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

ÎNCALECĂ DRAGONUL
Înfruntă-ţi temerile

Răzbate
El este tot timpul cu tine

Cum să faci faţă 
dezamăgirii
Şi să-ţi sporeşti optimismul



N OTA  E D I TO RU LU I
lumină în locurile întunecate

În The Fellowship of the Ring (Frăţia Inelului),1 
Galadriel, „Doamna Luminii” elfilor, i-a dat lui Fro-
do un talisman de cristal ce conţinea lumina stelei 
Eärendil. „Când eşti în întuneric ea va străluci mai 
tare” i-a promis ea şi, întocmai, de-a lungul călăto-
riei lor, Frodo şi Sam au folosit de mai multe ori 

această lumină pentru a evita pericolul.
Talismanul lui Galadriel nu era o simplă lumină care le lumina fizic drumul 

ci şi o sursă de curaj şi speranţă pentru cel ce o purta. Un asemenea dar ne-ar fi şi 
nouă cu siguranţă de folos în călătoria noastră prin viaţă, însă chiar şi lumina din 
Eärendil a fost uneori atenuată de mediul ostil. Acest număr al revistei ContactS 
vorbeşte despre o lumină şi mai puternică pe care nimic nu o poate stinge.

Vorbind despre Sine, Iisus a spus: „Lumina luminează în întuneric şi întu-
nericul n-a biruit-o. Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine, nu va 
umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii”.2

Lumina lui Dumnezeu are puterea să aline durerea rănilor şi să vindece singu-
rătatea şi suferinţa sufletelor noastre. În rănile disperării ea poate planta seminţele 
speranţei şi poate lumina cele mai adânci văi de suferinţă. Ne poate lumina calea şi 
ne poate călăuzi prin noaptea cea mai întunecată către un răsărit luminos.

Chiar dacă ne confruntăm în drumul nostru cu dificultăţi şi cu poveri, chiar 
dacă uneori simţim că întunericul fricii, îngrijorării sau îndoielii ne înconjoară 
tot mai mult, putem avea încredere că lumina şi dragostea lui Dumnezeu vor 
fi întotdeauna cu noi. „Dumnezeu este adăpostul şi sprijinul nostru, un ajutor, 
care nu lipseşte niciodată la nevoie”.3 „El nu te va părăsi şi nu te va lăsa”.4

Dumnezeu să-ţi fie o lumină în locurile întunecate, atunci când toate cele-
lalte lumini s-au stins.

Samuel Keating
Editor executiv

1. J.R.R. Tolkien, 1954

2. Ioan 1:5; Ioan 8:12

3. Psalmul 46:1

4. Deoteronom 31:6
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Am coborât cele 378 
de trepte în spirală până jos în 
Salina Wieliczka din sudul Poloniei, 
întrebându-ne ce vom găsi acolo şi 
gândindu-ne cât de uşor ne-am putea 
rătăci în labirintul de sub noi. Mă 
uimea ideea că cineva putea petrece 
atât de mult timp sub pământ fără 
să-şi piardă minţile.

Trecând prin diferite camere ni 
s-au arătat diverse sculpturi din sare. 
Cu sute de ani în urmă vreun miner 
anonim, în adâncurile pământului, 
a văzut lumina felinarului reflectată 
în sare şi şi-a dat seama că poate fi 
un material minunat pentru sculp-
tat. Poate s-a visat un artist precum 
Leonadro da Vinci sau Michelange-
lo. Poate că şi-a petrecut pauza de 
masă sau a lucrat după program ca 
să-şi creeze capodopera, una care nu 
va fi niciodată expusă într-un mu-
zeu somptuos sau în vreo catedrală 

luminată. Va servi doar ca inspiraţie 
pentru mineri ca el. Poate a sperat 
ca astfel să le arate calea lui Dum-
nezeu şi în adâncuri. Iar mai târziu 
şi alţii au început să sculpteze şi ei.

La 135 m sub pământ minerii 
au creat o capelă. Pe pereţi au pre-
zentat viaţa lui Iisus, de la naştere 
până la înviere. Poate că şi-au dat 
seama că au nevoie disperată de 
protecţia şi de grija lui Dumnezeu 
atunci când intră în întunecimile 
ameninţătoare.

Cine ar fi crezut că lumina face 
ca sarea să strălucească precum 
marmura? Cine şi-ar fi imaginat că 
bărbaţii care fac o asemenea muncă 
manuală mai au timpul şi inspira-
ţia de a crea asemenea capodopere? 
Ghidul nostru ne-a spus să testăm şi 
acustica încăperii, renumită ca fiind 
cea mai bună din lume şi ne-a spus 
că oamenii îşi aduc copiii în salină 

ca să beneficieze de puterea tămă-
duitoare a aerului sărat şi pentru a-i 
trata de astm sau de alergii.

Întorşi la suprafaţă cu liftul am 
continuat să mă gândesc la salină. 
Eu nu sunt sculptor sau artist sau 
compozitor însă este important 
pentru mine să pot crea ceva prin 
scrierile mele. Orice creezi tu poate 
deveni o inspiraţie pentru alţii.

Viaţa nu este numai lumină şi 
cer albastru. Chiar şi în locurile 
întunecate o lumânare mică ne 
poate călăuzi ca să ne găsim sco-
pul. Sudoarea şi lacrimile nu vor 
dura la nesfârşit, însă frumuseţea 
pe care o creăm în viaţa noastră 
poate dăinui şi poate lumina întu-
nericul altui om.

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

JOS ÎN 

SALINĂ
De Joyce Suttin

Foto: Nightman1965 / Shutterstock.com
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Răzbate
Lumina este apreciată şi 

preţuită deoarece există 
întunericul. Speranţa este 
preţuită cu adevărat doar după ce 
am trăit disperarea. Binecuvântările 
noastre ne aduc cea mai mare bucu-
rie pentru că am trăit viaţa şi fără 
ele. Apreciem sănătatea pentru că 
am fost bolnavi şi înţelegem valoa-
rea iubirii pentru că ştim cum este 
să fim singuri.

Nu cred că există cineva căruia 
să-i placă suferinţa, dificultatea, 
boala, durerea şi dificultăţile din 
viaţă; totuşi Pavel ne spune în Bi-
blie că el „[se laudă] mult mai bu-
curos cu slăbiciunile [lui], pentru 
ca puterea lui Hristos să rămână 
în [el]”.1 Când privim către Dum-
nezeu în orice situaţie din viaţă, 
atunci puterea Lui ne dă tăria 
pentru a îndura şi pentru a obţine 
tot binele pe care El l-a promis că 
va urma din acea situaţie.

Iată aici câteva gânduri de la 

cei care au descoperit că, atunci 
când au apelat la Dumnezeu în 
momentele dificile, El a mers tot 
drumul pe lângă ei.

Recunoştinţa este secretul bu-
curiei. – Autor necunoscut

Noi, fiinţele umane, privim in-
stinctiv lumea vizibilă ca pe cea „rea-
lă” iar pe cea invizibilă ca pe cea „ire-
ală”, însă Biblia le numeşte întocmai 
invers. – Philip Yancey (n. 1949)

Fiecare adevăr despre suferinţă 
poate fi preschimbat într-o armă 
pentru sau împotriva lui Dum-
nezeu. În majoritatea cazurilor 
suferinţa accelerează direcţia în 
care noi deja mergeam – fie ne în-
dreaptă spre, fie ne depărtează de 
Dumnezeu. – David McKenna

Nu da din cap atunci când vezi 
o mamă sau un tată cu un copil cu 
sindrom Down şi nu spune Eu nu 
pot face faţă la asta. Mai mult ca 

sigur că nu poţi. Iată de ce Dum-
nezeu nu ţi-a cerut ţie lucrul acesta. 
Însă fă-ţi timp să te gândeşti cu se-
riozitate la cum îţi vei păstra atitu-
dinea pozitivă în situaţia ta unică şi 
individuală. Acceptă-ţi situaţia ca 
pe un dar din mâna Sa. Îndrăzneşte 
să-I mulţumeşti pentru ea. 
– Joni Eareckson Tada (n. 1949)

Gândeşte-te la momentele tale 
cele mai proaste, la durerile tale, la 
pierderile tale şi la tristeţile tale iar 
apoi aminteşte-ţi că eşti încă aici, 
capabil să ţi le aminteşti pe toate. 
Ai depăşit ziua ta cea mai proastă. 
Ai depăşit trauma, ai depăşit încer-
carea, ai îndurat tentaţia, ai supra-
vieţuit relaţiei proaste şi ţi-ai croit 
drumul prin întuneric. Aminteş-
te-ţi de lucrurile rele... apoi priveş-
te unde ai ajuns. Amintindu-ne cât 
de dificilă este viaţa şi cât de depar-
te am reuşit să ajungem se creează 
un contrast în mintea noastră care 
stimulează recunoştinţa. 
– Pastorul Peter Gomes (1942-2011)1. 2 Corinteni 12:9

De Maria Fontaine, adaptat
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În cariera mea am ratat cam 
9000 de aruncări. Am pierdut cam 
300 de jocuri. De 26 de ori mi s-a în-
credinţat aruncarea decisivă şi am 
ratat. Am ratat de nenumărate ori 
în viaţă. Şi tocmai din această cau-
ză am avut succes. – Michael Jordan 
(n. 1963), fost baschetbalist profesio-
nist, considerat de NBA „cel mai bun 
baschetbalist al tuturor timpurilor” 

În suferinţă – roagă-te ca difi-
cultatea să-ţi sporească credinţa. 
– Bob O’Bannon

Nu te ruga pentru o povară 
mai uşoară. Roagă-te pentru un 
spate mai solid. 
– Autor necunoscut

Ori de câte ori te simţi slab, 
nu-ţi spune „Sunt slab” ci caută 
remediul, care este Cuvântul lui 
Dumnezeu. 
– John Calvin (1509-1564)

În clipele de dificultate să îţi 
spui, în primul rând, „El m-a adus 
aici, prin voia Lui sunt la strâm-
toare şi cu acest gând îmi găsesc 
liniştea”. Apoi să îţi spui: „El va 
avea grijă de mine prin dragos-
tea Sa şi îmi va da harul de a mă 
comporta ca unul din copiii Săi 
în această dificultate”. Apoi: „El 
va face ca această încercare să fie o 
binecuvântare, mă va învăţa lecţi-
ile pe care doreşte să le învăţ şi va 

lucra în mine harul pe care plănu-
ieşte să-l reverse asupra mea”. Iar 
în final: „La vremea ştiută de El 
mă va scoate din această dificul-
tate – cum şi când ştie El că este 
bine”. Să îţi spui: „Sunt aici (1) 
prin planul Său, (2) prin grija Sa, 
(3) sub instruirea Sa şi (4) la vre-
mea ştiută de El”. 
– Andrew Murray (1828-1917)

Dumnezeu nu se interesează de 
planurile noastre; El nu întreabă: 
„Ai vrea să treci prin situaţia de a 
pierde pe cineva drag, sau printr-o 
anumită dificultate?” Nu. El per-
mite asemenea situaţii pentru un 
anumit scop al Său. Lucrurile prin 
care trecem ne fac fie mai blânzi, 
mai buni sau mai nobili, fie mai 
critici, mai cicălitori şi mai insis-
tenţi să urmăm doar ce vrem noi. 
Lucrurile care se întâmplă ne fac 
mai răi sau mai sfinţi, în funcţie de 
relaţia noastră cu Dumnezeu şi de 
nivelul nostru de intimitate cu El. 
– Oswald Chambers (1874-1917)

Nu v-a ajuns nici o ispită, 
care să nu fi fost potrivită cu pu-
terea omenească. Şi Dumnezeu, 
care este credincios, nu va îngă-
dui să fiţi ispitiţi peste puterile 
voastre; ci, împreună cu ispita, a 
pregătit şi mijlocul să ieşiţi din 
ea, ca s-o puteţi răbda. 
– 1 Corinteni 10:13

Maria Fontaine şi soţul 
ei, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizaţiei 
The Family International, 
o comunitate creştină de 
credinţă. ■
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Când fiul nostru, Pete, 
avea trei ani, a fost diagnosticat cu 
leucemie şi într-o clipă toată viaţa 
noastră s-a schimbat dramatic. Nu 
există cărţi cu instrucţiuni care să te 
pregătească pentru astfel de momente 
în care copilul tău se confruntă cu 
o boală ce-i pune în pericol viaţa. 
Chiar dacă ne-am găsit alinarea în 
braţele iubitoare ale lui Iisus, păstorul 
nostru cel blând, a trebuit totuşi să 
găsim o modalitate de a înfrunta eve-
nimentele înfricoşătoare ce au urmat 
în săptămânile şi lunile următoare.

În cele din urmă am primit şi ves-
tea cea bună: doctorii s-au pronunţat 
că Pete era  vindecat. Însă în realita-
te provocarea nu se sfârşise; în anii 
următori monstrul cel urât şi-a mai 
ridicat de două ori capul scârbos.

Prima oară când cancerul a re-
venit eram în Africa de Sud, o ţară 
necunoscută nouă, cu o limbă di-

ferită, cu o cultură diferită şi cu un 
sistem medical diferit de cel cu care 
eram noi obişnuiţi. Însă temerile şi 
durerea erau aceleaşi, pe lângă inter-
minabila aşteptare a oricărui semn 
minuscul de îmbunătăţire. Apoi 
îmbunătăţirea a venit şi se părea că 
Pete se vindecase ... dar după trei ani 
am fost buimăciţi deoarece cancerul 
fiului nostru a revenit.

Deşi nu avea decât zece ani Pete 
avea de înfruntat pentru a treia oară 
boala.

Am plâns şi ne-am chinuit. Nu 
ştiam motivele lui Dumnezeu însă 
I-am simţit prezenţa lângă noi. Pu-
team spune aproape sigur că ştiam 
ce a simţit şi apostolul Pavel când a 
scris: „Suntem încolţiţi în toate chi-
purile, dar nu la strâmtoare; în grea 
cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; pri-
goniţi, dar nu părăsiţi; trântiţi jos, 
dar nu omorâţi”.1

Şi aşa am rezistat încă o dată cu 
disperare.

La spital doctorul ne-a explicat 
că cea mai bună soluţie pentru o 
vindecare permanentă era un trans-
plant de măduvă, însă toţi cei din 
familia noastră fuseseră deja testaţi 
şi nici unul dintre noi nu era com-
patibil.

„Să testăm din nou”, ne sfătui el.
În săptămâna următoare doc-

torul ne întâmpină zâmbind. „Fiul 
d-voastră cel mai tânăr este suficient 
de compatibil”, spuse el.

Nu a fost o victorie imediată. 
A durat din nou zile, săptămâni şi 
apoi luni până ce Pete să fie în afa-
ra pericolului. Însă el a rezistat şi în 
ultimii zece ani nu a mai avut pro-
bleme cu cancerul.

Cum supravieţuieşti unei crize? 
Îl ţii de mână pe Păstor, clipă de cli-
pă, oră de oră şi zi de zi.

Koos Stenger este scriitor 
independent în Olanda. ■

CLIPĂ DE 
CLIPĂ

De Koos Stenger

1. 2 Corinteni 4:8-9
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Cu ani în urmă călăto-
ream cu mica mea familie pe un 
cargo din Europa spre noul nostru 
câmp de misiune în America de 
Sud. Din cauza întârzierilor sur-
venite la încărcarea cargoului, am 
ridicat ancora în mijlocul iernii 
mediteraneene, cam în aceeaşi 
perioadă a anului în care apostolul 
Pavel a naufragiat pe coasta Maltei.1 
Glumeam pe seama acestui lucru 
dar ne şi rugam să nu avem şi noi 
o soartă asemănătoare.

La două zile de când părăsisem 
portul ne-a prins o furtună cu 
vânturi ca un uragan. Deşi nava 
noastră era încărcată şi adânc scu-
fundată în apă, totuşi se clătina 
violent. Copiii erau mici şi pentru 
ei era o distracţie, însă noi, ceilalţi, 

încercam să ne stăpânim emoţiile 
şi stomacurile. Chiar şi marinarii 
experimentaţi aveau rău de mare. 

Am auzit la radio că şi alte vase 
aveau probleme. Fizic nu aveam 
ce să fac ca să remediez situaţia, 
însă puteam să mă rog. Aşa că am 
început să mă rog, cum nu m-am 
mai rugat niciodată până atunci! 

Du-te pe punte! Am recunoscut 
imediat acea voce în mintea mea 
ca fiind Iisus. Şi căpitanul se roa-
gă. Roagă-te cu el şi încurajează-i 
credinţa. 

M-am ridicat şi când am fă-
cut primii paşi împleticindu-mă 
m-am întrebat cum voi reuşi să 
ajung pe punte, dar în cele din 
urmă am reuşit. Căpitanul era 
acolo, singur, şi într-adevăr, se 
ruga. Ne-am rugat împreună 
până ce am trecut de Sicilia, unde 

am găsit refugiu din furtună. 
Nava şi încărcătura au avut ceva 
de suferit, însă nici unul dintre 
noi nu a fost rănit. 

Recent, având ceva probleme, 
mi-am amintit de ceea ce am în-
văţat din acea situaţie. Mergi sus pe 
punte şi ia-L de mână pe Căpitan. 
Iisus este Căpitanul şi împreună cu 
El poţi ajunge la ape liniştite. 

Face parte din fiinţa umană să 
te ascunzi de dificultăţi şi să speri 
că vor trece, însă aceasta nu este 
metoda celor victorioşi. Nu te în-
tinde la pământ în faţa furtunilor. 
Bătăliile vieţii pot părea uneori 
copleşitoare, însă merită să lupţi 
pentru victorie.

Anne Spring este scriitoare 
şi voluntară creştină în 
Balcani. ■

ÎNFRUNTĂ 
FURTUNA
De Anne Spring

1. Vezi Fapte 27-28
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Mi-am închis centurile şi mi-am veri-
ficat echipamentul. Ţineam frâiele în mână 
dar creatura înaripată se clătina, se agita, se răsucea şi 
se zvârcolea să se elibereze din strânsoarea mea şi să mă 
arunce în prăpastie. Genunchii mei, unul de fiecare 
parte, erau capabili să-i controleze furia, însă aveam 
nevoie de întreaga mea îndemânare şi putere ca să nu 
mă ia de pe picioare şi să nu mă ducă în bârlogul ei.

Vocea din staţia radio m-a trezit la realitate. „Mâini-
le la spate cu palmele în sus, apleacă-te în faţă, priveş-
te înainte ... poziţie de lansare!” Era Avi, instructorul 
nostru principal; mentorul hotărât să ne cultive înde-
mânarea de a sfida gravitaţia şi de a zbura şi, cel mai 
important, de a ateriza apoi în siguranţă. „Lansarea 
este opţională, aterizarea nu” îi plăcea să spună. M-am 
încurajat că totul este bine, amintindu-mi de experien-
ţa fără cusur a instructorului nostru.

Era sfârşitul cursului nostru de zbor cu parapanta. 
Toată teoria despre înălţare, curenţii de aer şi planare 
pe care am învăţat-o ar fi rămas inutilă dacă acum nu 
aş fi făcut acest pas în abis. Fii calm şi urmează instruc-
ţiunile! îmi repetam ca pe o mantra.

Aşteptând pregătit de lansare, un vultur zbura fără 
efort în cercuri deasupra mea. Aproape că nici nu dădea 
din aripi deoarece a prins un curent ascendent. M-am 
gândit la un verset din Biblie: „Ei zboară ca vulturii”.1

Aud din nou în radio: „Eşti gata?”

ÎNCALECĂ

 DRAGONUL

1. Isaia 40:31

2. Matei 14:27

3. Psalmul 46:2

Încuviinţez şi trag adânc aer în piept, încercând să 
nu intru în panică. Ce ne-a spus Avi? „Panica este pri-
mul pas spre accident. Când intri în panică subconşti-
entul tău preia conducerea şi te face să greşeşti”.

Având mâinile la spate, paraşuta a prins curentul 
de aer, s-a umflat şi m-a tras în sus. M-am aplecat 
înainte şi am privit în sus. Acum am făcut-o, nu mai 
era punct de întoarcere. Următorul pas era să alerg. 
Asemenea vieţii, dacă ne lipseşte energia de a merge 
înainte spre ţelul nostru atunci circumstanţele vor 
lucra împotriva noastră. Dacă pierdeam din viteză 
planorul şi-ar fi urmat cursul lui şi m-ar fi tras într-o 
parte. Trebuia să-i spun eu ce să facă. Zbori! Aterizea-
ză în siguranţă!

„Aleargă!”
Doi paşi şi am fost în aer. A fost mai uşor decât 

m-am aşteptat, părea mai degrabă că sunt într-un 
telescaun decât într-un avion. Zburam sus, bucurân-
du-mă de imaginea minunată a unor munţi albaştri 
reflectaţi într-un lac foarte clar. Am tras uşor de frână 
ca să virez dreapta. M-a ascultat, apoi stânga şi dreap-
ta din nou, apoi m-am pregătit de aterizare – nu a 
fost chiar aşa de uşoară cum am sperat, dar nici foarte 
dură, ţinând cont că era prima mea aterizare.

Am început să mă critic pentru aterizarea mea şi 
să-i spun lui Avi cum voi face mai bine data viitoare. 
„Nu fii atât de dur cu tine”, mă certă el. „Toate ateri-

De Curtis Peter van Gorder
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[Iisus] a rezumat totul într-un mesaj scurt des-
pre liniştea eternă atunci când le-a vorbit ucenici-
lor Săi la Marea Galileii: „Eu sunt; nu vă temeţi”.2 El 
este antidotul pentru teamă; El este remediul la 
probleme; El este soluţia viabilă. Deci noi ar trebui 
să ne ridicăm deasupra fricii. Să ne uităm ţintă la 
El; să stăm mereu aproape de El şi să fim mulţu-
miţi cu El. Să ne ţinem strâns de El şi să strigăm: 
„De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui 
pământul şi s-ar clătina munţii în inima mărilor”.3 

– A. B. Simpson (1843-1919)

zările reuşite sunt aterizări de succes”.
Toţi au aplaudat. Şi eu. Acum eram ca fraţii, legaţi unul de altul prin 

faptul că ne-am înfruntat temerile şi că am câştigat, şi ne-am încurajat 
unul pe celălalt atunci când am aterizat. 

După ce am savurat momentul am intrat în vorbă cu instructorii 
noştri, fondatorii unei şcoli de zbor cu parapanta în India.

Avi, instructorul principal, şi soţia sa, Anita, au renunţat amândoi la 
slujbe bune de birou pentru a-şi urma acest vis iar la început nu le-a fost 
uşor. Am întrebat-o pe Anita care erau factorii principali ai succesului lor.

„Am tăiat toate legăturile cu trecutul. Eşecul nu era o opţiune. Fie 
reuşeam, fie eşuam, iar noi nu eram interesaţi să eşuăm.”

Le-a luat câţiva ani în care lucrurile s-au mişcat mai greu, cu multe 
călătorii ca să dea reprezentaţii la evenimentele firmelor sau oriunde erau 
chemaţi. Când li s-a dus vestea câţiva curajoşi au încercat, iar acum ei 
zboară aproape în fiecare zi.

Mi-am dat seama că aceşti antreprenori au şi o profundă latură spi-
rituală în caracterul lor. Pentru ei era mai mult decât adrenalină sau o 
afacere riscantă. Pentru ei plăcerea de a zbura era o chestiune interioară 
pe care doreau să o împărtăşească cu alţii.

„Parapanta este precum viaţa” îmi spuse Avi. „Trebuie să depăşeşti 
dificultăţile şi să înfrunţi provocările. Deşi putem primi ajutor din par-
tea altora, în final trebuie să mergem pe picioarele noastre. Trebuie să ne 
înfruntăm temerile, să ne ignorăm îndoielile şi doar să zburăm!”

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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Când dificultăţile şi necazurile te 
copleşesc îţi poţi găsi alinarea în Iisus.3

Dragă Iisus, doresc să fii alinarea mea 
la necaz, protecţia mea în vremurile de 
dificultate şi prietenul meu tot timpul. Te 
rog să vii în viaţa mea şi să stai tot timpul 
alături de mine.

„Când străbat aceştia Valea Plângerii, o prefac într-un 
loc plin de izvoare şi ploaia timpurie o acoperă cu 
binecuvântări. Ei merg din putere în putere”.1

Îmi aminteşte de un prieten care a făcut întoc-
mai. Cu ceva timp în urmă s-a îmbolnăvit foarte 
grav. Deşi părea sfârşitul vieţii lui active şi producti-
ve, totuşi el şi-a transformat Valea Baca într-o mare 
binecuvântare. El „a săpat o fântână” acolo şi astfel a 
devenit o încurajare şi mai mare pentru alţii. El a lăsat 
ca „Baca” lui să scoată ce era cel mai bun din el; el şi-a 
preschimbat „deşertul” într-un loc minunat săpând 
adânc în inima sa şi în Cuvântul lui Dumnezeu.

Când te bazezi pe promisiunile lui Dumnezeu şi 
ai încredere în bunătatea Lui, în ciuda dificultăţilor 
şi al suferinţei, alţii vor vedea credinţa ta şi atât pen-
tru tine cât şi pentru ei va fi ca o fântână într-un loc 
dur, urcat şi prăfuit. Credinţa ta străluceşte cel mai 
puternic atunci când te ajută să te ridici deasupra di-
ficultăţii.

Noi ne putem găsi puterea de a prospera în ciuda 
circumstanţelor noastre deoarece avem un Dumne-
zeu iubitor şi atotputernic şi minunatele Lui promi-
siuni care să ne susţină. „În toate aceste lucruri noi 
suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a 
iubit”.2 Noi nu trebuie să rămânem în acea vale usca-
tă şi pustie şi nici să îndurăm pur şi simplu necazuri-
le. Dacă ne apropiem de Dumnezeu şi ne bazăm pe 
Cuvântul Său vom descoperi cum mâna divină scoate 
la suprafaţă o mulţime de izvoare cu apă vie.

Iată un lucru de care să-ţi aminteşti când vei mai 
trece prin Valea Baca.

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

TRECÂND 
prin VALE 
De Virginia Brandt Berg, adaptat

1. Psalmul 84:6-7

2. Romani 8:37

3. Vezi Psalmul 61:2.

Cuvântul evreiesc baca înseamnă „a 
plânge” iar în vremurile biblice exista în Israel o 
vale cu acest nume. În mod figurativ Valea Baca (Valea 
Plângerii) reprezintă locul prin care fiecare dintre noi 
trece la un moment dat în viaţă. Este un loc de suferinţă, 
de durere, de dificultate; un loc uscat, prăfuit şi deşert.

Psalmul 84 ne aduce mesajul minunat că ori de 
câte ori trecem printr-un astfel de loc avem ocazia de 
a transforma acea dificultate sau dezamăgire, acea du-
rere sau greutate, oricare ar fi ea, într-o binecuvântare. 
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„Eşti mai curajos decât 
te simţi, mai puternic decât pari 
şi mai deştept decât crezi.” 
– Christopher Robin (A. A. Milne)

Prima oară când am citit asta 
m-am gândit la o poveste pe care 
tocmai o citisem despre un tânăr 
cu un talent atletic extraordinar. 
La doar 19 ani Rafael Nadal ştia 
că vrea să ajungă campion mondi-
al la tenis. Era anul 2005 şi fiindcă 
câştigase în acel an primul său ti-
tlu de Grand Slam şi se clasa pe lo-
cul doi în clasamentul ATP, Nadal 
părea că va avea mult succes. Însă 
după câteva săptămâni de neplă-
ceri la piciorul stâng doctorii au 
descoperit că se născuse cu o boală 
rară la picior în urma căreia unul 
din oasele piciorului s-a umflat şi 
îi cauza dureri puternice, putând 
chiar pune capăt, peste noapte, 
întregii sale cariere.

Această întorsătură de eveni-
mente i-a sfărâmat aspiraţiile tâ-
nărului Rafa. Incapabil să meargă, 
cu atât mai puţin să joace tenis, a 
ajuns copleşit de deprimare. Stătea 
cu orele întins pe canapea privind 
în gol sau stătea în baie plângând. 
„Nu râdeam, nu zâmbeam, nu 
doream să vorbesc. Mi-am pier-
dut cheful de a mai trăi”, a spus 
el mai târziu.

În acel moment Rafa a fost ne-
voit să ia o decizie cheie: fie renun-
ţă, fie merge mai departe. Putea 
alege calea mai uşoară dar să piardă 
posibilele răsplăţi ale căii mai di-
ficile. El a ales să meargă mai de-
parte, să se concentreze pe victorie, 
chiar dacă pe moment nu vedea şi 
nu simţea decât înfrângerea. Nu a 
fost o alegere uşoară; a continuat 
să sufere răniri şi dificultăţi cu pro-
blema la picior, însă hotărârea sa a 

meritat când, după trei ani, a ajuns 
numărul unu mondial la tenis.

Există momente când viaţa ne 
aruncă în circumstanţe dificile. 
Visele noastre sunt spulberate, 
speranţa piere şi suntem pierduţi 
în disperare. Dar chiar dacă toate 
circumstanţele arată în direcţia în-
frângerii putem alege să trăim în 
victorie. Putem alege să rezistăm 
zi de zi, oră de oră, clipă de clipă. 
Putem alege să încercăm din nou, 
chiar dacă ne este frică de eşec. Pu-
tem alege să iubim din nou, chiar 
dacă am fost deja răniţi. Putem 
alege să dăruim chiar dacă am mai 
pierdut înainte. Iar, într-o zi, vom 
ieşi şi noi din noaptea întunecată 
în lumina strălucitoare a soarelui.

Elena Sichrovsky este profe-
soară de limba engleză şi misi-
onară voluntară în Taiwan. ■

RĂSPLATA 
PERSEVERENŢEI

De Elena Sichrovsky
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Cum să faci faţă 
dezamăgirii

De Gloria Cruz 

1. Vezi 2 Samuel 15.

2. Vezi Exodul 32:15-35.

Iată aici patru modalităţi de a face faţă de-
zamăgirii:

Acceptă că oamenii nu sunt perfecţi şi nici nu 
sunt asemenea ţie. Ei nu gândesc la fel ca tine, 
nu văd lucrurile ca şi tine şi adesea nu reacţio-
nează la fel ca tine. Recunoaşte şi înţelege că 
priorităţile celorlalţi nu sunt neapărat la fel cu 
ale tale.

Acceptă că există tot felul de situaţii în viaţă, 
dintre care unele îţi vor face plăcere, altele nu. 
Viaţa nu trebuie să fie perfectă, întotdeauna fe-
ricită sau complet de succes ca să merite trăită.

Învaţă să fii flexibil atunci când ai de-a face cu 
o situaţie care nu este aşa cum ai sperat. O crean-
gă uscată se rupe atunci când o apeşi însă o ra-
mură verde, plină de viaţă, se îndoaie doar.

Caută partea pozitivă din fiecare situaţie şi în-
treabă-te: Ce pot învăţa din asta? Cum o pot folosi 
pentru ceva pozitiv? Dacă Îl căutăm pe Dumnezeu 
în fiecare situaţie cu care ne confruntăm atunci 
ceea ce putea fi negativ se poate transforma în 
ceva pozitiv.

Gloria Cruz este life coach creştină 
pentru femei în Spania. ■

Cine nu a trăit vreodată o dezamă-
gire? Poate te-a dezamăgit un prieten; poate nu ai 
primit la lucru aprecierea la care te aşteptai; poate ceea 
ce credeai că este iubirea de o viaţă din căsnicia ta s-a 
terminat prematur cu un divorţ; poate ai avut speranţe 
mari pentru copiii tăi iar ei au urmat o altă cale.

Biblia conţine mai multe istorisiri despre părinţi 
care au avut de-a face cu copii care i-au dezamăgit. Ab-
salom a vrut tronul tatălui său, David, şi chiar a condus 
o armată în revoltă deschisă împotriva domniei sale.1

Moise este un alt personaj biblic care a înfruntat 
dezamăgirea. Dumnezeu l-a ales ca să-i elibereze pe 
israeliţi din sclavia din Egipt, iar în cele din urmă au 
ajuns în pustiul din Sin; însă în timp ce Moise era pe 
munte ca să primească Cele 10 Porunci de la Dumne-
zeu oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu şi au înce-
put să se închine la un viţel de aur. Moise a fost atât 
de dezamăgit şi de furios că a spart tablele de piatră 
pe care erau cuvintele lui Dumnezeu. Apoi a trebuit 
să se întoarcă pe munte ca să le primească din nou.2

Când suntem dezamăgiţi deoarece aşteptările 
noastre în legătură cu un lucru sau cu cineva anume 
nu s-au împlinit putem deveni descurajaţi, ne putem 
pierde încrederea sau chiar ne închidem faţă de al-
ţii. Putem deveni nefericiţi, nemulţumiţi, amărâţi şi 
supăraţi; iar pe termen lung acestea ne pot afecta în 
mod negativ sănătatea. Deşi acestea sunt reacţii fi-
reşti, există şi o cale mai bună. De fapt, dezamăgirea 
nu trebuie să ne distrugă; ea trebuie să ne înveţe.

1

2

3

4
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Nu îmi plac iernile friguroase, cu gheaţă şi 
zăpadă. De aceea am fost fericit să trăiesc mulţi ani în Mexic. Însă 
acum eu şi soţia mea ne-am mutat în Canada, iar ieri a nins. Este cam 
devreme pentru ninsoare şi erau nişte fulgi mărunţi care nu s-au prins, însă 
erau un prevestitor a ceea ce va urma. Majoritatea nopţilor temperatura 
este sub zero iar ziua nu este cu mult peste zero. Am spus deja că îmi 
displace iarna?

Când eşti avertizat te pregăteşti pentru o anumită situaţie, însă în 
cazul de faţă mă întreb dacă pe mine nu mă face decât să sufăr azi gân-
dindu-mă la ce voi îndura mâine. Iar lucrul acesta este opusul a aceea 
ce spune Biblia: „Nu vă îngrijoraţi, deci, de ziua de mâine; căci ziua de 
mâine se va îngrijora de ea însăşi” le-a spus Iisus ucenicilor Săi. „Ajunge 
zilei necazul ei”.1 Asta nu înseamnă să nu ne pregătim pentru viitor, dar 
să nu lăsăm îngrijorările noastre despre lucrurile rele care ar putea să se 
întâmple în viitor să ne strice prezentul.

Apostolul Iacov spunea să nu contăm deloc pe ziua de mâine: „As-
cultaţi, acum, voi care ziceţi: ‚Astăzi sau mâine ne vom duce în cutare 
cetate, vom sta acolo un an, vom face negustorie, şi vom câştiga!’ Şi nu 
ştiţi ce va aduce [cu adevărat] ziua de mâine! Căci ce este viaţa voastră? 
Nu sunteţi decât un abur, care se arată puţintel şi apoi piere”.2

Poate că nici nu voi fi prin preajmă mâine, cu atât mai puţin toată 
iarna. Aş putea fi precum Mark Twain care a scris: „Sunt un om bătrân şi 
am cunoscut multe probleme, dintre care majoritate nu s-au întâmplat 
niciodată”.

Şi, în final, a îndura nu este chiar aşa de greu. Dacă doar iau zilele una 
câte una, fiecare zi care trece este o zi mai puţin de care să mă îngrijorez. 
Dacă pot trece de o zi atunci nu îmi va părea atât de greu să trec şi de 
următoarea. Deci, când va ajunge aici zăpada până la pervazul ferestrei 
voi ştii că iarna este în toi şi că, în curând, va fi gata.

Voi supravieţui. Poate chiar voi învăţa să schiez.

Phillip Lynch este romancier şi comentator pe subiecte spi-
rituale şi escatologice şi trăieşte în Atlantic Canada. ■

SE APROPIE IARNA

1. Matei 6:34

2. Iacov 4:13-14

De Phillip Lynch
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Te-ai întrebat vreo-
dată de ce trebuie din 
când în când să treci 
prin şcoala dificultă-
ţilor? Nici bine nu te bucuri 
de vreo „reuşită” în viaţa ta că se 
întâmplă ceva care te aduce cu 
câteva grade în jos pe scara fericirii. 
„De ce eu?” „De ce asta?” „De ce 
acum?” Şi în loc să te ajute, aceste 
întrebări îţi fac şi mai mult rău. 
Până la urmă îţi spui ţie însuţi că, 
deşi nu înţelegi şi nu vezi nimic bun 
ce ar putea rezulta din greutăţile cu 
care te confrunţi, totuşi Dumnezeu 
ştie. El are întotdeauna un plan. 
Aşa că decizi să te încrezi în El şi să 
te bazezi pe El, iar El va avea grijă 
în final să le rezolve pe toate. 

Nu demult mă aflam şi eu în-
tr-o asemenea stare, între faza de 
întrebări şi faza de încredere, când 
soţul meu, Ivo, întorcându-se de 
la alergat, mi-a povestit despre 

ceva ce văzuse el afară. Noi locuim 
într-o zonă deluroasă a oraşului, 
cu mulţi pomi înfloriţi şi grădini 
minunate – o situaţie perfectă 
pentru Ivo, pasionat atât de exer-
ciţiile fizice cât şi de grădinărit. 

În fiecare dimineaţă Ivo trecea 
pe lângă o glorieta – un fel de mic 
părculeţ, cu o fântână, ceva flori 
şi iarbă verde – iar în acea zi el a 
observat că într-o parte iarba se 
îngălbenea din lipsă de apă. Restul 
peluzei primea suficientă apă de la 
sistemul de irigare, însă din cau-
za uneia dintre stropitori, care nu 
funcţiona, acea porţiune începuse 
să se usuce şi să moară. 

Exact când Ivo s-a oprit să 
constate problema a trecut pe 
acolo şi grădinarul cartierului. 
Grădinarul s-a apropiat de stro-
pitoarea defectă, şi-a scos un cio-
can din geanta de scule şi a lovit 
de câteva ori, scurt, ţeava. Se pare 

DIFICULTĂŢILE
De Marie Boisjoly

că ceva mizerie intrase pe ţeavă şi 
o înfundase, însă acele câteva lo-
vituri au ajutat ca să o desfunde. 
Imediat apa a ţâşnit prin stropi-
toare, cu suficientă presiune ca să 
acopere toată porţiunea neglija-
tă. După un timp bucata aceea 
de pământ se va înverzi din nou 
şi va fi la fel de frumoasă ca şi 
restul peluzei. 

Dumnezeu, precum acel gră-
dinar, lasă ca viaţa să ne dea din 
când în când câteva lovituri ca să 
ne cureţe şi astfel să putem face o 
treabă mai bună în partea noastră 
din grădina Sa.

Marie Boisjoly foloseşte 
terapia prin râs şi este 
director al organizaţiei 
Coloreando el Mundo, 
ce prezintă spectacole 
interactive cu clovni şi 
păpuşi animate în Mexic. ■
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Smochinele sunt fructe 
menţionate în Biblie dar care 
există şi astăzi fie sub formă zemoasă 
şi proaspătă, fie dulci şi consistente 
în formă uscată. Smochinii erau frec-
venţi în peisajul biblic şi simbolizau 
de obicei siguranţa şi prosperitate.1

Apoi este şi situaţia când Iisus a 
părăsit orăşelul Betania şi a observat 
un smochin. Iisus era flămând şi a 
căutat printre frunzele smochinu-
lui dar nu a găsit nici un fruct şi a 
blestemat copacul: „Deacum încolo 
în veac să nu mai dea rod din tine”.2 
Imediat copacul s-a uscat.

Viaţa noastră este plină de 
dificultăţi – relaţii rupte, pro-
misiuni încălcate, aşteptări ce 
s-au sfârşit în dezamăgire. Cum 
putem trăi cu acestea fără să de-
venim amărâţi şi plini de resen-
timente decât dacă apelăm din 
nou şi din nou la prezenţa con-
stantă a lui Dumnezeu în viaţa 
noastră. 
– Henri Nouwen (1932-1996)

Pare o judecată cam aspră asupra 
copacului şi complet diferită faţă de 
altă pildă pe care o spusese El, în 
care unui alt smochin i se dăduseră 
patru ani ca să-şi dovedească valoa-
rea.3 Nu cunoaştem toate motivele 
pentru care Iisus a stabilit o judeca-
tă atât de spontană şi de irevocabilă, 
tot aşa cum cei din vremea lui Iisus 
nu au înţeles de ce 18 oameni au 
fost ucişi de un turn care s-a prăbu-
şit într-un accident aparent întâm-
plător.4

Este dificil când te lovesc pro-
blemele în viaţă. Pierdem pe cineva 
drag, avem probleme de sănătate, 
la slujbă sau în relaţie şi încercăm 
să le facem faţă. Poate că cineva ne 
dă vreo carte despre „Motivele îm-
bolnăvirii” sau „11 paşi spre vinde-
care”. Însă de multe ori planul lui 
Dumnezeu nu include să înţele-
gem ce se întâmplă. Uneori El nu 

MISTERUL 
SMOCHINULUI

1. Vezi Deuteronom 8:8-9; 1 Regi 4:25.

2. Matei 21:18-20

3. Vezi Luca 13:6-9.

4. Vezi Luca 13:4.

5. Proverbe 3:5.

6. Isaia 43:5

7. Deuteronom 31:8

Momente de linişte
De Abi May

ne împărtăşeşte ce gândeşte; uneori 
El se aşteaptă de la noi să „[ne în-
credem] în Domnul din toată ini-
ma [noastră] şi [să nu ne bizuim] 
pe înţelepciunea [noastră]”.5

Dumnezeu nu ne dă întotdeau-
na explicaţii însă a promis să se dă-
ruiască întotdeauna pe Sine. „Nu 
te teme de nimic, căci Eu sunt cu 
tine”.6 „Domnul însuşi va merge 
înaintea ta, El însuşi va fi cu tine, 
nu te va părăsi şi nu te va lăsa; nu te 
teme şi nu te înspăimânta”.7

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

O DRAGOSTE
PROFUNDĂ

Viaţa poate fi dură şi de multe ori nu ne este uşor să înţelegem de ce lucrurile se întâmplă aşa 
cum se întâmplă. Atunci când toate par că merg pe dos este firesc să pui la îndoială dragostea 

Mea, totuşi exact în momentele acelea Eu îmi doresc să fiu cât se poate de aproape de tine. 
Dragostea Mea este ceea ce te va ajuta să treci prin momentele dificile, iar dragostea Mea 

îţi stă tot timpul la dispoziţie. 

Dragostea necondiţionată, în forma ei cea mai pură, vine de la Mine. Chiar şi 
atunci când dai vina pe Mine pentru necazurile care au căzut pe capul tău, Eu 

te iubesc şi nu te condamn. Chiar şi atunci când pui la îndoială dragostea 
Mea, Eu continui să te iubesc şi nu voi renunţa la tine. Voi fi în continuare 

alături de tine, atunci când ai nevoie de un sfat, de cineva care să-ţi ţină 
companie, de cineva care să te asculte, sau când ai nevoie de un prie-

ten. Vreau să te asigur că există întotdeauna cineva care te iubeşte 
şi vede în tine posibilităţi nelimitate, cineva care se bucură de 

compania ta, aşa cum eşti tu – iar acel cineva sunt Eu. 

Indiferent de ce se întâmplă, Eu voi continua să te 
iubesc necondiţionat. Această dragoste va fi o lumină 

pentru tine în întuneric, o busolă atunci când eşti 
dezorientat, o ancoră care să te ţină stabil prin 

furtună şi o plapumă călduroasă care să te 
aline atunci când eşti singur şi îţi este frig.  


