
PÂINEA VIEȚII
Ca să nu mai flămânzești 
niciodată

Banchetul regelui
Ești invitat!

Cum să îți  
plănuiești meniul
Și să monitorizezi  
ce mănânci

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



N OTA  E D I TO RU LU I
n evoi l e  z i l n ice

Când Iisus și-a învățat ucenicii cum să se 
roage, o singură cerință era de natură fizică 
– „Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o 
nouă astăzi”.1 Tot restul rugăciunii este fie 
slavă lui Dumnezeu, fie cereri pentru talente 
sau binecuvântări spirituale cu ajutorul cărora 

să-L putem servi și să-I fim mai bine pe plac. Prin faptul că a inclus și o 
cerere pentru lucruri materiale Iisus recunoaște că noi trăim într-o lume 
fizică și că Dumnezeu dorește să ne suplinească nevoile fizice. Însă lucru-
rile sunt mai profunde de atât.

Când femeia samariteană L-a întâlnit pe Iisus la fântâna lui Iacov, El 
i-a spus că hrana fizică nu era suficientă. „Oricui bea din apa aceasta îi va 
fi iarăși sete. Dar oricui va bea din apa pe care i-o voi da Eu, în veac nu-i 
va fi sete”.2 Iisus este pâinea și apa vieții, iar prezența Sa în viețile noastre 
este cu mult mai importantă decât hrana și apa fizică.

Tot așa cum avem nevoie zilnic de hrană și de apă ca să ne menținem în 
viață, avem nevoie zilnic și de o doză de tărie sufletească. Tot așa cum Dumne-
zeu se așteaptă de la noi să muncim din greu pentru a ne procura hrana fizică, 
se așteaptă să depunem efort și la procurarea hranei sufletești citind Cuvântul 
Său și petrecând timp cu El în rugăciune, în cugetare și în meditație.

Din fericire Dumnezeu dorește să ne dea ceea ce avem nevoie și, mai 
important, dorește să ni se dăruiască pe Sine. Dumnezeu dorește ca toți 
oamenii să mănânce din hrana Sa spirituală. Întorcându-ne la Rugăciu-
nea Tatăl Nostru, Iisus și-a învățat ucenicii să se roage nu doar pentru 
suplinirea nevoilor lor zilnice, dar și pentru ca Duhul Sfânt, „pâinea vie 
care s-a coborât din cer”3 să fie prezent zilnic în viețile lor.

Sper că articolele din această revistă să te ajute să înveți despre bună-
tatea Sa și cum să o absorbi, ca să poți și tu „[să guști] și [să vezi] ce bun 
este Domnul”.4

Samuel Keating
Editor executiv

1. Matei 6:11

2. Ioan 4:13-14

3. Ioan 6:51

4. Psalmul 34:8
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Tocând legume pentru 
cină am prins de două ori câte 
o ciupercă rătăcită înainte să se ros-
togolească pe podea.

Ești așa de bun cu mine, Doam-
ne! am gândit.

Un alt gând în mintea mea 
era oferta mea pentru închirierea 
apartamentului, ofertă pe care 
trebuia să o prezint în acea dimi-
neață. Te rog să fii bun cu mine și 
să-i faci să îmi accepte cererea. – 
de parcă ar exista momente când 
Dumnezeu nu ar fi bun.

Mi-am amintit de un cântec al 
trupei Newsboys postat pe You-
Tube și intitulat „Blessed Be Your 
Name”(„Binecuvântat fie Numele 
Tău”).

Binecuvântat fie Numele Tău
Pe tărâmul îmbelșugat,

Unde râurile Tale curg neîncetat,
Binecuvântat fie Numele Tău.
Binecuvântat fie Numele Tău
Când sunt în pustietate,
Sau când umblu în sălbăticie,
Binecuvântat fie Numele Tău.

Dumnezeu este bun și drept 
atât la bine cât și la greu. Bunăta-
tea Sa se vede atât prin ceea ce ne 
dăruiește cât și prin ceea ce con-
sideră să nu ne dea, prin ceea ce 
permite și prin ceea ce ne refuză. 
Acesta este unul dintre conceptele 
„mult în puțin”. Cu această atitu-
dine nu poți decât să trăiești o bu-
curie, o credință, o pace și o stare 
de recunoștință tot mai mare.

Sper că dacă cuget mai mult 
asupra acestui adevăr obișnuit și 
asupra mesajului acestui cântec să 
îmi pătrundă mai adânc în suflet 
și să devină mai mult decât o sim-
plă propoziție convingătoare sau 
un cântec emoționant care îmi 
vine din când în când în minte, ci 

să fie parte din ființa mea.
Regele David a pus în practică 

acest lucru în viața sa: „Voi binecu-
vânta pe Domnul în orice vreme; lau-
da Lui va fi totdeauna în gura mea”.1

Iacov a înțeles lucrul acesta: 
„Orice ni se dă bun și orice dar de-
săvârșit este de sus, coborându-se 
de la Tatăl luminilor, în care nu 
este nici schimbare, nici umbră de 
mutare”.2 (Dumnezeu nu are toane 
când este vorba să răspundă la rugă-
ciuni sau să lucreze în folosul meu.)

Iov L-a imortalizat pentru ur-
mătoarele generații de credincioși: 
„Domnul a dat și Domnul a luat 
- binecuvântat fie Numele Dom-
nului!”.3

Am prins ciuperca.
Poate prind și apartamentul. 

Sau poate nu.
Oricum, Dumnezeu este bun.

Olivia Bauer lucrează cu 
o organizație nonprofit în 
Canada. ■

Ciuperca  
rătăcitoare 

1. Psalmul 34:1

2. Iacov 1:17

3. Iov 1:21

De Olivia Bauer
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„Eu sunt pâinea vieții”1 
este una dintre cele șapte afirmații 
„Eu sunt” făcute de Iisus….

Pâinea este considerată un 
aliment de bază pentru om. … 
Pâinea este un aliment atât de 
obișnuit încât a devenit sinonim 
pentru hrană în general. Noi fo-
losim chiar expresia „a împărți 
pâinea” însemnând că ne împăr-
țim mâncarea cu cineva. Pâinea 
joacă și un rol important în cadrul 
mesei de Paștele Evreiesc. Evreii 
trebuiau să mănânce pâine nedos-

pită în timpul sărbătorii de Paști și 
în următoarele șapte zile pentru a 
comemora ieșirea din Egipt. Apoi, 
când evreii au pribegit 40 de ani 
în deșert, Dumnezeu le-a dat „pâi-
ne din cer” ca să-i hrănească.2

Toate acestea se regăsesc în sce-
na descrisă în Ioan 6. Iisus încerca 
fără succes să se desprindă de mul-
țime. A traversat Marea Galileii, 
dar mulțimea L-a urmat. După 
un timp Iisus l-a întrebat pe Filip 
despre cum vor hrăni toată acea 
mulțime de oameni. Răspunsul 

PÂINEA 
VIEȚII

1. Ioan 6:35

2. Vezi Exodul 16:4.

3. Ioan 6:35

4. Vezi Ecleziastul 3:11.

5. Vezi Romani 3:23.

6. Vezi Romani 6:23.

7. Vezi Romani 3:10.

8. http://www.gotquestions 

.org/bread-of-life.html
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Hristos compară nevoile oamenilor cu sentimentul de foame şi sete. Foamea nu 
este o prefăcătorie. Cei care au simțit foamea ştiu că indică o nevoie foarte reală şi că 
aduce o suferință chinuitoare. Setea, de asemenea, nu este o chestiune sentimenta-
lă; este cu adevărat o încercare. Ce durere este mai cumplită decât setea?

Și inima flămânzeşte şi aproape fără să conştientizeze se plânge: „Dacă cineva 
m-ar iubi şi dacă aş iubi şi eu pe cineva care să mă satisfacă pe deplin”. Inimile noastre 
sunt avide după iubire. Vânează pe ici şi colo dar sunt amarnic dezamăgite. Dar când 
aud că Iisus Hristos le-a iubit înainte de crearea lumii şi că a murit pentru ele, afecțiu-
nea lor găseşte în sfârşit odihna. Dragostea lui Iisus alungă orice dorință pentru alte 
iubiri şi ne umple sufletul! El devine Mirele inimii noastre, Iubitul nostru şi ne lipsim 
de celelalte lucruri mai obişnuite. – Charles Spurgeon (1834-1892), adaptat

lui Filip, că nu au suficienți bani 
pentru hrană pentru toți, a de-
mostrat lipsa lui de credință. În fi-
nal Andrei aduce înaintea lui Iisus 
pe un băiat care avea cinci pâini 
și doi pești. Cu această cantitate 
mică Iisus a hrănit în mod mira-
culos mulțimea și chiar au rămas 
resturi.

După aceea Iisus și ucenicii Lui 
au trecut înapoi de partea cealal-
tă a Galileii. Când mulțimea a 
văzut că Iisus plecase L-a urmat 
din nou. … El îi acuză că nu dau 
importanță semnelor Sale mira-
culoase ci că Îl urmează doar ca 
să primească mâncare gratis. Iisus 
le spune în Ioan 6:27: „Lucraţi 
nu pentru mâncarea pieritoare, 
ci pentru mâncarea care rămâ-
ne pentru viaţa veșnică și pe care 
v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, 
adică însuși Dumnezeu, pe El L-a 
însemnat cu pecetea Lui”. Cu alte 
cuvinte, ei erau atât de entuzias-
mați despre mâncare fără să bage 
de seamă că Îl aveau pe Mesia în 
mijlocul lor. Iar evreii I-au cerut 

lui Iisus un semn că El fusese tri-
mis de Dumnezeu. … Ei I-au spus 
că Dumnezeu le dăduse mană din 
cer în timpul pribegiei lor prin 
deșert. Iisus le-a răspuns că ar tre-
bui să ceară adevărata pâine din 
cer, cea care dă viață. Când I-au 
cerut lui Iisus această pâine, Iisus 
i-a surprins spunându-le: „Eu sunt 
Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu 
va flămânzi niciodată; și cine crede 
în Mine nu va înseta niciodată”.3

Aceasta este o afirmație feno-
menală! În primul rând, asemă-
nându-Se cu pâinea Iisus spunea 
că El este esențial vieții. Apoi, via-
ța despre care vorbea Iisus nu era 
viața fizică, ci viața eternă. … El 
contrastează ceea ce aduce în ca-
litate de Mesia cu pâinea pe care 
o crease în mod miraculos cu o zi 
înainte. Aceea fusese pâine pieri-
toare. El este pâinea spirituală ce 
aduce viața veșnică. …

Cheia se găsește într-o altă afir-
mație a lui Iisus, făcută în timpul 
predicii de pe Munte. În Matei 
5:6 Iisus a spus: „Ferice de cei 

flămânzi și însetaţi după neprihă-
nire, căci ei vor fi săturaţi”. Când 
Iisus a spus că cei care vin la El nu 
vor flămânzi iar cei ce cred în El 
nu vor înseta, El spunea că ne va 
satisface foamea și setea de nepri-
hănire în ochii lui Dumnezeu. …

Biblia spune că Dumnezeu 
a pus în inimile noastre dorința 
pentru eternitate.4 Biblia mai spu-
ne și că nu putem face nimic ca să 
ne merităm locul în Rai pentru că 
suntem cu toții păcătoși5 și că tot 
ce merităm pentru păcatele noas-
tre este moartea.6 Nimeni nu este 
drept în el însuși…7 Când Hristos 
a murit pe cruce, El a luat asupra 
Lui păcatele omenirii și le-a ispă-
șit. Când ne punem credința în 
El, păcatele noastre sunt trecute 
în contul Lui și în schimb primim 
dreptate Lui. Iisus ne satisface 
foamea și setea de dreptate. El este 
Pâinea Vieții noastre.

Mulțumim pentru 
acest articol site-ului 
GotQuestions.org.8  ■
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tâmplat ca șarpele cu clopoței cu modele de diamant 
pe spate, cel care inițial fusese o pacoste, să contribuie 
în mare parte la dezvoltarea economiei acelei zone.

Așa se face că în mijlocul unei situații aparent în-
frânte Dumnezeu să folosească exact lucrul rău pen-
tru a aduce ceva bun. Suntem înconjurați zilnic de 
probleme și de situații neașteptate. Însă Dumnezeu 
are întotdeauna un plan. Indiferent cât de oribilă 
poate părea o situație, noi avem un Dumnezeu care 
nu va da greș niciodată. Când lucrurile nu merg așa 
cum am plănuit și când visele ne sunt spulberate, s-ar 
putea ca El să pregătească ceva mai bun.

Akio Matsuoka este misionar și voluntar de 
peste 35 de ani atât în Japonia natală cât și 
în străinătate. El locuiește acum în Tokio. ■

CASTRAVEȚI 
MURAȚI
De Akio Marsuoka

Știm că toate lucrurile lucrează împreună spre bine-
le celor ce iubesc pe Dumnezeu şi anume spre binele 
celor ce sunt chemaţi după planul Său. – Romani 8:28

1
Speranța este puterea de a fi binedispus în situ-

ațiile despre care ştii că sunt disperate. – G. K. Ches-
terton (1874-1936)

1
Tărâmul promis se află întotdeauna dincolo de 

pustietate. – Henry Havelock Ellis (1859-1939)

O prietenă mi-a arătat grămada de cas-
traveți mai puțin proaspeți pe care vroia să-i mureze.

„Sunt acești castraveți buni de mâncat?” am în-
trebat-o.

„Sunt cam uscați, dar grozavi pentru murat!” mi-a 
răspuns în cunoștință de cauză. Pentru prietena mea 
este foarte practic să aibă castraveți murați cu care 
să-și suplimenteze mesele servite în grabă.

Gândindu-mă la acești castraveți cam uscați care ur-
mau să fie transformați în ceva delicios și sănătos mi-am 
amintit de o poveste pe care o auzisem despre mâncarea 
kimchi. Deși această mâncare a existat din totdeauna în 
Coreea, unii consideră că popularitatea ei se datorează 
lipsurilor din Primul Război Sino-Japonez (1894-1895). 
Variante noi de kimchi au apărut apoi prin murarea cu 
multe condimente a diferitelor tipuri de legume care nu 
mai păreau apetisante sau erau pe punctul de a se strica 
și astfel transformându-le în ceva comestibil. M-am mi-
nunat la faptul că una din mâncărurile mele preferate a 
fost concepută într-o perioadă de criză alimentară!

Asta îmi amintește și de o situație dintr-o zonă 
rurală din nordul Americii, acolo unde șerpii cu clo-
poței și-au făcut apariția nedorită. Sătenii erau speri-
ați de creșterea bruscă a populației de șerpi, iar unii 
oameni chiar au început să se mute. Alți săteni cu 
spirit de anteprenoriat au început să folosească pielea 
de șarpe ca să producă genți și curele. În final s-a în-
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Mănâncă,  
roagă-te,  

stai împreună
De Curtis Peter van Gorder

Nu demult, membrii fami-
liei mele au avut programe diferite 
și de aceea nu am prea avut ocazia 
să mâncăm împreună. Simțeam că 
parcă familia noastră se destrăma 
– mai ales după ce am vizitat un 
prieten italian care m-a învățat 
ce bucurie îți aduce să „împarți 
pâinea” cu ceilalți.

Masa într-un cămin italian este 
un eveniment. Nu înseamnă să mă-
nânci pe apucate, ci să petreci timp 
să povestești, să discuți, să împărtă-
șești dorințe și speranțe. Apoi, chiar 
când crezi că masa a luat sfârșit, un 
alt fel delicios de mâncare îți este ser-
vit. Și fără să-ți dai seama au zburat 
două ore sau chiar mai mult. Nu ai 
nevoie de nici o altă activitate de sea-
ră; masa în sine este un eveniment.

Probabil că noi nu avem prea des 

ocazia să ne bucurăm de un festin 
în stil italian, dar chiar și cu vieți-
le noastre ocupate putem găsi cu 
siguranță o modalitate de a mânca 
împreună. Există multe studii care 
arată beneficiile meselor în familie.1 
Ocazia de a vorbi în jurul mesei în-
tărește legăturile de familie și crează 
o atmosferă caldă, de siguranță și de 
apartenență. O mâncare gătită în 
casă este mai bogată nutritiv și mai 
ieftină decât mâncarea de fast-food. 
Membrii tineri ai familiei învață 
bunele maniere – cum să ceară po-
liticos mâncarea, cum să nu pună 
coatele pe masă și cum să savureze 
încet mâncarea – toate fac parte din 
plăcerea experienței. Competențele 
ligvistice sunt consolidate prin as-
cularea și istorisirea de povești în ju-
rul mesei. Mâncatul împreună ajută 
și la sporirea interesului întregii fa-
milii pentru pregătirea mâncării – o 
altă modalitate bună de a da copii-

lor un început bun în viață.
Indiferent de componența fa-

miliei tale – chiar și dacă ești singur 
– îți va face bine pentru digestie 
dar și emoțional să te oprești și să te 
bucuri de mâncarea ta. Mesele sunt 
de asemenea momente prielnice de 
a ne ruga pentru anumite nevoi 
specifice și de a ne arăta aprecierea 
față de Dumnezeu  pentru ceea ce 
a făcut deja pentru noi.

Vizita mea în Italia m-a inspi-
rat să-mi reunesc familia la masă 
cât mai des posibil. Ceea ce pri-
mim din aceste momente este mai 
mult decât mâncare. Primim legă-
turi de dragoste, de bucurie și de 
tovărășie de durată.

Curtis Peter van Gorder 
este scenarist și actor de 
pantomimă2 în Mumbai, India, 
și membru în organizația 
The Family International. ■

1. ex: http://edis.ifas.ufl.edu/fy1061

2. http://elixirmime.com
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Creștinii care sunt interesați să 
progreseze spiritual știu că este foarte 
important să petreacă timp citind și absorbind 
Cuvântul lui Dumnezeu. Din Biblie învățăm des-
pre iubirea lui Dumnezeu pentru omenire, despre 
mesajul lui Iisus și despre cum să trăim în armonie 
cu Dumnezeu și cu ceilalți oameni.

Dacă ne stabilim un timp zilnic pentru citirea 
Bibliei avem ocazia să luăm zilnic legătura cu Dum-
nezeu. Ne deschidem pentru a primi instrucțiunile, 
călăuzirea și ajutorul Său în problemele și dificultă-
țile vieții. Ne reamintește de codul moral după care 
încercăm să ne modelăm viețile și ne dă călăuzirea 
necesară când trebuie să luăm o decizie. Este un ele-
ment cheie pentru cei care caută să fie precum Iisus, 
deoarece din Biblie auzim învățăturile Lui, vedem 
exemplul Lui de iubire și luăm legătura cu Tatăl Său, 
legătură deschisă prin sacrificiul Său pentru noi.

În fiecare zi suntem invadați de o varietate lar-

Cum să îți plănuiești 

gă de informații din diverse surse care încearcă să 
ne influențeze într-o direcție sau alta. Dacă citim 
în fiecare zi ceea ce a spus Dumnezeu ne ajută să 
navigăm prin acest vârtej informatic. Ne sporește 
capacitățile spirituale de a discerne între adevăr și 
fals. Ne ajută să ne păstrăm inima focalizată pe 
lucrurile importante, să trăim o fericire adevăra-
tă, o pace interioară și să fim în concordanță cu 
Dumnezeu și cu voia Sa. Ne ajută să supraviețuim 
și să depășim tot ce ne aduce viața în cale.1 Dacă 
stăm în Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să fim în 
contact regulat cu Duhul Său. „Cuvintele pe care 
vi le-am spus Eu sunt duh și viaţă”.2

Nu este ușor să-ți găsești zilnic timp pentru lec-
tură – necesită auto-disciplină. Precum exercițiile 
fizice care ne mențin condiția fizică și ne îmbună-
tățesc performanțele, timpul regulat petrecut citind 
Cuvântul lui Dumnezeu ne întărește sufletul și ne 
face creștini mai puternici, creștini înrădăcinați so-

meniul
De Peter Amsterdam, adaptat
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D I G E R A R E A
De Charles Spurgeon, adaptat

Există momente când singurătatea este mai bună decât socializarea, 
iar liniştea mai înțeleaptă decât vorbăria. Am fi nişte creştini mai buni 
dacă am sta mai mult singuri, aşteptând după Dumnezeu, şi am acu-
mula tărie sufletească pentru slujba Lui prin meditare asupra Cuvân-
tului Său. Ar trebui să cugetăm asupra lucrurilor legate de Dumnezeu 
deoarece aşa ne luăm hrana spirituală din ele.

Trupurile noastre nu sunt susținute doar prin ingerarea mâncării ci şi 
prin digerarea ei. Tot aşa şi sufletele noastre nu sunt hrănite doar prin ascul-
tarea aleatoare a adevărului divin. Pentru a ne fi în întregime de folos, ascul-
tarea, citirea, sublinierea şi învățarea necesită toate o digerare interioară, iar 
digerarea interioară a adevărului implică în mare parte meditarea asupra lui.

Aceasta să fie rezoluția noastră:  „Mă gândesc adânc la poruncile Tale”.3 ■

1. Vezi Matei 7:24-25.

2. Ioan 6:63

3. Psalmul 119:15

lid în adevărul și în dragostea lui Dumnezeu. Le-
gătura pe care ți-o vei dezvolta cu Dumnezeu te va 
ajuta să fii călăuzit de Duhul și în interacțiunea ta 
zilnică cu oamenii, în deciziile pe care trebuie să le 
iei și în capacitatea ta de a face față tentațiilor.

Nu există o formulă exactă pentru cât de mult 
trebuie să citești zilnic, sau ce porțiune din Biblie 
să citești. Cheia este să îți rezervi acest timp ca să 
citești și să-l respecți chiar și în zilele aglomerate. 
Dacă îți stabilești și urmezi un anumit plan pen-
tru citirea Bibliei aceasta te va ajuta să perseverezi 
cu cititul și să răzbați chiar și porțiunile mai difici-
le din Scripturi. S-ar putea să-ți fie de folos și dacă 
folosești o Biblie cu un limbaj mai contemporan.

Ideal ar fi să citești în acea parte din zi când ai 
mai puține distracții, poate dimineața devreme, 
înainte să-ți începi ziua, sau seara târziu după ce 
toate s-au încheiat. Liniștea și absența activităților 
din jurul tău facilitează cugetarea asupra celor citi-

te. Dar dacă nu îți poți rezerva un timp liniștit poți 
citi și pe fugă, în orice moment îți este disponibil, 
sau poți asculta Biblia audio în timp ce ești în miș-
care. Este o luptă să te ții de studiul Cuvântului, 
însă dacă o faci va conta foarte mult în viața ta.

Când citești Biblia sau asculți pe alții expli-
când-o, cugetă la ceea ce citești. Dacă un pasaj 
îți vorbește, citește-l din nou. Gândește-te la el; 
întreabă-te de ce ți-a vorbit ție și ce ar putea încer-
ca Dumnezeu să-ți spună prin el. El dorește să ne 
vorbească fiecăruia dintre noi direct, iar prin me-
ditare asupra pasajelor citite creăm o oportunitate 
pentru Cuvântul Său să vorbească inimii noastre.

Fă-ți timp să comunici cu Dumnezeu prin Cu-
vântul Său. Îți va schimba viața.

Peter Amsterdam și soția sa, Maria Fontaine, 
sunt directorii organizației The Family Inter-
national, o comunitate creștină de credință. ■
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Mama mea gătea de obi-
cei ceva special duminica. 
Încă îmi amintesc fereastra mare din 
sufragerie, masa deschisă în centrul 
camerei, mâncarea delicioasă și con-
versația veselă în familie.

De obicei noi mergeam la bi-
serică, la activitățile duminicale 
pentru copii, de la ora 10, în timp 
ce mama stătea acasă și gătea iar 
tata aranja prin casă. O poveste pe 
care mi-o amintesc din acele acti-
vități de copii este pilda lui Iisus 
despre regele care și-a invitat no-
bilii la un festin, însă cu toții s-au 
scuzat că nu pot participa. Atunci 
regele i-a invitat pe cerșetori și pe 
săraci, care au venit bucuroși.1 
Deși pe vremea aceea nu am înțe-
les mesajul mai profund al acestei 

VINO ȘI MĂNÂNCĂ!
„Veniți de prânziți” le-ai spus Tu 

ucenicilor Tăi după învierea Ta,6 iar 
acum Îți extinzi invitația tuturor. Eu 
accept. Doresc să Te cunosc şi să Te 
primesc. Doresc să stau la masa Ta 
şi să mănânc cu Tine în Paradis.

Banchetul 
regelui
De Rosane Pereira

povești, m-a impresionat mult.
Mâncarea este de obicei legată de 

unitate, de sentimentul de a ne sim-
ți bine și de a petrece. Când eram 
adolescentă era un cântec cunoscut 
care spunea cam așa: „Am arat câm-
pul și am semănat sămânță bună. 
Dar este hrănită și udată de mâna 
Dumnezeului cel mare…. Toate lu-
crurile bune din jurul nostru ne-au 
fost trimise de Sus. Deci, să-I mul-
țumim Domnului… pentru toată 
dragostea Sa”.2 Chiar și în perioada 
când nu am mai crezut, acest cântec 
îmi umplea sufletul cu bucurie.

Apoi, nu după mult timp, am 
început să cresc din nou în credin-
ță iar în final m-am alăturat acti-
vităților creștine. Acum câțiva ani, 
când problemele mele păreau fără 
număr, am început să gândesc că 
Dumnezeu m-a părăsit, dar apoi 
am dat de pasajele „Am necurmat 
pe Domnul înaintea ochilor mei”,3 
„Te iubesc cu o iubire veșnică!”,4 și 
„Nicidecum n-am să te las, cu ni-
ciun chip nu te voi părăsi”.5

De-a lungul vieții Cuvântul 
lui Dumnezeu m-a ajutat de ne-
numărate ori să progresez și să-i 
înțeleg mai bine pe Dumnezeu și 
pe ceilalți oameni. Uneori cuvin-
tele Lui sunt precum o gustare, 
alteori o masă îmbelșugată, cum 
erau specialitățile de duminică ale 
mamei. Sunt foarte recunoscătoa-
re că Regele m-a invitat pe mine la 
banchetul Său și că eu I-am accep-
tat invitația!

Rosane Pereira este profe-
soară de engleză și scriitoa-
re în Rio de Janeiro, Brazilia, 
și membră în organizația The 
Family International. ■

1. Vezi Luca 14:16-23.

2. Stephen Schwartz. Godspell, 1971.

3. Psalmul 16:8

4. Ieremia 31:3

5. Evrei 13:5

6. Ioan 21:12
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„Nu e drept! Ei primesc mai 
mult ca noi.”

„Ne este destul de greu și așa. 
De ce ei sunt mai favorizați?”

„Care este diferența dintre noi? 
Doar limba!”

Astfel de comentarii se auzeau 
printre oamenii ce așteptau la coadă 
să primescă mâncare prin progra-
mul organizat de biserica primară 
pentru comunitatea lor crescândă 
de membrii. Putem citi în Fapte: 
„În zilele acelea, când s-a înmul-
ţit numărul ucenicilor, evreii care 
vorbeau grecește cârteau împotriva 
evreilor, pentru că văduvele lor erau 

HRĂNEȘTE-MĂ!
De Chris Hunt

trecute cu vederea la împărţirea aju-
toarelor de toate zilele”.1

Viața nu este de obicei dreaptă. 
Aproape 800 de milioane de oa-
meni se culcă flămânzi în fiecare 
seară, mulți dintre aceștia copii,2 în  
timp ce aproape o treime din cum-
părăturile alimentare din unele țări 
dezvoltate ajung aruncate la gunoi.3 
În vârful piramidei sunt bucătarii 
de top care gătesc mâncăruri somp-
tuoase pentru cei bogați și celebri. 
Te costă cu ușurință câteva sute de 
lire să cinezi într-un restaurant lon-
donez de top, în vreme ce foametea 
este în creștere chiar și în Marea Bri-
tanie.4 Sute de bănci de alimente, 
organizate de obicei de organizații 
de credință, dăruiesc milioane de 
porții de mâncare anual pentru ca 
părinți și copii să nu meargă la cul-
care flămânzi. Pare o contradicție să 
vezi o asemenea lipsă de hrană în 
cea de-a șaptea cea mai bogată țară 
din lume dar, bineînțeles, lucrul 
acesta nu se întâmplă doar în Ma-
rea Britanie. Distribuirea inegală a 
resurselor este o problemă globală.

Deci, da, viața este de obicei ne-
dreaptă, dar asta nu înseamnă că noi 

n-am fi responsabili să ne facem par-
tea ca să ne schimbăm lumea. Să pri-
vim la primii creștini și la distribuirea 
inegală a resurselor. Lucrurile nu au 
fost lăsate așa: apostolii au recunos-
cut problema, au numit niște oameni 
competenți, s-au rugat ca Dumnezeu 
să le dea înțelepciune și i-au lăsat să 
rezolve situația.5 Rezultatul: „Cuvân-
tul lui Dumnezeu se răspândea tot 
mai mult”,6 și nu mai apare nici o 
mențiune de ceartă pentru mâncare.

Puțini dintre noi suntem în po-
ziția politică de a putea influența în 
mod radical organizarea țării noastre, 
cu atât mai puțin lumea, însă cu to-
ții putem face ceva, așa cum a făcut 
bunul samaritean – un individ care a 
ajutat un alt individ. Atât este nevo-
ie: un pachet de mâncare, o găleată 
de orez,7 o donație, o masă pentru 
un vecin singur. Orice acțiune prin 
care chiar și o singură persoană nu 
mai este flămândă este un progres. 

Chris Hunt trăiește în Marea 
Britanie și citește revista Ac-
tivated (după care se traduce 
revista ContactS) de la primul 
număr din 1999. ■

1. Fapte 6:1

2. Vezi http://www.stophungernow 

.org/hunger-facts.

3. Vezi http://www.unep.org 

/wed/2013/quickfacts.

4. Vezi http://www.trusselltrust 

.org/resources/documents/

foodbank/6323_Below_the_

Breadline_web.pdf.

5. Vezi Fapte 6:2-6.

6. Fapte 6:7

7. Vezi https://www.facebook.com 

/ricebucketchallenge.
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Cu o zi înainte de Ziua Recunoștinței am 
văzut un articol despre „Operațiunea curcanul” aici în 
Austin, Texas. Organizația chema voluntari ca să ajute la 
servirea și împachetarea mâncării pentru cei mai puțin 
norocoși, care nu aveau o cină minunată ca a mea de 
care să se bucure. Curcan, cartofi piure, sos, umplutură, 
jeleu de afine, mazăre și morcovi, caserolă de fasole verde, 
plăcintă de dovleac… și asta era doar începutul!

În dimineața următoare, eu și prietena mea ne-am 
pornit de dimineață să ne oferim voluntare. Am ajuns 
la restaurantul imens și am văzut imediat o mulțime de 
alți voluntari. Era o coadă lungă de mașini care așteptau 
să intre în parcarea deja plină și o mulțime de oameni, 
parcă cu sutele, așteptau în afara restaurantului ca să pri-
mească instrucțiuni. Nu mă așteptam la așa ceva.

Am aflat mai târziu că erau peste 1500 de voluntari, o 
adevărată provocare doar să le dai tuturor ceva de făcut, 
însă organizatorii – și ei voluntari – au făcut o treabă 

PACHETELE DE ZIUA 
RECUNOȘTINȚEI
De Julie Vasquez

bună cu organizarea. Erau echipe care tăiau carnea, altele 
care pasau cartofii, fiecare aspect al mesei de Ziua Recu-
noștinței era aranjat, plus organizarea donației de haine 
și paltoane. Copiii desenau pe cutiile de ambalat mân-
carea, adăugând un strop de veselie și de personalitate 
pachetelor. Eu am ajuns să conduc echipa „plăcinta”.

Pe la jumătatea dimineții, cu plăcinta tăiată și împa-
chetată, m-am alăturat echipei care ambala mâncarea 
de cină. Fiecare voluntar lua o cutie goală, o ducea pe la 
toate mesele de servire, o închidea și o dădea echipei de 
distribuție. Așteptam de ceva vreme în rând așa că am 
început să conversez cu o doamnă din spatele meu. Am 
simțit instantaneu o conexiune între noi și am vorbit 
mai bine de o oră despre viețile noastre, despre călăto-
riile noastre și despre familiile noastre. 

În câteva ore, câteva mii de pachete de mâncare 
fuseseră pregătite, servite și ambalate iar șoferii volun-
tari le-au luat ca să fie distribuite nevoiașilor. Cânta 
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REȚETA PENTRU FERICIRE

De Gabriel García V.

Înainte ca să începi, pune-ți un 

șorț rezistent la pete care să te protejeze de 

picăturile de amărăciune și de acreala vieții. 

Într-un castron dintr-un material rezistent, 

capabil să reziste la lovituri, căderi și ciobiri, 

amestecă următoarele ingrediente:

2 linguri pline de recunoștință
1 ½ linguri de satisfacție
un bulgăre de generozitate
3 picături de sirop concentrat de optimism
un strop de zâmbet luminos
o sămânță de credință
o cană din Elixirul Fericirii

Asezonează cu o cantitate generoasă de 

umor sănătos.
Amestecă toate ingredientele cu entuziasm 

și servește-le la o masă mare și veselă, sufici-

ent de mare încât să încapă toți cei pe care îi 

întâlnești.

Gabriel García V. este editorul 

ediției în limba spaniolă a reviste 

Activated și membru în organizația 

The Family International în Chile. ■

muzica, atmosfera era electrică de entuziasm și de un 
spirit puternic de camaraderie. După curățenie oa-
menii au început să plece la casele lor, la fel și noi.

În drum spre casă am povestit cu prietena mea des-
pre cum ne-a fost fiecăreia. Am observat un grup de 
oameni fără adăpost pe lângă autostradă și am observat 
că aveau cutii cu mâncarea pregătită de noi. Am vorbit 
despre oamenii alături de care lucrasem – un pompi-
er, o doamnă care organiza profesional evenimente de 
binefacere și a ajutat ca lucrurile să meargă mai ușor, 
apoi evidentele cupluri de vârstnici, persoana ce lucra 
la catering și insista ca toți voluntarii să poarte plase de 
păr și așa mai departe. Erau oameni de toate profesiile, 
tineri și vârstnici, bogați și săraci – cu toții dispuși să-și 
doneze câteva ore din ziua lor liberă pentru a sărbători 
nenumăratele noastre binecuvântări.

A doua zi cineva m-a întrebat cum a fost la volun-
tariat și ce mi-a rămas cel mai puternic în minte a fost 
întâlnirea cu doamna la coada de servire. Mă bucur 
că nu am ratat această întâlnire, dar trebuie să spun 
că aș fi putut-o rata foarte ușor. Vezi tu, m-am simțit 
puțin nelalocul meu în acel loc. Unii oameni veniseră 
cu familia sau cu un grup de prieteni și povesteau 
cu ei, dar eu nu cunoșteam pe nimeni în jurul meu. 
Nu știu de ce uneori uit că ceilalți oameni sunt ca și 
mine. Uneori mi se pare că toți ceilalți își au situația 
sub control, sunt 100% fericiți, nu au probleme, au 
viața bine plănuită și au suficienți prieteni. În acea zi 
mi s-a reamintit cât de neadevărat este de obicei lu-
crul acesta și că oricine (sau aproape oricine) caută să 
interacționeze cu alții, să fie prietenos și poate chiar 
să aibă o legătură mai profundă.

Ceea ce am primit eu de Ziua Recunoștinței a fost 
să mi se reamintească să fac primul pas. Să mă deschid 
față de alții. Să inițiez o conversație. Să-I dau lui Iisus 
o șansă să pună pe cineva în calea mea care are nevoie 
de un prieten și cu care, probabil, în timp, voi putea 
să-mi împărtășesc credința. Dacă fac ceea ce pot – să 
depun puțin efort, să acționez – oricât de puțin, pot 
avea încredere în El să mă mențină într-o poziție de 
utilitate indiferent de limitările mele personale.

Julie Vasquez este scriitoare independentă 
și trăiește în Austin, SUA. ■
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Hrana este una din-
tre nevoile de bază ale 
oamenilor, de aceea este de 
înțeles că hrana apare timpuriu în rela-
tarea relațiilor noastre cu Dumnezeu. 
În Geneza, plantele și copacii fuseseră 
dăruiți oamenilor pentru hrană: „V-am 
dat orice iarbă care face sămânţă… și 
orice pom care are în el rod cu sămânţă: 
aceasta să fie hrana voastră”.1

Gătitul
De la masterchef până la casnica 

care gătește pentru familia ei și stu-
dentul care își încălzește pachetul 
de tăiței instant pentru prânz, pre-
gătitul hranei face parte din rutina 

HRANA 
NECESARĂ
Momente de liniște
De Abi May

noastră zilnică. În cultura biblică 
gătitul era o treabă de femeie, cu 
excepția mâncării folosite în cere-
moniile religioase.

Sara a pregătit o mâncare pentru 
îngerii care l-au vizitat pe soțul ei, 
Avraam,2 iar Marta fusese ocupată 
cu pregătirea mâncării pentru Iisus 
în timp ce sora ei, Maria, stătea cu 
Iisus și Îl asculta.3

Odată, Iisus Însuși a gătit: „Când 
s-au coborât [ucenicii] pe ţărm, au 
văzut acolo jăratic de cărbuni, peș-
te pus deasupra și pâine. „Veniţi de 
prânziţi”, le-a zis Iisus…. Iisus S-a 
apropiat, a luat pâinea și le-a dat; tot 
așa a făcut și cu peștele”.4

Uneori se menționează anumite 
ingrediente sau condimente: „Poţi 
mânca ce-i fără gust și fără sare? 
Are vreun gust albușul unui ou?”.5

Există ocazional chiar și câte o 
rețetă: „Îngrămădește multe lem-
ne, aprinde focul, fierbe bine car-
nea, fă fiertura groasă, ca să se ardă 
și ciolanele”.6

Petrecerile
Nimic nu se compară cu o cină 

delicioasă împreună cu prietenii. 
Meniul festinului de trei zile pentru 
sărbătorirea urcării pe tron a Rege-
lui David conținea pâine și smochi-
ne, stafide, ulei, vin, vite și oi.7

Membrilor bisericii timpurii le 
făcea plăcere să petreacă timp îm-
preună și să mănânce împreună: 
„Toţi împreună… frângeau pâi-
nea acasă și luau hrana cu bucurie 
și curăţie de inimă”.8

Dacă sărim la punctul culmi-
nant al Bibliei găsim un alt ban-

1. Geneza 1:29

2. Vezi Geneza 18:6-8.

3. Vezi Luca 10:40.

4. Ioan 21:9,12-13

5. Iov 6:6

6. Ezechiel 24:10

7. Vezi 1 Cronici 12:38-40.

8. Fapte 2:46

9. Apocalipsa 19:9

10. Vezi Matei 14:15-16

11. Vezi Marcu 14:12-25  

şi Luca 24:28-31.

12. Deuteronom 10:17-19

13. Matei 25:35,40

14. Psalmul 119:103

15. Matei 4:4

16. Ieremia 15:16

17. Luca 12:23

18. Psalmul 145:15

19. Ecleziastul 3:13

20. Vezi Matei 5:6.
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chet la care sunt invitați toți cre-
dincioșii: „Ferice de cei chemaţi la 
ospăţul nunţii Mielului!”.9

Împărțirea
Iisus s-a arătat interesat de toate 

nevoile celor din jurul Lui. Când 
ucenicii au vrut să trimită o mulți-
me de oameni să-și caute de mân-
care, El a insistat: „N-au nevoie să 
plece, daţi-le voi să mănânce”.10

Iisus a mâncat cu ucenicii Săi atât 
înainte de moartea Sa cât și după în-
vierea Sa.11

Face parte din responsabilitatea noas-
tră să ne împărțim hrana cu alții: „Dom-
nul… iubește pe străin și-i dă hrană și 
îmbrăcăminte. Să iubiţi pe străin”.12

Iisus ne-a spus că dacă dăruim 
celor flămânzi atunci Îi dăruim Lui: 
„Căci am fost flămând și Mi-aţi dat de 
mâncat; Mi-a fost sete și Mi-aţi dat de 
băut… ori de câte ori aţi făcut aceste 
lucruri unuia din acești foarte neînsem-
naţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut”.13

Mai dulce ca mierea
Însăși Cuvântul lui Dumnezeu 

este asemuit cu o hrană sufleteas-
că: „Ce dulci sunt cuvintele Tale 
pentru cerul gurii mele! Mai dulci 
decât mierea în gura mea!”.14

Iisus cita din Vechiul Testa-
ment când a spus: „Omul nu 
trăiește numai cu pâine, ci cu 
orice cuvânt care iese din gura lui 
Dumnezeu”.15

Profetului Ieremia a îndrăgit 
hrana spirituală: „Când am primit 
cuvintele Tale, le-am înghiţit; cu-
vintele Tale au fost bucuria și ve-
selia inimii mele”.16

Darul lui dumnezeu 
„Viaţa este mai mult decât hra-

na”17 însă Dumnezeu știe că avem 
nevoie de hrană: „Ochii tuturor 
nădăjduiesc în Tine și Tu le dai 
hrana la vreme”.18

Chiar și plăcerea de a mânca 
este unul din darurile lui Dumne-

zeu pentru noi: „Dar și faptul că un 
om mănâncă și bea și duce un trai 
bun în mijlocul întregii lui munci 
este un dar de la Dumnezeu”.19

Indiferent cine suntem sau 
unde locuim, hrana este ceva im-
portant pentru fiecare dintre noi. 
O cultivăm sau o cumpărăm, o 
preparăm și o mâncăm. Și chiar 
dacă nu relaționăm atât de bine 
cu istoria trecutului, cu eroii, mi-
racolele și evenimentele nepămân-
tești din Biblie, când vine vorba 
de mâncare, cu toții putem înțe-
lege. Este la nivelul și la înțelege-
rea noastră, tot așa cum dorește și 
Dumnezeu să fie în viețile noastre. 
El se preocupă să ne satisfacă foa-
mea, atât literal cât și spiritual.20 
Iată un gând bun de digerat.

 
Abi May este scriitoare 
independentă și profesoară 
în Marea Britanie. ■
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Flămând 
și însetat

„Ferice de cei flămânzi și însetaţi după neprihănire, căci ei vor fi sătu-
raţi”.1 „Cei ce mă caută cu tot dinadinsul mă găsesc”.2 „Mă veţi căuta și 
Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta cu toată inima”.3 Lasă vocea Mea să te 
călăuzească și să te țină aproape de Mine.

Fii atent la vocea Cuvântului Meu4 deoarece cuvintele Mele sunt 
puternice. Ele sunt viața, ele sunt adevărul, ele sunt energia. Ele îți 
vor da tăria și harul pentru a putea continua. Ele îți vor da călău-
zirea și sfatul de care ai nevoie. Ele te vor susține când te vei simți 
obosit sau slăbit și te vor susține când vei simți că ești pe cale să 
leșini. Ele îți vor da liniștea de care vei avea nevoie când te vei 
simți confuz și obosit. Îți vor da energia și harul când vei simți 
că nu mai poți continua. 

„Păstrează cuvintele mele și ţine la tine 
sfaturile mele”.5 Roagă-te și voi veni la tine. 
Îți voi răspunde la chemare. „[Eu] te [voi] 
călăuzi neîncetat, îţi [voi] sătura sufletul”.6

De la Iisus cu dragoste

1. Matei 5:6

2. Proverbe 8:17

3. Ieremia 29:13

4. Vezi Psalmul 103:20.

5. Proverbe 7:1

6. Isaia 58:11


