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N OTA  E D I TO RU LU I
toţ i  sun t e m  î n vi n gător i

Am o mărturisire de făcut: îmi place să câştig! 
Fie că este la sport, la vreun joc sau, din nefericire, 
în vreo ceartă, spiritul meu competitiv iese la su-
prafaţă iar eu trebuie să mă străduiesc să-l ţin sub 
control. Nici un joc nu este prea simplu pentru 

mine când încerc să dezvolt vreo strategie. Am creat strategii (deşi în mare 
parte inutil!) şi pentru jocuri simple precum „Şerpi şi scări” sau „Mergi la 
pescuit”.

Îmi place şi să aud sau să citesc despre „învingători” din diferite domenii 
sau situaţii – doctori care fac diferite progrese în medicină, inventatori care 
s-au gândit la ceva ce nimeni altcineva nu s-a gândit înainte, lideri care gă-
sesc soluţii la probleme aparent de nerezolvat, echipe sportive ce triumfă în 
ciuda tuturor neşanselor, etc.

Există nenumărate site-uri de internet, cărţi, articole, oratori motivaţi-
onali etc care îţi promit să te ajute „să-ţi atingi potenţialul” şi să intri în 
rând cu învingătorii. Cuvântul lui Dumnezeu vorbeşte de asemenea despre 
îmbunătăţire, progres, dezvoltare şi despre a fi un învingător: „Noi suntem 
mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”.1

Însă, bineînţeles, a câştiga din punctul de vedere al lui Dumnezeu este 
foarte diferit de conceptul promovat de societatea în general. Dumnezeu 
măsoară câştigul cu un set complet diferit de reguli. În jocul vieţii câştigăm 
puncte dacă Îl lăsăm pe Iisus să se exprime prin faptele şi prin cuvintele 
noastre, atunci când jucăm cu caracter şi angajament, când facem tot ce 
putem cu talentele noastre şi în atribuţiile pe care El ni le dă şi când îi iubim 
pe cei pe care El îi pune în calea noastră.

Şi, mai important este că, în ochii Tatălui nostru iubitor, noi suntem 
deja învingători, chiar dacă nu ne vedem aşa: „Voi, copilaşilor, sunteţi din 
Dumnezeu şi i-aţi biruit”.2

Deci, ne vedem pe podium!

Samuel Keating
Editor executiv

1. Romani 8:37

2. 1 Ioan 4:4
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Viaţa lui John Stephen 
Akhwari, aşa cum este ea pre-
zentată în cartea lui Bud Greenspan 
„Cele mai importante 100 de 
momente din istoria Olimpică” poate 
fi o mare sursă de inspiraţie.

Când învingătorul maratonului 
Olimpiadei din Mexico City, 1968, 
a trecut linia de sosire, oficialii au 
crezut că întrecerea a luat sfârşit. 
Însă, o oră mai târziu, John Stephen 
Akhwari, un alergător din Tanza-
nia, a intrat pe stadion. Însângerat 
şi bandajat din cauza unei căzături, 
şchiopăta dureros la fiecare pas.

În timp ce Akhwari făcea turul 
pistei, mulţimea a început să-l acla-
me cu putere. Când a trecut linia 
de sosire ai fi crezut că, după strigă-

tele publicului, el este învingătorul.
Mai târziu, întrebat fiind de ce 

nu a abandonat, Akhwari a răspuns: 
„Nu cred că înţelegeţi. Ţara mea nu 
m-a trimis 5000 de mile distanţă ca 
să încep cursa, ci ca să o închei.”

Când ajungi în viaţă să fii lovit 
şi însângerat, continuă; Creatorul 
nu te-a trimis aici ca să începi cur-
sa, ci ca să o termini! „Şi noi… să 
alergăm cu stăruinţă în alergarea 
care ne stă înainte. Să ne uităm 
ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea 
credinţei noastre, adică la Iisus”.1

Dr. A.B. Meldrum a expri-
mat această idee în felul următor: 
„Dacă doreşti să excelezi în orice, 
atunci să nu uiţi că succesul tău 
nu depinde de strălucirea şi de 
impetuozitatea ta, ci de hotărârea 
nestăvilită şi dedicată de a nu re-
nunţa”. Sau, cu alte cuvinte „Lup-
tă-te lupta cea bună a credinţei”.2 

George Matheson, ministru scoţi-
an şi poet, este un alt exemplu de 
om care nu a renunţat, în ciuda 
problemelor de început de orbire. 
El a dat următorul sfat: „Noi câş-
tigăm, nu într-un mod strălucitor, 
ci prin perseverenţă”.

Mergi înainte indiferent de cât te 
costă. Luptă în continuare în ciuda 
tuturor rănilor. Continuă să alergi, 
indiferent de câte ori te împiedici şi 
cazi. Tăieturile, rănile, zgârieturile 
şi cicatricele tale sunt în ochii lui 
Dumnezeu medalii de onoare, ele 
dovedind că ai avut credinţa, cura-
jul şi hotărârea de a continua chiar 
şi atunci când ţi-a fost greu! Poate 
ai căzut uneori, dar nu ai renunţat. 

Iar la sfârşitul cursei vei putea 
spune precum apostolul Pavel: 
„Vreau numai să-mi sfârşesc cu 
bucurie calea şi slujba pe care am 
primit-o de la Domnul Iisus”.3 ■

PÂNĂ LA LINIA
DE SOSIRE! 
Autor necunoscut

1. Evrei 12:1-2

2. 1 Timotei 6:12

3. Fapte 20:24
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ÎNFRUNTAREA 

DRAGONILOR

The Hobbit (Hobbitul), 
romanul de fantezie a lui J.R.R. 
Tolkien, este povestea lui Bilbo 
Baggins, un hobbit ce iubeşte 
confortul însă este inclus fără voia 
sa într-o aventură pentru comoara 
dragonului alături de un vrăjitor şi 
un grup de pitici. Pe drum întâm-
pină multe greutăţi, de la spiriduşi 
şi elfi răi până la păianjeni gigantici.

În final aventurierii ajung la des-
tinaţie, bârlogul dragonului Smaug 
din munte. Bilbo intră printr-o uşă 
secretă din munte pentru a-i face 
faţă singur dragonului, în timp 
ce piticii aşteaptă afară. Înaintând 
prin tunelul întunecat, Bilbo aude 
un zgomot asemănător unui ceai-
nic pe foc. Sunetul se intensifică, 
semănând cu cel al unei pisici uri-
aşe care toarce. Dintr-o dată Bilbo 
îşi dă seama că este sforăitul drago-
nului din peşteră. 

Bilbo împietreşte. Nu îşi do-
reşte decât să facă cale întoarsă şi 
aproape că o face, însă apoi decide 
să continue. Tolkien scrie: „Să con-
tinue a fost cel mai curajos lucru 
pe care l-a făcut vreodată. Lucruri-
le înspăimântătoare care au urmat 
nu se comparau cu asta. Lupta lui 
reală începuse când era în tunel, 
singur, chiar înainte de a vedea pe-
ricolul enorm ce îl aştepta”.

Toţi ne confruntăm cu provo-
cări de care am vrea să fugim, chiar 

De Marie Story

1. www.just1thing.com
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Curajul este moneda tuturor ce-
lor ce aleg să facă ceea ce este corect.
– Florence Nightingale (1820-1910), 
reformatoare socială de origine en-
gleză care a pus bazele asistenţei 
medicale moderne

Cel mai mare pericol cu care 
ne confruntăm cu toţii... nu este 
că vom eşua în viaţă, sau că vom 
cădea pradă viciilor evidente, sau 
că vom fi extrem de nefericiţi, sau 
că vom simţi că viaţa nu are nici o 
semnificaţie – nici una din acestea. 
Pericolul este să nu înţelegem cea 
mai mare semnificaţie a vieţii, să nu 
atingem ce are cel mai bun să ne 
ofere, să ratăm cea mai profundă 
şi mai de durată fericire, să nu ne 
putem ocupa de lucrurile cele mai 
necesare, să nu fim conştienţi de 
focul vieţii cu lumina Prezenţei lui 
Dumnezeu – şi să fim mulţumiţi ast-
fel – acesta este pericolul: ca într-o zi 
să ne trezim şi să descoperim că am 
fost ocupaţi cu problemele vieţii şi 
nu am trăit cu adevărat viaţa.
– Phillips Brooks (1835-1893), cleric 
american şi scriitor ■

înainte de a avea şansa să vedem ce 
este înainte. Înfruntarea dragonu-
lui (sau a oricărui alt obstacol care 
ne sperie) poate cere mult curaj şi 
nu întotdeauna în felul în care ni 
l-am imaginat. Testul lui Bilbo a 
fost în tunel. El a trebuit să-şi în-
frunte teama şi nesiguranţa chiar 
înainte de a face faţă dragonului. 

Aceşti „dragoni” din viaţa noas-
tră uneori nu par atât de mari alto-
ra, doar nouă, şi de aceea trebuie să 
găsim cheia victoriei în noi înşine. 
C. S. Lewis a scris: „Curajul nu este 
o virtute pur şi simplu, ci materia-
lizarea oricărei virtuţi în momentul 
de încercare”. Uneori este mai bine 
dacă nu avem un plan B când tre-
buie să facem ceea ce este bine. 

Dacă eşti ca mine probabil că 
simţi că un asemenea curaj este 
aproape imposibil. Oricât de pu-
ternici am fi, sau încercăm să fim, 
de multe ori ne lipseşte tempera-
mentul necesar pentru a depăşi 
problemele. Deci, unde putem 
găsi curajul pentru a face faţă pro-
vocărilor vieţii?

Iosua 1:9 ne spune: „Întăreş-
te-te şi îmbărbătează-te. Nu te 
înspăimânta şi nu te îngrozi, căci 
Domnul Dumnezeul tău este cu 
tine în tot ce vei face”. Putem avea 
curaj pentru că Dumnezeu este cu 
noi. El nu ne trimite singuri să ne 
înfruntăm dragonii. El este alături 
de noi, ne susţine, ne dă putere şi 
curaj dar ne şi promite să ne poar-
te tot drumul.

Odată ce I-ai cerut lui Dumne-
zeu să-ţi dea curaj, trebuie să alegi 

să-l foloseşti, chiar dacă nu te simţi 
curajos. Căci dacă vei păşi înainte 
vei avea curajul necesar. Este în re-
gulă dacă nu ai foarte mult curaj 
la momentul prezent. De obicei 
curajul înseamnă să pui un picior 
înaintea celuilalt, să faci paşi mici, 
uneori chiar foarte mici, dar paşi 
înainte. Ori de câte ori faci o ale-
gere curajoasă îţi întăreşti curajul şi 
te pregăteşti de alte provocări mai 
mari. Curajul începe cu o decizie, 
apoi creşte pe măsură ce îl foloseşti.

Bilbo şi-a clădit curajul puţin 
câte puţin pe parcursul călătoriei. 
S-a luptat cu duşmani înfricoşă-
tori şi a câştigat. S-a confruntat cu 
probleme dificile şi a găsit soluţii. 
De fiecare dată când a înfruntat 
cu curaj o provocare a fost o inves-
tiţie în curajul lui; iar aceste inves-
tiţii au dat rezultate când a sosit 
momentul să înfrunte dragonul.

Garda regelui în Grecia antică 
aveau un motto: „Toţi oamenii au 
temeri, dar cei curajoşi îşi lasă fri-
ca şi se aventurează înainte, uneori 
spre moarte, dar întotdeauna spre 
victorie”. Deci, înfruntă-ţi şi tu 
dragonii cu curaj.

Marie Story este ilustra-
toare și designer liber-pro-
fesionist și membră în 
organizația The Family In-
ternational în SUA. Acest 
articol este adaptat din-
tr-un articol de pe site-ul 
Just1Thing,1 un website 
creștin de modelare a ca-
racterului celor tineri. ■
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CEL CE VINE  
ÎN AJUTOR 
De Sunil Kumar

Mâine Dumnezeu nu te va în-
treba: „Ce ai visat? Ce ai gândit? 
Ce ai plănuit? Ce ai propovădu-
it?” El te va întreba: „Ce ai făcut?” 
– Michel Quoist (1918-1997)

Cel care gândeşte în termenii 
soluţiilor rezolvă problemele mai 
eficient pentru că nu pierde timpul 
cu nefolositoarele „dacă” ci trece 
direct la treabă cu creativul „cum”. 
– Norman Vincent Peale 
(1898-1993)

Cel ce atinge succesul într-o 
acţiune îndrăzneaţă rezolvă fi-
ecare problemă pe măsură ce 
îi apare în cale... El continuă să 
meargă înainte în ciuda obstaco-
lelor cu care se confruntă. 
– W. Clement Stone (1902-2002)

Priveşte broasca ţestoasă. Ea 
avansează doar dacă îşi scoate 
capul afară din carapace. 
– James Bryant Conant 
(1893-1978)

Eu și niște prieteni 
ajutam la deschiderea 
unui salon de înfrumuseţare iar 
partea mea era să instalez sistemul 
de recreere. Salonul trebuia să 
aibă câte un TV cu sistem audio 
complet la fiecare punct de lucru, 
etc. Am fost entuziasmat să lucrez 
la acest proiect dar nu după mult 
timp mi-am dat seama că anumite 
lucruri mă depăşeau.

Am încercat o vreme să rezolv, 
fără succes, problema destul de 
complexă a cablării fiecărui set la 
setul principal, să fac ca sunetul 
să funcţioneze independent la 
fiecare, etc. Am tot rumegat pro-
blema în mintea mea, dar în final 
am recunoscut, frustrat, că am 
nevoie de ajutor.

Am stabilit o întâlnire cu cine-
va specializat în astfel de lucruri 
să văd dacă-mi poate da nişte sfa-
turi. Rezultatul a fost că am pri-
mit ajutor pentru proiectul meu 
dar am şi învăţat ceva important 
în acelaşi timp.

Acest tânăr era plin de energie 
şi de viaţă. Îi plăcea să accepte 
provocările şi nu se mulţumea cu 
un „Nu”. De fiecare dată când îi 
arătam ceva ce mie mi se părea un 
obstacol, el găsea o soluţie. Uneori 
această soluţie implica să meargă 
înapoi şi să schimbe ceva ce iniţial 
am crezut că va merge şi astfel, în 
final, am găsit soluţii pentru fieca-
re problemă. N-a durat mult şi am 
făcut schema întregului sistem. 
Am putut pune în practică toate 
soluţiile găsite, iar acum salonul 
are televizoarele funcţionale indi-
vidual.

M-a făcut să mă gândesc şi la 
cum aş putea să-i ajut şi eu pe 
alţii cu ceea ce ştiu cel mai bine. 
Dacă ar depune fiecare puţin efort 
să descopere, să analizeze şi să re-
zolve probleme, călătoria noastră 
prin viaţă ar fi mai uşoară şi mai 
optimistă.

Sunil Kumar este consilier 
și life coach în India. ■
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FIECARE 

Când eram mică tata 
s-a înscris într-un club de alpinism 
unde oameni din tot Rio se întâl-
neau duminicile şi făceau excaladări 
împreună. Odată ce a învăţat trase-
ele a început să ne ia şi pe noi, copiii, 
şi alţi tineri din vecini, să urcăm 
piscurile din zonă. Crescând, am 
început să asemui viaţa cu un şir de 
munţi, în care fiecare vârf trebuie 
cucerit într-un mod diferit.

Fiul meu mai mic, Mat, suferă 
de deficienţă de atenţie (ADHD). 
Este hiperactiv şi se concentrează 
cu dificultate. Îi este greu să înveţe 
să se comporte corect şi să înţeleagă 
regulile. Pe de altă parte, este foarte 
grijuliu şi se înţelege neobişnuit de 
bine cu animalele şi cu copiii mici.

Am crezut întotdeauna că dacă 
voi avea un copil cu disabilităţi 
sau cu dificultăţi de învăţare voi fi 
descurajată sau supărată pe Dum-
nezeu, însă când am primit di-
agnosticul pentru Mat prima mea 

reacţie a fost de dragoste profundă 
şi de compasiune. L-am ţinut pe 
Mat strâns la piept şi am gândit: 
Acesta este următorul nostru munte 
şi îl vom urca împreună. Am fost 
binecuvântată cu multă susţinere 
din partea prietenilor care m-au 
ajutat să găsesc cât mai multe in-
formaţii despre starea lui.

De-a lungul anilor am avut 
momente de îndoială şi m-am 
întrebat „De ce noi?”, însă Dum-
nezeu a găsit modalităţi de a mă 
reasigura de dragostea Sa specială 
pentru Mat. De multe ori Mat 
primea atenţii speciale, spre exem-
plu când am mers în Chile să o 
vizităm pe fiica mea mai mare şi 
familia ei, iar Mat s-a împrietenit 
cu piloţii şi echipajul avionului. 
Deoarece îmbarcarea fusese în-
târziată Mat a apucat să vorbeas-
că mult timp cu ei în spaniola lui 
stâlcită şi a fost entuziasmat când 
pilotul i-a menţionat numele şi l-a 

invitat în carlingă.
Dimineaţa devreme avionul a 

trecut pe lângă muntele Aconca-
gua (6961 m). Era pentru prima 
oară când vedeam un munte atât de 
înalt încât şi avioanele trebuiau să-l 
ocolească. Era un pisc maiestuos, cu 
sute de munţi mai mici în jurul lui. 
Erau cu toţii acoperiţi de zăpadă, ce 
strălucea în primele raze ale soarelui.

Viaţa poate fi la fel de frumoa-
să precum Anzii în lumina răsări-
tului, chiar dacă este format din 
mulţi munţi înalţi. Până acum, 
fiul meu Mat a fost ca muntele 
Aconcagua pentru mine. Chiar 
dacă nu a fost uşor, m-am bucurat 
de fiecare clipă a urcuşului nostru!

Rosane Pereira este profe-
soară de limba engleză și 
scriitoare în Rio de Janei-
ro, Brazilia, și membră în 
organizaţia The Family 
International. ■

De Rosane Pereira

ARE MUNTELE LUI 
DE URCAT
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PERSEVEREAZĂ 
SPRE PERFECŢIUNE
De Maria Doehler

Prietena fiicei mele, 
Jenni, are 12 ani şi urmează un 
program riguros de gimnastică. De 
patru ori pe săptămână ea exersează 
câte patru ore după şcoală. Îşi face 
temele pentru şcoală în maşină 
când merge la antrenamente şi 
mânâncă cina în maşină când vine 
de la antrenamente.

Aceasta a fost dintotdeuna ale-
gerea ei. Îi place gimnastica şi vrea 
să ajungă cât de departe poate cu 
asta. Câştigase deja câteva meda-
lii şi era considerată cea mai bună 
gimnastă la nivelul ei din zonă 
când s-a înscris în acest program 

intens de antenamente ca să ob-
ţină o bursă sportivă pentru cole-
giu.

După câteva luni a recunos-
cut şi ea că este un program greu. 
Uneori era frustrată că îi era greu 
să-şi menţină notele bune la şcoală 
şi progresul la gimnastică, sau că 
nu mai avea timp pentru prietenii 
ei. Antrenorii ei aveau mari aştep-
tări de la ea şi se aşteptau de la ea 
să nu se plângă şi să persevereze.

Deci, de ce face ea lucrul aces-
ta? Pentru că îşi urmează visul. 
Îşi ia talentul şi îl dezvoltă într-o 
abilitate.

1. Vezi Matei 25:14-30  

şi Luca 19:12-28.

2. Matei 25:20,21

3. Matei 25:25

4. Matei 25:26-29

5. www.just1thing.com
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Mulţi dintre noi nu avem ca-
pacitatea de a ne împinge înainte 
până la excelenţă. Gândul angaja-
mentului, disciplinei şi efortului 
necesar este suficient ca să ne facă 
să ne răzgândim. Însă cu toţii avem 
ocazia de a dezvolta perfecţiunea în 
viaţa noastră, de a ne atinge poten-
ţialul maxim, de a face ceva remar-
cabil. Din păcate, ingredientul care 
ne lipseşte cel mai des este angaja-
mentul de a merge până la capăt.

În pilda talanţilor1 Iisus po-
vesteşte despre un om bogat care 
pleacă într-o călătorie. El cheamă 
trei dintre servitorii lui şi le expli-
că că vrea ca ei să se ocupe de pro-
prietatea lui cât el este plecat. El 
dă fiecăruia dintre ei câţiva talanţi 
în funcţie de ceea ce probabil ştia 
dinainte despre caracterul şi capa-
citatea fiecăruia.

Primului îi dă cinci talanţi, 
celui de-al doilea, doi talanţi, iar 
ultimului, un talant. Aceşti talanţi 
nu erau ceva ce putea fi ţinut în-
tr-un protofel. Un talant era echi-
valentul a 43,6 kg de argint şi ar 
valora acum cam 30,000 $. Deci, 
dacă primeşti cinci talanţi este o 
ocazie imensă, dar chiar şi un ta-
lant nu este de neglijat.

Stăpânul plecă pentru o vreme 
iar la întoarcere vrea să ştie ce au 
făcut servitorii cu averea lui. Pri-
mul servitor îi spuse: „Doamne, 
mi-ai încredinţat cinci talanţi; iată 
că am câştigat cu ei alţi cinci ta-
lanţi”. Stăpânul a fost foarte mul-
ţumit şi i-a spus: „Bine, rob bun 
şi credincios; ai fost credincios în 
puţine lucruri, te voi pune peste 
multe lucruri; intră în bucuria stă-
pânului tău!”.2

Cel de-al doilea şi-a dublat şi el 
talanţii primiţi şi a primit acelaşi 
răspuns de la stăpânul lui. Însă cel 
de-al treilea servitor a avut o po-
veste diferită: „Mi-a fost teamă şi 
m-am dus de ţi-am ascuns talantul 
în pământ; iată-ţi ce este al tău”.3

Iar răspunsul stăpânului a fost 
diferit: „Rob viclean şi leneş!... se 
cădea ca tu să-mi fi dat banii la 
zarafi şi, la venirea mea, eu mi-aş 
fi luat înapoi cu dobândă ce este al 
meu! Luaţi-i, dar, talantul şi daţi-l 
celui ce are zece talanţi. Pentru că 
celui ce are i se va da şi va avea de 
prisos; dar de la cel ce n-are se va 
lua şi ce are”.4 Cel de-al treilea as-
cunsese talantul ca să-l păstreze în 
siguranţă. Însă stăpânul ar fi dorit 
ca el să facă ceva cu acel talant.

Unii cercetători consideră 
această pildă ca fiind originea 
cuvântului „talent” folosit azi cu 
înţelesul de „dar, abilitate sau în-
demânare”. Când privim povestea 
în acest context devine evident că 
Dumnezeu se aşteaptă de la noi să 
facem ceva cu talentele şi îndemâ-
nările pe care ni le-a dat. „A face 
ceva” implică şi muncă şi riscuri. 

O admir pe Jenni pentru ceea 
ce face cu talentul ei. Ştiu că ceea 
ce învaţă prin disciplină, sacrificiu 
şi angajament îi va fi de mare va-
loare tot restul vieţii.

Dacă ai un talent sau o calita-
te pe care Dumnezeu ţi-a dat-o, 
investeşte în ea. Cultiv-o pentru 
Dumnezeu. Poate că nu poţi ştii 
acum ce va face El cu asta, însă 
un lucru pe care îl poţi ştii este că 
la finalul călătoriei vieţii, precum 
servitorului conştiincios, Îl vei 
auzi spunându-ţi: „Foarte bine”.

Maria Doehler trăiește în 
prezent în Texas cu soţul și 
copiii ei și conduce o mică 
afacere de familie. Acest 
articol a fost adaptat după 
un articol de pe site-ul 
Just1Thing.5 ■
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Drumuri 

noi
De Joyce Suttin

A durat cu siguranţă 
mult timp până s-a împli-
nit! Luni de zile am suferit 
ocolişuri şi amânări. Traficul era atât 
de îngreunat în zona în construcţie 
că o evitam pe cât posibil. Uneori 
drumul era atât de îngreunat că îmi 
doream să nu fi început niciodată 
să-l „îmbunătăţescă”. Apoi, după ce 
am îndurat drumuri îngustate, por-
ţiuni în lucru şi foarte, foarte lungi 
întârzieri ce mi s-au părut o veşnicie, 
astăzi de dimineaţă am circulat cu 
uşurinţă pe o bucată minunată de 
asfalt neted. Eram entuziasmată.

Oare viaţa nu este la fel? Ne 
obişnuim cu rutele şi rutina zil-
nică. Chiar dacă sunt puţin pro-
blematice, ne sunt familiare şi 
comode. Ocolim gropile şi nu ne 
mai gândim la ele. Apoi ne supă-
ră cel care nu este familiarizat cu 
ruta noastră foarte deteriorată şi 
nu ştie cum să o parcurgă. În final 
vedem maşinile mari şi conurile 
portocalii şi ne dăm seama că a 
venit vremea schimbării şi că acea 
îmbunătăţire – necesară probabil 
de mult timp – se va împlini.

Asemenea activităţii celor de la 
drumuri, munca lui Dumnezeu în 
viaţa noastră nu se întâmplă peste 
noapte. Fie că este timpul pentru 
o lărgire, pentru un nou strat de 
asfalt sau o bucată nouă de drum, 
cere din partea noastră mult curaj 

ca să-L lăsăm pe Dumnezeu să ne 
călăuzească spre ceva nou.

Deseori pregătirile par să dureze 
o veşnicie. Apoi, în sfârşit, vine ziua 
când eşti din nou pe drum. Câteva 
cotituri şi curbe şi eşti pe drum, spre 
locul pe care Dumnezeu l-a pregătit 
pentru tine. S-a zis cu rutinele, cu 
gropile şi cu întârzierile! Poate îţi va 
lua puţin să te obişnuieşti cu noul 
drum, însă merită.

Când ne apropiem de începu-
tul oricărui proiect nou – sau chiar 
dacă nu suntem încă în acea pozi-
ţie, ci doar ne luăm în considerare 
opţiunile – este bine să ne gândim 
la drumurile noi. Oare face Dum-
nezeu ceva nou? Oare acele întârzi-
eri care ne pun la încercare răbda-
rea înseamnă că un drum neted se 
va întinde înaintea noastră?

Hai să privim spre viitor cu en-
tuziasm şi anticipaţie. Decât să ne 
plângem de drumurile vechi, sau 
de neplăcerile aduse de schimbări, 
să ne concentrăm pe ceea ce ur-
mează înaintea noastră. Viaţa are 
urcuşuri şi coborâşuri, opriri şi 
porniri, însă în cele din urmă vom 
călători din nou fericiţi pe drumul 
drept pe care Dumnezeu l-a plă-
nuit pentru noi.

Joyce Suttin este profesoa-
ră și scriitoare și trăiește 
în San Antonio, SUA. ■
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E X E CU Ţ I E

Într-un fel, din punctul de 
vedere al lui Dumnezeu, suntem 
cu toţii ca nişte lucrări în curs de 
execuţie. El a început bine multe 
„proiecte”, chiar perfecte în felul 
lor, dar care nu sunt complete. 
Din fericire pentru noi, Maestrul 
nu încetează în a lucra la creaţia 
Sa – ne modelează, ne dăltuieşte, 
ne lustruieşte ca să progresăm şi să 
ne apropiem de El.

Iată aici cinci modalităţi prin 
care putem progresa în relaţia 
noastră cu Tatăl nostru ceresc.

ImplIcă-l pe Dumnezeu în 
luarea DecIzIIlor. De când sun-
tem mici învăţăm prin călăuzirea 
părintească. Tot astfel, creştem spi-
ritual când învăţăm să urmăm călă-
uzirea Tatălui nostru, când venim la 

El în rugăciune şi punem în prac-
tică, în deciziile noastre, principiile 
spirituale din Cuvântul Său.1

exersează-ţI creDInţa. Tot 
aşa cum învăţăm din experienţă – 
suferind consecinţa deciziilor gre-
şile sau bucurându-ne de răsplăţile 
alegerilor corecte – creştem spiritual 
atunci când credinţa noastră este în-
cercată şi când ajungem să vedem că 
ea este soluţia la problemele vieţii.2

DăruIeşte DIn tIne însuţI. 
Atunci când uităm de noi înşine 
şi ne concentrăm asupra nevoilor 
altora, încercând să-i facem feri-
ciţi, Dumnezeu ne poate folosi, ca 
prin noi să-şi exprime dragostea 
Lui pentru oameni. Şi, pe măsu-
ră ce revărsăm din noi, Dumne-
zeu revarsă asupra noastră. „Unul 
care dă cu mâna largă, ajunge mai 
bogat; şi altul, care economiseşte 
prea mult, nu face decât să sără-
cească. Sufletul binefăcător va fi 
săturat”.3

recunoaşte-ţI punctele 
slabe şI încearcă să te schImbI. 
Nu există persoană care să nu 
poată îmbunătăţi ceva în viaţa 
sa. „Căci toţi au păcătuit şi sunt 
lipsiţi de slava lui Dumnezeu”.4 
Nu este greu de acceptat în ter-
meni generali că suntem imper-
fecţi. Este mai greu când trecem 
la detalii despre greşelile sau 
slăbiciunile noastre. Este umili-
tor să recunoaştem când greşim, 
chiar şi numai faţă de noi înşine 
şi de Dumnezeu. Dar dacă o fa-
cem revenim pe drumul progre-
sului spiritual.5

acceptă noIle provocărI. 
Face parte din firea umană, mai ales 
odată cu îmbătrânirea, să spunem: 
„Aşa sunt eu” sau „Pot face asta, dar 
nu şi asta” însă această atitudine ne 
poate opri creşterea emoţională. Nu 
putem progresa decât dacă mergem 
înainte şi mergem înainte atunci 
când îmbrăţişăm noile provocări 
ale vieţii. ■

1. Vezi Iacov 1:5.

2. Vezi Iacov 1:3.

3. Proverb 11:24-25

4. Romani 3:23

5. Vezi Iacov 4:10.

Î N  C UR S  D E 

De Alex Peterson

1110



CULORILE  

TABLOULUI
Cu toţii avem planuri 

care nu s-au materializat aşa cum 
am sperat, rugăciuni care parcă nu 
au trecut de tavan, vise sfărâmate 
şi ne întrebăm oare ce nu a mers 
bine. Ne continuăm viaţa, însă 
aceste aparente eşecuri ne rămân 
în minte cu un semn de întrebare. 
De ce lucrurile nu s-au întâmplat aşa 
cum am plănuit, sau cum am sperat, 
sau cum m-am rugat?

În filmul de animaţie Iosif, re-
gele viselor1 este o scenă în care Io-
sif, după ce fusese vândut de fraţii 
săi în sclavie şi dus în Egipt, este 
cumpărat de Potifar şi spală pode-
le. Parcă îşi imagina fraţii râzând 
şi bătându-şi joc de el. Iar situaţia 
îi este îngreunată şi de resenti-
mentele şi furia înabuşită din el.

Bineînţeles că dacă ar avea ci-
neva dreptul să fie furios şi necăjit, 
acesta era Iosif. Fusese trădat chiar 
de cei care ar fi trebuit să-l prote-
jeze şi să-l susţină, de propria lui 
familie. Oricare ar fi fost planurile 
lui Iosif înainte, s-au spulberat şi 

1. DreamWorks Animation, 2000

2. www.just1thing.com

De Janet Kluck
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CULORILE  

TABLOULUI
s-au risipit peste nisipuri în lungul lui drum spre Egipt. Viitorul lui era 
într-adevăr negru!

Dar după cum noi ştim, iar Iosif avea să afle mai târziu, povestea nu se 
încheiase. După ce va trece prin alte încercări şi dificultăţi, Iosif ajunge 
în poziţia de a salva viitorul unei ţări şi a familiei sale. Şi prin tot ce a 
făcut Dumnezeu prin el, a învăţat cât de vast şi de perfect este planul lui 
Dumnezeu. Dumnezeu poate lua lucrurile cele mai groaznice şi le poate 
transforma în speranţă şi viitor. Visele lui Iosif s-au împlinit, dar nu în 
felul în care el se aşteptase, plănuise sau chiar îşi imaginase.

Imaginează-ţi un tablou uimitor agăţat pe peretele unui apartament. 
A fost pictat de un mare artist şi conţine contraste de imagine, de culoa-
re, de forme şi de elemente pe care le-ai  putea observa dacă ai privi ta-
bloul în ansamblu. Însă tu nu eşti în apartament şi nu poţi vedea tabloul 
decât prin gaura cheii, iar astfel nu poţi vedea decât o parte întunecată. 
Poate gândeşti: Ce tablou întunecat şi deprimant! De ce nu a folosit artistul 
şi nişte culor mai aprinse şi nu a dat picturii mai multă lumină?

Cam aşa este deobicei felul cum ne vedem noi vieţile. Ne concentrăm 
asupra aspectelor întunecate, a pierderilor şi a eşecurilor. Însă în tot acest 
timp viaţa noastră este un tablou minunat, colorat, vioi şi luminos; pro-
blema este că noi îl privim printr-o mică gaură de cheie. Dacă ne-am ve-
dea viaţa dintr-o perspectivă mai largă, mai completă, am observa multe 
alte elemente şi culori şi nuanţe, iar acea micuţă imagine s-ar preschimba 
într-o capodoperă uimitoare, aşa cum este într-adevăr văzută prin ochii 
lui Dumnezeu.

Poate că aceste pete întunecate din viaţa noastră să fie vreo prietenie 
pierdută, vreo despărţire dureroasă, vreo ocazie ce nu s-a materializat sau 
sentimentul că ţelurile şi visele noastre se destrămă uşor doar pentru că 
aşa e viaţa – complicată, ocupată şi nu este întotdeauna de partea noas-
tră. Însă toate se pot schimba! Dumnezeu poate vindeca o inimă frântă 
dacă-I dai toate bucăţile.

Am citit recent că nu-L putem 
dezamăgi pe Dumnezeu fiindcă El 
ştie deja că nu suntem perfecţi. El 
este conştient de eşecurile noastre 
– chiar de păcatele noastre – dar 
continuă să ne iubească cu mai 
multă intensitate, mai multă gri-
jă şi mai multă compasiune decât 
am putea înţelege noi. Dacă am 
încerca să-L înţelegem pe Dum-
nezeu sau planul Său şi să forţăm 
lucrurile să se încadreze în per-
spectiva noastră foarte limitată, 
nu am face decât să fim dezamă-
giţi de noi înşine şi de El atunci 
când lucrurile nu se întâmplă aşa 
cum am visat şi am sperat.

El are visele Lui pentru vieţile 
noastre – vise pline de lumină şi cu-
loare, de profunzime şi textură – şi 
aşteaptă cu pensula în faţa pânzei, 
gata să le picteze în realitate. Tot ce 
trebuie să facem este să-I facem loc 
să lucreze şi să creeze ceva minunat.

Janet Kluck este blogger și 
mamă a 10 copii și trăiește 
în SUA. Acest articol a fost 
adaptat după un articol de pe 
site-ul Just1Thing.2 ■
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Cu toţii avem nevoie să 
credem în noi înșine – sau 
cel puţin să credem că Dumnezeu 
este în noi şi că ne poate folosi. 
Deoarece Dumnezeu foloseşte indi-
vizi care să-I facă munca, trebuie să 
credem că suntem capabili. Avem 
nevoie de credinţă în capacitatea 
Lui de a lucra prin noi. Trebuie 
să avem curajul să încercăm, ceea 
ce înseamnă să-I permitem lui 
Dumnezeu să încerce prin noi.

Noi suntem slabi şi facem gre-
şeli, însă Dumnezeul nostru este 
invincibil. Noi suntem nişte vase 
de lut, însă ne-am dat vieţile şi ini-
mile Lui, El a devenit una cu noi, 
iar acum poate lucra prin noi. „Dar 
aceia din popor care vor cunoaşte 
pe Dumnezeul lor vor rămâne tari 
şi vor face mari isprăvi”.1 

Dumnezeu doreşte să fim sme-

riţi şi să depindem de El şi de 
asemenea să avem încredere în 
puterea şi în capacitatea Sa de a 
ne folosi pentru slava Sa, chiar şi 
atunci când ne simţim incapabili. 
Dă-i creditul lui Dumnezeu şi cre-
de că poţi face ceea ce El doreşte, 
deoarece El o poate face prin tine. 
„Dumnezeu este Acela care lu-
crează în voi şi vă dă, după plăce-
rea Lui, şi voinţa şi înfăptuirea”.2

Iată încă câteva idei pe acest 
subiect:

•	 Credinţa în tine este o com-
binaţie între încrederea în 
Dumnezeu şi infailibilitatea Sa 
şi credinţa de a acţiona în con-
forminate cu această încredere.

•	 Ai nevoie de smerenie ca să-ţi 
recunoşti neputinţa şi în acelaşi 
timp să recunoşti capacitatea 
lui Dumnezeu de a face orice 
prin tine. „Pot totul în Hristos 
care mă întăreşte”.3

•	 O astfel de credinţă permite 
puterii lui Dumnezeu să se de-
săvârşească în slăbiciunea ta.4

•	 Credinţa nu stabileşte limite. 
Ea Îl lasă pe Dumnezeu să ho-
tărască ce poate fi făcut.

Însă, bineînţeles, indiferent 
câtă credinţă avem, viaţa nu va fi 
lipsită complet de probleme şi nu 
va merge ca pe roate. Dumnezeu 
ne va ajuta, însă va trebui să lup-
tăm şi noi. Însă indiferent cât de 
greu trebuie să luptăm, sau cât de 
multe lucruri trebuie să se schim-
be, ştim că vom câştiga. Iisus ne-a 
spus: „Toate lucrurile sunt cu pu-
tinţă celui ce crede”.5

Să cultivăm în viaţa noastră o 
atmosferă de credinţă – o credinţă 
care crede, speră şi se aşteaptă la ce 
este mai bine şi care ştie că Dum-
nezeu se va îngriji tot timpul de 
noi; El îşi va ţine promisiunile din 
Cuvântul Său.

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

1. Daniel 11:32

2. Filipeni 2:13

3. Filipeni 4:13

4. Vezi 2 Corinteni 12:9.

5. Marcu 9:23

De Peter Amsterdam, adaptat

DUMNEZEU ÎN

Tine
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SENTIMENTUL 
VICTORIEI 

TOT MAI LUMINOASĂ

Dar cărarea celor neprihăniţi este 
ca lumina strălucitoare, a cărei stră-
lucire merge mereu crescând până la 
miezul zilei. – Proverbe 4:18

Dragă Iisus, vino te rog în via-
ţa mea şi însoţeşte-mă pe drumul 
meu, orice mi-ar rezerva el.

Se considera un învin-
gător, însă unii se întrebau de 
unde a ajuns la această concluzie. 
Trupul îi era învineţit şi rănit de 
la numeroasele lovituri. Viaţa lui 
mereu pe drumuri şi-a spus cuvân-
tul. Şi, pe lângă asta, şi-a pierdut 
libertatea şi era foarte probabil că 
va ajunge să fie executat.1

A avut un început promiţător, 
se născuse în elita societăţii, ceea 
ce i-ar fi deschis multe uşi.2 Însă 
după ce s-a alăturat noii credinţe 
a fost închis de multe ori pe ne-
drept,3 a fost interogat cu violen-

ţă,4 a naufragiat de trei ori5 şi chiar 
lovit o dată cu pietre. A scăpat la 
limită din câteva conspiraţii,6 dar 
nu a scăpat complet de violenţă.

Iar pe lângă opoziţia şi respin-
gerea feroce, s-a confruntat şi cu 
sărăcia şi lipsurile. El a scris: „Până 
în clipa aceasta suferim de foame 
şi de sete, suntem goi, chinuiţi, 
umblăm din loc în loc… am ajuns 
ca gunoiul lumii acesteia, ca lepă-
dătura tuturor”.7 Deci avea multe 
necazuri, până acolo că uneori via-
ţa i se părea insuportabilă.8

În astfel de circumstanţe pare 
de necrezut că el poate declara cu 
convingere: „M-am luptat lupta 
cea bună, mi-am isprăvit alerga-
rea, am păzit credinţa. De acum 
mă aşteaptă cununa neprihănirii, 
pe care mi-o va da în “ziua aceea” 
Domnul, Judecătorul cel drept”.9

Pavel s-a considerat un învin-
gător deoarece orice aparent eşec 
fusese risipit de satisfacţia interi-

oară a convingerii că făcuse ceea 
ce Dumnezeu s-a aşteptat de la 
el. El şi-a asigurat victoria finală, 
lucru pe care îl putem face şi noi 
dacă ne folosim talentele şi tim-
pul spre slava lui Dumnezeu. (Să 
sperăm că viaţa noastră va con-
ţine mai puţine dificultăţi decât 
cea a viteazului Pavel!)

Aby May este scriitoare 
independentă și profesoară 
în Marea Britanie. ■

1. Vezi 2 Timotei 2:9.

2. Vezi Fapte 22:28.

3. Vezi Fapte 16:19-25; 21:27-33.

4. Vezi Fapte 22:22-24.

5. Vezi 2 Corinteni 11:25.

6. Vezi Fapte 9:23-25; 23:12-15.

7. 1 Corinteni 4:11,13

8. Vezi 2 Corinteni 1:8.

9. 2 Timotei 4:7-8

Momente de linişte
De Abi May 
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TU EŞTI ÎNVINGĂTORUL MEU
În împărăţia Mea cerească, pe tărâmul spiritual, toţi sunt fericiţi şi împliniţi deoarece înţeleg 

mai bine dragostea Mea. Nu pun la îndoială dragostea Mea pentru ei deoarece i-au simţit  plină-
tatea. Au o mare pace şi bucurie. Nu există sentimentul că unul este mai important decât altul, că 
unul este mai iubit decât altul, deoarece sunt mulţumiţi să ştie că sunt iubiţi pentru ceea ce sunt. 
Ei înţeleg că Eu am murit pentru fiecare, că I-am salvat pe fiecare şi, astfel, fiecare este deosebit 
pentru Mine.

Tot aşa este şi cu tine. Tu eşti deosebit pentru Mine! Dragostea Mea pentru tine este personală. 
Să nu gândeşti niciodată că eşti doar unul dintr-o mulţime. Să nu gândeşti niciodată că, deoarece 
sunt atât de mulţi alţii Eu nu te văd sau că dragostea Mea se va epuiza înainte de a ajunge la tine.

Îţi cunosc dorinţele ascunse, temerile şi nesiguranţele. Îţi cunosc şi greşelile şi te iubesc la fel 
de mult. Eu sunt dragostea, mila şi înţelegerea. Atunci când te zbaţi, când eşti tentat, obosit sau 
slăbit, îmi pasă de tine. Când eşti victorios, Eu mă bucur alături de tine.

Te iubesc şi am grijă de tine şi nu sunt departe de tine. Lasă-Mă să te copleşesc cu dragostea 
Mea. Lasă-Mă să te împresor cu căldura dragostei Mele. Lasă-Mă să te învelesc cu siguranţa dra-
gostei Mele. Lasă-Mă să-ţi arăt cât eşti de preţios pentru Mine.

De la Iisus cu dragoste


