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N OTA  E D I TO RU LU I
cât de mult este suficient ?

Dumnezeu înţelege că avem nevoie de lucruri materia-
le iar Cuvântul Său conţine o mulţime de promisiuni prin 
care El ne promite să ne suplinească aceste nevoi, chiar din 
abundenţă.1 Însă Iisus ne avertizează şi de faptul că încer-
carea vanitoasă de a obţine bogăţie poate fi un impediment 
în viaţa de creştin.2 Iar prin natura umană ne este greu să 

ne apreciem corect nevoile. După cum a observat Benjamin Franklin: „Cu cât are omul 
mai mulţi bani, cu atât mai mulţi îşi doreşte. În loc să umple un gol, creează un gol”.

Deci, cât de mult este suficient?
Apostolul Pavel abordează acestă întrebare majoră într-o scrisoare către Timotei, 

iar concluzia lui este surprinzătoare prin minimalitate: „Dacă avem cu ce să ne hră-
nim şi cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Căci noi n-am adus nimic în lume şi 
nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea”.3 El nu spune nimic negativ despre a trăi 
peste acest standard minim, însă ideea lui este că satisfacţia adevărată nu are legătură 
cu prosperitatea materială.

Studiile au confirmat că peste o anumită limită, bogăţia poate chiar diminua fe-
ricirea şi calitatea vieţii.4 Pare de înţeles – cu toţii avem nevoie de ceva bani pentru 
cele necesare, pentru noi şi familia noastră, însă odată ce nevoile şi aspiraţiile noastre 
de bază sunt satisfăcute, goana după avere ne duce de multe ori în altă direcţie decât 
încercarea noastră de a obţine fericirea.

În concluzie, se pare că totul depinde în mare parte de atitudinea noastră şi de ceea 
ce face Dumnezeu la momentul respectiv în viaţa noastră. Şi, mai presus de toate, 
fie că în prezent avem din abundenţă sau avem lipsuri5 ar trebui să ne reamintim că 
succesul adevărat şi împlinirea în viaţă vin din cunoaşterea şi apropierea noastră de 
Tatăl nostru ceresc: „Nebunule! Tot aşa este şi cu cel ce îşi adună comori pentru el şi 
nu se îmbogăţeşte faţă de Dumnezeu”.6   

Samuel Keating, editor executiv

1. Vezi Proverbe 10:22 şi Filipeni 4:19.

2. Vezi Matei 19:24.

3. 1 Timotei 6:8,7

4. E.g., Eugenio Proto, Aldo Rustichini, http://www.voxeu.org/article/

gdp-and-life-satisfaction-new-evidence#.UtJNbd8rp_4.twitter

5. Vezi Filipeni 4:12.

6. Luca 12:20,21.
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Mi-am petrecut ultimii 
câţiva ani îngrijindu-mă 
de cei dragi. Am ajutat să am 
grijă de prieteni care erau grav 
bolnavi şi m-am îngrijit non-stop 
de mama până când a murit de 
cancer în 2009.

Când aveam grijă de mama am 
primit o indemnizaţie de îngrijitor 
care m-a ajutat să-mi plătesc factu-
rile şi să am câţiva bănuţi în plus, 
dar nu am avut niciodată foarte 
mulţi bani. Este o provocare să 
trăieşti dintr-un salariu fix şi limi-
tat, dar asta nu m-a deranjat prea 
mult. Gusturile mele sunt simple: 
îmi place să înot, să mă plimb şi să 
merg cu bicicleta; din când în când 
mă duc la un film sau iau masa în 
oraş şi îmi place să îmi vizitez prie-
tenii şi să stau la poveşti la un pahar 
de vin, sau la grătar şi bere, sau să 

privesc apusurile la mare. 
Trăiesc într-un loc grozav, la 20 

de minute de oraş şi doar 3 blocuri 
distanţă de plajă, unde am acces la 
piste de alergat şi biciclete care se 
întind pe kilometri întregi. Gara 
este la cinci minute distanţă, pre-
cum şi strada principală cu maga-
zine, supermarket-uri, bibliotecă, 
centrul cultural, zona de picnic, fa-
leza şi cafenelele prietenoase cu ca-
fele grozave, capucino şi prăjituri. 
Este locaţia perfectă pentru mine 
în acest moment din viaţa mea şi 
mă simt binecuvântată să fiu aici.

Având grijă de cei dragi adu-
ce şi multe provocări, iar uneori 
m-am simţit copleşită emoţional. 
Au existat şi momente când mi-ar 
fi prins bine nişte bani în plus, 
însă în toţi anii în care am fost în 
această situaţie nu am dus cu ade-

VIAŢA MEA DE 
DĂRUIRE

vărat lipsă de nimic. Când trăieşti 
dintr-un buget fix te gândeşti mai 
bine la ce ai nevoie cu adevărat – 
de fapt, cât de multe perechi de 
pantofi ai nevoie? – şi, deşi nu am 
propria mea casă, am o chirie re-
zonabilă şi nu am datorii.

În perioada cât am fost îngriji-
toare am descoperit că liniştea sufle-
tească este mai importantă decât să 
treci uşor prin viaţă cu mulţi bani 
în buzunar. Banii pur şi simplu nu 
pot egala sentimentul de convinge-
re atunci când ştii că te afli în locul 
potrivit făcând ceea ce este potrivit; 
că ai făcut tot ce ai putut pentru alţii 
şi că nu ai regrete.

 
Louisa Rose Watson este 
educatoare de grădiniţă 
şi trăieşte în prezent în 
Australia. ■

De Louisa Rose Watson
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Comorile noastre ade-
vărate nu sunt banii şi 
lucrurile pe care le avem. 
Comorile noastre adevărate sunt 
împărăţia lui Dumnezeu, dragos-
tea Sa şi implicarea Sa în vieţile 
noastre, mântuirea noastră, grija 
lui Dumnezeu pentru noi şi nevo-
ile noastre, cât şi răsplăţile noastre 
viitoare. Înţelegând aceste lucruri 
putem privi din perspectiva corectă 
banii şi utilitatea lor.

În Psalmul 24 David exclamă: 
„Al Domnului este pământul cu 
tot ce este pe el”.1 Dumnezeu în-
suşi îşi revendică stăpânirea peste 
creaţia Sa: „Tot pământul este 

al Meu”,2 „Sub cer totul este al 
Meu.”.3 „Al Meu este argintul şi 
al Meu este aurul, zice Domnul 
oştirilor”.4 Din acestea înţelegem 
că tot ceea ce noi „deţinem” este 
de fapt al Creatorului nostru, ceea 
ce include nu doar lucrurile mate-
riale pe care le avem, dar şi pe noi 
înşine. Noi suntem simpli admi-
nistratori sau îngrijitori a ceea ce 
Dumnezeu ne-a dat în grijă.

Deşi Dumnezeu deţine totul, 
doreşte de asemenea să fim fericiţi 
şi să ne bucurăm de lucrurile pe care 
ni le-a dat, după cum spune în 1 Ti-
motei 6:17: „Dumnezeu, care ne dă 
toate lucrurile din belşug, ca să ne 
bucurăm de ele”. Ca îngrijitori ai 
resurselor divine – mai exact, a lu-
crurilor pe care le deţinem şi, mai 
general vorbind, a resurselor pă-
mântului – ne putem folosi de ele 
atât noi cât şi cei dragi nouă, ne pu-

tem trăi vieţile şi ne putem bucura 
de ceea ce El ne-a dat spre îngrijire. 
Este extrem de important pentru 
relaţia noastră cu Dumnezeu să 
avem o relaţie corectă cu lucrurile, 
banii şi bogăţiile pe care le avem.

Dacă înţelegem principiile de 
posesiune (că Dumnezeu deţine 
totul), de administrare (că noi tre-
buie să folosim ceea ce Dumnezeu 
ne-a dat în concordanţă cu voia şi 
Cuvântul Său) şi nevoia de a ne 
dezvolta o relaţie corectă cu lucru-
rile materiale şi cu banii noştrii, 
ne ajută să ne ajustăm atitudinea 
şi comportamentul faţă de lucru-
rile pe care le controlăm, atât cele 
tangibile cât şi cele intangibile.

Una din cheile acestei relaţii 
este simplitatea. Simplitatea poate 
fi înţelească ca o modalitate prin 
care putem fi eliberaţi de ataşa-
mentul inutil faţă de lucrurile din 

CHEIA  
SIMPLITĂŢII

1. Psalmul 24:1

2. Exodul 19:5

3. Iov 41:11

4. Hagai 2:8

5. Vezi Coloseni 3:2.

De Peter Amsterdam, adaptat
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Trăieşte simplu
Cumpără lucruri pentru utilitatea lor şi nu pentru renumele lor. 

Evită să cumperi lucruri pentru a impresiona pe alţii şi alege în funcţie de ceea ce ai tu nevoie.
Simplifică-ţi viaţa obişnuindu-te să te debarasezi de lucrurile pe care nu le mai foloseşti sau 

de care nu mai ai nevoie. Încearcă să le dăruieşti altora ca să te eliberezi şi să nu le mai depozitezi.
Vezi să nu te laşi prea mult influenţat de reclame şi tendinţe. Scopul marketing-ului este 

să te convingă să-ţi iei mereu modelul cel mai nou, cel mai bun, cel mai rapid şi cel mai 
puternic. Foloseşte ceea ce ai până când ai nevoie într-adevăr să-l înlocuieşti.

Evită cumpărăturile de impuls; nu cumpăra ceea ce nu ai nevoie.
Bucură-te de lucrurile pe care nu le deţii. Foloseşte o bibliotecă, tranportul în comun, o 

plajă publică sau un parc.

Această listă a fost adaptată din Celebration of Discipline (Sărbătoreşte 
disciplina) de Richard J. Foster (New York: HarperOne, 1998), 90-95. ■

viaţa aceasta, o modalitate de a ne 
îndrepta gândurile spre lucrurile 
de sus, nu spre cele de pe pământ.5

Iisus ne-a spus că inima noastră 
este acolo unde este comoara noas-
tră, deci este înţelept să examinăm ce 
considerăm noi a fi comoara noastră. 
Ar trebui să avem o relaţie corectă cu 
posesiunile noastre şi să recunoaştem 
răul ce poate apărea dacă această 
relaţie se dezechilibrează. Simplita-
tea ne poate lua mintea de la noi şi 
lucrurile noastre şi ne poate ajuta să 
ne concentrăm pe comoara noastră 
adevărată, să-L iubim pe Dumnezeu 
care ne-a dat lucrurile cele mai de 
preţ: dragostea Sa şi mântuirea.

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

Nu-mi poţi 
cumpăra iubire

De Keith Phillips

În hit-ul lor din anii ’60, „Can’t buy me love”(„Nu-mi poţi 
cumpăra iubire”) trupa Beatles a subliniat un adevăr simplu dar străvechi. 
La fel de bine ar fi putut cânta „Nu-mi poţi cumpăra adevăr” sau „fericire” 
sau „linişte sufletească”. Nici aceste lucruri nu erau de vânzare şi nu sunt 
nici acum. Deşi este un adevăr simplu, nu este uşor de trăit.

Este însă o luptă să trăieşti simplu când oriunde întorci capul sunt 
produse noi sau concurenţă personală care să-ţi atragă atenţia şi o parte 
din bani cu promisiunea deşartă: „Aceasta este în sfârşit cheia fericirii!”. 
Şi nu poţi da vina nici pe comercianţi. În lumea noastră condusă de bani 
fiecare trebuie să vândă câte ceva ca să supravieţuiască, fie că este un cân-
tec, un produs, un serviciu sau – Doamne fereşte – să-şi vândă sufletul.

În tot acest timp, o voce uşoară în fiecare dintre noi ne spune mereu 
că viaţa trebuie să însemne mai mult. Lucrurile din această lume pot 
aduce plăcere şi confort de moment, însă ele nu ne pot satisface nicioda-
tă cu adevărat. Numai Dumnezeu poate face lucrul acesta prin dragostea 
Sa şi El doreşte şi o va face, dacă apelăm la El.

Keith Phillips a fost editor şef al revistei Activated (după 
care se traduce revista ContactS) timp de 14 ani, din 1999 
până în 2003. Acum el şi soţia sa Caryn lucrează în SUA cu 
persoane fără adăpost. ■
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L-am întâlnit prima oară pe Ivan în 
1995 când colectam ajutoare în Italia pentru a le 
distribui în taberele de refugiaţi din Croaţia şi Bosnia. 
Îmi amintesc de zâmbetul lui cald şi de strângerea de 
mână prietenoasă.

Deabia după câţiva ani ne-am reîntâlnit cu el. 
Ne-a chemat să ne dăruiască alte câteva cutii de haine 
şi ne-am dus la casa lui, unde am întâlnit-o şi pe soţia 
lui, Francesca, şi pe cei doi copii ai lor. De atunci 
încolo am păstrat legătura şi de-a lungul timpului am 
învăţat multe unii de la alţii.

Ivan şi Francesca şi-au exprimat de multe ori frus-
trarea că trebuie să se adapteze unei societăţi care îşi 
pierde valorile. Şi-ar fi dorit să trăiască altfel, dar nu 
ştiau cum. Iar la una din vizitele mele mai recente 
mi s-a părut că ceva era foarte diferit. Un lucru erau 
mesele suplimentare care curând s-au umplut de un 
puhoi de copii vioi din vecini. Ivan era foarte ocu-
pat să-i servească şi mi i-a prezentat pe Claudio şi pe 
Manuela, un cuplu care trăiau şi ei în acelaşi orăşel şi 
aveau o viziune similară.

Mai târziu am făcut cunoştinţă şi cu alte familii 
care făceau parte din acelaşi grup numit Gruppi di 
Acquisto Solidale (Grupul de solidaritate al cumpărăto-

„Dacă dorim ca alţii să primească un 
mesaj de dragoste atunci trebuie să îl tri-
mitem. Dacă dorim ca o lampă să lumineze 
trebuie să o umplem mereu cu ulei.”

rului). Scopul acestui grup de oameni era să coopereze 
pentru a cumpăra hrană şi alte produse de consum 
direct de la producători sau vânzători la preţuri reduse 
şi să susţină produsele locale, produsele refolosite sau 
cele ecologice. Ivan şi Francesca (şi copiii lor, acum 
trei la număr) erau printre fondatorii filialei locale şi 
găseau întotdeauna o modalitate de a transmite dra-
goste şi atenţie „vecinilor de aproape şi de departe”.

Cu câteva luni în urmă ei au organizat un prânz 
pentru un grup de familii defavorizate pe care noi 
i-am adus la ei acasă. Ei au făcut cu vârf şi îndesat ca 
toţi cei 16 să se simtă bineveniţi şi ne-au tratat cu cele 
mai delicioase delicatese de casă. După masă fiecare a 
primit o sticluţă de ulei de măsline (vezi foto) presat 
de ei din măslinii din grădina lor.

În timp s-a dovedit că ceea ce odată fusese un ex-
periment a ajuns un mod de viaţă alternativ încercat 
şi dovedit.

Anna Perlini este cofondatorul organiza-
ţiei umanitare Per un Mondo Migliore,1 în 
Balcani. ■

O alternativă 
viabilă
De Anna Perlini

1. http://www.perunmondomigliore.org/
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Resurse 
inepuizabile

De Roald Watterson

Familia noastră avea puţini bani 
când eram copil. Nu am dus lipsă de nimic 
vital, dar nu am avut niciodată atât de mult încât să 
pot da ceva fără să simt o strângere de inimă.

Odată, când aveam 17 ani, un om al străzii mi-a 
cerut nişte bani. Am fost învăţat că dacă dăruieşti şi 
primeşti, aşa că am calculat cam de câţi bani aveam 
nevoie pentru tren ca să ajung acasă şi i-am dat lui 
restul – în jur de 7$. Nu mi-a fost uşor să-mi dau 
ultimii bănuţi. Deşi nu pot spune că pentru cei 7$ 
am primit în schimb o sumă de x $, ştiu că de-a 
lungul timpului am primit suficient cât să cred în 
„legea recompensei”.

Iisus a exprimat această lege a recompensei astfel: 
„Daţi şi vi se va da; ba încă, vi se va turna în sân o 
măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe 
deasupra. Căci cu ce măsură veţi măsura, cu aceea vi 
se va măsura”.1

Observă că nu spune că vei primi exact cât vei dă-
rui, ci chiar mai mult, precum a fost cazul băiatului 
care i-a dat lui Iisus ce avea în pachet pentru prânz.2 

5000 de oameni erau flămânzi şi iată că un băiat oferă 
5 pâini şi 2 peşti. Nimic ieşit din comun la început, 
dar uite ce face Iisus cu ei!

Nepoţelului meu de doi ani îi place să-şi împar-
tă mâncarea cu alţii. Nu contează ce mănâncă, sau 
dacă îi place sau nu, el vrea întotdeauna să gust şi eu 
din mâncarea lui – chiar dacă sunt cartofii lui prăjiţi 
preferaţi sau aroma preferată de îngheţată. El are în-
credere că mai poate primi oricând mai mult şi de 
aceea îi este uşor să dăruiască. Însă noi, adulţii, ştim 
că lucrurile se mai şi termină şi de aceea ne este mai 
greu să dăruim.

Însă tocmai când credem că am ajuns la limită – la 
ultima fărâmă de bunătate, de compasiune, de timp 
sau orice altceva – atunci ar trebui să ne reamintim 
că Dumnezeu are mai mult pentru noi şi că El nu se 
îngrijorează că i se vor termina resursele.

Roald Watterson colaborează la site-ul 
My Wonder Studio,3 un site creştin pentru 
formarea caracterului copiilor. ■

1. Luca 6:38

2. Vezi Ioan 6:5-15.

3. http://www.mywonderstudio.com/
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Dacă am înţelege cât suntem 
încă în viaţă că ne clădim eterni-
tatea în fiecare zi, cât de diferită 
ar fi în multe feluri viaţa noastră! 
Fiecare cuvânt blând, fiecare gând 
generos, fiecare faptă altruistă va 
deveni un stâlp minunat în viaţa 
de apoi. Nu putem fi egoişti şi răi 
într-o viaţă şi generoşi şi iubitori 
în cealaltă. Cele două vieţi sunt 
prea strâns legate – una este con-
tinuarea celeilalte. 
– Rebeca Springer (1832-1904)1 

Este una dintre cele mai minu-
nate compensaţii ale acestei vieţi 
că orice om, atunci când încearcă 
sincer să-l ajute pe altul, de fapt 
se ajută şi pe sine. – Ralph Waldo 
Emerson (1803-1882)

Oamenii care nu lasă în urma 
lor mari realizări ci doar o înşiruire 
de mici fapte de bunătate nu şi-au 
irosit vieţile. – Charlotte Gray

În orice zi ai atâtea ocazii de a 
exersa răbdarea, bunătatea şi ier-
tarea. Ai timp ca să gândeşti gân-
duri iubitoare, ca să zâmbeşti, ca 
să-i îmbrăţişezi pe alţii şi să fii 

Subiecte de meditaţie

Trăieşte, iubeşte, 
dăruieşte

recunoscător. Poţi să exersezi să 
fii un ascultător mai bun. Poţi în-
cerca să fii milostiv, în special cu 
oamenii mai dificili sau mai duri. 
Îţi poţi exersa spiritualitatea prin 
aproape orice faci. 
– Richard Carlson (1961-2006)2

Când priveşti în urmă la viaţa 
ta vei vedea că momentele în care 
ai trăit cu adevărat au fost atunci 
când ai acţionat în spiritul iubirii. 
– Henry Drummond (1851-1897)

Să nu crezi că dragostea, ca să 
fie sinceră, trebuie să fie extraor-
dinară. Ceea ce avem nevoie este 
să iubim fără să obosim. Fii con-
secvent în lucrurile mici, căci în 
ele stă puterea ta. 
– Maica Tereza (1910-1997)

Nici o faptă de bunătate nu 
s-a oprit cu ea însăşi. O faptă de 
bunătate duce la alta. Exemplul 
bun este urmat. O singură faptă 
de bunătate îşi răsfiră rădăcinile 
în toate direcţiile, iar din aceste 
rădăcini vor da alţi copaci noi. 
Cel mai bun lucru pe care îl face 
bunătatea pentru alţii este că îi 
face şi pe ei să fie buni. – Amelia 
Earhart (1897-1937[presupus])

1. Intra Muros, 1922

2. Don’t Sweat the Small Stuff at 

Work (New York: Hyperion, 1998)

3. Love’s Many Faces(Multiplele faţete ale 

dragostei) (Aurora Production, 2010)

Sufletul binefăcător va fi săturat 
şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.
– Proverbe 11:25

Aminteşte-ţi că nu există faptă 
mică de bunătate. Fiecare faptă cre-
ează unde care se propagă. 
– Scott Adams (n.1957)

Ar trebui să dăruieşti din timpul 
tău pentru alţii. Chiar dacă este 
ceva mic, fă ceva pentru alţii – ceva 
pentru care nu eşti plătit decât cu 
privilegiul că ai putut face acel lucru. 
– Albert Schweitzer (1875-1965)

Sunt un singur om, dar sunt un 
om. Nu pot face totul, dar pot face 
ceva; şi pentru că nu pot face totul nu 
voi refuza să fac totuşi ceea ce pot face. 
– Edward Everett Hale (1822-1909)

8 9



Sfântul Francisc din Assisi spu-
nea: „Dacă doar primeşti te distan-
ţezi de oameni; dăruirea te apropie 
de oameni”. Cheia altruismului este 
generozitatea. Aceasta ajută nu nu-
mai să unească echipa dar să şi avan-
seze. – John C. Maxwell (n. 1947)

Fără plată aţi primit, fără plată 
să daţi. – Matei 10:8

Când ţelul nostru va fi de a 
trăi cu compasiune şi dragoste 
necondiţionată, lumea va deveni 
într-adevăr o grădină în care tot 
felul de flori pot creşte şi înflori. 
– Elisabeth Kübler-Ross (1926–2004)

Un caracter bun este cea mai 
bună piatră funerară. Cei care te-au 
iubit şi pe care i-ai ajutat îşi vor 
aminti de tine atunci când florile de 
nu-mă-uita s-au ofilit. Gravează-ţi 
numele pe inimi, nu pe marmură. 
– Charles Spurgeon (1834-1892)

Majoritatea dintre noi putem 
spera probabil să primim ceva 
atenţie suplimentară de ziua noas-
tră sau cu alte ocazii speciale. Dar 
nu te face să te simţi mai ales iubit 
când, pe neaşteptate, cineva face 
ceva frumos pentru tine ca semn 
de iubire?

De ce să nu faci şi tu la fel pen-
tru alţii? Dacă stai un minut ca să 
te gândeşti vei fi probabil surprins 
cât de multe lucruri mărunte, dar 
importante, poţi face pentru alţii 
care nu te costă mare lucru şi nu 
îţi iau prea mult din timp. Doreşti 
să-ţi transformi relaţia cu familia, 
cu prietenii şi cu colegii de servi-
ciu? Deprinde-te să faci mici favo-
ruri. – Shannon Shaylor3

Eu nu pretind să-ţi fi dat această 
sumă de bani; eu doar ţi-am împru-
mutat-o. Iar când tu… întâlneşti un 
alt om sincer în aceeaşi dificultate, 
trebuie să-mi plăteşti mie împru-
mutându-i lui această sumă; apoi 
spune-i că se va achita de datorie 
prin aceeaşi metodă, când va putea 
va trebui să ajute pe altul. Sper că 
în modul acesta banii mei să trecă 
prin multe mâini… Aceasta este o 
smecherie de-a mea de a face mult 
bine cu puţini bani. – Benjamin 
Franklin (1706-1790), într-o scri-
soare către Benjamin Webb ■
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Una dintre poveştile mele 
preferate din Biblie este şi o 
lumină călăuzitoare pentru mine de 
când am lucrat pentru prima oară ca 
voluntară într-o ţară străină în 1978. 
De atunci, de-a lungul anilor, lucrul 
acesta a fost pentru mine atât o promi-
siune pe care mă puteam baza, cât şi 
un imbold pe care nu-l puteam ignora.

Iată povestea: Dumnezeu a trimis 
o secetă ca să pedepsească Israelul de 
răutăţile lor, iar izvorul lângă care stă-
tea Ilie secase şi nu mai avea hrană. 
Dumnezeu i-a spus atunci să mear-
gă într-un oraş numit Sarepta unde 
urma să întâlnească o văduvă cu o ini-
mă bună şi cu credinţă în Dumnezeu, 
care îi va da cele necesare traiului în 
timp ce el îşi va continua misiunea.

Pe când se apropia de oraş Ilie în-
tâlneşte o femeie care strânge surcele 
la poarta oraşului şi simte că ea era 
cea despre care îi spusese Dumnezeu. 
Obosit şi înfometat, el îi cere nişte 
apă şi o bucată de pâine.

Ea se uită la el surprinsă şi îi răs-
punde că nu are nici o pâine ci doar 
puţină făină şi ulei din care să mai 
facă o ultimă bucată pentru ea şi fiul 
ei. Aceea urma să fie ultima lor masă 
înainte ca să moară de foame.

Atunci Ilie îi cere o favoare impo-
sibilă: „Pregăteşte-mi întâi mie o mică 
turtă şi pe urmă să faci şi pentru tine 
şi pentru fiul tău.” Apoi el o asigură 
că Dumnezeu îi va binecuvânta sa-
crificiul: „Făina din oală nu va scă-
dea şi untdelemnul din ulcior nu se 
va împuţina până în ziua când va da 
Domnul ploaie pe faţa pământului”.1 
Văduva făcu aşa cum îi ceruse Ilie iar 
Biblia consemnează că de atunci făina 
şi uleiul nu i s-au mai terminat şi că 
a avut suficient de mâncare pentru ea 

ULCIORUL CU ULEI 
ŞI REZERVORUL  
DE BENZINĂ

1. 1 Regi 17:14

2. Vezi 1 Regi 17:7-16.

De Iris Richard
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Oricine poate fi măreţ… fiindcă ori-
cine poate sluji. Nu trebuie să ai diplo-
mă de facultate ca să slujeşti. Nu trebu-
ie să faci concordanţe gramaticale ca să 
slujeşti. Nu ai nevoie decât de o inimă 
plină de bunătate. Un suflet motivat de 
dragoste. 
– Martin Luther King Jr. (1929-1968)

RECOMPENSE ZILNICE
– Autor necunoscut

„Du asta văduvei sărace de la marginea oraşului” îi 
spuse pantofarul neamţ tânărului său ucenic, dându-i 
un coş cu legume proaspete de grădină. Pantofarul 
lucra din greu în munca lui şi îşi cultiva şi mica grădină 
ca să se descurce, dar cu toate acestea dăruia şi din 
puţinul pe care îl avea.

„Cum de îţi permiţi să dăruieşti atât de mult?” era 
întrebat.

„Eu nu dau nimic!” răspunde el. „Eu doar împru-
mut lui Dumnezeu, iar El mă răsplăteşte însutit. Mă 
simt ruşinat când oamenii cred că sunt generos când 
eu, de fapt, sunt răsplătit pentru asta. Demult, pe 
când eram sărac, am văzut pe cineva mai sărac ca 
mine. Vroiam să-i dau ceva dar nu ştiam cum mi-aş 
putea permine. I-am dat totuşi, iar bunul Dumnezeu 
m-a ajutat. Am avut mereu de lucru, iar grădina mea 
creşte bine. De atunci nu stau pe gânduri când aud de 
cineva în nevoie. Chiar dacă dau tot ce am Dumnezeu 
nu m-ar lăsa să flămânzesc. Este ca şi cum ai avea bani 
în bancă, doar că această bancă – Banca Raiului – nu 
va da faliment şi primeşti dobânda în fiecare zi.” ■

şi fiul ei pe toată perioada foametei. 
Dumnezeu şi-a ţinut promisiunea.2

Reflectând asupra anilor mei de 
voluntariat cu un buget restrâns, 
îmi dau seama că am şi eu o poves-
te asemănătoare de spus. Primeam 
aproape în fiecare zi cereri de aju-
tor. Uneori era vorba de o mamă 
singură, fără slujbă, şi copiii ei, sau 
un grup de bătrâni întâlniţi într-una 
din misiunile noastre în zona rura-
lă, sau un străin care tocmai a fost 
jefuit, sau orfani flămânzi care de-
abia supravieţuiau în instituţii prost 
finanţate, sau vreun vecin ce rămă-
sese fără un anumit lucru şi lista se 
continua la nesfârşit.

În Kenya am fost puşi în faţa 
deciziei de a dărui sau nu de multe 
ori pe zi, chiar şi atunci când eram 
noi înşine la fundul sacului. Şi eu 
aveam 7 copii ai mei de crescut 
şi de multe ori simţeam că am o 
scuză legitimă de a nu dărui. Însă 
atunci simţeam în inimă impulsul 
lui Dumnezeu de a încerca să ajut 
acolo unde era nevoie.

Chiar până în prezent, după 35 de 
ani de dăruire, încă avem suficient. 
Cămara noastră este precum vasul 
de făină al văduvei care nu s-a golit 
niciodată, iar rezervorul de benzină al 
maşinii precum ulciorul cu ulei care 
nu s-a golit niciodată. Ciclul de dăru-
ire a fost răsplătit cu umplerea cămării 
noastre până la revărsare, iar noi am 
continuat să dăruim, doar ca să fim 
din nou acoperiţi de bunătatea lui 
Dumnezeu.

Iris Richard este consilieră în 
Kenya, unde este activă în co-
munitate şi în muncă volunta-
ră din 1995. ■
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NOUĂ 
SOLUŢII 
FINANCIARE
De Alex Peterson

Ai încre-
dere în Dumnezeu 

– El doreşte să aibă 
grijă de tine şi să-ţi dea cele 

necesare. „Şi Dumnezeul meu 
să îngrijească de toate trebuinţele 

voastre, după bogăţia Sa, în 
slavă, în Iisus Hristos.”  

(Filipeni 4:19)

Ai probleme financiare? 
Te chinui să ţii pasul cu facturile? 
Iată aici nouă soluţii care te-ar 
putea ajuta.

Trăieşte 
corect în viaţa ta personală 

şi în cea de afaceri. Binecuvântă-
rile lui Dumnezeu sunt condiţionale. 

„Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dum-
nezeu şi neprihănirea Lui şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 
6:33). „Iată toate binecuvântările care 
vor veni peste tine şi de care vei avea 

parte, dacă vei asculta de glasul 
Domnului Dumnezeului tău.” 

(Deuteronom 28:2)

Dăruieşte 
altora, inclusiv pentru 
munca lui Dumnezeu. Fii 

corect şi generos cu cei din grija 
ta. „Fiecare să dea după cum a ho-
tărât în inima lui: nu cu părere de 
rău sau de silă, căci pe cine dă cu 
bucurie îl iubeşte Dumnezeu.” 

(2 Corinteni 9:7)

Apreciază 
ceea ce ai deja. 

„Mulţumiţi totdeauna 
lui Dumnezeu Tatăl, 

pentru toate lucrurile, în 
Numele Domnului nostru 

Iisus Hristos.” 
(Efeseni 5:20)  

Adminis-
trează-ţi lucrurile cu 

înţelepciune şi plănuieşte pen-
tru viitor. Dumnezeu se aşteaptă 

de la noi să avem mare grijă de ceea 
ce ne-a încredinţat. „Planurile omului 
harnic nu duc decât la belşug” (Prover-
be 21:5). „Du-te la furnică… îşi pre-

găteşte hrana vara şi strânge de ale 
mâncării în timpul secerişului.” 

(Proverbe 6:6,8)

Trăieşte 
economic şi evită ri-

sipa. „Căci viaţa cuiva nu 
stă în belşugul avuţiei lui.” 

(Luca 12:15)

Stabi leşte-ţi 
un buget şi respectă-l. 

Nu cheltui bani pe care nu îi ai 
pe lucruri bune dar care nu sunt ne-

cesare. Dacă intri la datorii sau trăieşti 
doar de la o zi la alta, sperând că îţi vei 
plăti datoria mâine, te poate duce la fa-
liment. „Cel ce ia cu împrumut este 

robul celui ce-i dă cu împrumut.” 
(Proverbe 22:7)

Fă-ţi partea 
ta şi te poţi aştepta ca 

Dumnezeu să facă restul. 
„Cine lucrează cu o mână 
leneşă sărăceşte, dar mâna 

celor harnici îmbogăţeşte.” 
(Proverbe 10:4) 

Continuă să te 
rogi. Uneori Dumnezeu 

ne lasă să trecem prin dificultăţi 
financiare ca să ne apropiem de El, 

să-L includem mai mult în activităţile 
noastre zilnice şi să învăţăm să depindem 

de El. Putem să-I arătăm că depindem de El 
rugându-ne cu ardoare. Când ne rugăm cu 
toată inima Dumnezeu promite că va trece 

la treabă în favoarea noastră. „Mă veţi 
căuta şi Mă veţi găsi, dacă Mă veţi 

căuta cu toată inima.” 
(Ieremia 29:13) ■
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Trăieşte 

visul
De Koos Stenger

1. Filipeni 4:12

„Am nevoie de bani – de mulţi 
bani!” Prietenul meu oftă, amestecând 
încet cu linguriţa în cafea, la noi la masa 
de la bucătărie.

„De ce?” l-am întrebat puţin surprins. 
Prietenul meu nu era sărac şi părea să aibă 

toate cele necesare pentru a fi fericit.
Mă privi puţin surprins. „Am şi 

eu vise, omule! Ştii tu – o casă mai 
mare, o maşină nouă. Totul în viaţa 
mea pare atât de monoton! Dar nu 
am banii ca să le schimb”. Părea în-
tr-adevăr nefericit.

Apostolul Pavel a punctat foarte bine când a spus: 
„Ştiu să trăiesc smerit şi ştiu să trăiesc în belşug. În 
totul şi pretutindeni m-am deprins să fiu sătul şi flă-
mând, să fiu în belşug şi să fiu în lipsă”.1 Cheia este să 
fii mulţumit. Sigur că poate fi puţin cam complicat, 
deoarece totul în jurul nostru ne spune că singura mo-

dalitate de a fi fericiţi este dacă avem mai multe din toate câte avem. 
Lucrul acesta poate face într-adevăr viaţa destul de descurajantă.

Milionarul englez Jon Pedley a avut şi el vise mari – dar, spre de-
osebire de prietenul meu, a reuşit să şi le împlinească. Bani, faimă, 
respect – le-a avut pe toate. A fost chiar şi pe coperta revistelor.

Dar se pare că se chinuia. În spatele faţadei, o voce sâcâitoare îi reamintea că 
lucrurile nu sunt aşa cum par. Că viaţa era mai mult decât bogăţie. Ura acea voce şi 
a încercat să o ignore cu alcoolul. Într-o zi a băut prea mult şi a avut un accident de 
maşină. A fost în comă timp de şase săptămâni.

Dar acesta nu i-a fost sfârşitul.
Când, în cele din urmă, s-a trezit după cele şase săptămâni, i-a 

ajuns. A văzut că are nevoie de o schimbare. Şi chiar s-a schimbat! Şi-a 
dat inima lui Dumnezeu şi o mare parte din bani pentru caritate. Apoi 
a zburat în Uganda şi a trăit într-o colibă de pământ, printre săraci, şi 
a înfiinţat un orfelinat pentru copiii pierduţi.

Nu suntem toţi chemaţi să ne vindem posesiunile lumeşti şi să trăim în 
condiţii primitive, însă povestea lui Jon Pedley este o ilustrare bună despre 
faptul că fericirea adevărată şi de durată nu stă în acumularea de bani şi de 
posesiuni materiale.

Koos Stenger este scriitor independent în Olanda. ■
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Reclamele descriu de 
multe ori produsul mai 
mult decât este. O reclamă 
pentru o piscină gonflabilă poate să 
arate o familie fericită distrându-se 
în apă. Dar dacă cumperi piscina, 
oare primeşti şi fericirea familiei?

Când mă gândeam să cum-
păr o asemenea piscină pentru 
fiii mei, a trebuit să le explic că 
implică mai multe lucruri. Spre 
exemplu, după o zi distracti-
vă în piscină apa rămâne rece şi 
murdară şi este important să fie 
curăţată. Dacă piscina nu este 
dezumflată după fiecare utilizare 
atunci iarba de sub ea se îngălbe-
neşte, se usucă şi în final miroase 
urât. I-am avertizat că distracţia 
piscinei depinde în mare parte 
de ei şi cât de dispuşi erau să o 
păstreze curată, să aştepte să fie 

Accesoriile nu 
sunt incluse!
De Chalsey Dooley

vreme bună, să aibă răbdare până 
se umflă şi se umple cu apă.

La fel este şi cu Lego. Când 
băieţii mei văd vreo reclamă cu 
micile piese colorate vor  întot-
deauna să construiască rachete sau 
avioane. Dar indiferent de cum 
arată pozele şi cât de distractive 
par modelele, fericirea nu va veni 
de la setul de Lego – cei ce se joa-
că cu Lego trebuie să pună în joc 
fericirea.

Când creaţiile lor se strică – aşa 
cum se întâmplă în cele din urmă 
cu toate Lego-urile – băieţii mei 
trebuie să fie optimişti şi voioşi, să 
nu se plictisească şi să persevere-
ze ca să înceapă din nou. Aceste 
însuşiri nu vin incluse în setul de 
Lego, însă fără ele setul ar fi o dez-
amăgire în loc să aducă zâmbete.

Lucrurile, poziţiile sociale şi 
articolele materiale în sine nu pot 
aduce fericirea. Nu există magazin 

care să vândă „bucuria”. Lucrul 
acesta vine din interior, dintr-o 
viaţă trăită cu dăruire şi bunăta-
te, şi de la Iisus, sursa iubirii. El 
ne poate ajuta să ne gândim mai 
mult la alţii decât la noi înşine. 
„Îmi vei arăta cărarea vieţii; înain-
tea feţei Tale sunt bucurii nespuse 
şi desfătări veşnice în dreapta Ta”.1

Bucură-te de piscină, dacă ai 
una, dar nu te lăsa prostit de re-
clamele ce-ţi iau ochii. Viaţa este 
cum ţi-o faci. Cu bucurie în ini-
mă, restul este bonus.

Chalsey Dooley este scri-
itoare de materiale de in-
spiraţie pentru copii şi 
îngrijitorii lor, se ocu-
pă permanent de educaţia 
copiilor ei şi trăieşte în 
Australia. Consultă si-
te-ul ei www.nurture-inspi-
re-teach.com. ■1. Psalmul 16:11
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Nu este de mirare că 
Biblia a inspirat nenumă-
raţi artişti; textul este plin 
de imagini rupte din viaţă. Spre 
exemplu acest pasaj: „Semănaţi 
mult şi strângeţi puţin, mâncaţi 
şi tot nu vă săturaţi, beţi şi tot nu 
vă potoliţi setea, vă îmbrăcaţi şi 
tot nu vă este cald; şi cine câştigă 
o simbrie o pune într-o pungă 
spartă!”.1 Pe cât de adevărat a fost 
lucrul acesta cu două mii de ani 
în urmă pe atât este de adevărat 
şi astăzi şi putem cu uşurinţă să 
vizualizăm la ce se referea profe-
tul Hagai: nemulţumirea slujbei, 
dificultatea de a avea cele nece-
sare, încercările zadarnice de a 

ţine pasul cu moda, devalorizarea 
banului.

Să ne uităm acum în Ecle-
siastul: „Mai bine o mână plină 
de odihnă decât amândoi pum-
nii plini de trudă şi goană după 
vânt”.2 Iată o imagine cu adevărat 
mişcătoare. Imaginează-ţi să ai în 
mână ceva delicios, fructe sau 
ciocolată, ceva ce poţi mânca cu 
plăcere. Acum imaginează-ţi că ai 
ambele mâini pline cu monede şi 
încerci să nu le scapi din mâini, 
în timp ce prinzi şi o frânghie 
care îţi controlează pânza ambar-
caţiunii tale.

Deşi trebuie să muncim ca să 
putem pune pâinea pe masă3 şi 
este un dar de la Dumnezeu că 
mâncăm, bem şi ne bucurăm de 
roadele eforturilor noastre4 „goa-
na după vânt” înseamnă mai mult 
decât atât. Satisfacţia vine când 
învăţăm să-I mulţumim lui Dum-
nezeu atât pentru ceea ce avem cât 
şi pentru ceea ce nu avem. – Iată 
secretul pentru mulţumire.5

„Mulţumirea este una din 
florile Raiului şi dacă dorim să 
o avem trebuie să o cultivăm. 
... Pavel a spus: ‚M-am deprins 
să fiu mulţumit’6 [sugerând că] 
odată nu ştia lucrul acesta. L-a 
costat câteva dureri până să 
atingă misterul acestui mare 
adevăr”. 
– Charles Spurgeon (1834-1892)

Dragă Iisus, Tu ai făcut totul 
minunat la vremea lui.7 Dă-mi 
bucuria de a trăi momentul, 
mulţumindu-Ţi pentru ceea ce 
îmi dai, nu doar necesităţile ma-
teriale, dar şi dragostea şi credin-
ţa pe care le-o oferi tuturor celor 
ce vin la Tine. Ajută-mă să cu-
nosc realitatea promisiunii Tale: 
„Harul Meu îţi este de ajuns”.8 
Fii centrul meu şi focarul meu, 
ca inima mea să fie liniştită.

Abi May este scriitoare 
independentă şi educatoa-
re în Marea Britanie. ■

Florile Raiului 
Momente de linişte 

De Abi May

1. Hagai 1:6

2. Eclesiastul 4:6

3. Vezi 1 Timotei 6:8.

4. Vezi Eclesiastul 3:13.

5. Vezi Proverbe 13:25 şi 1 Timotei 6:6.

6. Filipeni 4:11

7. Vezi Eclesiastul 3:11.

8. 2 Corinteni 12:9
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1. Marcu 10:27

2. Filipeni 4:19

3. Marcu 11:24

4. Matei 6:33

ŞI DUMNEZEU 
ESTE UN FACTOR ÎN ECUAŢIE

Mai toată lumea trece la un moment dat prin dificultăţi financiare, însă unii le fac faţă mai 
bine decât alţii. Ceea ce diferă nu sunt într-atât condiţiile, ci la cine apelează pentru ajutor. 
Secretul depăşirii problemelor financiare este, de fapt, acelaşi ca pentru orice altă problemă: 
Fă tot ce poţi, după care bazează-te pe Dumnezeu.

Eu le-am spus ucenicilor mai de mult: „Lucrul acesta este cu neputinţă la oameni, dar nu 
la Dumnezeu; pentru că toate lucrurile sunt cu putinţă la Dumnezeu”.1 Factorul Dumnezeu 
poate schimba totul! Când iei în considerare factorul Dumnezeu, toate lucrurile îţi sunt cu 
putinţă, deoarece credinţa în Dumnezeu şi în promisiunile Sale depăşeşte toate imposibilită-
ţile.

Iată aici câteva promisiuni pe care poţi să te bazezi: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate 
trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Iisus Hristos”.2 „Orice lucru veţi cere, când vă 
rugaţi, să credeţi că l-aţi şi primit şi-l veţi avea”.3 „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu 
şi neprihănirea Lui şi toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra”.4

Tot ceea ce are Tatăl este şi al Meu deci, am toate bogăţiile universului la dispoziţia Mea şi 
îmi pasă de fericirea şi de bunăstarea ta. Deci, începe prin a face ceea ce poţi tu mai bine apoi 
aplică factorul Dumnezeu cerându-Mi să intervin şi să fac ceea ce tu nu poţi face.

De la Iisus cu dragoste




