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N OTA  E D I TO RU LU I
povestea celor două ghicitori

Zilele trecute cineva mi-a trimis o colecție de ghicitori, 
după care mi-am dat seama că nu sunt prea bun la ghici-
tori. M-am gândit că ar trebui să exersez și m-am pus să 
testez răbdarea unora din jurul meu inventând ghicitori, 
unele mai bune decât altele. Iată una dintre ele: Ce au în 
comun un picnic în Wales, o floare de iasomie în Indonezia 

și o vizită la un penitenciar din Filipine? (Ca de obicei răspunsul nu este dat imediat, așa 
că voi reveni cu el mai târziu.)

Să continuăm cu subiectul acestui număr al revistei – te-ai întrebat vreodată oare ce 
este în mintea lui Dumnezeu atunci când se gândește la tine? Nici unul dintre noi nu 
este suficient de bun, de generos sau de iubitor pe cât ar trebui și am vrea să fim. Realita-
tea este că egoismul și aroganța noastră ne fac de cele mai multe ori să nu ne atingem nici 
cele mai scăzute standarde ale noastre. Ți L-ai putea imagina cu ușurință pe Dumnezeu 
fiind sătul de nesfârșitele noastre prostioare. Și totuși, răspunsul la această ghicitoare este 
exact opusul: Cuvântul lui Dumnezeu promite că „bunătăţile Domnului nu s-au sfârșit, 
îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineaţă”.1

Dumnezeu nu obosește cu noi fiindcă El este dragostea însăși.2 El iubește lumea pe care 
a creat-o și ne iubește pe fiecare dintre noi în ciuda greșelilor noastre. De fapt, Dumnezeu ne 
iubește într-atât că L-a trimis pe singurul Său Fiu, pe Iisus, ca să devină ca unul dintre noi și 
să ne deschidă drumul spre viața veșnică dacă doar credem în El și Îl primim.3

În cursul activității Sale, Iisus a călătorit prin Galileea și Iudeea, i-a învățat pe oameni 
Cuvântul lui Dumnezeu, i-a vindecat pe cei bolnavi, le-a redat vederea celor orbi și chiar 
a înviat morții. El a demonstrat prin toate iubirea lui Dumnezeu pentru noi și dorința 
Sa de a ne vindeca atât spiritual cât și fizic, ceea ce contiună să facă până în ziua de azi. 
Este firea Sa să fie bun și să dăruiască fericire. 

Deci, ce au în comun picnicul, floarea și vizita la penitenciar? Faptul că autorii acestor 
articole le-au trimis pentru acest număr al revistei, ca demonstrații ale iubirii lui Dumne-
zeu în viețile lor. Sper să îți facă plăcere să citești despre ce li s-a întâmplat lor.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Plângeri 3:22-23

2. Vezi 1 Ioan 4:8.

3. Vezi Ioan 3:16.
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1. Luca 11:3

2. Matei 4:4; Deuteronom 8:3

Picnicul de prânz 
De Chris Hunt 

Într-una din acele zile minunate de pri-
măvară care te face să cânți de bucurie, eu 
și familia mea am făcut o ieșire la Bodnant, o faimoasă 
grădină botanică din nordul Wales-ului. Ne-a luat ore 
bune ca să explorăm cei 80 de acrii de pajiști și terase; 
ne-am îmbătat în cascada de culori și mirosurile de 
rododendron, lalele și liliac; am admirat specimenele 
de arbori ce se întindeau să atingă cerul albastru, 
înconjurați din depărtare de munții Snowdonia.

Apoi a venit ora prânzului și ne-am așezat jos să ne 
savurăm sandvișurile cu brânză, șuncă și roșii.

Pentru acest sandviș ar trebui să spunem un cu-
vânt de apreciere lui John Montagu. El a fost un lord 
din amiralitatea britanică în secolul al XVIII-lea. Se 
poveștește că el, fiind prea ocupat ca să mănânce, le-a 
cerut servitorilor să-i aducă o bucată de carne între 
două felii de pâine, ca să poată mânca la birou. Titlul 
său formal era Earl of Sandwich și de aici a venit nu-
mele de „sandwich”(în engleză) – „sandviș”.

Pâinea este alimentul cel mai des menționat în Bi-
blie. Lehem, cuvântul evreiesc pentru „pâine” în Ve-
chiul Testament, este folosit de 295 de ori. În Noul 
Testament, cuvântul grecesc este artos și este folosit 
de 98 de ori. Biblia vorbește despre pâine făcută din 

făină, din orz, din secară, din fasole, din linte, din 
mei și chiar mana. Pâinile erau coapte pe pietre plate 
sau în tigăi de fier, probabil în cuptor; erau plate și 
tari sau ca niște prăjituri crescute.

„Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă 
astăzi” ne-a învățat Iisus să ne rugăm.1 Bineînțeles 
că prin asta noi subînțelegem mai mult decât pâinea 
efectivă – poate „hrană” ar fi fost mai precis, atât din 
punct de vedere literal cât și figurativ. Noi nu ar tre-
bui să trăim „numai cu pâine” ci „cu orice cuvânt care 
iese din gura lui Dumnezeu”.2

Dumnezeu ne hrănește trupurile, mințile și sufle-
tele. Modul cum se îngrijește El să ne dea toate cele 
necesare – atât fizic cât și spiritual – este încă un mo-
tiv pentru care să ne bucurăm.

Tu faci să crească iarba pentru vite,  
și verdețuri, pentru nevoile omului,  

ca pământul să dea hrană:  
vin, care înveselește inima omului,  

untdelemn, care-i înfrumusețează fața,  
și pâine, care-i întărește inima. 

– Psalmul 104:14-15

Chris Hunt trăiește în Marea Britanei și citeș-
te revista ActivAted (după care se traduce revis-
ta contActS) de la primul număr din 1999.  ■
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ARATĂ 
RECUNOȘTINȚĂ

decât anticipasem ca să termin fil-
marea, iar la final am fost cam deza-
măgit de capacitatea mea oratorică. 
Însă mai târziu, când mă rugam 
despre cum au decurs lucrurile, am 
observat mai multe lucruri pentru 
care puteam să fiu recunoscător. 
Eram cu adevărat binecuvântat 
să pot studia acele pasaje și să pot 
împărtăși cu alții cuvintele lui Iisus 
din pildele Sale care să le schimbe 
viețile. Puteam fi recunoscător pen-
tru echipamentul bun care îmi stă la 
dispoziție și pentru tehnologia care 
îmi permite să transmit mesajul – 
specific creștin – în lung și-n lat. 
Puteam fi recunoscător pentru cre-
dința mea care se înnoiește în fiecare 
zi prin studiul și pregătirea acestui 

Recunoștința ne ajută să ne con-
centrăm asupra tuturor lucrurilor 
minunate pe care le avem în locul 
lucrurilor despre care credem că ne 
lipsesc sau că nu le-am primit încă. 
Dacă recunoaștem că avem atât de 
multe și ne concentrăm atenția cu 
recunoștință asupra acestei abun-
dențe, atunci deschidem ușa ca și 
mai multe din binecuvântările lui 
Dumnezeu să intre în viețile noas-
tre, așa cum am avut și eu ocazia să 
trăiesc cu ceva timp în urmă, atunci 
când am început să filmez o serie de 
materiale video despre pildele lui 
Iisus.

Prima mea filmare nu a mers 
prea bine – a fost, de fapt, oribilă! 
Mi-a luat câteva ore bune în plus 

Fiecare dintre noi este 
un recipient al iubirii și 
grijii lui Dumnezeu. Dacă 
ne dezvoltăm o atitudine de recu-
noștință față de Dumnezeu atunci 
ne dezvoltăm și o atitudine de recu-
noștință față de viață și față de tot ce 
ne aduce ea în cale. Când ne oprim 
un minut ca să privim în jur, când 
vedem păsările, cerul, priveliștea, flo-
rile, verdeața, când medităm asupra 
lucrurilor care ne plac – atunci dra-
gostea pe care o avem și experiențele 
pe care le împărtășim cu alții, cu 
copiii noștri – descoperim o mulțime 
de motive pentru care să fim recu-
noscători. Nu este de mirare de ce 
există atât de multe pasaje în Biblie 
despre mulțumire și recunoștință.

De Peter Amsterdam, adaptat
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ARATĂ 
RECUNOȘTINȚĂ

material și pentru că Dumnezeu 
poate să mă folosească în ciuda lip-
surilor și incapacităților mele.

Cu ce mă ajută faptul că aplic ast-
fel recunoștința? Ei bine, în primul 
rând îmi încurajează inima. Mă aju-
tă să îmi concentrez atenția asupra 
lui Iisus și asupra scopului acestui 
proiect, valoarea lui și motivul pen-
tru care îl desfășuram. Iar asta mi-a 
reînnoit speranța că, în ciuda dificul-
tăților primei filmări, următoarele 
vor fi mai bune. Mi-a ajustat punc-
tul de vedere și mi-a readus curajul.

Când a venit momentul urmă-
toarei filmări din serie, m-am ru-
gat din tot sufletul să fie mai bine 
– și i-am mulțumit de asemenea lui 
Dumnezeu pentru binecuvântarea 

Cu cât îți exprimi mai mult recu-
noștința pentru ceea ce ai, cu atât mai multe lucruri 

vei avea pentru care să fii recunoscător. – Zig Ziglar (1926-2012)
2

Recunoștința deschide plinătatea vieții. Schimbă ceea ce avem în ceva suficient, 
chiar mai mult. Schimbă negarea în acceptare, haosul în ordine, confuzia în claritate. Poate 

schimba o masă într-un ospăț, o casă într-un cămin, un străin într-un prieten. Recunoștința dă 
sens trecutului nostru, aduce armonie în prezent și crează viziune pentru viitor. 

– Melody Beattie (n. 1948)
2

Începe prin a-I mulțumi pentru ceva mic iar apoi adaugă în fiecare zi câte ceva la lista recunoștinței tale; vei 
observa că lungimea ei va crește minunat; și, în aceeași proporție, subiectele de bombăneli și nemulțumiri vor 

scădea, până când vei ajunge să vezi în toate câte ceva pentru care să fii recunoscător. 
– Priscilla Maurice (1811-1854)

2
Cultivă un spirit recunoscător! Va fi ca o sărbătoare continuă pentru tine. Acestea nu sunt, sau nu ar trebui să 
fie, niște mici mersi-uri; toate ar trebui să fie mari pentru că, în mare parte, sunt nemeritate. O inimă recunos-

cătoare va găsi motive de mulțumire în orice, scoțând cât mai multe și din cele mai mici binecuvântări. 
– John Ross Macduff (1818-1895)

2
Trebuie să ne reamintim în mod conștient toate bucuriile din călătoria noastră. Poate că 

ar trebui să ne notăm binecuvântările dintr-o zi. Apoi, odată ce începem, nu ne mai 
putem ori; nu există suficiente pixuri și hârtie în toată lumea. 

– George A. Buttrick (1892-1980)

acestui proiect și pentru calitățile pe 
care El mi le-a dat – și vă spun cu 
bucurie că filmarea a mers mult mai 
ușor și mai repede.

Ceva ce mă ajută să îmi cultiv 
atitudinea de recunoștință în viață 
este să țin un jurnal de mulțumiri. 
Îmi place fiindcă așa îmi amintește 
de ceea ce Dumnezeu a făcut deja 
pentru mine – toate bucuriile pe 
care le am în viață, rugăciunile ce 
și-au primit răspunsul, victoriile ob-
ținute, lucrurile pe care El le-a făcut 
în viețile celor dragi mie. Îmi amin-
tește că Dumnezeu se implică în via-
ța mea, ceea ce mă face să-L iubesc și 
să-I mulțumesc și mai mult.

Acum încerc să-i încurajez și 
pe alții să țină un jurnal de mul-

țumiri. Atunci vei observa cât de 
specială este fiecare zi și că lucrurile 
mici sunt și ele minunate. Când te 
oprești să le pui pe hârtie observi și 
alte lucruri și le apreciezi mai mult. 
Recunoștința pentru lucrurile bune 
aduce și alte lucruri bune.

Peter Amsterdam și soția 
sa, Maria Fontaine, sunt 
directorii organizației 
The Family International, 
o comunitate creștină de 
credință. Poveștile lui 
Iisus(the StorieS JeSuS told) 
este o serie de înregistări 
video disponibile gratuit pe 
http://directors.tfionline.
com/tag/stories-jesus-told/. ■
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Tufa de iasomie
De Dina Ellens

Moartea fratelui meu 
m-a lovit din greu, poate 
fiindcă a fost foarte neașteptată. 
John a murit de infarct la doar 51 
de ani. Până atunci părea că este în 
putere, sănătos, și în floarea vârstei, 
de aceea mi-a fost greu să accept 
această pierdere.

În copilărie am fost foarte apro-
piați și ne plăcea la amândoi natura 
și excursiile. Însă după facultate 
ne-am cam depărtat unul de altul. 
Eu m-am mutat în Asia de sud-est, 
unde aveam familie și predam în 
școală, în timp ce John a lucrat ca 
inginer în zona rurală din Monta-
na.

Dar în ultimii ani reluasem legă-
tura. Am vrut să-l vizitez dar am fost 
ocupată cu munca și cu responsabi-
litățile de familie și am tot amânat. 
Acum este prea târziu. John s-a dus 
– dintr-o dată! M-au copleșit regre-
tele. Dacă l-aș fi vizitat la timp!

Într-o seară m-am rugat: „Dra-
gă Doamne, dă-mi te rog un semn 
că John este bine”. Nu știu la ce mă 
așteptam, dar nu am primit nimic. 
Când m-am dus mai târziu la cul-
care m-am rugat pentru un vis bun 
dar când m-am trezit în dimineața 
următoare nu mi-am putut aminti 
nimic.

Pe atunci stăteam într-un apar-
tament cu grădină. Chiar la ușă 
era o tufă de iasomie la care mă 
uitasem de vreo săptămână și tot 
așteptam să înflorească, iar în acea 
dimineață când am ieșit afară ceva 
mi-a atras atenția.

Pe tufa de iasomie era o singură 
floare albă, perfectă, înflorită! Flo-
rile de iasomie cresc de obicei în 
mici ciorchini și înfloresc toate de-
odată și este foarte rar să înflorească 
o singură floare.

Dintr-o dată am simțit că acesta 
era semnul pe care l-am cerut de la 
Dumnezeu. A fost atât de clar și de 
definit de parcă aș fi auzit vocea lui 

John spunându-mi: „Sunt bine!”. 
Dumnezeu a folosit iubirea mea 
de natură pentru a-mi da un semn 
care să fie important pentru mine.

Ție poate ți se pare un lucru 
mic, însă mie mi-a reamintit de 
dragostea lui Dumnezeu. Grija 
Lui se arată și în cele mai mici de-
talii ale creației Sale și ale vieților 
noastre. „Nu se vând oare două 
vrăbii la un ban? Totuși, niciuna 
din ele nu cade pe pământ fără 
voia Tatălui vostru. Cât despre voi, 
până și perii din cap, toţi vă sunt 
număraţi”.1

Acum, ori de câte ori văd o tufă 
de iasomie și îi simt mirosul, îmi 
amintesc de acea dimineață. Nu 
mă mai întreb dacă John este bine. 
Știu că este și că într-o zi îl voi re-
vedea.

Dina Ellens trăiește în 
West Java, Indonezia, 
unde este activă în muncă 
voluntară. ■1. Matei 10:29-30

Fotografie de Dina Ellens

6 7



ReapriNde 

pasiuNea 
De Anna Perlini

Nu îmi amintesc când 
ne-am întâlnit pentru 
prima oară; el era, parcă, tot 
timpul în preajmă în perioada 
copilăriei mele. Părinții îl invitau 
să vină cu noi în vacanțele de vară 
și să participe la toate evenimentele 
de familie. Obișnuiam să mergem 
la școală și să venim împreună – pe 
atunci eram destul de apropiați și 
vorbeam mult.

Când am crescut am început să 
mă simt deranjată de prezența lui și 
ca și cum aș fi fost obligată să stau 
cu el. Vroiam să-mi fac prieteni noi 
și să trăiesc experiențe noi, dar el 
era un lucru jenant din trecutul 
meu. În cele din urmă am decis că 
nu-l mai vreau prin preajmă și i-am 
spus că am nevoie de o pauză.

Nu îmi amintesc ce mi-a spus, 
dar îmi amintesc de durerea din 
ochii lui. A acceptat să-mi acor-
de niște spațiu și pentru un timp 

m-am simțit eliberată, puteam în 
sfârșit să călătoresc singură, să-mi 
fac prieteni noi și să-mi fac amin-
tiri care nu îl includeau și pe el. 
Din când în când îmi aminteam 
de el și mă întrebam oare cum o 
mai duce, dar încercam să evit 
să mă gândesc prea mult la asta. 
Mi-a fost bineînțeles greu să mă 
despart de el și m-am simțit puțin 
vinovată de cum au degenerat lu-
crurile între noi dar… ce să-i faci?

Odată am avut impresia că 
l-am văzut într-o mulțime. Altă 
dată m-am holbat puțin la un 
cerșetor de la colțul străzii fiindcă 
mi s-a părut că recunosc ceva în 
chipul lui.

Apoi, într-o zi, am fost cu niș-
te prieteni să vedem un musical 
nou și, spre surprinderea mea, 
el era acolo – pe scenă! Nu știu 
cum dar nu am știut că devenise 
un superstar – și nu era vreo gre-
șeală, căci era chiar el acolo, cân-
tând, dansând și fiind atât de cool! 
Era incredibil de fermecător și de 
atractiv, dar în același timp cura-
jos, neconvențional și înțelegător.1

Privind filmul am fost copleșită 
de tot felul de emoții, unele noi, 
altele pe care le-am recunoscut 
din perioada anterioară a vieții 
mele împreună cu el. Se pare că nu 
l-am cunoscut așa de bine pe cât cre-
deam. Sau m-am schimbat eu?

Nu după mult timp ne-am re-
întâlnit. Bucuria lui de a mă re-
vedea și îmbrățișarea călduroasă 
și iubitoare au șters toate neînțe-
legerile din trecut și totul a prins 
dintr-o dată sens.

De atunci ne-am reînnoit rela-
ția și petrecem cât de mult timp 
putem împreună. Am început să 
gândesc din nou despre el că este 
cel mai distractiv, cel mai aventu-
ros și cel mai tandru. Încă avem 
urcușuri și coborâșuri în relația 
noastră dar acum nu îmi mai pot 
imagina o viață fără prietenul meu 
cel mai bun, Iisus!

Anna Perlini este cofon-
datoare a organizației 
umanitare Per un Mondo 
Migliore,2 activă în Bal-
cani din 1995. ■

1. Jesus Christ Superstar (Iisus Hristos 

Superstar). Norman Jewison, Universal 

Picture, 1973

2. http://www.perunmondomigliore.org

Fotografie de Dina Ellens
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UN OM 
între oameni

Părea ca o mică așe-
zare – rânduri de clădiri identice 
de o parte și grădiniţe de legume, 
bine îngrijite, de cealaltă. În depăr-
tare se vedea un teren de baschet, 
iar mai departe, un vânzător de 
legume.

Urcam drumul de ţară, în spa-
tele tatălui meu, care vorbea cu 
niște oameni. Grupuri mici se 
adunau în jurul nostru când tre-
ceam. Se holbau la noi și șopteau 
între ei. Nu știam ce spun, dar 
continuam să merg mai departe, 
încercând să nu trădez semne de 
teamă.

Îmi era frică? Bineînţeles! 
Aveam 15 ani, iar aceștia nu erau 
oameni obișnuiți și nici nu era o 
așezare obișnuită. Aceasta era în-
chisoarea naţională, acolo unde 
oamenii sunt închiși și uitaţi.

Eu și tata am mers până am 
ajuns la o mică capelă. Câţiva 
erau deja adunaţi înăuntru, așe-
zaţi pe bănci și așteptând un fel 
de spectacol. Era cald iar eu îmi 
doream să fiu acasă, să beau suc 
de portocale și să mă uit la televi-
zor, decât să încerc să evit tensiu-
nea momentului.

L-am ascultat pe tata vorbind 
deţinuţilor. Fost marinar, iar 
acum consilier spiritual, tata pu-
tea conversa ușor cu oricine, de la 
politician la drogat, și ne-a învă-
ţat și pe noi, copiii lui, să facem la 
fel. Dar nu-i puteam înţelege pa-
siunea care-l împingea să viziteze 
închisoarea săptămânal.

Părinţii mei erau mișcaţi de 
situaţia grea a altora. Familia 
noastră mare nu-și putea permi-
te decât strictul necesar și câteva 
obiecte mici de lux, însă când 
mama și tata vedeau nevoile alto-

ra, încercau mereu să-i ajute. Tata 
vorbea despre construirea unei 
școli duminicale pentru copiii de-
ţinuţilor. El spunea că va încerca 
să organizeze diferite concursuri 
sportive și ateliere meșteșugărești. 
Orice ar fi făcut, tata încerca me-
reu să o facă mai bine. Dacă era 
vorba de muncă, muncea și mai 
din greu.

Tata se întoarsese spre mine și 
îmi făcu semn să vin în faţă: „Aju-
tă-mă să cânt” mi-a spus el.

Am stat lângă el, în faţa deţi-
nuţilor. Ei au tăcut cu toţii, în aș-
teptare. Tata și-a scos bătrâna lui 
chitară, și-a atârnat-o cu cureaua 
pe umăr și a căutat prin cartea de 
cântece până ce a dat de cântecul 
la care se gândise. Tata nu era un 
muzician prea talentat, dar asta 
nu conta așa de mult. Tot ce fă-
cea, făcea cu suflet, și când erai 
lângă el, simţeai acest lucru. Câ-
teva acorduri au rupt tăcerea. A 
început să cânte:

Doamne, Dumnezeule,  
privesc și sunt uimit

De tot ce mâna  
Ta a înfăptuit.

Văd stelele, aud  
furtuna supărată,

Puterea Ta în  
univers se arată. …1. Matei 25:34-36,40

De Nyx Martinez
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Atunci mi-a făcut semn din 
ochi. Am cântat refrenul împre-
ună cu el, iar unii dintre bărbaţi 
mi-au urmat exemplul. Și-au în-
chis ochii, ca și cum l-ar fi văzut 
înaintea lor pe acest Dumnezeu 
minunat și iubitor, care condu-
ce întregul univers, dar în același 
timp dorește să fie în inima fiecă-
rui om.

Atunci sufletul meu îţi cântă,  
Mântuitorule, Doamne.

Ce mare ești, ce mare ești.

Apoi tata le-a citit din Biblie 
despre acest Dumnezeu și despre 
o astfel de dragoste – o dragoste 
cu o putere așa de mare încât să 
ierte orice păcat și să iubească ori-
ce păcătos.

În acea zi l-am înţeles puțin 
mai bine pe tata. Am înțeles că 
se simţea chemat să umble prin-
tre acești proscriși așa cum a făcut 
Hristos cu mii de ani înaintea lui. 
Nu avea nici o importanţă faptul 
că trecutul lor era condamnabil, 

iar viitorul neclar. Când îi privea, 
pe fiecare dintre ei, îi vedea ca pe 
niște fiinţe umane, creaţii unice și 
dragi lui Dumnezeu și dorea să le 
facă viaţa prezentă mai bună.

Anii au trecut. Cu timpul, 
multe din visele tatei au devenit 
realitate. A fost organizată liga 
sportivă; activităţile școlii dumi-
nicale erau conduse de către deţi-
nuţii înșiși. Ca rezultat al muncii 
tenace a tatălui meu de a sensibi-
liza opinia publică la nevoile ce-
lor din închisoare a crescut și nu-
mărul sponsorizărilor. Eforturile 
aparent nesemnificative ale tatei 
au pornit un efect în lanţ care a 
atins mii de inimi. Tatei i s-a dat 
permisiunea să intre în toate în-
chisorile din ţară și a călătorit în 
multe din aceste colţuri întuneca-
te, continuându-și misiunea lui de 
a aduce speranţă oamenilor. Dacă 
ar fi fost vreodată închis din cauza 
credinţei sale, glumea tata, s-ar fi 
simţit ca acasă.

Gândindu-mă la vieţile care 
s-au schimbat în bine ca rezultat 

al ajutorului dat de părinţii mei, 
oriunde s-au aflat ei, fie când o 
duceau bine, fie când aveau și ei 
nevoi, îmi amintește de un alt-
cineva care a umblat printre oa-
meni, Unul a cărui misiune, cu 
mult timp în urmă, a fost să aducă 
dragostea lui Dumnezeu în lume.

Iisus a spus: „Veniţi, binecu-
vântaţii Tatălui Meu de moșteniţi 
împărăţia, care v-a fost pregătită 
de la întemeierea lumii. Căci am 
fost flămând și Mi-aţi dat de mân-
cat; Mi-a fost sete și Mi-aţi dat de 
băut; am fost străin și M-aţi pri-
mit; am fost gol și M-aţi îmbrăcat; 
am fost bolnav și aţi venit să Mă 
vedeţi; am fost în temniţă și aţi 
venit pe la Mine… Ori de câte ori 
aţi făcut aceste lucruri unui din 
acești foarte neînsemnaţi fraţi ai 
Mei, Mie mi le-aţi făcut”.1

Nyx Martinez este reporter 
de călătorii și prezentatoare 
TV la Living Asia Channel. 
Urmărește călătoriile ei pe 
www.nyxmartinez.com. ■
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Dumnezeu nu te 
părăsește niciodată

Cu ceva ani în urmă, pe 
când eram încă nouă în munca 
misionară voluntară, m-am con-
fruntat cu o decizie importantă. 
Eram îngrijorată, îmi era teamă 
și m-am chinuit câteva zile bune 
cu acea decizie. În cele din urmă 
Dumnezeu mi-a răspuns dându-mi 
o ilustrare simplă.

Era imaginea unei fetițe care își 
ținea tatăl de mână în timp ce mer-
geau împreună. Tot timpul ei îi era 
frică și îi spunea tatei să o țină de 
mână: „Tati, te rog nu mă lăsa de 
mână!” Spunea asta din nou și din 
nou până când, în cele din urmă, 
tatăl se opri, îngenunche în fața ei 

și o privi direct în ochi. Cu o voce 
fermă dar iubitoare i-a spus că nu 
o va lăsa niciodată, că atâta timp 
cât ea dorește să stea aproape de el, 
el o va călăuzi și va merge alături 
de ea.

Atunci am înțeles și eu ideea 
și am luat decizia respectivă. De 
atunci am mai avut de luat multe 
alte decizii importante dar ori de 
câte ori mă tem de consecințe, să 
nu fac vreo greșeală, sau să nu o 
iau pe căi greșite, îmi amintesc de 
această ilustrare.

Viața este, bineînțeles, plină 
și de greșeli, iar uneori o luăm 
la dreapta când ar fi trebuit să o 
luăm la stânga și invers, însă pu-
tem întotdeauna să revenim lângă 

Dumnezeu și să ne regăsim calea. 
El a promis să nu ne lase și să nu ne 
părăsească niciodată.1

Pe cărările singuratice, acciden-
tate, de munte, El este cu noi. Prin 
deșert, când suntem însetați și sim-
țim uscăciunea vieții și ne întrebăm 
când (și dacă) vom găsi o oază, El 
ne aduce tot mai aproape cu fiecare 
pas. Când ne chinuim să ne croim 
calea prin mulțime și prin nebunia 
de zi cu zi a vieții și ne chinuim cu 
întrebări nesfârșite, cu oboseală și 
descurajare, El merge alături de noi 
și ne spune: Sunt aici. Vorbește cu 
Mine. Spune-Mi tot ce se întâmplă. 

Și vom cădea, vom greși și vom 
încurca lucrurile – așa cum au gre-
șit și mulți dintre ucenicii Lui și au 
căzut pe calea vieții lor. Va renunța 
El vreodată la noi?

Bineînțeles că nu. Nici nu-I 
trece prin mintea Lui iubitoare și 
iertătoare.

Atunci de ce ne îngrijorăm și ne 
temem? Indiferent de deciziile cu 
care m-am confruntat sau oricât de 
copleșitoare mi s-au părut ele, pot 
spune sincer că nu am regretat nici-
odată că L-am ținut pe El de mână!

Janet Kluck este blogger și 
mamă a 10 copii și trăiește 
în SUA. ■1. Vezi Evrei 13:5.

De Janet Kluck 
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REZERVAT  
PENTRU EL
De Virginia Brandt Berg, adaptat

Poți veni la Fiul lui Dumnezeu 
atunci când te simți singur rugân-
du-te această rugăciune simplă: „Îți 
mulțumesc Iisus pentru dragostea 
Ta şi pentru că m-ai salvat. Te rog să 
intri în viața mea şi să mă însoțeşti 
pe drumul vieții mele”.

Unii dintre cei mai 
singuri oameni sunt, de 
fapt, cei înconjurați de alți oameni 
dar care simt că nimeni nu-i înțeleg. 
– Adică nu îi înțeleg așa cum sunt 
cu adevărat. Ei tânjesc după cineva 
care să le împărtășească interesele și 
problemele, să îi înțeleagă. Dar este 
adevărat că nici chiar partenerul de 
viață, sau prietenul cel mai apropiat, 
nu te cunoaște cu adevărat, nu te 
înțelege complet, deoarece în fiecare 
viață există o ușă sau două închise 
prin care nu poți intra decât tu.

De ce avem această dorință pro-
fundă pentru înțelegere? De ce exis-
tă această tânjire intensă să avem pe 
cineva cu care să ne împărtășim bu-
curiile și triumfurile, durerile și eșecu-
rile? Realitatea este, de fapt, că, atunci 
când suntem pe culmile fericirii nu 

există nimeni care să poată simți exact 
ca noi, sau când suntem în adâncurile 
durerii, unele lacrimi ne curg întot-
deauna în singurătate. De ce?

Dumnezeu te-a creat pentru Sine 
și știe că tocmai acest sentiment de 
izolare, de a nu fi înțeles, te va apro-
pia de El. Dumnezeu Însuși este răs-
punsul și împlinirea. Și doar atunci 
când El îți împlinește acea dorință 
vei fi cu adevărat satisfăcut. El te-a 
făcut astfel, El te-a făcut pentru Sine 
și doar atunci când El îți va umple 
viața vei fi eliberat de acel sentiment 
de singurătate. El a pus un mic semn 
pe inima ta pe care scrie: „Rezervat 
pentru Mine”. El știe că atunci când 
nu găsim înțelegere umană o cău-
tăm în sfera divinului.

Dumnezeu este suficient de mare 
ca să umple orice suflet, iar El este 
tovărășia completă, prietenul perfect 
și ideal. Această lipsă pe care fiecare 
dintre noi o simțim la un moment 

dat, această insuficiență, este nevoia 
de Dumnezeu. El, cel care ne-a creat, 
este singurul care poate umple fiecare 
colțișor al vieții noastre. Nu trebuie 
să ne simțim singuri niciodată. Iisus 
a spus: „Nicidecum n-am să te las, cu 
niciun chip nu te voi părăsi, și iată că 
Eu sunt cu voi în toate zilele”.1 La-
să-L să intre în inima ta singuratică și 
să pună stăpânire pe ea și atunci vei 
putea spune, precum Iisus: „nu sunt 
singur, căci Tatăl este cu Mine”.2

Virginia Brandt Berg (1886-
1968) a fost evanghelistă și 
scriitoare americană. ■

1. Evrei 13:5; Matei 28:20

2. Ioan 16:32
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Subiecte de meditație 

Dragostea este precum un râu. 
Uneori curge mai puternic și are 
apă din abundență. Alteori deabia 
curge și vezi cum saltă peste pietre. 
Dar chiar și atunci când dragos-
tea seacă și își pierde cursul și stă 
aproape goală pe fundul nămolos, 
mai are de unde să vină din nou.

Ne reamintim cum Iisus a iubit, 
cum a iertat și cum le-a arătat oame-
nilor că Îi pasă de ei. Folosindu-L pe 
Iisus ca sursă a iubirii putem reum-
ple râul. Viața își găsește o dimensi-
une nouă în Hristos Iisus. El este o 
autoritate în materie de iubire. Iisus 
iubește atunci când este greu de iu-
bit. El iubește atunci când iubirea 
este respinsă. El iubește și când nu 
prea are sens să iubești. Iisus iubește 
și atunci când alții renunță. Iisus iu-
bește și atunci când alții sunt urâți. 
Iisus iubește și când alții sunt reci. 
Iisus iubește și când alții nu merită.

Și când simțim că dragostea a 
secat, apelăm la El și învățăm să 
iubim din nou. – Autor necunoscut

Nimic din ce ai face nu L-ar 
putea determina pe Dumnezeu să 
te iubească mai mult decât o face 
chiar acum: nici realizările mai 
mari, nici o frumusețe mai mare, 
nici o recunoaștere mai largă, nici 
chiar un nivel mai ridicat de spiri-
tualitate și de ascultare. Nimic din 
ce ai face vreodată nu L-ar putea 
determina pe Dumnezeu să te iu-
bească mai puțin: nici un păcat, 
nici un eșec, nici un sentiment de 
vinovăție, nici un regret. 
– John Ortberg (n. 1957)

Cine ne va despărţi pe noi de 
dragostea lui Hristos? Necazul, 
sau strâmtorarea, sau prigonirea, 
sau foametea, sau lipsa de îmbră-
căminte, sau primejdia, sau sabia? 
Totuși, în toate aceste lucruri, 
noi suntem mai mult decât biru-
itori, prin Acela care ne-a iubit. 
Căci sunt bine încredinţat că nici 
moartea, nici viaţa, nici îngerii, 
nici stăpânirile, nici puterile, nici 
lucrurile de acum, nici cele viitoa-
re, nici înălţimea, nici adâncimea, 
nicio altă făptură, nu vor fi în sta-
re să ne despartă de dragostea lui 
Dumnezeu care este în Iisus Hris-
tos, Domnul nostru. 
– Romani 8:35,37-39

Dragostea lui Dumnezeu este 
una din marile realități ale univer-
sului, un stâlp care susține speran-
ța întregii lumi. Însă este și un lu-
cru personal și intim. Dumnezeu 
nu iubește populații, ci indivizi. 
El nu iubește masele, ci oamenii. 
El ne iubește cu o dragoste imen-
să, care nu are nici început și nici 
sfârșit. – A. W. Tozer (1897-1963)

Dragostea lui Dumnezeu re-
flectă absoluturile Sale eterne. 
Dragostea lui Dumnezeu este 
eternă, așa cum este și El: mai du-
rabilă decât timpul, mai largă și 
mai adâncă decât dimensiunile in-
calculabile ale cosmosului. După 
cum ne-a spus El: „Te iubesc cu o 
iubire veșnică; de aceea îți păstrez 
bunătatea mea”.1 
– David Jeremiah (n. 1941) ■1. Ieremia 31:3

Caleidoscopul iubirii 
lui Dumnezeu
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Vedere 
din 

VERONA
De Anna Perlini

Eu m-am născut în orașul lui Romeo 
și al Julietei. În fiecare zi în drum spre școală tre-
ceam pe lângă faimosul balcon de unde Shakespeare 
a scris că Julieta își chema iubitul și unde el s-a urcat 
odată ținându-se de cosițele ei lungi de păr. Recent 
am revenit în Verona, în nordul Italiei, și am trecut 
din nou pe acolo – însă din cauza mulțimii de turiști 
mi-a fost aproape imposibil să mă apropii de faimosul 
balcon. Am observat că pereții erau plini de semnături 
și se pare că primăria trebuie să-i retencuiască în mod 
regulat, pentru ca și alți turiști să aibă șansa de a-și 
scrie numele pe ei. Pe acea stradă erau numeroase 
magazine ce vindeau suveniruri cu tema iubirii.

Nu știu ce ar gândi Shakespeare despre modul în 
care povestea sa a fost reimaginată și adaptată de ne-
numărate ori. Însă un lucru este sigur, că nu a fost 
niciodată mai faimoasă pentru că, de exemplu, ori de 
câte ori sunt întrebată de unde sunt, răspunsul meu 
provoacă zâmbete și priviri visătoare: Romeo și Julieta.

Când eram adolescentă, am fost și eu atrasă de po-
vestea tragică a lui Romeo și a Julietei și câțiva ani la 

rând am tânjit în secret ca și Romeo al meu să vină 
și să îmi împlinească toate dorințele, însă viața – și 
38 de ani de căsnicie, cu suișurile și coborâșurile ei – 
m-au învățat multe lecții.

Recent am dat peste un citat grozav: „Există o 
mare diferență între a te îndrăgosti de cineva și a iubi 
pe cineva. A te îndrăgosti se întâmplă pur și simplu. 
Dar ca să iubești pe cineva cu adevărat trebuie să 
transpiri, să suferi, să râzi, să stai treaz, să dăruiești 
din tine. Dragostea adevărată nu vine de la sine. Dra-
gostea adevărată trebuie să ți-o cultivi singur”.1

Ori cât de mult iubesc poveștile romantice am 
învățat că dragostea adevărată este cu totul diferită. 
Ea rezistă testului timpului, este despre a dărui și nu 
despre a primi și este, mai presus de orice, un anga-
jament. Înapoi la Shakespeare: „Cursul iubirii adevă-
rate nu este niciodată lin”.2 O adevărată provocare.

Anna Perlini este cofondatoare a 
organizației umanitare Per un Mondo 
Migliore,3 activă în Balcani din 1995. ■

1. F. Roversi

2. Visul unei nopți de vară

3. http://www.perunmondomigliore.org

12 13

http://www.perunmondomigliore.org


Fetița 
mea

De Beth Jordan

După cum probabil 
multe mămici la primul 
copil pot spune, nimic nu este 
mai interesant pentru mine decât 
să-mi observ fetița. Expresia feței ei, 
bucuria ochilor ei, curiozitatea ei – 
aproape orice face provoacă în mine 
acea dragoste maternă. Și, într-o zi 
minunată, am realizat că tot așa și 
Iisus, în dragostea Lui necondițio-
nată, mă privește pe mine.

Privind-o pe Ashley Elle a mea 
stând în capul patului și uitându-se 
la mine cu ochișorii ei albaștri stră-
lucitori, numai zâmbete, m-am gân-
dit: Cum aș putea să n-o iubesc? Bine-
înțeles că la cele șase luni ale ei este la 
fel de activă ca un cățeluș, uneori face 
mizerie, se supără, se scoală în mijlo-
cul nopții și vrea de mâncare când eu 
nu vreau altceva decât să dorm, dar, 
indiferent de ce face, nu pot să n-o iu-
besc și să n-am grijă de ea!

Apoi mi-am amintit de ziua 

precedentă, când m-am simțit la 
pământ și departe de Dumnezeu. 
Făcusem atâtea greșeli! Cu sigu-
ranță că Dumnezeu nu mă mai iu-
bea – sau cel puțin așa mi se părea 
mie. Dar când am privit în ochii 
bebelușului meu, El mi-a vorbit: 
„Cum pot să nu te iubesc? De ce aș 
dori să nu mai am grijă de tine? Tu 
ești bucuria inimii Mele. Desigur, 
nu ești perfectă și uneori încurci 
lucrurile, dar toate sunt parte din 
procesul de maturizare. Dragostea 
Mea pentru tine este constantă și 
neschimbată. Și, nu-ți fă griji, căci 
tu vei fi totdeauna fetița Mea!”

Beth Jordan trăiește în India 
împreună cu soțul ei și cei 
doi copii ai lor. Ei sunt fon-
datorii organizației Place 
for Change, care coordo-
nează programe voluntare 
în India, Nepal și Tailanda. ■

Dacă cineva simte nevoia de 
ceva măreț, ceva infinit, ceva care 
să-l ajute să conştientizeze pre-
zența lui Dumnezeu, nu trebuie 
să meargă prea departe. Cred că 
văd ceva mai profund, mai infinit 
şi mai etern decât oceanul în ex-
presia din ochii unui bebeluş tre-
zindu-se de dimineață gângurind 
sau râzând pentru că simte soare-
le strălucindu-i pe pătuț. 
– Vincent van Gogh (1853-1890)

Copiii tăi sunt cel mai mare 
dar pe care ți-l va da Dumnezeu 
vreodată, iar sufletele lor sunt 
cea mai mare responsabilitate 
pe care El ți-o va încredința. Pe-
trece timp cu ei, învață-i să aibă 
încredere în Dumnezeu. Fii un 
om în care ei pot avea încredere. 
La bătrânețe nimic altceva nu va 
conta mai mult. 

– Lisa Wingate
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BRAȚE 
ÎN JURUL 
MEU

Fericirea este compusă 
din multe lucruri: din zâm-
betul copilului, din strălucirile aurii 
ale soarelui de dimineață, din îmbră-
țișarea călduroasă a unui om drag, 
sănătate după boală. Însă asemenea 
fericire este tranzitorie: un copil 
nu zâmbește tot timpul, soarele de 
dimineață s-ar putea să fie acoperit 
de nori negri, o persoană dragă ne 
părăsește, boala s-ar putea să nu 
treacă. Există și o altfel de fericire, 
mai profundă și pentru totdeauna, 
iar aceasta este fericirea care ne vine 
în inimă atunci când înțelegem pro-
funzimea, adâncimea și înălțimea 
iubirii lui Dumnezeu pentru noi, o 
iubire întrupată în Fiul Său, Iisus.

Când Îl găsești pe Iisus îți dai 
seama că independent de slăbiciu-
nile tale, independent de incapa-
cităție tale, independent de dispe-
rarea ta există o putere din care te 
poți reîncărca, o speranță pe care te 

poți sprijini și o dragoste de care te 
poți bucura. Într-adevăr „ferice de 
poporul al cărui Dumnezeu este 
Domnul” – Psalmul 144:15

Dumnezeul cel Veșnic este un 
loc de adăpost și sub brațele Lui 
cele veșnice este un loc de scăpare. 
– Deuteronom 33:27

2
Priviți dragostea lui Dumne-

zeu. În toți anii care au trecut dra-
gostea Lui nu a dat greș niciodată. 
Când am căzut ne-a ridicat; când 
ne-am rătăcit ne-a chemat; când 
am leșinat ne-a revitalizat; când 
am păcătuit ne-a iertat; când am 
plâns ne-a mângâiat. În acele clipe 
de agonie, de îndoială și de dispe-
rare, ne-a fost tot ce era necesar. 
– Reverendul Canon Money, adaptat

2
Ajută-ne să nu uităm niciodată 

de dragostea ta, ci să o păstrăm cu 

noi orice am face, fie că dormim sau 
că suntem treji, fie că trăim sau că 
murim, sau că înviem pentru viața 
de apoi. Căci dragostea Ta este viața 
veșnică și odihna veșnică. Să nu lă-
săm flacăra ei să se stingă din inimi-
le noastre; să o lăsăm să strălucească 
și să lumineze, până când și sufletele 
noastre vor străluci în întregime și 
vor lumina cu lumina și cu căldura 
ei. – Rugăciunea lui Johann Arndt 
(1551-1621), adaptat

Abi May este scriitoare 
independentă și profesoară 
în Marea Britanie. 
Vizitează site-ul ei www.
abi.mayihelp.co.uk. Acest 
articol este extras din 
volumul ei de devoțiune 
zilnică intitulat Momente 
de dimineață  (Moments in 
the Morning), disponibilă pe 
www.amazon.co.uk. ■

Momente de liniște
De Abi May
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ÎNCEARCĂ-MĂ
Dacă nu Mă cunoști încă atunci vreau să îți fac o propunere: decât să încerci să Mă înțelegi de 

ce nu Mi-ai da mai bine o șansă ca să-ți arăt adevărul? Nu vorbesc aici doar despre bine și rău, 
sau despre sfaturi bune, ci despre adevărul supranatural. Mintea umană nu Mă poate înțelege în 
întregime. Trebuie să cauți și să înțelegi cu inima. De ce nu te-ai convinge singur că sunt real și că 
sunt „calea, adevărul și viața”, după cum le-am spus primilor Mei ucenici?1 De ce nu M-ai pune la 
încercare? Acceptă dragostea și prezența Mea în viața ta, iar apoi privește ce pot face pentru tine.

Aș putea fi cel mai apropiat prieten și confident. Odată ce M-ai chemat în viața ta, Eu nu te 
voi părăsi. Este un angajament solemn! Te voi iubi și voi avea mereu grijă de tine în ciuda tuturor 
lucrurilor, inclusiv a greșelilor și a dezamăgirilor tale.

Odată ce ai stabilit legătura personală cu Mine și trăiești după ceea ce am arătat în Biblie – în 
special în Evanghelii – vei descoperii adevăruri pure, dătătoare de viață. În acea carte există un 
mesaj special de la Mine pentru tine.

Tot ce trebuie să faci ca să începi să primești ceea ce Eu am să-ți ofer este să-ți deschizi inima și 
să Mă inviți înăuntru.

De la Iisus cu dragoste

1. Vezi Ioan 14:6.


