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

DUMNEZEU FACE 
CEVA NOU
Reînnoire, regenerare, 
recreere

Căutând Gara  
de Sud
O călătorie 
de credinţă

Trebuie să  
asculţi tu însuţi
Un musafir special



N OTA  E D I TO RU LU I
Ci n e  e st e  El ?

La scurt timp după ce Iisus a vindecat o mul-
ţime de oameni şi a hrănit 4000 din şapte pâini 
şi câţiva peşti,1 şi-a întrebat ucenicii ce spuneau 
oamenii despre El. Ucenicii I-au spus că unii cre-
deau că El era Ioan Botezătorul, alţii că era Ilie 

sau Ieremia sau vreun alt profet din vechime înviat. Asta arăta că mulţi Îl 
considerau important şi credeau că este un mare profet, însă erau departe 
de realitate!

Atunci Iisus i-a întrebat pe ei: „Dar voi cine ziceţi că sunt?”. Ne putem 
imagina scena, cu ucenicii lăsându-şi capetele în jos, sau privind în altă par-
te, nesiguri de ce să răspundă. Atunci Simon Petru, aparent cel mai vorbăreţ 
dintre apostoli, şi-a luat inima în dinţi şi a numit corect identitatea şi scopul 
lui Iisus: „Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului celui Viu”.2

De-a lungul Bibliei Iisus este portretizat în mai multe feluri, printre care 
Lumina lumii,3 Păstorul cel bun,4 Dumnezeul cel viu,5 prietenul nostru6 şi 
Mântuitorul nostru.7

Indiferent de modul cum este descris Iisus, este minunat că fiecare dintre 
noi Îl putem cunoaşte în felul nostru. Iisus ne ia de la nivelul la care suntem 
şi de cele mai multe ori ni se manifestă în felul în care avem nevoie sau 
după cum putem noi relaţiona cel mai bine cu El, fiecare dintre noi în mod 
individual.

În loc să prezentăm o anumită imagine a lui Iisus şi a muncii Sale, cu 
acest număr al revistei ContactS sperăm să te ajutăm să progresezi în relaţia 
ta individuală cu Cel care te va iubi mereu şi va căuta întotdeauna ce este cel 
mai bun la tine.8

Tu cine spui că este El?

Samuel Keating
Editor executiv

1. Vezi Matei 15:29-38.

2. Matei 16:16

3. Vezi Ioan 8:12.

4. Vezi Ioan 10:11.

5. Vezi Ioan 10:30.

6. Vezi Ioan 15:15.

7. Vezi Fapte 4:12.

8. Vezi Isaia 54:10.
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Cred că unul din moti-
vele principale pentru 
care vreau să fiu cât mai 
aproape de Iisus, precum 
un căţeluş, sunt mângâierile Lui 
iubitoare.

El face ceva special în viaţa fie-
căruia dintre noi, lucruri pe care 
uneori le observăm, de multe ori nu 
le observăm, iar alteori le observăm 
dar nu dăm creditul cui trebuie. 
Propabil că lucrul acesta Îl întristea-
ză pe Iisus, însă El ne iubeşte prea 
mult ca să renunţe. De-a lungul 
vieţii El ne arată şi ne spune mereu 
aceste cuvinte minunate: Te iubesc!

În adolescenţă, când mă con-
fruntam cu emoţii puternice şi cu 
un sentiment intens de singurăta-
te, am avut nevoie să mă simt iu-
bită într-un mod tangibil. Într-o 
zi, am văzut pe marginea drumu-
lui cea mai drăgălaşă şi mai adora-
bilă mică panseluţă. Inflorescenţa 
nu era mai mare ca unghia mea şi 
codiţa cât degetul meu. Am cu-
les-o şi am dus-o cu atenţie până 
acasă unde am pus-o într-un pa-
har de plastic pe noptiera mea. 
După o săptămână floarea era la 
fel de zâmbitoare şi de luminoasă, 

ca nouă. Eram foarte fericită.
Apoi, cel mai curios lucru, „ne-

maivăzut, nemaiauzit”, mi s-a în-
tâmplat. Din codiţa panseluţei au 
început să crească firicele de rădă-
cini, care apoi s-au făcut lungi şi pu-
ternice. Am plantat-o într-un ghi-
veci şi am urmărit-o dezvoltându-se 
într-o plantă cu multe inflorescenţe. 
Am fost uimită, dar în acelaşi timp a 
fost ca o reasigurare pentru mine că 
Creatorul meu – cel care a făcut ca 
panseluţa mea să crească din nimic 
– este cu mine, mă modelează şi pe 
mine prin urcuşurile şi coborâşurile 
vieţii şi aduce inflorescenţe de bucu-
rie în viaţa mea.

După zile, luni, ani, de fapt zeci 
de ani, ce au trecut de atunci, am 
învăţat să-L cunosc şi să-L iubesc 

mai bine pe Iisus prin nenumărate-
le atingeri şi manifestări ale iubirii 
Sale. Multe dintre acestea poate că 
par nesemnificative în comparaţie 
cu toate schimbările şi miracolele 
de care este nevoie în întreaga lume, 
însă pentru mine au fost foarte im-
portante. Mi-au dovedit că eu con-
tez pentru El şi, astfel, mi-a câştigat 
dragostea pentru totdeauna. După 
cum scria apostolul Ioan: „Noi Îl iu-
bim pentru că El ne-a iubit întâi”.1

Chalsey Dooley este scriitoa-
re de materiale de inspiraţie 
pentru copii şi îngrijitorii lor, 
se ocupă permanent de educa-
ţia copiilor ei şi trăieşte în 
Australia. Consultă site-ul ei 
www.nurture-inspire-teach.com. ■

O DOVADĂ 
de IUBIRE
De Chalsey Dooley

1. 1 Ioan 4:19
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Trebuie  
să asculţi tu însuţi

Era sfârşitul sezo-
nului. Echipa Heat conducea 
împotriva echipei Lakers cu 2-1, 
iar al patrulea meci urma să aibă 
loc în după-amiaza asta. Eram 
ocupată. Întotdeauna eram ocu-
pată, însă azi ea a invitat musafiri 
de prânz încât noţiunea de ocupat 
a căpătat o nouă dimensiune.

Ea avea mulţi prieteni. Nu-i 
ciudat când sora ta mai mică pare 
să aibă mai mulţi prieteni decât 
tine? De obicei nu-mi păsa de pri-
etenii ei însă, bineînţeles, oricine 
doreşte să facă o impresie bună. 
Iar o impresie bună înseamnă 
multă muncă.

Salata era deja gata, cumpărată 
gata făcută, deşi cred că musafirii 
nu vor observa. Însă grătarele erau 
încă congelate, aragazul era un 
dezastru, cartofii aşteptau părăsiţi 
pe masă, iar cineva a uitat să spele 
vasele de la micul dejun.

Toate pe rând. L-am binecuvân-
tat pe cel care a inventat microun-
dele, mi-am pus şorţul roz preferat 
şi am cotrobăit prin sertar după 
cuţitul de curăţat cartofi. Ziua a 
început cam prost pentru mine dar 
speram că meciul de mai târziu să 
mă înveselească. Nu l-aş fi pierdut 
pentru nimic în lume! Unii îmi spu-
neau că ar trebui să urmăresc liga fe-

De Joe Johnston, repovestire
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Pentru creştini Raiul este acolo unde este Iisus. Noi nu trebuie să spe-
culăm despre cum va fi Raiul. Ne este suficient să ştim că vom fi pen-
tru totdeauna cu El. Când iubim pe cineva din toată inima, viaţa începe 
atunci când suntem cu acea persoană; doar în prezenţa lui/ei suntem 
cu adevărat vii. La fel este şi cu Hristos. Contactul nostru cu El în lumea 
aceasta este vag pentru că vedem ca prin ceaţă. Este sporadic pentru 
că suntem fiinţe sărmane şi nu putem trăi mereu la intensitate maximă. 
Însă cea mai bună definiţie ar fi să spunem că Raiul este acea stare în 
care vom fi mereu cu Iisus şi în care nimic nu ne va mai despărţi vreoda-
tă de El. – William Barclay (1907-1978)

minină de sport sau vreo emisiune 
de cumpărături, însă eu am fost din 
totdeauna mai băieţoasă.

Undeva între desfundatul chiu-
vetei şi căutatul măturii, am auzit 
zarvă la uşă iar sora mea intră în 
sufragerie cu prietenul ei. Ştiam 
că ar trebui să fiu acolo cu ei, să 
socializez sau cel puţin să fac con-
versaţie, însă eram prea ocupată. 
Şi după cum o ştiam pe sora mea, 
ea putea asculta pentru amândo-
uă. Sora mea nu este deloc leneşă. 
Însă ori de câte ori el apărea, lăsa 
totul ca să fie cu el.

Eu nu eram aşa! Eu nu puteam 
lăsa casa un dezastru doar ca să 
fiu cu un tip. Şi apoi, orice băiat 
care merita timpul meu ar trebui 
să aprecieze o fată care se descurcă 
să ţină totul sub control.

Castronul în care trebuia să 
pun salata mi-a alunecat printre 
degete! Acum ce să mă fac? Poţi 
servi musafirii din castroane de 
plastic? Sticla portocalie scrâşnea 
sub pantofii mei, dar eu tot nu 
găseam mătura! M-am aplecat să 

culeg bucăţile mai mari şi m-am 
tăiat la deget. Sângele a început 
să mi se prelingă spre încheietu-
ra mâinii şi pe mânecă. Chicoti-
tul Mariei se auzea din sufragerie 
până în bucătărie – fără îndoială 
că se simţea bine cu prietenul ei.

Prosopul de bucătărie era ud şi 
murdat, iar când l-am tras de pe bla-
tul de bucătărie ca să-mi şterg bra-
ţul vreo doi cartofi au căzut pe jos. 
Chiuveta dădea pe dinafară pe blat 
şi pe jos. Lumea parcă se învârtea cu 
mine. De ce totul mergea pe dos?

„Marta.”
Ce mai vor cu mine? Am fugit 

spre sufragerie.
„Stăpâne!” am spus. „Nu-ţi 

pasă că sora mea m-a lăsat singură 
să mă ocup de tine?” Am gesticu-
lat către ea. „Poţi să-i spui să mă 
ajute puţin?”

El m-a luat de mână. „Marta, 
prea te frămânţi. Ştiu că ai mul-
te pe cap, însă cel mai important 
lucru acum este să nu ai grijă de 
mine. Trebuie să mă asculţi – aşa 
cum face sora ta – acesta este lu-

crul cel mai important. Nu te aş-
tepţi că voi lua acest lucru de la ea, 
nu-i aşa?”

Am clătinat din cap şi am pri-
vit în podea. „Nu”, am înghiţit în 
sec. „Presupun că nu”.

„Stai jos cu noi,” mi-a spus. 
„Ascultă ce am să spun”. Şi a zâm-
bit. „Te rog?”

Fratele nostru urma să se în-
toarcă în orice clipă acasă de la 
tratamentul lui la spitalul Sf. Lazăr 
iar bucătăria era încă un dezastru. 
Însă cel mai important lucru...

M-am aşezat lângă sora mea şi 
prietenul ei. Am ascultat la ce avea 
el de spus.

Nu am observat când a bipăit 
cuptorul cu microunde. Am ui-
tat complet de meciul important 
ce urma să înceapă în câteva mo-
mente. 

Eram ocupată.

Joe Johnston este blogger în 
Mexic. Acest articol este o 
repovestire a pasajului din 
Luca 10:38-42. ■ 
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Numele poartă 
o greutate 
inestimabilă
De Sukanya Kumar-Sinha

Am citit recent un 
articol despre modul 
cum ne influenţează 
emoţional sunetul unor 
cuvinte. Nu este nimic surprin-
zător că cuvinte precum accept, 
generos, îmbrăţişare, strălucire, 
umor, râset, joacă îţi lasă sentimente 
pozitive. În acelaşi fel, ne poate 
face fericiţi să auzim numele celor 
dragi. Încearcă! Închide ochii şi 
rosteşte numele cuiva foarte drag. 
Oare nu te face să zâmbeşti?

Eu nu mă pot abţine să nu 
zâmbesc când aud „Iisus”. Nume-
le Lui îmi aminteşte de tot ce este 
El – prietenul meu cel mai apro-
piat, călăuzitorul meu permanent 
şi conştiinţa mea, sursa tăriei mele 
şi un confident adevărat care îmi 
cunoaşte cele mai adânci temeri, 
speranţe şi gânduri.

Biblia ne încurajează să ne rugăm 

pentru toate lucrurile.1 Eu încerc să 
iau acest sfat cât mai literal şi, astfel, 
Iisus ia multe roluri în viaţa mea. El 
devine consilierul meu financiar, cel 
care mă ajută să economisesc când 
vreau să cumpăr ceva mai scump; 
este agent imobiliar când caut casa 
potrivită; este bucătar şef când tre-
buie să gătesc pentru un grup mare 
de oameni. Şi simt că asta îşi doreşte 
şi El – să facă parte din fiecare aspect 
al vieţii mele.

Cu câteva zile în urmă mă pre-
ocupam de o decizie personală 
importantă. Orice hotăram era 
irevocabil şi cu consecinţe de lun-
gă durată. Am simţit presiunea 
responsabilităţii. Când încercam 
să ajung la o concluzie am auzit 
dintr-o dată în inima mea o voce 
spunându-mi: De ce te îngrijorezi? 
Iisus este cu tine! La auzul nume-
lui Său mi s-a schimbat complet 
punctul de vedere. Mi-am amintit 
că Iisus doreşte să mă ajute să decid 
iar dacă Îl întreb pot fi sigură că El 
mă va călăuzi pe calea cea bună.

De multe ori mă surprind fre-
donând cântecele pe care le-am 
învăţat în copilărie. Bucata mea 
preferată este „Avem putere, pu-
tere, în numele lui Iisus”. Pe mă-
sură ce am crescut am început să 
înţeleg cât de adevărat este lucrul 
acesta. Cu toţii avem nume fru-
moase. Părinţii noştri ne-au dat 
nume minunate cu speranţa că 
ne vom ridica la nivelul lor. Însă 
numele lui Iisus poartă scopul 
Său unic. „Iisus”, ceea ce înseam-
nă „Dumnezeu cu noi”, reflectă 
identitatea Sa, divinitatea Sa şi 
scopul Său ca salvator la omenirii.

Iată de ce numele Său este atât 
de preţios. Iisus – totul se cuprin-
de în nume!2

Sukanya Kumar-Sinha citeşte 
revista Activated (după care se 
traduce revista ContactS) în 
India. Ea trăieşte în Gurgaon 
şi lucrează ca director 
delegat într-o misiune 
diplomatică în New Delhi. ■

1. Vezi 1 Tesaloniceni 5:17.

2. Vezi Filipeni 2:10-11;  

 Evrei 13:15; 1 Ioan 2:12.
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CELUI 
CĂRUIA ÎI 
PASĂ
De Koos Stenger

Iubit
De Evelyn Sichrovsky

Iubit – 
Nu pentru fapte mari şi realizări,
Nu pentru culmi atinse şi aprecieri;
Nu pentru momentele de reuşită,
De curaj, de tărie şi de credinţă;
Nu pentru momentele când am 

perseverat,
Cu ochii aţintiţi doar pe scopul 

fixat.

Iubit –
Pentru ceea ce sunt, aici şi acum,   
Împiedicându-mă în drum,
Căutându-mi calea pe dibuite;
Cu inima plină de temeri şi vise,
O viaţă fără profunzime, un om 

necizelat,
Un păcătos răscumpărat, pierdut 

şi eliberat.

Evelyn Sichrovski este stu-
dentă la limba engleză. Ea se 
implică şi în muncă misionară 
voluntară şi trăieşte cu fami-
lia ei în Taiwan. ■

„Ai un minut ca să 
vorbim? Este important!” mi-a 
spus tânărul ce m-a abordat cu un 
zâmbet larg. Să vorbească cu mine? 
De ce? Trebuie să recunosc că părea 
prietenos, dar orice dorea nu eram 
prea bine dispus. Am observat 
însă Biblia şi atunci am înţeles: 
Convertea oameni şi spera ca eu 
să-i fiu următoarea victimă. Nici 
gând! Eu nu!

M-am uitat la el cu un aer de 
superioritate. Cum de îşi închi-
puia că are ceva ce eu am nevoie! 
Citise el oare Cartea tibetană a 
morţii ca mine? Studiase el oare 
meditaţia şi yoga, ca mine? Eu 
chiar experimentasem cu droguri 
care îţi alterează mintea. Cu sigu-
ranţă tipul acesta nu va putea să 
mă lumineze pe mine.

„Ştii că lui Dumnezeu îi pasă 
de tine?” m-a întrebat tânărul.

„Bineînţeles că ştiu despre Dum-
nezeu”, i-am răspuns nepoliticos. 
„Eu sunt Dumnezeu şi tu la fel! Ori-
cine este Dumnezeu. Facem parte 
cu toţii din marele univers cosmic!”

1. Isaia 41:10

Tânărul păru un moment ne-
dumerit, apoi zâmbi larg. „Nu 
ştiu despre asta, prietene. Cu sigu-
ranţă nu prea arăţi a Dumnezeu!”

Mi-am dat ochii peste cap su-
părat.

Adevărul era că tânărul avea 
dreptate. Nu arătam deloc ca un 
Dumnezeu.

Am călătorit ani întregi prin 
lume în căutarea unui răspuns 
până când, în singurătatea propri-
ei confuzii, am auzit o voce. „Nu 
te teme, căci Eu sunt cu tine; nu 
te uita cu îngrijorare, căci Eu sunt 
Dumnezeul tău.”1

Trecând prin alt oraş am în-
tâlnit un alt tânăr. Şi el avea un 
zâmbet larg.

„Ştii că lui Dumnezeu îi pasă 
de tine?”

Atunci eram deja mai schimbat. 
„Te rog să îmi spui mai multe!”

Lucrul acesta s-a întâmplat cu 
mai bine de patruzeci de ani în 
urmă iar de atunci El nu m-a pă-
răsit niciodată.

Koos Stenger este scriitor 
independent în Olanda. ■
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Dumnezeu face 
ceva nou
De Peter Amsterdam, adaptat

Când Iisus a înviat din morţi, învierea Sa a însemnat prima fază pentru 
noua creaţie a lui Dumnezeu, un nou fel de existenţă – un trup uman a fost transformat 
prin puterea lui Dumnezeu într-un trup ce nu mai este afectat de moarte, putrefacţie 
şi alterare. Niciodată nu se mai întâmplase aşa ceva! „Întrucât ştim că Hristosul înviat 
din morţi nu mai moare: moartea nu mai are nicio stăpânire asupra Lui”.1

Trupul înviat al lui Iisus nu mai suferea de pe urma torturilor Sale – spatele sfâţiat 
de biciuiri; capul însângerat de cununa de spini; mâinile şi picioarele străpunse de cuie 
şi pieptul de suliţă. Nu mai era extenuat după toate câte îndurase.

Trupul Său înviat nu era spiriual; era fizic, căci ucenicii Lui l-au putut atinge. El i-a învăţat,2 a umblat 
cu ei,3 a gătit pentru ei4 şi a mâncat cu ei.5 Odată a fost împreună cu 500 dintre ei.6 După 40 de zile7 El 
s-a înălţat la Ceruri8 unde stă la dreapta lui Dumnezeu.9

Pentru că suntem creştini facem şi noi parte din noua creaţie a lui Dumnezeu. Putem privi cu anti-
cipaţie la clipa când Iisus se va întoarce şi va înălţa şi trupurile noastre.10 Când vorbeşte despre trupurile 
noastre înviate din morţi apostolul Pavel le asemuie cu sămânţa care este plantată şi din care creşte o 
întreagă plantă.11 El continuă prin a explica că aceste trupuri noi vor fi nepieritoare, înviate în glorie şi 
putere ca trupuri spirituale.12

1. Romani 6:9

2. Vezi Luca 24:27.

3. Vezi Luca 24:13-15.

4. Vezi Ioan 21:9-13.

5. Vezi Luca 24:41-43.

6. Vezi 1 Corinteni 15:6.

7. Vezi Fapte 1:3.

8. Vezi Fapte 1:9-11.

9. Vezi Marcu 16:19.

10. Vezi 1 Tesaloniceni 4:16-17;  

1 Corinteni 15:51-52.

11. Vezi 1 Corinteni 15:35-38.

12. Vezi 1 Corinteni 15:42-44,49.

13. Wayne Grudem, Systematic Theology, pg.832.

14. Tit 3:4-5

15. Vezi Galateni 5:22-23.

16. The Jesus I Never Knew(Iisus pe care nu L-am 

cunoscut) (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1995)
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După părerea mea există două 
modalităţi de a privi istoria. O 
dată este să te concentrezi asupra 
războaielor şi violenţei, a mizeri-
ei, durerii, tragediei şi morţii. Din 
acest punct de vedere Paştile pare 
o excepţie de basm, o contradic-
ţie surprinzătoare în numele lui 
Dumnezeu. Lucrul acesta poate fi o 
mângâiere, însă eu mărturisesc că 
atunci când mi-au murit prieteni, 
tristeţea a fost atât de copleşitoare 
că orice speranţă în viaţa de apoi 
s-a cam subţiat. Există şi un alt mod 
de a privi lumea. Dacă iau Paşti-
le ca pe un punct de pornire, acel 
lucru incontestabil care arată cum 
îi tratează Dumnezeu pe cei pe 
care îi iubeşte, atunci istoria ome-
nirii devine contradicţia iar Paştile 
o avanpremieră a realităţii finale. 
Atunci speranţa curge ca lava pe 
deasupra crustei vieţii zilnice.

Aceasta probabil descrie şi 
transformarea punctului de vedere 
al ucenicilor când stăteau în came-
ra ferecată discutând evenimentele 
de neînţeles ale duminicii Paştilor. 
Într-un fel nimic nu s-a schimbat: 
Roma ocupa în continuare Palesti-
na, autorităţile religioase puseseră 
preţ pe capul lor, iar răul şi moar-
tea continuau să stăpânească. Însă 
treptat şocul recunoaşterii făcu loc, 
încet dar puternic, unui curent de 
bucurie. Dacă Dumnezeu putea 
face asta ... 
– Phillip Yancey16 (n. 1949)

Faptul să sunt nepieritoare înseamnă că trupurile noastre nu vor 
mai avea slăbiciunile pe care le au acum. Nu vor mai fi afectate de 
îmbătrânire, de boală sau de oboseală ca acum. După cum scria un 
autor: „În aceste trupuri înviate vom vedea clar omenirea aşa cum 
a intenţionat Dumnezeu”.13

Când un om Îl primeşte pe Iisus ca Mântuitor, atunci Duhul 
lui Dumnezeu vine să locuiască în el iar el este reînnoit şi regene-
rat. Reînnoirea este o renovare, o schimbare spre ceva mai bun în 
credincios. Regenerarea este crearea unei vieţi noi consacrate lui 
Dumnezeu, o schimbare mentală radicală. „Dar, când s-a arătat 
bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, şi dragostea Lui de 
oameni, El ne-a mântuit, nu pentru faptele făcute de noi în nepri-
hănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea naşterii din nou şi 
prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt”.14

Duhul lui Dumnezeu, ca parte din această nouă creaţie, ne 
schimbă, ajutându-ne să gândim precum Hristos, iar noi ajungem 
să dezvoltăm şi să oglindim unele din caracteristicile lui Dumnezeu 
progresând în dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, conştiin-
ciozitate, blândeţe şi auto-control.15

Iată de ce avem atât de multe de sărbătorit! – Că Dumnezeu 
locuieşte în noi şi ne ajută, ne călăuzeşte şi ne înnoieşte; că noi 
facem parte din noua Sa creaţie; că noi vom trăi veşnic în trupurile 
noastre noi, cu o sănătate perfectă, fără să îmbătrânim şi fără să ne 
îmbolnăvim. Aceasta este vestea cea bună a Evangheliei: dragostea 
pe care Dumnezeu o are pentru fiecare om, oferta vieţii veşnice, a 
învierii din morţi, de a fi azi o făptură nouă în Hristos Iisus iar în 
eternitate o parte din creaţia Sa nouă.

Să fim şi noi motivaţi de frumuseţea darului lui Dumnezeu prin 
Iisus ca să-l împărţim pe el şi binecuvântările sale cu toţi cei cu care 
putem.

Peter Amsterdam şi soţia sa, 
Maria Fontaine, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■
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Un 
început 
nou
De Gabriel García Valdivieso

Anul trecut, prin 
preajma Paştilor, mă simţeam 
cam nemulţumit de mine, simţind 
că nu mă ridic la nivelul cerinţei 
Evangheliei de a-i iubi pe ceilalţi 
oameni şi de a trăi o viaţă altruistă. 
Simţeam că mă preocup prea mult 
de lucrurile materiale şi am început 
să mă străduiesc să mă schimb.

Apoi am avut o experienţă ciu-
dată când mă întorceam spre casă 
cu autobusul aglomerat la oră de 
vârf. Când am urcat în autobus îm-
preună cu soţia doi tineri amabili 
ne-au cedat locurile. Sally a accep-
tat, însă eu nu. „Nu, mulţumesc!” 
am spus. „Şi voi păreţi obosiţi”.

M-am simţit destul de bine şi 
m-am felicitat singur pentru fapta 
bună pe care o făcusem, până când o 
fată ce stătea lângă mine m-a atenţi-

onat atingându-mă pe braţ. „Dom-
nule” – părea iritată – „vă puteţi 
controla vă rog geanta? Se tot mişcă 
şi m-a lovit deja de câteva ori”.

Atât au ţinut faptele mele 
bune! Mi-am cerut scuze dar 
m-am simţit foarte prost, probabil 
tot aşa cum s-a simţit şi Pavel când 
a spus: „Căci binele pe care vreau 
să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu 
vreau să-l fac, iată ce fac”.1

Pe măsură ce Paştile se apro-
piau iar eu îmi pregăteam mesajul 
pe care doream să-l împărtăşesc 
grupului nostru de studiu biblic, 
am fost surprins de acest paradox, 
de a mă simţi prost din cauza im-
perfecţiunilor mele în vreme ce 
întregul scop al morţii lui Iisus 
pe cruce a fost ca să ne salveze de 
păcatele şi de greşelile noastre şi 
să ne dea puterea de a-L iubi pe 
Dumnezeu şi unul pe altul.

Într-altă zi, pe când priveam 
munca lui Iisus în filmul Son of 
God (Fiul lui Dumnezeu),2 am 
înţeles dintr-o dată, din nou, un 
principiu la care nu mă mai gân-

disem de ani de zile: la momentul 
morţii Sale pe cruce, Iisus a şters 
totul cu buretele şi ne-a dat un 
nou început.3 Pentru prima oară 
după mulţi ani am înţeles cât de 
zadarnice fuseseră eforturile mele 
de a trăi după nişte standarde 
de neatins. Iată-L pe El, pironit 
pe cruce, spunându-mi: „Eu am 
plătit preţul pentru tine. Tu nu 
trebuie decât să trăieşti noua Mea 
lege pe cât de bine poţi. Eu te voi 
ajuta şi voi lucra prin tine”.

Ideea a fost eliberatoare! În 
timp pierdusem acea simplitate şi 
convingerea că totul este prin harul 
Lui şi nu prin faptele şi strădaniile 
noastre de a face bine.4 A fost mi-
nunat să mi se reamintească că nu-
mai Dumnezeu este bun,5 iar noi 
suntem doar instrumentele Sale.

Gabriel García Valdivie-
so este editorul ediţiei în 
limba spaniolă a revistei 
Activated şi membru în orga-
nizaţia The Family Interna-
tional în Chile. ■

1. Romani 7:19

2. Christopher Spencer, 20th   

 Century Fox, 2014.

3. Vezi Coloseni 2:13-14.

4. Vezi Efeseni 2:8-9.

5. Vezi Matei 19:17.
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Un pariu sigur
De Luis Azcuénaga

Sunt o persoană foarte 
competitivă şi îmi place mereu 
să răspund provocărilor şi să risc. 
Ideea de a investi puţin pentru a 
obţine beneficii mari m-a fascinat 
mereu.

Eram bun la sporturi şi la jocuri, 
dar chiar din copilărie, dacă nu era 
vreun premiul sau vreo răsplată pen-
tru un meci de tenis sau ping-pong, 
sau pentru un joc de Parsheesi, nu 
eram motivat să joc cu toată puterea 
şi să mă bucur de competiţie. Ca 
adult îmi plăceau weekend-urile de 
poker cu prietenii care durau uneori 
până dimineaţa.

Mai târziu am avut o trans-

formare profundă şi neaşteptată. 
Iisus a intrat în viaţa mea iar cu-
vintele Lui au început să pătrundă 
adânc în inima mea, să-mi trans-
forme treptat punctele de vedere, 
ţelurile, valorile şi priorităţile. Am 
început să înţeleg că răsplăţile 
adevărate erau cele cereşti, nu cele 
pământeşti, şi că pot avea lucrul 
cel mai de valoare posibil – viaţa 
veşnică. Era acea perlă de mare 
preţ din pilda lui Iisus, când un 
om a fost dispus să-şi vândă toate 
posesiunile pentru a o cumpăra.1

Ştiam că este un pariu sigur 
pentru că avea cele mai bune garan-
ţii – răsplăţi eterne bazate pe pro-
misiunile lui Dumnezeu: „Nu vă 
strângeţi comori pe pământ, unde 
le mănâncă moliile şi rugina şi unde 
le sapă şi le fură hoţii; ci strângeţi-vă 

comori în cer, unde nu le mănân-
că moliile şi rugina şi unde hoţii 
nu le sapă, nici nu le fură. Căutaţi 
mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu 
şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 
lucruri vi se vor da pe deasupra.”2

După decizia mea de a-L urma 
pe Iisus şi de a investi în lucrurile 
eterne, dorinţa mea de a paria pe 
lucrurile materiale a dispărut. Îmi 
plac în continuare jocurile şi spor-
tul, dar nu simt imboldul de a pa-
ria pe ele. Aceasta este împlinirea 
unei alte promisiuni minunate: 
„Veţi cunoaşte adevărul şi adevă-
rul vă va face liberi”.3

Luis Azcuénaga este membru 
în organizaţia The Family 
International în Bogota, 
Columbia. ■

1. Vezi Matei 13:45-46.

2. Matei 6:19-20,33

3. Ioan 8:32
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Că
utând Gara de SudDe Joyce Suttin

Perioada copilăriei 
mele a fost bogată în 
credinţă. Nu am pus la îndoială 
existenţa unui Dumnezeu iubitor 
care era preocupat de viaţa mea, 
care îmi răspundea la rugăciune şi 
mă ajuta zilnic. Începusem să mă 
rog de când am început să vorbesc. 
Cântam cântece despre Iisus şi Îl 
iubeam. El era o prezenţă foarte 
reală în viaţa mea. Când unchii 
mei mai în vârstă au murit nu 
a urmat obişnuita perioadă de 
tristeţe ci de comemorare a trecerii 
lor într-o lume mai bună.

Însă din adolescenţă am înce-
put să pun sub semnul întrebării 
principiile de credinţă pe care le 
învăţasem în copilările. Priveam 
credinţa părinţilor mei în Dumne-

zeu şi în Biblie ca pe o slăbiciune 
şi am regresat rapid de la credinţă 
la îndoială, apoi la a fi agnostică. 
Ceea ce vedeam şi auzeam în jurul 
meu în lume nu mai avea sens în 
sistemul de credinţă simplă copi-
lărească pe care o învăţasem. Când 
le-am prezentat părinţilor mei cu 
o atitudine de superioritate noul 
meu sistem de credinţe ei mi-au 
zâmbit şi mi-au spus că sunt dis-
puşi să mă asculte dar că asta nu le 
va schimba părerea despre ceea ce 
ei ştiu că este adevărat.

Căutarea mea spirituală a co-
incis cu mutarea mea dintr-un 
orăşel mic de provincie în Boston, 
Massachusetts. Într-o zi trebuia 
să iau trenul ca să merg acasă de 
sărbători. Am sunat dinainte şi 

mi-am rezervat biletul şi eram si-
gură că mă voi descurca să găsesc 
Gara de Sud cu metroul.

După câtva timp prin tunelul 
„T”-ului, după cum numesc lo-
calnicii din Boston metroul, am 
ieşit la staţia corectă, după cum 
îmi arăta harta, şi când am ajuns 
la nivelul străzii am fost orbită 
de lumina puternică a soarelui. 
Ştiam că gara trebuia să fie chiar 
acolo, dar mă uitam în jur şi nu 
o puteam vedea. Am păşit la um-
bra unei arcade uriase dar tot nu o 
puteam găsi. Mă uitam mereu la 
ceas şi am început să mă îngrijorez 
să nu pierd trenul. Am întrebat un 
trecător care însă m-a privit ciudat 
şi şi-a continuat grăbit drumul.

Într-un final am ajuns de cea-
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laltă parte a străzii. Acum eram 
chiar foarte disperată şi am aruncat 
o privire spre locul unde stătusem 
înainte. Cu litere imense, la 3 metri 
deasupra nivelului străzii, era scris 
„Gara de Sud”. Chiar acolo unde 
ieşisem din metrou era intrarea în 
gară – acea arcadă uriaşă la umbra 
căreia mă retrăsesem ca să-mi obiş-
nuiesc ochii cu lumina. Era atât de 
enormă şi de cuprinzătoare că nu o 
recunoscusem din poziţia mea an-
terioară. Doar după ce m-am înde-
părtat de ea şi am privit în sus am 
văzut că fusesem exact acolo unde 
trebuia să fiu.

La scurt timp după această 
experienţă am început să înţeleg 
şi faptul că eram diferită faţă de 
prietenii mei necredincioşi. Spre 

exemplu mie îmi plăcea să-mi 
mănânc prânzul într-un minunat 
cimitir veci de pe strada Tremont, 
unde pietrele de mormânt datau şi 
din 1600. Un prieten mi s-a ală-
turat într-o zi şi a comentat: „Nu 
crezi că este puţin cam straniu să 
vii într-un cimitir ca să te relaxezi? 
Nu te face să te gândeşti la moarte 
şi nu te sperie?”.

M-am gândit la spusele lui în 
timp ce-mi terminam sandvişul: 
„De fapt, mie nu mi-e frică de-
loc”, i-am răspuns. „Eu cred că 
moartea este doar o trecere din 
lumea aceasta spre cealaltă, cumva 
ca o renaştere. Eu cred că atunci 
când voi muri mă voi găsi într-o 
lume mai mare şi mai bună”. Ceea 
ce mă diferenţia de prietenii mei 
era că adânc în inima mea eu încă 
aveam credinţă – eu încă credeam 
în Dumnezeu şi în Iisus.

Câteva zile mai târziu le-am 
scris părinţilor despre experienţa 
cu Gara de Sud şi am asemănat-o 
cu călătoria mea recentă în agnos-
tic şi înapoi. Din noul meu punct 
de vedere nu mai aveam nici o 
îndoială despre ceea ce credeam 
cu adevărat. Le-am mulţumit că 
mi-au împărtăşit credinţa lor, cât 

şi pentru răbdarea şi înţelegerea 
lor. Ei au ştiut mereu că tot ce 
aveam nevoie era „să trec drumul 
şi să privesc în sus”.

Acum sunt mamă a opt copii şi 
i-am văzut la rândul meu cum au 
crescut, cum unii dintre ei au avut 
îndoieli în ceea ce privea credinţa 
lor şi au dat înapoi. Am încercat 
să urmez şi eu exemplul părinţilor 
mei de înţelegere imaginându-mi 
copii stând sub una din arcadele 
Gării de Sud căutând-o. Mă rog 
pentru ei şi ştiu că este acolo, fie 
că ei o cred sau nu, şi mă rog ca 
ei să privească în sus şi să-şi dea 
seama unde se află.

Cu toţii avem momente când 
ne simţim pierduţi şi ne întrebăm 
unde este Dumnezeu. Ne căutăm 
credinţa şi un sens în viaţă, ca să 
descoperim că este chiar în faţa 
noastră, mare cât viaţa. Precum 
Gara de Sud, stăm chiar în faţa ei 
şi nu trebuie decât să privim pu-
ţin din alt punct de vedere ca să 
înţelegem că suntem exact unde 
trebuie să fim.

Joyce Suttin este profesoară 
şi scriitoare şi trăieşte în 
San Antonio, SUA. ■
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UN PRIETEN PE VIAŢĂ ŞI MAI DEPARTE
Momente de linişte 
De Abi May

Am un prieten grozav, un pri-
eten în care pot să mă încred 
complet. El îşi deschide inima 
faţă de mine iar eu mă simt în 
siguranţă să fac la fel faţă de El. 
El ştie ce am pe suflet şi înţelege 
ce este important pentru mine.

Eu v-am numit prieteni, pentru că 
v-am făcut cunoscut tot ce am auzit 
de la Tatăl Meu. – Iisus, Ioan 15:15

[Eu voi] zice despre Domnul: „El 
este locul meu de scăpare şi cetă-
ţuia mea, Dumnezeul meu în care 
mă încred!” – Psalmul 91:2

Cuvântul lui Dumnezeu este viu 
şi lucrător, mai tăietor decât ori-
ce sabie cu două tăişuri: pătrunde 
până acolo … judecă simţirile şi 
gândurile inimii. – Evrei 4:12

Am greşit de multe ori – aşa sunt 
eu. Însă prietenul meu nu mă ju-
decă niciodată. El stă mereu ală-
turi de mine – aşa prieten este El.

În orice ne osândeşte inima 
noastră; căci Dumnezeu este mai 
mare decât inima noastră şi cu-
noaşte toate lucrurile. 
– 1 Ioan 3:20

Eu nu judec pe nimeni. 
– Iisus, Ioan 8:15

Dacă suntem necredincioşi, to-
tuşi El rămâne credincios, căci 
nu Se poate tăgădui singur. 
– 2 Timotei 2:13

El mă ajută când mă blochez. 
Uneori, când nu-mi dau sea-
ma pe ce drum să apuc, El mă 
sfătuieşte. Uneori El porneşte 
înainte pe acea cale, ca să-I 
urmez paşii. Alteori îmi lumi-
nează calea ca să văd înaintea 
mea.

După ce şi-a scos toate oile, mer-
ge înaintea lor; şi oile merg după 
el, pentru că îi cunosc glasul. 
– Ioan 10:4

Cuvântul Tău este o candelă pen-
tru picioarele mele şi o lumină pe 
cărarea mea. – Psalmul 119:105

Recent am trecut prin nişte mo-
mente dificile şi mi-a fost greu 
să mă descurc. Dar El a fost 
lângă mine şi a fost întotdeauna 
dispus să mă ajute.

Ajutorul îmi vine de la Domnul, 
care a făcut cerurile şi pământul. 
– Psalmul 121:2

Căci Eu sunt Domnul Dumneze-
ul tău care te iau de mâna dreaptă 
şi-ţi zic: „Nu te teme de nimic, Eu 
îţi vin în ajutor!” 
– Isaia 41:13

Dar El nu este în preajma mea 
doar la necaz; El este şi un bun 
prieten cu care să sărbătoresc şi 
să mă bucur de viaţă. El îmi dă 
un echilibru bun ca să ştiu când 
să râd şi să fiu fericit şi când să 
plâng şi să compătimesc.

14 15



UN PRIETEN PE VIAŢĂ ŞI MAI DEPARTE
Momente de linişte 
De Abi May

M Â N Ă  Î N  M Â N Ă  Î N 
E T E R N I T A T E

Iisus ne-a spus: „Aveţi credin-
ţă în Dumnezeu şi aveţi credinţă 
în Mine”.1 Eu cred că Tu eşti Fiul lui 
Dumnezeu şi că ai murit pentru 
mine, înviind apoi din morţi ca să 
învingi moartea.2 Te rog să mă ierţi 
pentru greşelile mele, să vii în viaţa 
mea şi să mă păzeşti cu grija Ta iubi-
toare de acum şi până în eternitate.

Dacă Hristos Iisus sălăşluieşte în 
om ca prieten şi nobil stăpân al său, 
atunci acel om poate îndura orice, 
deoarece Hristos îl ajută şi îl întăreş-
te şi nu îl abandonează niciodată. El 
este un prieten adevărat. – Sfânta 
Teresa de Ávila (1515-1582)

Există o singură fundaţie sigură: 
o relaţie adevărată şi profundă cu 
Iisus Hristos, ce te va susţine prin 
orice greutate. Indiferent ce furtuni 
urlă în jurul tău, tu vei rămâne ferm 
în picioare dacă te bazezi pe dragos-
tea Sa. – Charles Stanley (n. 1932)

Flămând după dragoste, El te pri-
veşte. Însetat după bunătate, El te 
imploră. Avid după loialitate, El spe-
ră în tine. Câutând adăpost în inima 
ta, El te întreabă. Vei fi tu acela pen-
tru El? – Maica Teresa (1910-1997)

Sufletul care se dă în întregime şi 
fără rezerve lui Dumnezeu este umplut 
cu pacea Sa; şi cu cât ne apropiem mai 
mult de Dumnezeul nostru, cu atât mai 
puternici, mai stabili şi mai liniştiţi vom 
deveni. – Jean Grou (1731-1803) ■

Plânsul îşi are vremea lui şi râsul 
îşi are vremea lui; bocitul îşi are 
vremea lui şi jucatul îşi are vre-
mea lui. – Eclesiastul 3:4

„Căci Eu ştiu gândurile pe care le 
am cu privire la voi”, zice Dom-
nul, „gânduri de pace şi nu de ne-
norocire, ca să vă dau un viitor şi 
o nădejde”.
– Ieremia 29:11

Eu am venit ca [ei] să aibă viaţă şi 
s-o aibă din belşug. 
– Iisus, Ioan 10:10

El nu este singurul meu pri-
eten. Ceilalţi prieteni ai mei 
fac în parte ceea ce face El 
pentru mine. Însă nu există 
nici unul, absolut nimeni, 
care este mereu lângă mine 
precum El.

Iată că Eu sunt cu voi în toate 
zilele, până la sfârşitul veacului. 
– Matei 28:20

El nu este un exclusivist. El 
nu se uită la mărimea, vârsta, 
sexul, rasa sau poziţia noastră 
socială. El îi acceptă pe toţi cei 
care vin la El.

Şi-L rog ca, potrivit cu bogă-
ţia slavei Sale, să vă facă să vă 
întăriţi în putere, prin Duhul 
Lui, în omul dinăuntru, aşa 
încât Hristos să locuiască în 
inimile voastre prin credinţă; 
pentru ca, având rădăcina şi 
temelia pusă în dragoste, să 
puteţi pricepe împreună cu 
toţi sfinţii care este lărgimea, 
lungimea, adâncimea şi înălţi-
mea; şi să cunoaşteţi dragostea 
lui Hristos care întrece ori-
ce cunoştinţă, ca să ajungeţi 
plini de toată plinătatea lui 
Dumnezeu. 
– Efeseni 3:16-19

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

1. Ioan 14:1

2. Vezi 1 Tesaloniceni 5:10.
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Hai să trăim!
Dacă M-ai găsit atunci ai găsit secretul pentru a trăi viaţa din plin. Eu sunt cu mult 

mai mult decât un simplu personaj istoric care a trăit şi a murit cu 2000 de ani în urmă. 
Deoarece am înviat din morţi, Eu sunt mai viu şi mai activ azi decât am fost când am 
umblat pe pământ. Şi pentru că trăiesc şi tu poţi trăi viaţa şi poţi simţi iubirea aşa cum 
erau ele plănuite să fie trăite, atât aici şi acum cât şi în veşnicie – din plin şi la nesfârşit. 
Nu există rană pe care Eu nu o pot vindeca, nici tristeţe pe care nu o pot preschimba în 
bucurie, nici nevoie pe care nu o pot suplini, nici gol pe care nu îl pot umple.

Eu sunt viu azi în fiecare inimă care Mă primeşte. Sunt activ şi lucrez, reînnoind, 
reparând, reaprozivionând, făcând totul mai bun şi mai frumos ori de câte ori Mi se dă 
ocazia. Lasă-Mă să trăiesc în tine!

De la Iisus cu dragoste


