
ACOPERIRE 100%
Dumnezeu ajunge  
la toată lumea

Împietrit?
Ai nevoie de terapie 

Bucuria unui câine
Un exemplu de urmat

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



N OTA  E D I TO RU LU I
cei  car e  mu tă  mun ț i i

M-am întrebat mereu ce vroia Iisus să spu-
nă când a zis: „Dacă aţi avea credinţă cât un 
grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: 
"Mută-te de aici acolo" şi s-ar muta”.1 Nu am 
auzit de cineva care să fi reuşit să mute vreun 

munte – eu sigur nu am mutat nici unul – atunci de ce a ales El să folo-
sească această analogie?

De-a lungul timpului am ajuns să înțeleg că deşi credința mea nu 
a mutat nici un munte, literal vorbind, o cantitate mică de credință – 
chiar şi de mărimea unui bob de muştar – poate depăşi munții obstaco-
lelor din viața noastră.

Mai greu este că rezultatul depăşirii obstacolelor vieții nu este atât de 
evident ca mutarea fizică a unui munte. Scriitorul creştin Kent Crockett 
a exprimat-o în felul acesta: „Credința este puterea de a privi peste cir-
cumstanțele adverse şi de a vedea mâna lui Dumnezeu la lucru”. Această 
capacitate este greu de măsurat şi de aceea ne îndoim de credința noastră 
că ar fi reală.

În Evrei 11, Pavel enumeră oameni din Vechiul Testament care şi-au 
trăit întreaga viață în credință dar care nu au ajuns să vadă finalizarea 
speranțelor lor – împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Însă credința lor 
nu a fost inutilă; prin ea ei „au cucerit împărăţii, au făcut dreptate, au 
căpătat făgăduinţe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au 
scăpat de ascuţişul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, 
au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe”.2

Sper ca articolele şi întâmplările personale prezentate în acest număr 
al revistei să fie o binecuvântare pentru tine în aprofundarea relației tale 
cu Dumnezeu, Începutul şi Sfârşitul credinței noastre.3

Samuel Keating
Editor executiv

1. Matei 17:20

2. Evrei 11:33-34

3. Vezi Evrei 12:2.
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Era la ușă și sărea în 
sus de bucurie, lătrând şi dând 
din coadă, ca şi cum ar fi spus: „S-a 
întors!” După o zi lungă şi obosi-
toare, am primit cea mai minunată 
întâmpinare din partea labradorului 
nostru negru.

M-a făcut să mă simt foarte bine. 
Am zâmbit şi i-am dat atenția pe care 
o dorea. La urma urmelor, câinele 
este cel mai bun prieten al omului.

Apoi mi-a venit un gând amu-
zant: Oare eu sunt tot atât de entu-
ziasmat atunci când Îl întâlnesc pe 
Iisus?

Voi fi sincer acum: cred că mai 
am mult de recuperat.

Iubesc rugăciunea şi îmi place să 
studiez Biblia, însă în comparație 
cu manifestarea sinceră de bucurie 
a câinelui meu, mi-am dat seama 
că entuziasmul meu poate fi mai 
mare.

De ce este câinele meu atât de 
bucuros să mă vadă? Cred că răs-
punsul este pe cât de simplu, pe 

Bucuria 
 unui câine

atât de profund. Probabil pentru 
că apreciază să fie cu mine. Nu 
este bucuros doar că îl hrănesc şi îl 
plimb. Este bucuros să fie cu mine. 

Când am citit despre eroii cre-
dinței am observat că şi ei au ace-
eaşi atitudine.

Acestor bărbați şi femei ai lui 
Dumnezeu le făcea plăcere să se roa-
ge. Le făcea plăcere să citească Cu-
vântul lui Dumnezeu. Aşteptau cu 
nerăbdare momentul când puteau 
petrece timp cu Domnul lor. Le 
făcea plăcere să fie cu El dimineața 
devreme, seara târziu… şi aproape 
tot timpul zilei.

Oare un asemenea entuziasm 
este rezervat doar marilor eroi ai 
credinței? Cum este pentru oame-
nii obişnuiți?

Un timp am crezut că am şi eu 
un asemenea entuziasm în relația 
mea cu Dumnezeu, însă după ce 
am văzut reacția de azi a câinelui 
meu, privesc lucrurile puțin altfel.

Uneori simt că timpul petrecut 

cu Dumnezeu este cam fad pentru 
că am prioritățile greşite. Nu Îl 
caut pe Dumnezeu pentru că îmi 
place să fiu cu El, ci pentru că am 
motive egoiste pentru mine. Sunt 
trist, mă simt singur, sunt bolnav, 
sau mă chinui cu plata facturilor, 
sau toate la un loc. Pe scurt, am 
nevoie de ceva de la El.

Nu este greşit să te rogi pentru 
nevoile tale. Iisus doreşte să facem 
lucrul acesta. Însă în relația noas-
tră cu Dumnezeu ar trebui să ne 
dorim să fim cu El pentru simplul 
fapt că ne face plăcere să fim cu El. 
Oswald Chambers spunea: „Sco-
pul rugăciunii este să ne apropiem 
de Dumnezeu. Nu contează dacă 
rugăciunile noastre primesc sau nu 
un răspuns”.

Voi încerca să rețin această lecție.
Amuzant este că a trebuit să o 

învăț de la câinele meu.

Koos Stenger este scriitor li-
ber-profesionist în Olanda. ■                

De Koos Stenger
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CE ȘTIE  

1. Vezi Daniel capitolul 3.

2. Daniel 3:17-18

3. Vezi Deuteronom 31:6.

Când mă uit la bărba-
ții și femeile din Biblie, la 
prima privire ei par foarte încreză-
tori pe sine, atât de siguri de toate. 
În comparație cu credința lor 
neclintită, noi s-ar putea să începem 
să ne îndoim de credința noastră.

Poate fiindcă noi privim mira-
colele trăite de ei în retrospectivă. 
Dar încearcă să te pui în locul lor. 
Gândeşte-te cât de imposibilă pă-
rea situația pentru ei atunci când 
nu puteau vedea rezultatul final. 

Spre exemplu, uită-te la cei 
trei bărbați evrei care urmau să fie 
aruncați în cuptorul aprins fiindcă 
nu s-au închinat şi nu au venerat 
statuia aurită a lui Nebucadnețar.1 
Parcă străluceau de încredere în 
fața liderului celui mai mare im-

periu din acel timp, siguri că ni-
mic nu li s-ar fi putut întâmpla în 
acel cuptor încins. Dar oare ei nu 
au simțit nicio frică şi nesiguranță 
la ce se va întâmpla?

Este adevărat că prietenul lor, 
Daniel, avea multă putere şi influ-
ență şi posibil că ar fi putut să le 
susțină cauza şi să-i salveze, însă el 
nu este menționat în acest eveni-
ment şi poate că fusese plecat într-o 
altă parte a imperiului în acel mo-
ment. Șadrac, Meşac şi Abed-Nego 
erau pe cont propriu, susținând 
ceea ce ştiau că este corect; şi iată 
că se aflau în fața unui rege ce se 
considera Dumnezeu, înconjurat 
de sfătuitorii lui geloşi care proba-
bil că îi priveau pe aceşti evrei ca pe 
o amenințare pentru puterea lor. 
Aceşti sfătuitori furioşi au contribu-
it probabil la ațâțarea furiei regelui 
pentru cei trei bărbați evrei.

În ciuda declarației curajoa-
se făcută de Șadrac, Meşac şi 
Abed-Nego că se vor încrede în 
Dumnezeu indiferent de ce se 
va întâmpla, erau şi ei oameni şi 
erau predispuşi la aceleaşi temeri 
ca oricare dintre noi, dacă am fi 
într-o astfel de situație oribilă.

Credința nu înseamnă absența 
fricii; însă credința este cea care 
învinge frica. Presupunerea mea 
este că erau îngroziți de ceea ce 
urma să li se întâmple, însă ştiau 
ce trebuiau să facă. Credința lor 
nu se baza pe nici o aşteptare că 
trupurile lor vor fi rezistente în 
mod miraculos la căldură şi la foc. 
Cel puțin din cuvintele lor din 
Biblie nu reiese că s-ar aştepta la 
aşa ceva.

Ei au spus: „Dumnezeul nostru 
căruia Îi slujim poate să ne scoată 
din cuptorul aprins, şi ne va scoate 

De Maria Fontaine, adaptat

CREDINȚA
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din mâna ta, împărate. Și chiar de 
nu ne va scoate, să ştii, împărate, 
că nu vom sluji dumnezeilor tăi şi 
nici nu ne vom închina chipului 
de aur pe care l-ai înălţat!”.2

Ei n-au ştiut ce li se va în-
tâmpla, însă aveau credință că 
Dumnezeu are totul sub control. 
Credința lor era, de fapt, că indi-
ferent de ce se va întâmpla ei ştiau 
că Dumnezeu are un plan şi se în-
credeau în El să aibă grijă de ei aşa 
cum considera El că trebuie. Nu 
au pus condiții după cum credeau 
ei că este mai bine. Nu au spus re-
gelui că trupurile lor nu vor arde. 
Știau că Dumnezeu este capabil 
să facă orice, însă nu îți bazau 
credința pe faptul că Dumnezeu 
va face ca ei să nu ardă în cuptor. 
Credința lor era în dragostea şi în 
puterea lui Dumnezeu, nu în ceea 
ce credeau ei că este cel mai bine 

să se întâmple.
Și noi ştim că în final, în viața 

de apoi, Dumnezeu va face ca to-
tul să fie bine, însă asta nu dimi-
nuează  chinul ideii de a ne con-
frunta cu situații foarte dureroase 
sau chiar cu moartea. În acest mo-
ment nu ne confruntăm cu viața 
de apoi, ci cu prezentul.

Poate te sperie lucrul cu care te 
confrunți.  Poate nu vezi cum ai 
putea repara situația în care te afli. 
Însă intervenția lui Dumnezeu în 
viața ta nu se bazează pe încrederea 
ta în tine. Se bazează pe credința 
ta în El şi pe încrederea ta în pu-
terea, în bunătatea şi în dragostea 
Sa nelimitată. Nu trebuie să crezi 
că ceea ce vrei tu se va şi întâmpla 
întotdeauna. Trebuie doar să crezi 
că Dumnezeu va face ce este cel 
mai bine atunci când ştie că este 
momentul potrivit şi în felul Lui, 

pentru că ai încredere în El.
Credința ştie ce este cel mai 

important de ştiut: Dumnezeu nu 
te va părăsi şi nu te va lăsa nicio-
dată.3

Nici unul dintre noi nu ştim ce 
ne aşteaptă în viitor. De obicei nu 
ştim dacă dificultatea cu care ne 
confruntăm va trece într-un mi-
nut, într-o lună sau va dura toată 
viața. Nu ne putem clădi viața pe 
aşteptarea rezultatelor dorite de 
noi. Credința ştie că Iisus nu ne 
va lăsa nemângâiați; El ne va fi 
alături prin foc, aşa cum a fost cu 
Șadrac, Meşac şi Abed-Nego.

Maria Fontaine și soțul ei, 
Peter Amsterdam, sunt di-
rectorii organizației The 
Family International, o co-
munitate creștină de cre-
dință. ■
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MĂ ÎMPINGE 

ÎNAINTE

De Rosane Pereira

Am crescut într-o 
familie de creștini, dar la 
13 ani am devenit ateistă. La 18 
ani am plecat din oraşul natal, Rio, 
cu un rucsac ca să văd lumea. Am 
vizitat insulele britanice, apoi am 
trecut Canalul şi am luat un auto-
bus spre India prin Turcia, Iran, 
Afganistan şi Pakistan. Am învățat 
că vorbitorii de limbi arabe folosesc 
aceeaşi expresie Assalamualaykum 
– „pacea lui Dumnezeu să fie cu 
tine” – atât ca urare de bineve-
nit ca şi de „la revedere”. Odată 
eram într-o localitate mică din 
Afganistan şi am auzit un băiat 
cântând un cântec în croitoria 
tatălui său. Când l-am întrebat 
ce cânta mi-a răspuns: „Coranul, 
bineînțeles”. Când am ajuns în 
Goa am stat cu un grup de tineri 
francezi care stăteau în coliba lor şi 
petreceau ore întregi contemplând 
o lumânare aprinsă pe masă.

Îmi amintesc că mă gândeam: 

Trebuie să fie un Dumnezeu. Ori-
unde merg, oamenii Îl caută. La 
scurt timp după aceea mi-am re-
descoperit rădăcinile creştine şi 
am devenit misionară şi atunci am 
început să învăț ce înseamnă cu 
adevărat să ai credință.

Acum pot spune din experi-
ență că pe măsură ce îți depăşeşti 
provocările vieții, una câte una, 
vei descoperi că credința te îm-
pinge înainte. Credința te ajută să 
mergi înainte atunci când eşecu-
rile şi descurajarea îți spun să re-
nunți. Credința este o voce suavă 
care, în mijlocul turbulențelor, ne 
spune că totul va fi bine. Credința 
creşte prin provocările pe care le 
depăşim zilnic. 

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

Dacă Dumnezeu ne-ar da toa-
te darurile şi tot ce este capabil să 
ne dea, în afară de Sine Însuşi, am 
rămâne totuşi flămânzi şi nesa-
tisfăcuți. Imboldul şi atingerea lui 
Dumnezeu ne fac să fim flămânzi 
şi dornici; deoarece Duhul lui 
Dumnezeu caută sufletul nostru 
şi cu cât îl atinge mai mult, cu atât 
mai mare este foamea şi dorința 
noastră. Acesta este efectul iubirii 
în viața noastră; trece de orice ra-
ționament şi de orice înțelegere; 
deoarece rațiunea nu poate nici 
dărui şi nici lua înapoi dragostea, 
deoarece dragostea este atinsă de 
iubirea divină. – Ian van Ruysbroeck 
(1293-1381), adaptat

Religia lasă milioane de între-
bări nerăspunse şi aparent fără răs-
puns. … Religia nu ne scuteşte de 
datoria de a gândi; ea face posibil 
ca omul să înceapă să gândească. 
Religia nu pune capăt studiului şi 
cercetării, ci ne dă o bază de la care 
se poate porni cu cercetarea ade-
vărată şi se poate ajunge la rezul-
tate satisfăcătoare. – G.A. Studdert 
Kennedy în The Wicket Gate (1923)
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Împietrit?
De Anna Theresa Koltes

O prietenă de-a mea a 
trecut recent printr-o 
experiență tr aumati-
zantă. Pe când era la lucru, un 
câine i-a muşcat o parte din deget. 
După săptămâni de durere, ope-
rații, pansamente, medicamente 
şi anestezie povestea încă nu se 
încheiase. Degetul îi era în „stare 
de şoc” – orice atingere îi provoca 
dureri noi. Părea aproape paralizat.

Într-o zi, după două luni de la 
accident, am însoțit-o la fiziotera-
pie pentru tratamentul săptămâ-
nal. Pe atunci degetul ajunsese să 
se „împietrească” din cauza trau-
mei şi cred că urma să necesite 
multe alte săptămâni de exerciții 
delicate de mişcare şi de mobili-
tate până să îşi revină la normal.

Aşteptând-o acolo i-am privit 
şi pe ceilalți pacienți din sala de 
terapie făcând întinderi, ridicând 
greutăți, făcând exerciții fizice. 

Aveau vârste diferite şi diferite 
probleme fizice, de aceea fiziotera-
peuții îi ghidau în funcție de pro-
gramul personal al fiecăruia.

Toți suntem loviți la un mo-
ment dat în viață – fie fizic, fie 
mintal, sufleteşte… sau toate trei. 
Când trecem printr-o situație de 
criză, credința noastră este încer-
cată şi putem intra în „stare de 
şoc”, iar mişcarea, mai ales mişca-
rea progresivă, pare imposibilă. 

Sala de terapie îmi aminteşte de 
cât de fragili suntem. Depindem 
de profesionişti să ne ajute şi să ne 
ghideze. Avem încredere în ei că 
ştiu ce fac, ştiu ce au nevoie tru-
purile noastre şi ne lăsăm pe mâna 
lor în procesul de vindecare.

În acelaşi fel dorim să ne întă-
rim şi credința în Dumnezeu, să 
ne vindecăm rănile şi să ne alinăm 
sufletul, dacă doar ne bazăm pe 
El. „Când strigă cei fără prihană, 
Domnul aude şi-i scapă din toate 
necazurile lor. Domnul este aproa-
pe de cei cu inima înfrântă şi mân-
tuieşte pe cei cu duhul zdrobit. De 

multe ori vine nenorocirea peste 
cel fără prihană, dar Domnul îl 
scapă întotdeauna din ea”.1 Iar El 
a promis: „Harul Meu îţi este de 
ajuns; căci puterea Mea în slăbiciu-
ne este făcută desăvârşită”.2

Nu putem preveni lucrurile care 
ne scutură credința. Aşa e viața. Dar 
nu avem de ce să ne temem. Atâta 
timp cât revenim în sala de terapie, 
la brațele primitoare ale lui Dum-
nezeu şi la puterea Cuvântului Său, 
vom găsi alinarea de care avem ne-
voie şi puterea de a ne vindeca şi de 
a ne putea mişca din nou.

Anna Theresa Koltes este scrii-
toare liber-profesionistă și că-
lătorește în întreaga lume. ■

1. Psalmul 34:17-19

2. 2 Corinteni 12:9

3. Vezi Ioan 3:16.

Dragă Iisus, 
Uneori simt că sunt înfrânt, poa-

te chiar spulberat, năucit de eve-
nimentele şi de provocările vieții. 
Mă bucur că ai venit în lume ca să 
ne salvezi.3 Te primesc ca Fiu al lui 
Dumnezeu, Mântuitorul meu, şi te 
rog să mă faci bine la loc.
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Acoperire 
100%

În jur de 40% din popu-
lația lumii are acces la 
internet. Asta înseamnă cam 
trei miliarde de oameni. În loc să 
căutăm prin cărți în format fizic, 
putem găsi informațiile de care 
avem nevoie tastând câteva cuvinte 
cheie şi apăsând butonul „Caută”. 
În câteva secunde ne apar pe ecran 
link-uri pentru mii de site-uri. 
Recunosc că această metodă poate 
fi puțin cam neclară. Primim multe 
materiale din care să sortăm şi nu 
sunt toate de încredere, însă fără 
discuție că internetul ne pune la 
dispoziție o lume de informații.

N-ar fi însă minunat dacă în loc 
să ne dea doar informații, interne-
tul ne-ar da şi călăuzire, răspunsuri 
la întrebările noastre cele mai pro-
funde despre semnificația vieții, să 
ne ajute să ne organizăm şi să ne 
direcționăm viața de zi cu zi şi să 
ne satisfacă nevoile noastre emo-
ționale şi sufleteşti? Internetul nu 
va fi niciodată capabil de aşa ceva, 
însă Dumnezeu poate. Dumnezeu 
a pus în noi, atunci când ne-a cre-

at, toate componentele hardware şi 
software de care avem nevoie pen-
tru a-L putea accesa pe El. Putem 
apela la El oricând, de oriunde, 
gratis şi nu este niciodată aleator.

Tot ce avem nevoie pentru a 
ne alimenta sistemul este credința. 
Obținem această credință citind 
din manualul utilizatorului, Bi-
blia. Putem găsi sfaturi şi situații 
asemănătoare care să ne întărească 
credința, cât şi de la cei care au fost 
deja energizați şi se bucură de ase-
menea beneficii. Să ne conectăm şi 
noi la Dumnezeul nostru interactiv 
pentru a primi, a ne bucura şi a be-
neficia de ceea ce El are de oferit.

Șapte miliarde de oameni au 
acces la Dumnezeu. Aceasta este o 
acoperire de 100%.

Keith Phillips a fost edi-
tor șef al revistei Activated 
(după care se traduce revis-
ta ContactS) timp de 14 ani, 
din 1999 până în 2003. Acum el 
și soția lui lucrează cu per-
soane fără adăpost în SUA. ■

V I D U L

Regele Solomon, cel care a 
scris Ecleziastul, avea bogății 
peste măsură, înțelepciune peste 
nivelul oricărui om din vremea sa 
sau a noastră, avea sute de femei, 
palate şi grădini ce erau invidia 
altor regi, cele mai bune mâncă-
ruri şi vinuri şi orice tip de amuza-
ment disponibil atunci… Și totuşi 
el a rezumat viața – o viață trăită 
ca şi cum toată viața constă din 
ceea ce vedem cu ochii şi trăim 
prin simțurile noastre – ca fiind 
fără sens. De ce există un aseme-
nea vid? Pentru că Dumnezeu 
ne-a creat pentru ceva mai mult 
decât ceea ce cunoaştem doar 
aici şi acum. Solomon a spus des-
pre Dumnezeu: „El a pus în inima 
lor chiar şi gândul veşniciei”.1 În 
inima noastră noi conştientizăm 
că „aici şi acum” nu este totul în 
viață. – Mulțumim pentru articol 
site-ului GotQuestions.org

1. Ecleziastul 3:11

De Keith Phillips, adaptat
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1. Vezi 1 Corinteni 2:10.

2. Vezi Matei 5:6.

3. Vezi Evrei 5:12.

4. Vezi Ioan 10:10.

5. Ioan 14:27

6. Ioan 16:24

7. Vezi Psalmul 1:3.

8. Psalmul 73:26 traducere din 

limba engleză.

Secretul pentru a ne 
apropia de Dumnezeu este 
rugăciunea și comuniu-
nea cu El prin meditare 
asupra Cuvântului Său. 
Dar asta nu înseamnă că trebuie 
imediat să deschidem Biblia. 
Sunt sigură că eşecul multor creş-
tini de a beneficia de meditație 
vine mai degrabă din deschiderea 
prea rapidă a Bibliei decât din 
închiderea ei prea repede!

Când îți deschizi Biblia ce-
re-I lui Dumnezeu să-ți dezvă-
luie bogățiile pe care urmează să 
le citeşti.1 Rugăciunea ta poate fi 

Scriptura divină este un ospăț de 
înțelepciune, iar cărțile individuale 
sunt ca diferite feluri de mâncare. 

– Sf. Ambrozie (c.339-397)

O VIAȚĂ  
MAI MULT DECÂT 
OBIȘNUITĂ
De Virginia Brandt Berg, adaptat

foarte simplă, cum ar fi: „Duhu-
le Sfânt, ajută-mă să iau legătura 
cu Dumnezeu” însă trebuie să 
fie o cerere sinceră, din inimă, o 
dorință sinceră de a fi hrănit din 
Cuvânt.2

Nu poți supraviețui spiritual 
cu doar câțiva stropi de lapte din 
Cuvânt, duminica dimineața, 
sau câteva îmbucături ocaziona-
le de un verset, două, din Biblie. 
Pentru a creşte moral şi spiritual 
ai nevoie de un meniu complet; 
ai nevoie să mesteci şi să digeri 
hrana consistentă din Cuvântul 
lui Dumnezeu.3 Aşa vei ajunge să 
cunoşti bucuriile, beneficiile, ali-
narea, liniştea şi odihna care pot fi 
găsite în Iisus – şi cu cât umblăm 
mai aproape de El, cu atât mai pu-
ternică ne va fi revelarea puterii şi 
harului Său.

Iisus doreşte să ai lucrurile pe 
care El le are de dăruit.4 El doreşte 
să-ți dea ce are cel mai bun, iar tu 
să ai linişte, odihnă şi bucurie. El a 

spus: „Vă dau pacea Mea”5 şi „Cereți 
şi veți primi pentru ca bucuria voas-
tră să fie deplină”.6 El chiar doreşte 
ca tu să ai succes în tot ce faci!7

El doreşte ca copiii Lui să aibă 
toate acestea pentru că ne iubeşte. 
El doreşte să te apropii de El ca 
să cunoşti viața pe care urmează 
să ne-o dea: o viață peste medie, 
o viață peste mediocritate, o viață 
mai mult decât obişnuită. „Dum-
nezeu este tăria inimii mele şi tot 
ce am eu vreodată nevoie”.8

Virginia Brandt Berg (1886-
1968) a fost evanghelistă și 
scriitoare americană. Citește 
mai multe despre viața și mun-
ca ei pe site-ul http://virgini-
abrandtberg.org/. ■ 
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SUGESTI I  PENTRU STUDIU
De Dennis Edwards

„De unde să încep?” este probabil cea mai 
obişnuită întrebare pe care oamenii şi-o pun când 
încep să citească Biblia.

Îmi amintesc de prima mea încercare, când eram 
tânăr. Am început cu începutul, dar nu am ajuns prea 
departe şi mi-am pierdut interesul pentru Biblie când 
am ajuns la Leviticul, o carte despre legile din vechime. 

Mai târziu, când mi-am mai dezvoltat relația cu 
Iisus, am descoperit că sunt mai capabil să înțeleg 
ceea ce citeam. Pavel ne spune: „Dar omul firesc nu 
primeşte lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pen-
tru el sunt o nebunie; şi nici nu le poate înţelege, 
pentru că trebuie judecate duhovniceşte”.1 Odată ce 
Îl cunoşti personal pe „autor”, cartea devine cu mult 
mai interesantă.

Îmi place să citesc destul de des din cartea Psal-
milor. Acestea sunt de obicei rugăciune şi mă ajută 
să-mi pun în cuvinte cererile mele. Un psalm poate 
începe cu chinuri şi disperare, însă de obicei se ter-

mină cu slavă şi cu mulțumire. Sunt 150 de psalmi şi 
dacă citeşti cinci pe zi poți să îi termini într-o lună. 
Există 31 de capitole în cartea Proverbe, ceea ce face 
ca unul pe zi să fie material de lectură pentru o lună.

Evangheliile sunt o bucurie de citit şi sunt uşor 
de parcurs. Eu le citesc cam de câteva ori pe an şi am 
găsit că sunt cele mai bune pentru a mă ține aproape 
de Iisus şi pentru a-mi monitoriza viața.

Un alt sfat este să-I ceri lui Dumnezeu să te ajute 
să înțelegi ceea ce doreşte El ca tu să înveți din ceea ce 
citeşti. Eu revendic de obicei versetul „Deschide-mi 
ochii ca să văd lucrurile minunate ale Legii Tale”.2 
Când ajung la un pasaj pe care nu îl înțeleg, studiez 
mai multe în legătură cu el sau îl pun pe un raft de 
credință şi îl păstrez acolo pentru o altă ocazie.

Nu greşeşti niciodată dacă citeşti Biblia. Îți dă hra-
nă sufletească şi putere pentru bătăliile vieții.

Dennis Edwards este profesor pensionar și 
lucrează cu un ONG portughez implicat în 
furnizarea de materiale educative pentru 
familii sărace și copii din instituții. ■

1. 1 Corinteni 2:14

2. Psalmul 119:18
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Totul este bine
De Eldora Sichrovsky

Acestea au fost cuvin-
tele unei femei, cu aproape 
3000 de ani în urmă, al 
cărei fiu i-a murit în brațe. 
Cu câteva ore mai devreme el se 
plânsese de o durere de cap după ce 
s-a întors de la câmp cu tatăl său. 
Ea l-a luat în brațe şi a încercat să-i 
răcească fruntea înfierbântată, însă 
până la amiază băiatul se stinse.

Fiul ei fusese bucuria ei. Și nu 
erau cuvinte pentru a descrie şocul, 
durerea şi pierderea pe care ea o sim-
țea. De aceea ceea ce a făcut ea este 
chiar extraordinar. Se pare că nu îi 
spusese soțului de moartea fiului 
şi se pregăti să meargă la Muntele 
Carmel, unde ştia că îl putea găsi pe 
profetul Ilie. Soțul era nedumerit şi 
o întrebă de ce vrea să meargă acolo. 
Răspunsul ei a fost o simplă afirma-
ție de încredere: „Totul este bine”.

Din locul în care se afla, pe mun-
te, Ilie o văzu călărind în grabă spre el 
şi îl trimise pe servitorul lui, Ghehazi, 
să o întrebe dacă totul este bine. Ea îi 
răspunse la fel şi lui Ghehazi ca soțu-
lui: „Totul este bine”.

Când ajunse la Ilie, se aruncă 
la picioarele lui şi plânse: „Am ce-
rut eu oare domnului meu un fiu? 
N-am zis eu 'Nu mă amăgi'?” Ilie 
înțelese imediat la ce se referea: Cu 
câțiva ani în urmă, ca mulțumire 
pentru ospitalitatea şi generozitatea 
ei față de el, el i-a profețit că va avea 
un fiu iar Dumnezeu îşi împlinise 
promisiunea. Acesta era fiul care 
acum murise.

Ilie fu profund mişcat de credin-
ța ei de a apela la el în mijlocul du-
rerii ei. Ajuns înapoi la casa ei, Ilie se 
duse în camera în care zăcea băiatul, 
închise uşa şi se rugă cu disperare. 
Într-un final băiatul strănută de câ-
teva ori… şi deschise ochii!1

Deşi nu m-am confruntat nici-
odată cu o situație atât de extremă 
ca a acestei femei, au existat situa-
ții în care provocările şi probleme-
le au tăbărât ca pe neaşteptate pes-
te mine, iar viața mea părea că se 
destramă. Când voi mai fi tentată 
să mă alarmez şi să mă panichez, 
sper să îmi amintesc de această 
femeie fără nume care, în mijlo-
cul unei situații înspăimântătoare 
de nesiguranță, s-a bazat pe ceea 
ce ştia că este neschimbat: credin-
cioşia lui Dumnezeu. Ea şi-a pus 
fiul în mâinile lui Dumnezeu şi 
s-a încrezut în El să rezolve totul. 
Credința ei i-a permis chiar să 
anticipeze miracolul şi să declare: 
„Totul este bine”.

Eldora Sichrovsky este im-
plicată în muncă voluntară 
și trăiește cu familia ei în 
Taiwan. ■1. Citeşte întreaga istorisire în 2 Regi 4:18-35.
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CARDUL
BLOCAT

Nu de mult, când am veri-
ficat extrasul de cont al cardului 
nostru bancar după ce am cumpărat 
nişte bilete de avion, am descoperit 
că firma ne taxase de două ori. Am 
luat legătura cu firma cu speranța de 
a corecta imediat greşeala pentru a 
evita să plătim în consecință şi alte 
taxe. După trei telefoane lungi şi 
zadarnice la numărul de contact al 
companiei aeriene ne-am simțit iri-
tați şi neajutorați. Apoi am sunat la 
bancă şi le-am cerut să ne blocheze 
cardul până vom găsi o soluție.

Se pare că a fost o decizie prea 
pripită. După ce a citit mai mul-
te de pe site-ul companiei aeriene, 
soția a găsit nişte instrucțiuni deta-
liate despre cum să procedezi în ca-
zul unei suprataxări. Am trimis un 
email cu toate detaliile necesare şi 
în câteva zile am primit un răspuns 
amabil prin care eram informați că 
banii ni se vor returna în cont.

Între timp însă a trebuit să re-
zolvăm deblocarea contului. La 
început a trebuit să ne dezactivăm 
cardul vechi şi să activăm unul 
nou. Apoi a trebuit să comple-
tăm, să scanăm şi să trimitem prin 
email mai multe formulare şi să 
mergem de două ori la bancă.

Toate orele pierdute ar fi putut 
fi evitate dacă nu ne-am fi grăbit. 
Încercarea noastră de a grăbi pro-
cesul de recuperare al banilor nu a 
făcut decât să-l complice. 

Există momente când încer-
căm să împingem noi lucrurile de 
la spate în loc să-I dăm timp lui 
Dumnezeu să lucreze sau să aştep-
tăm ca lucrurile să-şi urmeze cursul 
firesc. Când simțim imboldul de a 
grăbi o situație ar fi o idee bună să 
ne luăm puțin timp să comunicăm 
cu Dumnezeu. În loc să interve-
nim noi înşine, am putea să ne ru-
găm pentru o soluție la problemă 

şi să căutăm călăuzirea divină ca să 
ştim cum să procedăm.

Biblia ne sfătuieşte să lucrăm 
prin Duhul, nu prin puterea noas-
tră firească. Pentru atleți ca Usain 
Bolt, sprinterul jamaican, este uşor 
să alerge un sprint de 100 metri, 
dar şi el trebuie să aibă grijă fiindcă 
în 2011 a pierdut şansa de a-şi apă-
ra titlul din cauză că a furat startul.

Concluzia mea este că trebu-
ie să o iei mai încet, să-I dai lui 
Dumnezeu timp să lucreze, să laşi 
lucrurile să curgă şi să acționezi cu 
chibzuință. Când voi mai fi tentat 
să acționez după impuls, îmi plă-
nuiesc să aştept mai bine călăuzi-
rea lui Dumnezeu.

Gabriel García V. este edito-
rul ediției în limba spaniolă 
a revistei Activated și mem-
bru în organizația The Fami-
ly International în Chile. ■

De Gabriel García V. 
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Încrederea nu vine de la sine. Când eram copii, am învățat să ne 
încredem în părinții noştri pentru că am simțit dragostea lor şi am 
beneficiat de grija lor şi de înțelegerea lor matură asupra vieții. Avem 
încredere în prietenii care ne-au fost alături la greu. Avem încredere 
în unii oameni de afaceri pe care îi considerăm sinceri şi de nădejde. 
Pe scurt, avem încredere în oameni datorită experienței noastre cu ei.

La fel este şi cu Dumnezeu. Cu cât ne deschidem mai mult inima 
față de El, cu atât mai mult simțim dragostea şi grija Sa. Cu cât studiem 
mai mult Biblia şi alte materiale ce se bazează pe Biblie, cu atât mai bine 
înțelegem viața şi apreciem înțelepciunea şi bunătatea lui Dumnezeu. 
Cu cât învățăm mai mult şi revendicăm promisiunile lui Dumnezeu, 
cu atât mai multă credință avem în ele. Cu cât ne aducem mai mult 
problemele înaintea Lui, cu atât mai mult învățăm să depindem de El să 
le rezolve pentru noi. Cu cât ajungem să-L cunoaştem mai bine, cu atât 
vom avea mai multă încredere în El; şi cu cât avem mai multă încredere 
în El, cu atât mai multă pace interioară avem. – Keith Phillipss ■ 

1. Ioan 14:27

2. Vezi Marcu 4:35-41.

3. Filipeni 4:6-7

4. Vezi Fapte 16:22-26.

5. Vezi Proverbe 3:5.

Iisus ne-a promis pacea. „Vă las pacea, vă dau pacea Mea. Nu v-o dau 
cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte”.1

Aşa cum Iisus a liniştit marea învolburată când ucenicii Lui au 
crezut să se vor scufunda cu ambarcațiunea lor şi că erau pe cale să 
se înece,2 tot aşa El poate linişti furtunile vieții şi îți poate da pacea 
interioară care întrece orice rațiune.3

A făcut-o pentru Pavel şi Sila când au fost bătuți şi aruncați în în-
chisoare. În loc să dispere, ei au cântat cântece de slavă lui Dumnezeu 
şi au fost eliberați dintr-o dată în mod miraculos!4

Pe măsură ce înveți să ai încredere din toată inima în Dumnezeu,5 
ajungi să descoperi că El îți poate da această pace perfectă – indiferent 
de ceea ce se întâmplă în jurul tău! – Rafael Holding

Învață-mă Doamne să am răbdare
Și să o iau mai încet.
Învață-mă să mă încred în Tine
Când drumul mi-e incert.
Învață-mă toleranța
Când lucrurile nu progresează,
Ca să rămân liniştit
Când alți se stresează.
Învață-mă să îmi liniştesc
Inima învolburată,  
Ca să pot auzi 
Călăuzirea Ta înțeleaptă.
Învață-mă să mă detaşez
Și să mă rog nederanjat,
Până când inima mi se linişteşte
Și voia Ta eu am aflat!
– Helen Steiner Rice (1900-1981)

Subiecte de meditație

Legătura  
între 

 

credință și pace
Celui cu inima tare, Tu-i che-

zăşuieşti pacea; da, pacea, căci se 
încrede în Tine. – Isaia 26:3
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Doi dintre copiii mei, 
cel de nouă și cel de zece 
ani, au venit din nou la 
mine smiorcăindu-se.

– Mami, Chalsey a luat toate 
LEGO-urile!

– Davin le ia totdeauna pe cele 
mai bune!

Kristy, cel de cinci ani, plângea.
– Nu-i drept! Vreau să fac un 

avion dar ei nu vor.
Au ținut-o aşa toată după-amia-

za. Ba una, ba alta. Indiferent cât 
de multe jucării aveau, nu se pu-
teau bucura de joacă. M-am rugat 
în mintea mea ca Iisus să-mi dea o 
idee cum să le ilustrez problema cu 
care se confruntau.

– Cui îi plac clătitele goale şi 
uscate? i-am întrebat eu; copiii au 
înmărmurit, privindu-mă cu sur-
prindere că am schimbat subiectul. 
Cui îi plac clătitele goale, fără ni-
mic pe ele – goale să-ţi stea în gât?

– Mie nu! au răspuns toţi în cor.
– Înţeleg! Deci ieri când mi-aţi ce-

rut să vă fac clătite, n-aţi vrut numai 
clătite. Aţi vrut clătite cu budincă.

Fusese o zi mai deosebită de ziua 
tatei, cu un mic dejun de clătite şi 
budincă cremoasă de ciocolată.

– Tot aşa, când spuneţi că 
vreţi să vă jucaţi cu jucăriile, de 
fapt nu vreţi să vă jucaţi numai 
cu jucăriile. Budinca a făcut clă-
titele mai deosebite, iar prietenia 
voastră face joaca mai distractivă. 
Chiar dacă v-aţi lua fiecare toate 
piesele de Lego pe care le-aţi dori, 
joaca tot nu ar fi distractivă. Ceea 
ce este deosebit este să vă jucaţi 
împreună. Atunci vă simţiţi cu 
adevărat bine. Aveţi nevoie atât de 
'clătite cât şi de budincă'.

Copiii au înţeles exact ce încer-
cam să le spun şi au hotărât să se 
joace frumos împreună. Ilustraţia 
a avut un efect magic. Următoa-
rele zile am fost nevoiţi să stăm 
în casă din cauza vremii proaste, 
dar nu i-a părut rău nimănui. De 
fiecare dată când se aţâţa o neîn-

ţelegere, le spuneam: „Clătitele au 
nevoie de mai multă budincă.”

Recent m-am gândit din nou la 
treaba asta şi mi-am dat seama că 
lecţia nu era numai pentru copii. 
Uneori mă muncesc din greu să-mi 
ating ţelurile încât privesc toate ce-
lelalte lucruri ca pe nişte piedici ce 
îmi distrag atenţia. Îmi doresc să lu-
crez fără întrerupere, ca apoi să mă 
întreb de ce am sentimentul că acti-
vitatea mea este seacă şi neplăcută.

Dacă observi că te îngrijorezi, 
te stresezi, că ziua îţi este plină cu 
muncă şi iar muncă, dacă simţi că 
ţi-ai pierdut elanul, dacă te simţi 
cam secătuit, probabil că ce ai ne-
voie este o lingură cu vârf de „bu-
dincă” dulce şi proaspătă.

 
Misty Kay este supraviețui-
toare a cancerului și scri-
itoare. Împreună cu soțul 
și cei patru copii ai ei, ea a 
petrecut mulți ani în muncă 
voluntară activă în Asia. ■

De Misty Kay 

Clătite şi budincă
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C R E D I N ȚA  P L U T E Ș T E

„Să ai credință înseamnă să te 
încredințezi apei. Când înoți nu 
apuci apa, altfel te-ai îneca. În 
schimb te relaxezi și astfel plu-
tești”. – Alan Watts (1915-1973)

— 2 —
Nu este o analogie rea 

să ne comparăm relația 
noastră cu Dumnezeu cu 
înotul. Când înoți eşti înconju-
rat de apă; este elementul în care 
te mişti şi în care supraviețuieşti. 
„Căci în El avem viața, mişcarea şi 
ființa” a spus Pavel.1

Instructoarea de înot Jane Gre-
ene Pettersson a scris pe blogul ei: 
„Învățând oamenii să înoate am 
învățat şi eu multe despre frică. 
Frica ne ține în siguranță, însă 
în acelaşi timp ne poate împiedi-

ca progresul. Dacă îți este frică şi 
încerci să te ții de apă, nu poți să 
înoți. Doar când îți dai drumul şi 
ai încredere că apa te va ține la su-
prafață poți să înveți să înoți.”2 La 
fel este şi cu încredere în Dumne-
zeu, nu vine în mod firesc – unora 
le este mai uşor decât altora; pen-
tru unii poate fi de-a dreptul difi-
cil – însă este un element esențial 
pentru relația noastră cu El.

Înotătorii se bagă în apă ştiind 
că în acest mediu pot face lucruri 
pe care nu le pot face pe uscat. Pot 
pluti, pot face întoarceri, se pot 
scufunda, pot face sărituri, pot 
prinde viteză, pot aluneca… La fel 
este şi cu credinciosul care, susți-
nut de Dumnezeu, scufundat în 
dragostea Sa, are încredere să navi-
gheze pe valurile vieții şi să progre-
seze cum altfel nu ar fi posibil fără 
susținerea Lui.

Înotătorii încrezători sunt de 
obicei mai fericiți în apă. Eliberați 
de limitările gravitației, se bucură 
de această stare de aproape-im-

ponderabilitate. Când avem în-
credere în Dumnezeu suntem mai 
liberi, mai puțin îngreunați de 
grijile vieții noastre zilnice, fiindcă 
Îl lăsăm pe El să ne susțină. „Dacă 
Fiul vă face liberi, veți fi cu adevă-
rat liberi”.3

Dar nu fii descurajat dacă nu 
eşti un înotător bun, sau dacă nu 
poți înota deloc. Nu toți oamenii 
înoată, însă toți putem fii credin-
cioşi. Credința nu are de-a face cu 
abilitățile sau cu punctele noastre 
forte; nu are prea mult de-a face 
cu noi înşine. Credința este o 
privire exterioară, nu interioară, 
către Dumnezeu care este mereu 
prezent să ne susțină.

Dragă Doamne, ajută-mă să am 
încredere că Tu mă vei susține. 
Dă-mi credința în susținerea Ta 
în mijlocul provocărilor vieții.

Abi May este scriitoare li-
ber-profesionistă și profe-
soară în Marea Britanie. ■

1. Fapte 17:28

2. http://www.theguardian.com 

/lifeandstyle/the-swimming-blog 

/2014/jan/02/learning-to-swim 

-fear-of-swimming

3. Ioan 8:36

Momente de liniște
De Abi MayClătite şi budincă
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Niciodată singur
Tu eşti neprețuit în ochii Mei. Până şi firele de păr îți sunt nu-

mărate. Îți cunosc inima şi gândurile. Vreau să ştii că sunt lângă 
tine şi că te țin de mână. Eu sunt un ajutor permanent în clipele 
de încercare. Să nu gândeşti niciodată că eşti singur, deoarece Eu 
sunt mereu cu tine, iar Duhul Meu te va ajuta.

Vino la Mine şi lasă la o parte grijile şi îngrijorările. Dragostea 
Mea pentru tine este fără margini, fără sfârşit, fără limitări, eter-
nă. Aminteşte-ți asta. Ține-ți ochii ațintiți asupra Mea şi asupra 
dragostei Mele. Să fii sigur în inima ta că Eu sunt cu tine mereu, 
ținându-te de mână.

Petrece timp cu Mine şi vei fi învigorat, întărit şi inspirat. Eu 
sunt aproape de cei cu inima frântă şi îi salvez pe cei cu duhul 
zdrobit.1 Ai încredere în dragostea Mea pentru tine. Nu privi va-
lurile. Nu privi obstacolele din calea ta care s-ar putea să te descu-
rajeze, să te încetinească sau chiar să te oprească. Priveşte înainte. 
Priveşte către Mine, căci Eu nu te voi dezamăgi niciodată. Eu nu 
dau greş niciodată.

Lasă-ți inima să se umple cu dragostea, cu bucuria şi cu pacea 
Mea. Tu eşti al Meu pentru totdeauna şi nimic nu te va despărți 
de dragostea Mea.

De la Iisus cu dragoste

1. Vezi Psalmul 34:18.


