romanii au 
instaurat sistemul vamal pentru a 
aduna taxe de pe teritoriile cuceri-
te. Ei licitau dreptul de taxă asupra 
unei regiuni celui ce oferea mai 
mult, celui ce promitea să aducă 
anual acea sumă vistieriei imperia-
le. În realitate aceştia erau liberi să 
adune oricât de multe taxe puteau 
şi erau liberi să păstreze surplusul 
pentru ei înşişi. Ei puteau decide 
cât vroiau să taxeze. Era un sis-
tem dur şi nedrept care îi aducea 
pe săraci la sapă de lemn. Unele 
din cele mai mari nume la Roma, 
precum Brutus şi Cassius, care au 
participat la complotul de a-l uci-
de pe Cezar, au fost consemnaţi că 
erau proprietari de astfel de firme 
de taxare – deşi le conduceau prin 
intermediari deoarece, tehnic vor-
bind, romanilor nu li se permitea 
să se implice în astfel de afaceri 
murdare. 

Aşadar şi Matei făcuse par-
te din asemenea afaceri, lucrând 
probabil ca antreprenor. Se pare 
că el chiar avea un loc preferat la 
poarta cetăţii unde stătea şi aduna 
dări pentru tot felul de produse 
care intrau şi ieşeau din oraş. Din 
cauza afacerilor sale financiare cu 
neamurile, evreii pioşi îl conside-
rau chiar impur din punct de ve-
dere al ritualurilor lor. Deci el nu 
era deloc un membru de vază al 
societăţii evreieşti.

Dar ceilalţi ucenici? Andrei, 
Tadeu, Filip şi Nataniel (numit 
şi Bartolomeu) sunt menţionaţi 
foarte puţin în cele patru evan-
ghelii, însă ştim că altul – Simon 
(Canaanitul) – fusese membru al 
unei grupări revoluţionare violen-
te de zeloţi dedicaţi să răstoarne 
ocupaţia romană şi pe marionetele 
ei de conducători. Apoi mai este şi 
Toma care a rămas cunoscut prin 
situaţia în care s-a îndoit de învi-
erea lui Iisus. Să nu mai amintim 
de Maria Magdalena, care era re-
numită ca fiind o prostituată îna-
inte ca Iisus să scoată şapte draci 
din ea6 – totuşi ea a fost prima 

căreia Iisus i-a apărut după învi-
erea Sa. 

Şi cum rămâne cu eroii din 
cartea Faptele Apostolilor? Pavel 
a fost un fariseu convertit care, 
în cuvintele lui, înainte „prigonea 
peste măsură de mult Biserica lui 
Dumnezeu şi făcea prăpăd în ea”.7

Însă aceşti ucenici – oameni 
simpli care au devenit extraordi-
nari prin credinţa şi prin loiali-
tatea lor faţă de Iisus – sunt unii 
dintre eroii şi eroinele mele. Ei 
sunt o inspiraţie pentru mine fi-
indcă în ciuda slăbiciunilor şi lip-
surilor lor umane au rămas conşti-
incioşi chemării lui Dumnezeu şi 
au realizat lucruri minunate pen-
tru Dumnezeu şi pentru oamenii 
de lângă ei.

Phillip Lynch este romanci-
er şi comentator pe subiec-
te spirituale şi escatologi-
ce şi trăieşte în Atlantic 
Canada. ■
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Victor era un cara-
biniero, sau ofiţer de poliţie, 
detaşat la un punct vamal chilian 
izolat cunoscut sub numele de Los 
Libertadores, sus în munţii Anzi, la 
graniţa cu Argentina. Deoarece a 
fost antrenat special pentru munca 
de salvamontist, era de multe ori 
trimis în zone periculoase precum 
aceasta. Îi plăceau munţii, dar 
ducea dorul familiei. 

Era 3 iulie - în toiul iernii în 
emisfera sudică - iar afară se dez-
lănţuise un viscol puternic. Într-o 
zonă cu vânturi de peste 100 de 
kilometri pe oră şi o temperatură 
de -15°C, fără a lua în considerare 
influenţa vântului, Victor şi cei-
lalţi 57 de oameni din tabără s-au 
adăpostit pentru noapte.

Dintr-o dată, Victor a auzit un 
bubuit profund şi instinctiv s-a 
uitat la ceas. Era 8:38 seara. Deoa-
rece mişcările uşoare de teren erau 
ceva obişnuit în acea zonă din 
Chile, la început Victor nu le-a 
băgat în seamă, însă scuturarea a 
devenit mai puternică. Apoi s-a 
întrerupt curentul.

Câteva secunde mai târziu aco-
perişul s-a prăbuşit, iar Victor s-a 
trezit prins între un perete şi piese 

mari de mobilă. Temperatura în 
jurul lui a scăzut brusc, iar el s-a 
întrebat cum va scăpa cu viaţă din 
acea situaţie.

După cum va afla mai târziu, 
vânturile puternice au provocat o 
avalanşă pe un vârf din apropiere, 
care a trimis un munte de zăpadă 
peste complexul vamal.

Victor a reuşit să se elibereze 
dintre dărâmături şi să-şi croiască 
o cale de ieşire prin zăpadă. Ajuns 
afară a observat că şi celelalte clă-
diri se prăbuşiseră.

Apoi Victor a auzit un plânset 
de copil şi a săpat printre dărâmă-
turi până ce a găsit bebeluşul, o 
fetiţă. Copila avea pe ea doar un 
tricou şi un scutec, dar era nevă-
tămată. Victor a pus-o repede în 

hai na lui călduroasă de poliţist, 
unde se putea încălzi la pieptul 
lui. 

Fără căldură şi aproape fără 
adăpost, dacă nu primeau ajutor 
cât de curând, supravieţuitorii ar 
fi murit de frig. Înainte de avalan-
şă singurul mijloc de comunicare 
al taberei cu restul lumii era un 
radio bidirecţional, care acum era 
stricat, fără posibilitatea de a fi re-
parat. Victor şi-a dat seama repede 
că ar putea trece zile până ce va 
sesiza cineva situaţia lor neplăcu-
tă. Singura lor speranţă era ca ci-
neva să meargă până la vecinul lor 
cel mai apropiat, o cabană de schi 
cam la doi kilometri depărtare, şi 
să organizeze misiunea de salvare 
a celorlalţi.

AVALANŞA 
De Michael Sharp 
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Să meargă doi kilometri prin 
zăpadă era pentru Victor, în mod 
normal, la fel de uşor ca şi plim-
batul prin cameră, dar în acea 
situaţie - prin furtună şi nămeţi, 
pe întuneric şi cărând cu el un be-
beluş - însemna aproape moarte 
sigură. Victor a întrebat dacă ci-
neva se oferă voluntar să meargă 
împreună cu el. Nimeni nu a păşit 
înainte, aşa că a pornit de unul 
singur, cărând bebeluşul în haină.

A găsit nişte rachete de mers pe 
zăpadă care l-au ajutat să meargă 
pe deasupra nămeţilor, însă vân-
turile puternice au avântat zăpa-
da căzută până ce s-a format un 
viscol. Mai tot drumul Victor n-a 
putut să vadă mai departe de un 
pas înaintea lui. Când a pornit la 

drum ştia aproximativ direcţia în 
care se afla cabana, însă pe întune-
ric şi cu vizibilitate aproape zero, 
ştia că era foarte posibil să treacă 
pe lângă ea fără să o observe.

Opt ore mai târziu Victor  a 
intrat împleticindu-se în cabană, 
epuizat.

După ce a dat bebeluşul în grija 
altcuiva, a făcut un duş fierbinte şi a 
îmbucat ceva repede, a fost gata să 
conducă una dintre cele trei echipe 
de salvare. Ca rezultat al faptelor 
sale 31 de oameni au fost salvaţi.

Ascultându-l pe Victor poves-
tind toate acestea câteva luni mai 
târziu, un detaliu important lipsea. 
L-am întrebat despre aceasta, însă 
Victor încerca mereu să nu răspun-
dă.

A doua zi, nevasta lui Victor 
mi-a arătat albumul ei cu tăieturi 
din ziare despre avalanşă şi cum 
Victor a primit elogii de la pre-
şedintele statului. Am răsfoit ar-
ticolele ca să găsesc răspunsul la 
întrebarea mea, însă nici unul nu 
explica modul cum a reuşit Victor 
să dea de cabană pe viscol şi pe un 
întuneric aproape total.

Într-un final, am reuşit să o 
conving pe soţia lui Victor să-mi 

dezvăluie secretul lui. „Nu vorbeşte 
despre asta”, mi-a explicat ea „de-
oarece crede că oamenii vor zice 
că-i nebun”. A făcut o mică pauză 
- probabil se întreba dacă voi zice şi 
eu la fel - apoi a continuat.

„Pe când mergea prin viscol, o 
lumină puternică, precum o lumi-
nă stradală, i-a apărut într-o parte. 
Însă, pe când se târa prin zăpada 
adâncă, acea lumină se mişca îm-
preună cu el şi îi lumina drumul, 
mai degrabă ca un reflector decât 
ca o lumină stradală. Lumina l-a 
călăuzit direct la cabană. De multe 
ori în drumul lui, Victor se împot-
molise atât de adânc în nămeţi că 
nu a mai putut ieşi din ei, însă de 
fiecare dată a simţit cum cineva îl 
apucă din spate, îl scoate afară şi îl 
pune din nou pe direcţia de mers.

Şi mai este ceva. Lumina care l-a 
călăuzit nu era ca o lumină obişnu-
ită. Când s-a uitat direct la ea, în 
loc să radieze dintr-un fel de bec, 
acea lumină venea direct din chi-
pul lui Iisus”.

Michael Sharp este profesor 
de limbă engleză în Columbia 
şi membru în organizaţia The 
Family International. ■
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[Eroul este] persoana admi-
rată pentru realizările şi calităţile 
sale nobile; eu îţi spun că peste 
tot în jurul nostru există eroi. Ei 
se confruntă în fiecare zi cu di-
ferite provocări şi le depăşesc cu 
integritate şi cu smerenie.
– William D. Holland

Eroismul adevărat este foar-
te sobru şi prea puţin teatral. 
Eroismul nu este dorinţa de a-i 
depăşi cu orice preţ pe ceilalţi 
ci de a-i servi cu orice cost pe 
ceilalţi. 
– Arthur Ashe (1943–1993), ju-
cător de tenis afro-american profe-
sionist, numărul 1 mondial şi câş-
tigător a trei titluri Grand Slam 

Cine a decis ... că eroii trebuie 
să poarte pelerine şi să aibă puteri 
supraomeneşti? – Josh Putnam, 
scriind despre un proiect comunitar de 
fotografie pentru „a comemora eroii 
obişnuiţi din mijlocul nostru”.3 

Eroii mei sunt visătorii, acei băr-
baţi şi acele femei care încearcă să facă 
lumea un loc mai bun, fie prin lucruri 
mărunte, fie mari. Unii reuşesc, alţii 
dau greş, majoritatea au rezultate şi 
bune şi rele ... însă, după cum consi-
der eu, ceea ce este eroic este efortul 
lor. Fie că câştigă sau că pierd, eu îi 
admir pe cei ce luptă lupta cea bună. 
– George R. R. Martin (n. 1948), scri-
itor american, autorul seriei de romane 
epice de fantezie A Song of Fire and Ice

Adevărata măreţie, adevărata ca-
litate de lider, nu este atunci când 
toţi oamenii servesc unuia singur, ci 
atunci când acel unul, altruist, se dă 
pe sine în serviciu pentru alţii. 
– Autor necunoscut

Eroii invizibili nu vor ajunge 
probabil în manualele noastre şco-
lare, nu vor avea propriile lor pa-
gini informative pe Wikipedia sau 
înregistrări video pe YouTube. Însă 
toţi aceşti eroi sunt indispensabili 
pentru societatea noastră. Aceşti 
eroi ascunşi sunt şi eroii noştri cei 
mai esenţiali. – Scott T. Allison4

El face pe cei smeriţi să umble 
în tot ce este drept. El învaţă pe 
cei smeriţi calea Sa. – Psalmul 25:9

Cu cât trăiesc mai mult cu atât 
mai mult sunt convins că fiecare 
dintre noi avem nişte calităţi de 
erou. Cu toţii ne confruntăm cu 
provocări. Cu toţii ne confrun-
tăm cu dificultăţi. Cu toţii, de-a 
lungul vieţii, ne confruntăm cu 
momente în care putem să ne 
ridicăm deasupra instinctelor 
noastre de bază animalice şi pu-
tem deveni îngeri cu o chemare 
mai înaltă. În asemenea momen-

Cum să atingi 
MĂREŢIA

1. Romani 7:18

2. 1 Corinteni 15:57

3. http://www.charlotteviewpoint.org/

article/2709/Celebrating-the-every-

day-heroes-in-our-midst

4. http://blog.richmond.edu/heroes/

Probabil nu te simţi un om măreţ şi nu crezi că ai calităţi de erou; 
chiar şi apostolul Pavel s-a văitat: „Am voinţa să fac binele, dar n-am puterea 
să-l fac”.1 Însă Dumnezeu poate face mai multe cu noi, peste ceea ce suntem în 
noi înşine, dacă ne folosim de ajutorul Fiului Său, Iisus: „Mulţumiri fie aduse 
lui Dumnezeu, care ne dă biruinţa prin Domnul nostru Iisus Hristos”.2
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te, atunci când răspundem acelei 
chemări, devenim eroi în adevă-
ratul sens al cuvântului. 
– William D. Holland

Nimeni în lumea aceasta nu se 
poate numi nefolositor dacă uşu-
rează povara altuia.
– Charles Dickens (1812-1870), 
scriitor englez şi critic social 

Răsplata smereniei, a fricii de 
Domnul, este bogăţia, slava şi 
viaţa. – Psalmul 22:4

Îmi doresc foarte mult să realizez 
lucruri mari şi nobile, însă datoria 
mea supremă este să realizez înda-
toririle modeste ca şi cum ar fi mari 
şi nobile. Lumea progresează nu 
numai datorită faptelor eroilor săi, 
ci şi datorită totalităţii eforturilor 
mărunte ale fiecărui lucrător sincer.  
– Helen Keller (1880-1968), scrii-
toare americană surdă şi oarbă, care 
a fost şi activistă politic şi oratoare

Lumea măsoară măreţia prin 
bani, elocvenţă, inteligenţă sau 
curaj pe câmpul de bătălie. Însă 
iată aici care este standardul 
Domnului: „Oricine se va smeri 
ca acest copilaş va fi cel mai mare 
în Împărăţia Cerurilor”. 
– John Henry Jowett (1864-1923), 
pastor şi scriitor englez

Cele mai măreţe fapte ale 
omenirii se realizează prin lupte 
mărunte. Viaţa, eşecul, izolarea, 
abandonul şi sărăcia sunt bătălii 
care îşi au eroii lor – eroi obscuri 
care sunt uneori mai mari decât 
eroii consacraţi. 
– Victor Hugo (1802-1885), poet, 
romancier şi dramaturg francez 
din perioada romantismului

Fii îmbrăcat cu smerenie căci 
„Dumnezeu stă împotriva celor 
mândri, dar celor smeriţi le dă 
har”. 
– 1 Petru 5:5

Să nu confunzi faima şi 
renumele cu măreţia. Mulţi 
dintre cei care deţin un titlu 
în ziua de astăzi nu şi-au ob-
ţinut faima şi averea prin me-
ritul lor. Pe de altă parte am 
întâlnit oameni mari în pos-
turi cât se poate de obscure. 
Măreţia este o unitate de mă-
sură pentru suflet, nu rezulta-
tul rangului deţinut. Nimeni, 
cel puţin între oameni, nu 
acordă unul altuia măreţie, 
deoarece măreţia nu este un 
premiu, ci o realizare. Măre-
ţia poate încorona un portar 
la fel de bine ca pe un om de 
rang înalt. 
– Sherman G. Finesilver (1927-
2006), judecător federal în SUA

Acum, deci, rămân aceste 
trei: credinţa, nădejdea şi dra-
gostea; dar cea mai mare dintre 
ele este dragostea. 
– 1 Corinteni 13:13 ■

Cum să atingi 
MĂREŢIA

Cine nu îşi acceptă 
micimea îşi pierde 

măreţia.  
– Sf. Francis de Sales 

(1567–1622)
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„Voi sunteţi sarea 
pământului.” – Matei 5:13

În calitate de creştini, unul 
din lucrurile ce ne străduim să fa-
cem este să ajutăm în procesul de 
schimbare din vieţile altora şi din 
societate. Lucrul acesta implică 
uneori să facem valuri sau să mer-
gem împotriva curentului. Status 
quo-ul nu agreează tot timpul toa-
te credinţele şi valorile creştine.

Cu un deceniu în urmă Ioan 
Paul al II-lea, pe atunci Papă, a 
ţinut un discurs unor studenţi 
despre cum să depăşeşti tentaţia 
de a te mulţumi cu mediocritatea 
şi de a te conforma majorităţii. El 

a spus: „Urmându-L pe Hristos, 
Regele crucificat, creştinii au învă-
ţat că a conduce înseamnă a sluji, 
a căuta binele celorlalţi, şi au des-
coperit că semnificaţia adevărată 
a dragostei este sincera dăruire 
de sine”. El a afirmat că trăind în 
acest spirit creştinul devine „sarea 
pământului”.1

Noi, creştinii, suntem chemaţi 
să condimentăm atmosfera cu cre-
dinţa noastră. În Coloseni Pavel 
spune: „Purtaţi-vă cu înţelepciune 
faţă de cei de afară; răscumpăraţi 
vremea. Vorbirea voastră să fie în-
totdeauna cu har, dreasă cu sare, 
ca să ştiţi cum trebuie să răspun-
deţi fiecăruia”.2 

Astfel vom putea avea un echi-
libru bun între a folosi orice oca-
zie pentru a mărturisi şi a încerca 
să convingem necredincioşii şi 
între a ne asigura că vorbim fru-
mos şi plăcut, dar condimentat cu 
sarea credinţei noastre şi a exem-

Sarea 
pământului

plului lui Hristos. De aceea con-
cluziile lui Pavel ne ajută să avem 
răspunsurile corecte pentru toţi, 
sau după cum a spus Petru: „Fiţi 
totdeauna gata să răspundeţi ori-
cui vă cere socoteală de nădejdea 
care este în voi”.3

Prezentarea gustului sării
Plinius cel Bătrân, naturalis-

tul şi istoricul roman al primului 
secol, a scris în una din enciclo-
pediile sale: „Nu există ceva mai 
folositor ca sarea şi soarele”. Iisus 
a spus: „Sarea este bună; dar dacă 
sarea îşi pierde puterea de a săra, 
cu ce îi veţi da înapoi puterea 
aceasta?” Răspunsul Lui: „Să aveţi 
sare în voi înşivă”.4

Depinde de fiecare dintre noi 
să avem în noi acele calităţi ale 
sării, încât să putem condimenta 
lumea din jurul nostru cu savoa-
rea Sa. Scopul de a avea o relaţie 
vie, profundă şi plină de semnifi-

1. Adresată UNIV 2002 Congresul 

din Roma, preluată din Zenit news 

service, 25 Martie 2002.

2. Coloseni 4:5-6

3. 1 Petru 3:15

4. Marcu 9:50

5. Vezi Matei 5:13-14.

De Peter Amsterdam, adaptare
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caţie cu Iisus, de a fi imaginea lui 
Hristos şi de a-I urma învăţăturile 
şi de a lucra în unitate cu ceilalţi 
sunt toate pentru a putea fi „sarea 
pământului”, pentru a fi o parte 
din „lumina lumii, o cetate aşeza-
tă pe un munte” care îi atrage pe 
alţii la Dumnezeu ca să ajungă şi 
ei să-L cunoască şi să-L iubească şi 
să-i ajute la rândul lor şi pe alţii în 
acest sens.5

Încercând să trăim şi să ne 
susţinem valorile creştine putem 
împlini chemarea Sa de a fi con-
dimentul vieţii în această lume, 
de a-i da savoare şi semnificaţie 
pentru alţii, de a fi păstrătorii bi-
nelui şi de a ne împărtăşi credinţa 
– adevăratul etalon al lumii. 

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

Sarea este o necesitate a vieţii şi un mineral folosit din ve-
chime în multe culturi pentru a condimenta, a păstra, a dez-
infecta, un component al ofrandelor ceremoniale şi ca etalon 
de schimb. Biblia conţine multe referiri la sare. În diferite con-
texte este folosită metaforic pentru a semnifica permanenţa, 
loialitatea, durabilitatea, fidelitate, utilitatea, valoare şi puri-
tatea. – John L. McKenzie (1910–1991), teolog catolic american

1
În perioada biblică veche sarea era un bun preţios. Ea 

dădea savoare mâncării; era un conservant important; sarea 
i-a făcut de asemenea pe oameni însetaţi de mai mult. Iisus 
a dorit ca ucenicii Lui să dea savoare lumii prin învăţăturile 
Sale; să conserve adevărul aşa cum L-a prezentat El lumii; să 
facă lumea însetată de mai mult... Dacă facem şi noi lucrul 
acesta în calitate de ucenici ai Săi, atunci vom fi şi noi „lumina 
lumii”. A fi lumina lumii, pentru noi, creştinii, înseamnă să re-
vărsăm peste tot în jurul nostru din lumina de Sus. Înseamnă 
să ne luptăm cu întunericul răului şi păcatului care provoacă 
de multe ori ignoranţă, prejudecăţi şi egoism. Cu cât privim 
mai mult spre Iisus, precum o pictură impresionistă, cu atât 
mai multă lumină vedem şi cu atât mai mult suntem schim-
baţi de ea. Ucenicii trebuie să influenţeze lumea în bine prin 
faptele lor. – Thomas Rosica (n. 1959), administrator şef al reţe-
lei de televiziune Canada’s Salt + Light

1
Aşa cum sarea dă savoare mâncării atunci când este uşor 

presărată peste ea şi creştinii dau savoare pământului atunci 
când sunt împrăştiaţi prin diferite ţări de pe pământ. Trăind 
după modelul de viaţă dat de Dumnezeu creştinii conservă 
pământul încetinind degradarea moralităţii din societatea din 
jurul lor. – Preluată de pe site-ul Wiki Answers ■
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Priveam nişte puşti 
jucând fotbal. Nu aveau 
decât vreo cinci-şase ani dar jucau 
un meci adevărat şi serios. Erau 
două echipe cu uniforme, cu antre-
nori şi cu un mic grup de părinţi 
care-i priveau din tribună. Echipele 
erau destul de egale ca forţe şi în 
calitate de simplă cunoştinţă a 
uneia dintre familii m-am putut 
bucura de meci fără să mă preocupe 
cine câştigă şi cine pierde. Mi-aş fi 
dorit însă acelaşi lucru şi pentru 
părinţi şi antrenori!

În prima repriză nu a marcat 
nimeni. Puştii erau caraghioşi. 
Erau stângaci dar zeloşi, cum nu-
mai copiii pot fi. Se poticneau pe 
propriile picioare, se împiedecau 
de minge, loveau pe lângă minge, 
dar parcă nu le păsa. – Le plăcea 
să joace!

În a doua repriză antrenorul 
echipei 1 i-a scos de pe teren pe 
cei care erau, probabil, jucătorii 
lui cei mai buni şi a introdus re-
zervele, cu excepţia celui mai bun 

ÎNVINGĂTORUL
Autor necunoscut

jucător, pe care l-a lăsat ca portar. 
Jocul a luat o întorsătură dramati-
că. Presupun că a câştiga este im-
portant chiar şi când ai cinci ani, 
deoarece antrenorul echipe 2 i-a 
lăsat pe teren pe cei mai buni, iar 
cei slabi ai echipei 1 nu se compa-
rau cu ei.

Echipa 2 a dat năvală pe micu-
ţul din poartă. Oricât de bun era 
el pentru un copil de cinci ani nu 
putea ţine piept cu alţi trei-patru 
băieţei la fel de buni ca el. Echipa 
2 a început să marcheze.

Micuţul portar a făcut tot ce 
a putut, aruncându-şi cu îndrăz-
neală trupul în faţa mingilor care 
veneau, încercând curajos să le 
oprească. Echipa 2 a înscris două 
goluri unul după altul. Asta l-a 
înfuriat pe micul portar. Ţipa, 
alerga şi plonja. Deşi a făcut tot 
ce a putut, nu a fost suficient şi nu 
după mult timp cealaltă echipă a 
înscris şi cel de-al treilea gol.

Curând am aflat care erau pă-
rinţii portarului. Se vedea că tatăl 
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După al patrulea gol ştiam ce 
va urma. Băiatul avea atât de mare 
nevoie de ajutor şi nu-i venea de 
niciunde. Luă mingea din poartă, 
i-o întinse arbitrului şi izbucni în 
lacrimi. Lacrimi mari i se rostogo-
leau pe ambii obraji. Apoi căzu în 
genunchi.

Tatăl se sculă în picioare dar 
mama îl prinse de mână şi îi spu-
se: „Nu face asta, Jim. O să-l faci 
de ruşine.”

Însă tatăl băiatului se desprin-
se din încleştare şi coborî pe te-
ren aşa cum era, în costum şi cu 
pantofi eleganţi. Alergă pe teren, 
îşi ridică fiul în braţe, îl îmbrăţişă 
şi îl sărută şi plânse alături de el. 
N-am fost niciodată mai mândru 
de vreun bărbat ca acum.

Îl cără afară de pe teren şi când 
s-au apropiat de tribună l-am au-
zit spunând: „Fiule, sunt aşa de 
mândru de tine. Ai fost grozav 
acolo. Vreau ca toţi să ştie că eşti 
fiul meu”.

„Tată,” răspunse băiatul printre 
suspine, „nu i-am putut opri. Am 
încercat şi am încercat, dar au tot 
marcat.”

„Scotty, nu contează de câte ori 
au marcat. Sunt mândru de tine. 
Vreau să te duci acolo şi să termini 
meciul. Ştiu că vrei să renunţi, dar 
nu poţi. Şi, fiule, vor marca din 
nou, dar nu contează. Acum du-te.”

Puteam să văd că ceea ce i-a 
spus a contat pentru el. Când eşti 
singur, când primeşti goluri şi nu 
le poţi opri înseamnă foarte mult 
să ştii că pentru cei care te iubesc 
nu contează.

Micuţul fugi din nou pe teren. 
Echipa 2 marcă de încă două ori, 
dar totul a fost bine.

Şi eu primesc şuturi în fiecare zi. 
Încerc din greu. Îmi arunc trupul 
cu îndrăzneală în toate direcţiile. 
Tun şi fulger. Mă străduiesc din 
răsputeri. Mă copleşesc lacrimile şi 
cad în genunchi, neajutorat. Atunci 
Tatăl meu ceresc vine alergând pe 
teren, înaintea întregii mulţimi 
– toată lumea care râde şi-şi bate 
joc de mine – şi mă ridică. Mă 
strânge în braţe şi spune: „Sunt aşa 
de mândru de tine! Ai fost grozav 
acolo. Vreau ca toată lumea să ştie 
că tu eşti fiul Meu iar Eu te declar 
învingător!” ■

Vedeţi ce dragoste ne-a arătat Ta-
tăl, să ne numim copii ai lui Dumne-
zeu! Şi suntem. – 1 Ioan 3:1

Dumnezeu este dragoste. El nu 
avea nevoie de noi. Însă ne dorea. 
Iar acest lucru este cel mai uimitor 
lucru. – Rick Warren (n. 1954), pastor 
şi scriitor american 

venise direct de la birou pentru că 
era în costum şi cu cravată. Stri-
gau şi-l încurajau pe fiul lor, dar 
după cel de-al treilea gol micuţul 
se schimbă. Şi-a dat seama că era 
inutil; nu-i putea opri. Nu renun-
ţă, însă pe faţă i se putea citi că 
totul era zadarnic.

Tatăl lui se schimbă şi el. Înain-
te îşi impulsionase fiul să încerce 
mai din greu, strigând către el sfa-
turi şi încurajări. Dar acum deveni 
neliniştit. Încerca să-i spună că to-
tul este în regulă şi să reziste.
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Andja s-a născut în 1962 
în fosta republică iugos-
lavă Bosnia-Herţegovina. 
Când a izbucnit războiul din anii 
’90 familia lui Andja s-a refugiat în 
Vojnic, un mic orăşel din Croaţia. 
Atrocităţile curăţirii etnice l-au 
afectat atât de mult mental pe soţul 
ei încât a trebuit să fie spitalizat 
permanent iar ea a rămas să se 
chinuiască să-şi crească singură cei 
trei copii şi să se lupte în acelaşi 
timp cu diabetul şi cu psoriazisul. 
A supravieţuit muncind pământul 
de pe lângă colibă şi din ajutorul 
organizaţiilor umanitare. Aceasta 
era situaţia ei când am întâlnit-o 
noi pentru prima oară în mai 2000.

Ne-am împrietenit şi am con-
tinuat să o vizităm ani la rând. În 
ciuda dificultăţilor Andja ne-a pri-
mit mereu cu zâmbetul pe buze. 
Entuziasmul ei pentru viaţă era 
atât de contagios încât am început 
să aducem la ea acasă şi alţi oameni 
ce sufereau de depresie, ca o formă 

de terapie. Imediat ce o întâlneau 
aceştia se simţeau mult mai bine!

Cu timpul Andja s-a hotărât să 
ne ajute şi ea cu ceva, la schimb, şi 
deşi noi eram cei care îi aduceam 
ajutoare şi ea, la rândul ei, ne fă-
cea o pungă cu dovlecei, cartofi şi 
alte legume din grădina ei pentru 
„a dărui înapoi comunităţii”.

În 2005 a primit de la stat o 
casă şi o nouă parcelă de grădină şi 
deşi casa era neterminată a însem-
nat un pas mare pentru ei faţă de 
coliba în care trăiseră atâţia ani. 
Andja era entuziasmată pentru 
ceea ce părea începutul unei vieţi 
mai bune, însă boala ei a avansat 
şi a ajuns să-şi piardă vederea în-
tr-un ochi. În anul următor şi-a 
pierdut vederea şi în celălalt ochi.

Între 2005 şi 2012 Andja a um-
blat prin multe spitale. Şansele ei 
de supravieţuire erau reduse, însă 
bucuria şi interesul ei pentru viaţă 
au câştigat bătălia şi deşi în cele din 
urmă şi-a pierdut ambele picioare, 

ni se alătura cu bucurie în cântece 
şi discuţii. După cum a exprimat 
un băiat de 17 ani: „Ea putea să-şi 
vadă paharul pe jumătate plin chiar 
dacă era practic gol!”

Cu câteva luni în urmă Andja a 
trecut în somn la cele sfinte, „precum 
un fluture” după cum ni s-a spus. 
M-a impresionat cât de mulţi oameni 
au venit la înmormântarea ei. Ea nu 
fusese decât o simplă femeie refugiată 
care a locuit pentru câţiva ani în oraş 
însă a atins vieţile multora.

Toţi cei care au avut privilegiul 
de a o întâlni pe Andja au plâns la 
comemorarea ei, dar au şi zâmbit 
în acelaşi timp deoarece Andja a 
devenit acum o legendă.

Anna Perlini este cofonda-
torul organizaţiei Per un 
Mondo Migliore (http://
www.perunmondomigliore.
org/), o organizaţie umani-
tară activă în fosta Iugosla-
vie din 1995. ■

În cinstea  
unui fluture
De Anna Perlini
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Se poate spune că există 
multe forme de eroism. În 
primul rând sunt faptele eroice de 
zi cu zi a unor necunoscuţi care 
se implică să ajute dar nu auzim 
despre ei. Pe locul doi sunt eroii fai-
moşi pe care îi admirăm – pionierii 
în medicină, apărătorii păcii şi ai 
dreptăţii, salvatorii celor pierduţi şi 
campionii credinţei. Iar apoi, într-o 
categorie aparte, este Supereroul 
tuturor timpurilor: Iisus, cel care 
a înfrânt moartea pentru El însuşi 
şi pentru toţi cei care cred.1

Spre deosebire de majoritatea 
eroilor de ficţiune, Iisus nu-şi 
ţine puterile doar pentru Sine ci 
le împarte cu adepţii Lui. „Cine 
crede în Mine, va face şi el lucră-

rile pe care le fac Eu”.2

Acest gând ne dă o perspectivă 
completă asupra vieţii noastre de 
zi cu zi. Unde putem găsi curajul 
pentru momentele de dificultate? 
Când avem probleme de sănătate, 
sau financiare, sau de relaţii perso-
nale, sau vreo disabilitate, sau ne 
pierdem locul de muncă, sau avem 
un deces în familie sau oricare din 
multitudinea de provocări ale vie-
ţii, necesită eroism ca să trecem 
prin aceste situaţii şi să ne păstrăm 
credinţa, să ne continuăm munca 
şi să-i ajutăm pe alţii în ciuda difi-
cultăţilor din propria noastră viaţă.

Poate că-i admirăm pe eroii 
din istorie şi găsim inspiraţie în 
exemplul lor. Însă ca să găsim tăria 
pentru un asemenea eroism zilnic 
avem nevoie de ajutorul Superero-
ului nostru care a promis: „Harul 
Meu îţi este de ajuns; căci puterea 
Mea în slăbiciune este făcută desă-
vârşită”3 sau, după cum s-a expri-
mat apostolul Pavel: „nemărginita 

CURAJ ÎN  
CLIPELE GRELE

Momente de linişte
De Abi May

În cinstea  
unui fluture

1. Vezi 1 Corinteni 15:25-26;  

Ioan 5:25; 11:25-26.

2. Ioan 14:12

3. 2 Corinteni 12:9

4. Efeseni 1:19 traducere din limba 

engleză

mărime a puterii Sale ce lucrează 
în noi, cei ce credem”.4

Dragă Iisus, 
Fie ca pacea Ta să mă ajute să-mi 

înfrunt provocările;
Fie ca mila Ta să-mi dea putere să 

am grijă de cei din jurul meu;
Fie ca bucuria Ta să mă 

încurajeze;
Fie ca exemplul Tău să mă inspire 

să slujesc;
Fie ca bunătatea Ta să mă 

însufleţească să fiu bun cu 
alţii;

Fie ca hotărârea Ta să mă 
motiveze să mă străduiesc cât 
pot de bine în viaţă.

Dă-mi curajul Tău în clipele de 
dificultate

Şi fie ca harul Tău salvator să-mi 
aducă pacea lui Dumnezeu.

Abi May este scriitoare 
independentă şi pedagog în 
Marea Britanie. ■
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De la Iisus cu dragoste

Creaţia Mea 
specială

Îmi amintesc când te-am creat. Ţi-am ales cu multă grijă şi atenţie fie-
care talent, fiecare dar, fiecare caracteristică, fiecare fibră a fiinţei tale, până 
când combinaţia şi proporţiile au fost numai bune şi fiecare au fost în 
perfectă sincronizare cu scopul Meu.

Îmi amintesc şi de momentul în care ţi-am suflat suflare de viaţă. Am 
simţit o dragoste atât de puternică fiindcă am ştiut ce bucurie vei aduce, 
atât Mie cât şi celor a căror viaţă va fi atinsă de tine în marea călătorie a 
vieţii tale.

Am fost de la început cu ochii pe tine. Am fost cu tine la fiecare pas. 
Te-am urmărit, te-am iubit şi m-am îngrijit de tine. Nu ai ieşit niciodată 
din raza Mea vizuală.

Te iubesc pe veci de veci. Ascultă vocea Mea în inima ta şi îţi voi arăta 
marea Mea dragoste pentru tine – o dragoste mai mare decât oceanul, o 
dragoste ce depăşeşte orizontul, o dragoste pe care tot universul cu toate 
stelele şi galaxiile sale nu o poate cuprinde, o dragoste ce trece de înţelege-
rea omenească până în infinitate şi în eternitate!


