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N OTA  E D I TO RU LU I
sper an ța  cr e șt i n ului

Mulți privesc speranța ca pe o dorință, ceva de genul 
Sper că se va întâmpla ceva. Însă Biblia nu înțelege spe-
ranța în felul acesta. În Biblie cuvântul speranță este fo-
losit cu sensul de „așteptare încrezătoare și cu bucurie”.1

Poate că te aștepți să se întâmple niște lucruri bune, 
sau, așa cum fac eu uneori, ai tendința să speri că cele 

rele nu se vor întâmpla. În cazul meu, când se întâmplă lucruri mai puțin ideale, așa 
cum se întâmplă pentru oricine, îmi găsesc alinarea în afirmația: „Trebuie să crezi că 
Dumnezeu are viața ta sub control. Poate fi o perioadă dificilă, dar trebuie să crezi 
că Dumnezeu are un motiv și că va face ca toate să fie bine”.2

Această filozofie merge pentru dificultățile obișnuite ale vieții, dar s-ar putea să 
nu fie suficientă pentru necazurile mai mari cum ar fi diagnosticarea cu o boală 
incurabilă, sau pierderea casei sau a mijloacelor de subzistență. În cazul necazurilor 
serioase avem nevoie de o speranță mai serioasă, speranță ce o putem primi prin 
Iisus. Învierea Sa, pe care creștinii o comemorează în această perioadă, include pro-
misiunea vieții noastre veșnice împreună cu El. După cum spunea Regele David 
din vechime: „De aceea, mi se bucură inima și mi se înveselește limba; chiar și 
trupul mi se va odihni în nădejde [speranță]”.3

Iar între timp Iisus ne-a lăsat indicii despre cum dorește să ne călăuzească viețile:
„Cum M-a trimis pe Mine Tatăl, așa vă trimit și Eu pe voi”.4 El ne-a chemat să 

fim mâinile Sale, picioarele Sale, buzele Sale; să vindecăm pe cei cu inima zdrobită, 
să-i alinăm pe cei ce suferă, să-i hrănim pe cei flămânzi, să-i ridicăm pe cei a căror 
suflet a murit de disperare și de singurătate, să le redăm orbilor vederea dăruindu-le 
lumina lui Iisus, să împărtășim evanghelia cu cei săraci, să înlăturăm poverile grele 
și să-i eliberăm pe cei oprimați spiritual.5 „Fără plată ați primit, fără plată să dați”.6

Să-L punem pe Iisus în centrul sărbătorii noastre de Paști și să împărtășim 
cu oricine putem vestea bună a nașterii, a morții și a învierii Sale, ceea ce ne dă 
acea „așteptare încrezătoare” pentru o viață nouă pentru toți cei care vin la El.

Samuel Keating
Editor executiv

1. 2 Corinteni 1:7, traducere din engleză, versiunea AMP

2. Joel Osteen, n. 1963

3. Fapte 2:26

4. Ioan 20:21

5. Vezi Isaia 61:1-3

6. Matei 10:8
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1. http://butterflywebsite.com/discover/stories.cfm

2. Vezi Matei 7:7.
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O întâlnire  
cu un fluture

Căutând o scurtă poveste despre flu-
turi pentru un comerciant de antichități care 
colecționa fluturi rari am ajuns la un site1 cu multe 
povești despre aceste creaturi fascinante. 

Am fost uimit de numărul mare de povești de pe 
acest site – sute de situații – și m-a surprins impactul 
puternic pe care micul fluture l-a avut în viețile noas-
tre, ale muritorilor, de-a lungul anilor! Cu peste 2000 
de ani în urmă, grecii antici foloseau deja transforma-
rea fluturelui din cocon în adult ca metaforă pentru 
învierea și imortalitatea sufletului.

Ideea comună a acestor povestiri despre fluturi 
este despre cum i-au alinat aceste creaturi minunate 
pe oameni în momentele mai dificile din viețile lor. 
După ce am citit multe din aceste povestiri m-am în-
trebat dacă nu cumva fluturii ar putea să-și reverse 
magia și asupra mea. Treceam printr-o perioadă difi-
cilă și îi simțeam lipsa fiicei mele mai mari, care s-a 
dus cu șapte ani în urmă.

Într-o seară i-am cerut lui Dumnezeu să-mi trimi-
tă un fluture ca semn că ea este încă cu noi în spirit, 
dar apoi am uitat de asta. Totuși, în următoarea zi, 
în timp ce ne împachetam echipamentul și încărcam 

mașina ca să mergem pentru o activitate într-o zonă 
rurală îndepărtată, un fluture colorat a tot zburat 
prin preajma mea tot timpul. Mai târziu, pe când 
eram opriți la semafor, i-am menționat unui prieten 
despre acest lucru și un alt fluture a trecut prin fața 
parbrizului, ca și cum ar fi vrut să spună: Sunt încă 
cu tine.

Însă cea mai remarcabilă întâlnire cu un fluture a 
avut loc în ziua de Crăciun. În timp ce familia noas-
tră era adunată pe lângă brad și se deschideau cadou-
rile și ne bucuram de compania fiecăruia, un fluture 
a zburat prin cameră și s-a așezat în preajma luminii. 
A stat cu noi toată ziua și toată noaptea. În diminea-
ța următoare nu mai era, ca și cum își îndeplinise 
misiunea. Am fost cu toții încurajați și recunoscători 
pentru această vizită, simțind că este un semn care 
să ne amintească de ea în această perioadă specială.

Bineînțeles că încurajarea și alinarea noastră nu 
ar trebui să depindă de asemenea semne, însă putem 
totuși să le apreciem atunci când ele se întâmplă. Cu-
vântul lui Dumnezeu promite că dacă cerem, vom 
primi.2 Dacă ai nevoie de alinare sau de călăuzire în 
viață, Dumnezeu poate trimite mesageri sub diferite 
forme care să te ajute – cu sau fără aripi.

Curtis Peter van Gorder este scenarist și 
mim3 în Germania. ■

De Curtis Peter van Gorder
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cât de rea este situația, Dumnezeu va 
fi prezent ca să dea o mână de ajutor; 
tot ce trebuie să fac este să mă țin de 
El și de credința pe care am primit-o 
prin Cuvântul Său, ceea ce mă va 
proteja de îndoieli și de descurajare.

Dumnezeu a promis: „Toate lu-
crurile lucrează împreună spre bine-
le celor ce-L iubesc pe Dumnezeu”.1 
Mi-a luat ceva timp să îmi dau sea-
ma că acest verset nu spune „Toate 
lucrurile sunt întotdeauna bune” 
ci „Toate lucrurile lucrează spre 
bine”. Pentru mine asta înseamnă 
că deși ni se întâmplă și lucruri rele, 
Dumnezeu le include în povestea 
vieții noastre ca să aducă ceva bun 
pentru noi, fie acum, fie în eterni-
tate. Când accept această abordare 
îmi dau seama că nu pot să-I mul-

personalități exemplare nu au ajuns 
atât de plini de credință și atât de 
pozitivi datorită unei vieți ușoare. 
Mulți au adoptat această atitudine 
tocmai ca să poată face față situații-
lor dificile și uneori dureroase, care le 
frângeau inimile, și au ales să aștepte 
să vadă cum le va rezolva Dumnezeu 
situația, chiar dacă lucrul acesta a 
durat uneori destul de mult.

Poate au avut probleme de sănă-
tate sau și-au văzut copiii confrun-
tându-se la nesfârșit cu o boală sau 
poate au pierdut pe cineva drag. Ori-
care ar fi fost situația, acești oameni 
plini de credință au ajuns la final să 
fie mai puternici, mai curajoși și mai 
miloși. Îmi scot pălăria în fața lor. Ei 
au dat viață și sens cuvântului cre-
dință și mi-au arătat că indiferent de 

Unor oameni le stă în 
fire să aibă credință și 
încredere în Dumnezeu. 
Ei văd cumva binele în oamenii și 
situațiile dificile. Pentru ei paharul 
este întotdeauna pe jumătate plin. 
Pe ei îi vei auzi de obicei spunând: 
„Dumnezeu ne va da cele necesare” 
și „Nu te îngrijora, lucrurile se vor 
aranja”. Când întâlnești pentru 
prima oară un asemenea om te gân-
dești că probabil a avut o viață destul 
de ușoară – cu puține probleme și în 
care totul îi mergea așa cum trebuie.

S-ar putea să te surprindă însă să 
descoperi că oamenii cu asemenea 

Să ai credință  
în credință

De Tina Kapp

1. Romani 8:28

2. Psalmul 86:10-13

3. www.just1thing.com
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țumesc pentru tot binele din viața 
mea și apoi să dau vina pe El pentru 
lucrurile rele. Trebuie să am încrede-
re în El și când trec prin cele rele și să 
fiu complet încrezător că El va face 
ca dificultățile mele să se transforme 
în ceva bun, sau că prin ele să aducă 
ceva bun în viața mea.

Biblia este plină de exemple ale 
acestui principiu pentru că, cred 
eu, Dumnezeu dorește să înțelegem 
bine lucrul acesta. 

Regele David este unul dintre 
preferații mei. Imaginează-ți puțin 
că planul vieții tale era să fii un păs-
tor, ceea ce, după vasta mea experi-
ență cu păstoritul (și imaginația mea 
vie) implică să păzești oile cum pasc 
ore întregi, să te lupți cu diferite ani-
male sălbatice care ți-ar putea pune 
în pericol viața și să îți omori tim-
pul cântând la harfă. Apoi, dintr-o 
dată, ești lovit din plin: ești uns rege; 
ucizi un uriaș în fața a două armate, 
a regelui și a fraților tăi mai mari; și 
devii prietenul cel mai bun al moște-
nitorului tronului. În acel moment, 
dacă David ar fi fost de genul care să 
spună Da, Dumnezeu este măreț i-ar 
fi fost ușor să spună asta.

Însă mai târziu realitatea l-a lovit 
puternic când aproape a pierdut îm-

părăția (de fapt a pierdut-o de mai 
multe ori) când propriul fiu l-a tră-
dat și a trebuit să înfrunte pedepsele 
lui Dumnezeu pentru niște decizii 
serioase greșite. Când, după aceea, 
l-a slăvit pe Dumnezeu știa exact ce 
însemna să aibă încredere în Dum-
nezeu la bine și la greu.

Am citit pasajul unde Regele Da-
vid îi spune lui Dumnezeu: „Căci 
Tu ești mare și faci minuni, numai 
Tu ești Dumnezeu. Te voi lăuda din 
toată inima mea, Doamne Dumne-
zeul meu, și voi preamări Numele 
Tău în veci! Căci mare este bunăta-
tea Ta faţă de mine, și Tu îmi izbă-
vești sufletul din adânca locuinţă a 
morţilor”.2 În acel psalm el se roagă 
cu disperare din nou ca Dumnezeu 
să-l scape de dușmanii lui, însă în 
același timp știe și se încrede în pro-
tecția și în grija lui Dumnezeu, încât 
credința lui nu se clatină și este mai 
puternică ca oricând.

În Biblie credința este comparată 
cu aurul. Și, precum aurul, credința 
are o valuare mare. Credința care 
slăbește atunci când este testată ar 
fi precum niște bani cu puțină, sau 
fără valoare, ceea ce ar însemna că 
sunt destul de nefolositori. Însă pre-
cum aurul, credința este prețioasă, 

este rară, scumpă și durează o viață.
Pot privi și eu în viața mea 

la câteva situații care nu au fost 
ușoare, sau pe care cu siguranță nu 
aș dori să le retrăiesc, dar îmi dau 
seama că dacă nu aș fi trecut prin 
acele momente grele aș fi pierdut 
unele din lucrurile minunate pe 
care le-am câștigat prin ele. Rea-
lizând și trăind lucrul acesta mi-a 
întărit credința și m-a convins că 
indiferent de ce furtuni emoționa-
le trăiesc, știu că Iisus este în spa-
tele lor, așteptând să strălucească 
și să-mi dea exact ce am nevoie ca 
să merg mai departe cu eleganță 
și putere, pregătit să înfrunt orice 
altceva îmi va aduce viața în cale.

Tina Kapp este dansatoare, 
prezentatoare și scriitoare 
liber-profesionistă în Africa 
de Sud. Ea conduce o firmă 
de organizare de petreceri 
care ajută la strângerea de 
fonduri pentru caritate și 
pentru proiecte misionare. 
Acest articol a fost adaptat 
după o postare de pe site-ul 
Just1Thing,3 un site creștin 
destinat modelării caracte-
rului tinerilor. ■
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SPERANȚA ȘI 
COPACUL VIEȚII

Era un bărbat înalt, 
bronzat și cam deșirat, de vreo 
60 de ani – mai în vârstă decât 
majoritatea vânzătorilor de fructe 
și legume din piață – și își saluta 
toți clienții cu un zâmbet larg.

Într-o dimineață călduroasă de 
iulie, când m-am apropiat de stan-
dul lui, am fost surprinsă să văd că 
avea un guler cervical de protecție 
în jurul gâtului. Era de la bărbie 
până la umeri și deși nu se plângea 
de el, i se putea citi în ochi cât îi 
era de incomod. Mi-a explicat că 
avusese un accident de mașină și 
că acum își revenea după operație.

Era mijlocul verii în Taiwan, 
iar nivelul umidității și al tempe-
raturii atingea cote greu de supor-
tat. Îmi părea rău de el că trebuia 
să suporte acel guler de plastic și 
pânză în căldura înăbușitoare a 
pieței deschise. El mi-a văzut în-
grijorarea și mi-a zâmbit. „Va fi 
mai bine. Toate rănile se vindecă 
și nu te ajută cu nimic dacă te vaiți 

că îți este greu”. Apoi i-am plătit 
pentru cumpărături și am promis 
că mă voi ruga pentru el. 

Peste două săptămâni, când 
l-am văzut din nou, mai avea încă 
gulerul dar și zâmbetul.

„Vă doare tare?” l-am întrebat. 
„Cred că gulerul este foarte ne-
plăcut!”

„Mă doare și este foarte țea-
păn”, răspunse el, „dar mă ajută să 
mă gândesc la ziua minunată când 
toate astea se vor sfârși și când voi 
putea să mă mișc din nou liber. Mă 
ajută foarte mult să sper la ceva!”

Cu timpul acea „zi minunată” 
părea să nu mai vină. Prietenul meu 
nu s-a făcut bine atât de repede pe 
cât anticipase și a trebuit să poarte 
gulerul ortopedic mai bine de o 
lună. Însă se ținea de speranța lui 
și refuza să dispere, chiar și atunci 
când se chinuia să-și mențină afa-
cerea în timp ce urma tratamentul.

Într-un final a venit și ziua în 
care a fost eliberat din încorseta-
re.  Avea o cicatrice roșie mare și 
vizibilă pe gât dar își ținea capul 
sus, fără urmă de stânjeneală și le 
spunea tuturor cât de bucuros era 

că scăpase de acel guler. Bucuria 
lui mi-a reamintit de versetul: „O 
nădejde amânată îmbolnăvește 
inima, dar o dorinţă împlinită este 
un pom de viaţă”.1

Prietenul meu este o mărturie 
a ceea ce Pavel numește „tăria nă-
dejdii” – puterea speranței.2 Spe-
ranța lui nu a fost o dorință vagă 
sau un idealism rupt de realitate. 
A fost să aleagă să creadă că nici 
o durere nu ține la nesfârșit și că 
toate rănile se vindecă. Nu conta 
cât de mult ar fi durat sau cât de 
dificil ar fi fost procesul de vinde-
care; ceea ce a contat a fost să-și 
mențină optimismul și să se țină 
de promisiunea unui viitor mai 
bun. Exemplul lui mă ajută și pe 
mine să înfrunt furtunile vieții și 
să nu renunț atunci când totul 
pare neclar. Mă voi ține de Cel în 
care mi-am pus speranța „ca o an-
coră a sufletului, o nădejde tare și 
neclintită”.3

Elsa Sichrovsky este 
scriitoare liber-
profesionistă. Ea trăiește 
cu familia ei în Taiwan. ■

1. Proverbe 13:12

2. 1 Tesaloniceni 1:3

3. Evrei 6:19

De Elsa Sichrovsky
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1. Vezi Jov 22:27.

2. Vezi Evrei 4:12.

3. Vezi Psalmul 147:3.

4. Vezi Evrei 11:6.

Dragă Bill
De Iris Richard

Eu și Bill suntem prieteni vechi. Recent când ne-am întâlnit la o cafea mi-a 
povestit despre greutățile lui. Soția lui s-a îmbolnăvit grav și acum zace în pat, iar el se 
chinuie să aibă grijă de ea. În același timp este copleșit de solicitările de la locul de muncă și 
de frica de a nu-și pierde slujba. Acestea au dus la o criză în credința lui. Nu demult m-am 
confruntat și eu cu emoții similare. Ne-am rugat împreună, dar mai târziu am simțit că am 
mai multe să-i împărtășesc și i-am scris scrisoarea de mai jos.

Dragă Bill,
Mi-a făcut plăcere să te revăd deşi m-a întristat să aud că ai probleme. Recent am trecut şi eu 

prin dificultăți. Poate că ceea ce m-a ajutat pe mine te va ajuta şi pe tine.
Când m-am îndepărat de Dumnezeu a trebuit să mă liniştesc – cum ar fi dimineața, când se 

aud doar păsările ciripind, sau în liniştea nopții, când toată agitația zilei s-a încheiat – şi să-mi 
calmez mintea ca să pot auzi din nou clar vocea lui Dumnezeu.

M-a ajutat de asemenea să vorbesc cu un prieten de încredere despre dificultățile mele. Am 
învățat să nu mă tem de lacrimi.

A făcut minuni pentru mine şi când am citit materiale de hrană spirituală şi am găsit pasaje 
care mi-au vorbit în mod personal. Tot căutând speranța, în cele din urmă speranța a încolțit.

Chiar şi motivele mărunte de recunoştință au ținut vocile sâcâitoare de negativism şi mizerie 
departe şi m-au ajutat să deschid uşa pentru a-mi recâştiga credința.

De atunci mi-am luat câteva angajamente:
Când sunt prea obosită ca să mă rog, mă rog oricum – încrezătoare că Dumnezeu va auzi 

cererea mea.1

Când sunt prea ostenită ca să citesc Biblia, o citesc oricum – Cuvântul lui Dumnezeu este viu 
şi puternic.2

Când sunt prea nerăbdătoare ca să-mi găsesc liniştea interioară, o caut oricum – amintin-
du-mi că Dumnezeu vindecă inimile frânte.3

Când sunt tristă şi descurajată, privesc în sus oricum – încrezătoare că ceața se va ridica, căci 
Dumnezeu îi răsplăteşte pe cei ce-L caută.4

Ca să închei această scrisoare, dragă Bill, îți doresc toate cele bune şi îți promit că mă voi ruga 
în fiecare zi pentru tine.

Prietena ta,
Iris
 

Iris Richard este consilieră în Kenia, unde este activă 
în comunitate și în muncă voluntară din 1995. ■
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CEA MAI BUNĂ  
PICTURĂ A LUMII
De Marie Boisjoly

Într-una din serile trecute am urmă-
rit un documentar fascinant despre faimoasa 
frescă Învierea Domnului, de Piero della Francesca, 
pictată în jurul anului 1463 în Toscana, Italia. Iisus 
este în centrul compoziției, ilustrat în momentul învi-
erii Sale. El se ridică deasupra celor patru soldați care 
dorm la mormântul Său, ilustrând diferența dintre 
specia umană și cea divină. Simbolismul continuă și 
în fundal. De o parte a lui Iisus se văd copaci bătrâni, 
morți, fără frunze; de partea cealaltă copacii sunt 
tineri și plini de viață, reamintindu-ne că învierea lui 
Hristos din morți înseamnă viața veșnică pentru toți 
cei care își pun speranța în El – „Pentru că Eu trăiesc 
și voi veți trăi”.1 Aldous Huxley descrie capodopera ca 
fiind „cea mai bună pictură a lumii” însă ceea ce mi-a 
atras mie mai mult atenția a fost povestea păstrării ei 
în timpul celui De-al doilea Război Mondial.

Pe la sfârșitul războiului Aliații se luptau să alun-
ge ocupația germană din Toscana. Armata britanică 
ajunge pe dealurile de lângă Sansepolcro, acolo unde 
se găsește clădirea în care este fresca Învierea Domnu-
lui, cu ordine de a începe imediat bombardamentele.

În acel moment ofițerul artileriei britanice, Tony 
Clarke, își amintește de eseul lui Huxley, din 1925, 
în care descrie pictura și se confruntă cu o dilemă. 
În cele din urmă, când își dă seama că pictura despre 
care citise se afla în orașul de la poalele dealului, acest 
iubitor de artă decide să nu mai respecte ordinele pri-
mite – riscând curtea marțială – și, în final, nu ordo-
nă trupelor sale să tragă.

Apoi au aflat că trupele germane părăsiseră deja 
Sansepolcro așa că trupele britanice au putut intra 
pașnic în oraș în ziua următoare. Atât orașul cât și 

pictura au supraviețuit nevătămate, datorând asta 
hotărârii lui Tony Clarke și a unei propoziții dintr-o 
carte. În semn de apreciere că le-a salvat orașul de la 
distrugere, locuitorii din Sansepolcro au numit mai 
târziu o stradă cu numele lui.

Nu știu dacă ofițerul respectiv era creștin, și nici 
Huxley, scriitorul satiric. Totuși cuvintele și faptele 
lor au ajutat la păstrarea acestei portretizări a învierii 
lui Iisus ca pe o mărturie pentru generațiile urmă-
toare. Pentru mine este ca o dovadă vie a intervenției 
divine în cele mai neobișnuite circumstanțe. Doar 
câteva cuvinte reamintite la momentul potrivit pot fi 
folosite de Dumnezeu pentru a răspunde la rugăciu-
nile copiilor Săi aflați în nevoie de protecție.

Marie Boisjoly practică terapia prin râs și 
este directoarea organizației „Coloreando 
el Mundo” (Colorând lumea), ce prezintă 
spectacole interactive de clovni și de păpuși 
animate în Mexic. ■1. Ioan 14:19
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Era gol, au spus ei. Ușa era 
deschisă iar mormântul era gol. 
Ar mai fi fost multe de spus, însă 
asta a fost suficient ca cei doi să 
pornească în grabă traversând 
orașul.

Și au mers pe drumul întu-
necat, pe cât de repede îi puteau 
duce picioarele. Primele raze ale 
soarelui de-abia începeau să lu-
mineze cerul. 

Îl înmormântaseră cu doar 
trei zile în urmă. Ce altceva să 
mai facă cu trupul Lui? Oare nu 
Îl bătuseră destul cât era în viață?

Petru încă își amintea cum 
L-au biciuit soldații, cu mult pes-
te limita suportării umane. Iar El 
i-a lăsat să o facă.

Iisus i-ar fi putut opri. Dar de 
ce i-a lăsat? A spus că ar fi putut 

chema legiuni de îngeri ca să Îl 
protejeze. De ce nu a făcut-o?

Lui Petru i-a venit în minte un 
gând. Era ceva din profetul Isaia: 
„El era străpuns pentru păcatele 
noastre, zdrobit pentru fărădele-
gile noastre. Pedeapsa care ne dă 
pacea a căzut peste El, și prin ră-
nile Lui suntem tămăduiţi”.1

El a făcut-o pentru noi.
Mormântul deschis se vedea 

în față. Ioan ajunsese deja acolo 
și se uita înăuntru.

Petru încetini ritmul în timp 
ce se apropia. Soarele începea să 
se zărească de după colina din 
spatele lor. Ziua începuse.

Intră, iar Ioan îl urmă îndea-
proape. Mormântul era gol. Pân-
zele folosite pentru a înveli trupul 
erau pe jos, iar cea care învelise 
capul Domnului era împăturită 
cu grijă și pusă în apropiere.

Trupul dispăruse. Fusese luat.

„Cine, ce…?” Ioan era fără cu-
vinte. În final vorbi: „Unde L-au 
dus?”

Nu a primit nici un răspuns, 
doar tăcere. Atmosfera era electri-
că. Ceva le scăpa din vedere. Ceva 
important.

Au așteptat acolo pentru câ-
teva minute. Apoi un gând reve-
lator i-a luminat, precum soarele 
de dimineață. Iisus vorbise despre 
asta. Pe atunci ei nu L-au înțeles, 
însă acum avea perfect sens.

„Căci [Fiul Omului] va fi dat 
în mâna Neamurilor; Îl vor bat-
jocori, Îl vor ocărî, Îl vor scuipa; 
și, după ce-L vor bate cu nuiele, Îl 
vor omorî, dar a treia zi va învia”.2

Toate cele patru Evanghelii 
relatează povestea învierii 
lui Iisus din morți. Acest 
articol este o adaptare a 
acestor relatări. ■ 

ÎN ZIUA A TREIA

Eu sunt Învierea şi Viaţa. Cine crede 
în Mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. 
Şi oricine trăieşte şi crede în Mine nu 
va muri niciodată. – Iisus, Ioan 11:25-26

Nu este aici, a înviat. – Matei 28:6

1. Isaia 53:5

2. Luca 18:32-33

De Dan Johnston
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MINUNILE 
PAȘTELUI
În această perioadă a 

anului noi sărbătorim esența cre-
dinței noastre creștine – învierea 
lui Iisus. Este tema centrală a 
evangheliei, elementul cheie care 
dovedește validitatea a tot ceea 
ce a propovăduit Iisus. Învierea 
ne spune că Iisus este Fiul lui 
Dumnezeu; că noi, prin credință, 
avem mântuire și iertare, că sun-
tem copiii lui Dumnezeu și că vom 
fi cu El pe veci în Rai. 

Apostolul Pavel a spus că dacă 
Iisus nu ar fi înviat din morți 
atunci mesajul creștinismului ar fi 
fost fără fundament, iar credința 
celor care cred ar fi fost fără valoa-
re.1 Însă tot așa cum le-a spus în-
gerul femeilor venite la mormânt, 
Iisus a înviat din morți, exact așa 

cum spusese că se va întâmpla. Acest 
lucru adeverește credința noastră. Ii-
sus este viu! El trăiește! Și pentru că 
El trăiește, vom trăi și noi.

Un sentiment nou de uimire 
Iisus s-a ridicat din mormânt, a 

cucerit moartea și astfel ne-a eliberat 
de lanțurile acestei vieți. Deși trăim 
momentan într-o lume frântă avem 
promisiunea unei lumi perfecte ce 
va veni. Deși suferim azi de durere 
și dezamăgire, lacrimile și temerile 
noastre vor fi șterse pentru totdeau-
na în viața noastră de după aceasta.2 
Deși ne chinuim uneori cu tristețea, 
teama, confuzia și incertitudinea, 
când ne vom alătura Lui și vom fi în 
prezența Lui în Rai, vom cunoaște o 
bucurie negrăită.

Lucrul acesta este posibil deoare-
ce Dumnezeu, care ne iubește foar-
te mult și dorește să avem o legătură 
profundă cu El, a făcut un plan prin 
care noi putem deveni copii ai Săi. 

Acest plan necesită ca Dumnezeu 
să intre în lumea aceasta printr-o 
naștere miraculoasă, iar după ce 
va trăi printre noi și își va da viața 
pentru noi pe cruce, să se ridice 
din morți. Odată ce acest plan este 
realizat, noi putem avea acea rela-
ție cu El după cum fusese intenți-
onat la crearea noastră – atât acum 
cât și pentru totdeauna.

Este extraordinar că Dumne-
zeu a făcut posibil să avem chiar 
acum prezența Sa în viețile noas-
tre și să putem trăi și în eternitate 
în prezența Lui. Răspunsul potri-
vit din partea noastră ar fi de re-
cunoștință, de slavă, de închinare 
și de adorare eternă, căci ne-a fost 
dat cel mai de preț dar posibil.

Sporirea încrederii de 
a trăi

Dacă ne gândim la ceea ce a 
însemnat învierea lui Iisus, dacă 
medităm asupra acestui fapt și 

1. Vezi 1 Corinteni 15:12-20.

2. Vezi Apocalipsa 21:4.

3. Marcu 16:15

4. Ioan 3:16.

De Peter Amsterdam, adaptat
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apreciem ceea ce aceasta a reali-
zat și cum ne-a schimbat viețile 
pentru totdeauna, putem câștiga 
mai multă credință pentru fieca-
re aspect al vieții noastre. Iisus nu 
numai că a înviat din morți dar ne 
și ajută să ne depășim fundăturile, 
uscăciunile și greutățile din viețile 
noastre.

Uneori ne resemnăm în fața 
unor situații deoarece credem că 
nu există speranță pentru vreo 
schimbare, că lucrurile sunt așa 
cum sunt și că trebuie pur și sim-
plu să le suportăm. Însă Dum-
nezeu este specialist în schimba-
rea lucrurilor, în a aduce la viață 
inimi, relații sau situații aparent 
„moarte”. Poate ești și tu într-o 
situație pe care nu o poți controla 
sau pentru care ți-ai pierdut spe-
ranța, însă nu există situație pe 
care Iisus să nu o poată controla; 
puterea Sa este nelimitată. Când 
Iisus a fost pe pământ, a făcut de 

multe ori imposibilul. A înmulțit 
pâinile și peștii, a mers pe apă, a 
vindecat oameni paralizați și a re-
dat vederea orbilor. Chiar și cei 
morți au fost înviați.

Un angajament reînnoit 
de a răspândi Evanghelia

Venirea lui Iisus pe pământ, 
moartea Sa pe cruce și învierea 
Sa au schimbat pentru totdeauna 
cursul istoriei. Aceste lucruri ne-au 
adus fiecăruia dintre noi ocazia de 
a-L accepta pe Iisus și de a face par-
te din familia lui Dumnezeu.

Când Iisus le-a spus ucenicilor 
„[să propovăduiască] Evanghelia 
la orice făptură”3 prin aceasta El 
a arătat că dorește ca fiecare băr-
bat, femeie și copil să aibă ocazia 
să devină parte din familia Sa, să 
fie salvat de păcate și să primească 
iertarea Sa și împăcarea lui cu El. 
Oricine a primit deja darul Său mi-
nunat, oricine știe ce înseamnă să 

trăiești în familia lui Dumnezeu, 
să fii iertat de păcate și să ai în tine 
Duhul lui Dumnezeu, va dori în 
mod firesc să împartă lucrul acesta 
și cu alții.

Noi, cei care credem în înviere, 
am fost salvați prin înviere și vom 
trăi o înviere a noastră proprie, ar 
trebui ca în această perioadă în 
care sărbătorim învierea Fiului lui 
Dumnezeu să ne reamintim că noi 
suntem cei care ar trebui să adu-
cem mesajul învierii lui Hristos ce-
lor care nu au auzit încă că „atât de 
mult a iubit Dumnezeu lumea că a 
dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 
oricine crede în El să nu piară ci să 
aibă viața veșnică”.4

Peter Amsterdam și soția 
sa, Maria Fontaine, sunt 
directorii organizației 
The Family International, 
o comunitate creștină de 
credință. ■

S-a întâmplat un uimitor și măreț paradox când moartea pe care 
au crezut că I-o cauzează, pe cât de dezonorantă și de rușinoasă, a 
devenit monumentul glorios care celebrează înfrângerea morții. 
– Atanasiu de Alexandria (296-373)

10 11



Nu te lăsa pradă disperă-
rii. Noi suntem oamenii Paștelui 
iar cântecul nostru este „Aleluia”. 
– Papa Ioan Paul II (1920-2005)

2
Un om care s-a oferit complet 

și inocent pe sine drept sacrificiu 
pentru binele celorlalți, inclusiv al 
dușmanilor săi, și a devenit prețul 
de răscumpărare al lumii. Este ati-
tudinea perfectă. 
– Mahatma Gandhi (1869-1948)

2
Speranța creștină este credința 

care privește înainte spre împlinirea 
promisiunilor lui Dumnezeu. Spe-
ranța creștină este o certitudine, ga-
rantată de Dumnezeu Însuși. Spe-
ranța creștină exprimă siguranța cu 
care în fiecare zi a vieții sale și în fi-
ecare moment după aceea, creștinul 
poate spune în adevăr, bazându-se 
pe angajamentul lui Dumnezeu, că 
va avea parte și de ce-i mai bine. 
– Adaptat după Jim Pacher (n. 1926)

Ceea ce se întâmplă când un 
creștin moare nu este o chesti-
une de speculație ci de certitu-
dine bazată pe adevăr. În istorie 
s-a întâmpat ceva extraordinar 
ce a trecut subiectul vieții după 
moarte de la supoziție la fapt. 
Pavel a afirmat deschis și clar 
motivul convingerii sale: „Și 
știm că Cel ce a înviat pe Dom-
nul Iisus ne va învia și pe noi 
împreună cu Iisus și ne va face să 
ne înfăţișăm împreună cu voi”.1 
Învierea lui Iisus Hristos este un 
precedent pentru învierea tutu-
ror celor ce sunt în Hristos. Cu 
alte cuvinte, învierea noastră vii-
toare se bazează pe caracterul is-
toric al învierii lui Hristos. Învi-
erea lui Iisus Hristos nu este un 
eveniment minor, ci central și 
crucial pentru credința creștină. 
… Faptul că Iisus este viu și că 
își găsește casă în noi ne schimbă 
nu doar perspectiva pentru viața 
viitoare cât și pentru viața pre-
zentă, deoarece până nu suntem 

pregătiți să ne confruntăm cu 
moartea nu știm cum să trăim 
liber. Credința creștină nu este 
despre a scăpa de anumite situ-
ații, ci despre a trăi aici și acum 
în dragostea, tăria și înțelepciu-
nea prezenței lui Hristos în noi. 
Astfel avem siguranța Celui care 
a înviat din morți ridicându-ne 
și pe noi la căminul nostru etern 
alături de El. 
– Charles Price

2
Nici un tabloid nu va publica 

știrea uimitoare că trupul mumi-
fiat al lui Iisus din Nazaret a fost 
descoperit în vechiul Ierusalim. 
Creștinii nu au îmbălsămat 
meticulos trupul acesta într-un 
sicriu de sticlă pentru a fi vene-
rat. Slavă Domnului, noi avem 
un mormânt gol. Ceea ce pro-
clamă mormântul gol este că viața 
noastră nu se oprește odată cu 
moartea. Moartea nu este un zid, 
ci o ușă. 
– Peter Marshall (1902-1949) ■1. 2 Corinteni 4:14

Oamenii 
Paștelui
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M A I  M U L T   
D E C Â T  O 
D O R I N Ț Ă

De Sukanya Kumar-Sinha

Aveam opt ani când mi-am pierdut 
bunicul în vârstă de 65 de ani. Familia mea 
este foarte unită și a fost o mare lovitură pentru noi toți.

Îmi amintesc sărutând obrazul rece al bunicului și 
luându-mi la revedere. Însă ceva în mine îmi spunea 
că aceasta nu era o despărțire permanentă. Am avut 
tot timpul o speranță puternică că într-o zi vom fi din 
nou împreună. De fiecare dată când mergeam la cimi-
tir plângeam că nu îl puteam vedea, că nu îl puteam 
atinge și că nu puteam vorbi cu el; însă adânc în sufle-
tul meu aveam o certitudine că îl voi revedea. În aștep-
tarea acelei clipe mă gândeam ceva de genul: Când îl 
voi vedea pe bunicul din nou îl voi întreba despre când a 
fost fugătit de o bandă de hoți înarmați, sau Când îl voi 
vedea din nou pe bunicul îl voi certa că nu și-a făcut la 
timp acea operație la rinichi. Însă pe măsură ce creșteam 
am început să mă obișnuiesc cu absența lui.

După moartea bunicului, bunica mea a fost centrul 
familiei noastre mari, iar acum și ea a plecat. După ce a 
murit ea, ceea ce s-a întâmplat nu demult, când ne-am 
adunat să îi facem curat în casă, am mângâiat cu mâna 
plapuma patului ei și nu am putut să-mi stăpânesc la-
crimile. În biserică mă uitam mereu către locul unde 

stătea ea de obicei și Îl întrebam pe Iisus De ce?
Cu trecerea săptămânilor durerea s-a mai atenuat însă 

era încă în mine. Până când, într-o zi, m-am surprins gân-
dindu-mă ceva de genul: Când o voi vedea din nou pe bu-
nica îi voi spune cât de mult ne lipsește tuturor. Îi voi da acea 
îmbrățișare pe care nu am putut să i-o dau la spital…

Și atunci am înțeles că promisiunea vieții veșnice este 
potrivită nu numai pentru dorința copilărească a unei 
fetițe de opt ani, ci ca o mângâiere pentru întreaga viață. 
Noi, creștinii, avem o speranță și o credință nepieritoare 
că moartea nu este sfârșitul. Dumnezeu L-a trimis pe 
Fiul Său, pe Iisus, pe pământ ca noi să avem viața vieș-
nică împreună cu El. Tot ce avem nevoie este o credință 
copilărească să credem în promisiunea Sa.

Nu știu exact cum vor continua în Rai legăturile dintre 
oameni, legături de care ne bucurăm atât de mult pe pă-
mânt, însă știu că ne așteaptă viața veșnică cu Dumnezeu. 
Moartea este ușa prin care trecem ca să ajungem la ea.

Sukanya Kumar-Sinha citește revista Activated 
(după care se traduce revista ContactS) în India. 
Ea trăiește în Gurgaon și lucrează ca director 
într-o misiune diplomatică în New Delhi. ■
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Descoperă 
CREDINȚA

Am crescut într-o 
familie de creștini, dar la 
13 ani am devenit ateistă. La 18 
ani am plecat din orașul natal, Rio, 
cu un rucsac ca să văd lumea. Am 
vizitat insulele britanice, apoi am 
trecut Canalul și am luat un auto-
bus spre India prin Turcia, Iran, 
Afganistan și Pakistan. Am învățat 
că vorbitorii de limbi arabe folosesc 
aceeași expresie Assalamualaykum 
– „pacea lui Dumnezeu să fie cu 
tine” – atât ca urare de bineve-
nit ca și de „la revedere”. Odată 
eram într-o localitate mică din 
Afganistan și 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 și 
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 creștine și 
am devenit misionară și atunci am 
început să învăț ce înseamnă cu 
adevărat să ai credință.

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

Dacă crezi că ai prea puțină 
credință atunci amintește-ți de ce 
a spus Iisus. Dacă credința ta este 
mică cât un bob de muștar poate 
muta un munte din loc.1

Învierea completează inaugu-
rarea împărăției lui Dumnezeu… 
Este evenimentul decisiv care de-
mostrează că împărăția lui Dum-
nezeu a fost cu adevărat lansată pe 
pământ aşa cum este şi în ceruri… 
Mesajul Paştelui este că lumea 
nouă a lui Dumnezeu a fost pre-
zentată prin Iisus Hristos şi că eşti 
invitat acum să îi aparții. 

– N. T. Wright (n. 1948)

De Rosane Pereira

Rosane Pereira este 
profesoară de limba engleză 
și scriitoare în Rio de 
Janeiro, Brazilia, și membră 
în The Family International ■

1. Vezi Matei 17:20.

Dragă Iisus, cred că Tu eşti 
Fiul lui Dumnezeu, că ai murit 
pe cruce în locul meu şi că ai 
înviat din morți. Te rog să îmi 
acorzi darul iertării Tale, ca să 
pot trăi veşnic în pace cu Tine.
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ALĂTURI DE 
DUMNEZEU

Un lucru de care ne 
amintește sărbătoarea 
Paștilor este că „mântuirea” 
– darul minunat al lui Dumnezeu 
de împăcare cu El în viața aceasta și 
în viața ce va veni – nu este ceva ce 
putem obține prin faptele noastre. 
Este ceva ce a fost realizat deja pentru 
noi. Iisus a murit pe cruce pentru 
păcatele noastre; El a înviat în a treia 
zi. El a făcut-o, nu noi.

„Astăzi vei fi cu Mine în Rai” i-a 
spus El hoțului pe moarte, care era 
răstignit alături de El.1 Acel hoț nu 
ar mai fi putut face nimic pentru si-
tuația lui, în legătură cu trecutul lui 
și cu siguranță nimic pentru viitorul 
lui, căci era executat pentru crimele 
sale. Însă putea gândi și putea spu-
ne ceva: „Doamne, adu-Ți aminte 
de mine când vei veni în Împărăția 
Ta”.2 Tot ce a fost necesar era să-și 
exprime credința.

Iată o lecție și pentru noi. Cât 
de ușor este să fim ocupați pentru 
Dumnezeu cu cauze bune, pentru 
alți oameni. Ne putem umple zilele 
cu fapte bune, cu cuvinte bune, cu 
dovezi de generozitate. Însă aces-
tea nu sunt suficiente pentru a ne 
împăca cu Dumnezeu, fiindcă tot 
așa cum avem momentele noastre 
bune, le avem și pe cele rele – când 
faptele noastre nu sunt înțelepte sau 
măsurate, când cuvintele noastre nu 
sunt atât de blânde pe cât ar trebui 
să fie, când ne gândim cu egoism la 
dorințele noastre ceva mai mult de-
cât la ale celorlalți. Ne supărăm, nu 
iertăm, ne văicărim.

Nici unul dintre noi nu poate 
trece pe merit. Dacă împăcarea cu 
Dumnezeu ar depinde de lucrurile 
pe care le facem, nu am reuși. Iată 
de ce nici una din faptele noastre 
bune sau din eforturile noastre cele 
mai mari nu ne va câștiga un loc ală-
turi de El.3

Însă adevărul minunat este că nu 
trebuie să reușim prin forțe proprii. 

Fiul lui Dumnezeu a luat înfățișare 
umană, a trăit printre noi, ascultând, 
privind, atingând și vindecând. Dra-
gostea Sa pentru noi a fost atât de 
mare încât deși a știut că va suferi, S-a 
lăsat prins, bătut și în final crucificat. 
Și chiar și atunci dragostea Sa a dom-
nit, căci i-a iertat pe cei care L-au 
crucificat, a avut grijă să facă aran-
jamentele pentru îngijirea mamei 
Sale înlăcrimate și a dat curaj hoțului 
cu promisiunea Sa: „Astăzi vei fi cu 
Mine în Rai”. El a făcut-o; nu noi.

Indiferent de temerile și de în-
grijorările noastre, indiferent de re-
gretele și de sentimentul nostru de 
vinovăție, indiferent dacă ne simțim 
inadecvat, atunci când ne rugăm 
„Amintește-Ți de mine, Doamne” 
El își va aminti. Hai să ne punem 
deoparte grijile și să fim cu El astăzi.

Abi May este scriitoare 
liber-profesionistă și 
profesoară în Marea 
Britanie. Vizitează site-ul 
ei www.abi.mayihelp.co.uk. ■

Momente de liniște
De Abi May

1. Luca 23:43

2. Luca 23:42

3. Vezi Tit 3:5.
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ÎNCERCAREA  
INIMILOR

Eu înțeleg încercarea inimilor oamenilor, profunzimea dis-
perării și a descurajării. Înțeleg ce înseamnă să părăsești căci a 
trebuit să-L părăsesc pe Tatăl Meu ceresc ca să vin pe pământ, 
iar apoi a trebuit să-i părăsesc pe cei pe care îi iubeam atât de 
mult pe pământ ca să mă reîntorc la Tatăl Meu.

Înțeleg chinurile durerii căci am urlat de durere atunci când 
cuiele mi-au străpuns mâinile și picioarele. Înțeleg sentimentul 
de a fi părăsit de cei dragi, chiar de propriul Meu Tată, căci 
am strigat „Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai 
părăsit?”1

Înțeleg profunzimea fricii – frica de a te confrunta cu ceea 
ce va urma din cauza durerii și a necazului pe care le va aduce. 
Înțeleg profunzimea sentimentului de abandonare, când cei pe 
care îi iubeam cel mai mult M-au părăsit când am fost dus în 
arest. Știu ce înseamnă să te simți rănit când vezi că unul pe care 
l-ai iubit te trădează, căci unul dintre prietenii Mei M-a trădat 
și pe Mine cu un sărut.

Deși Tatăl Meu nu a aranjat să evit aceste lucruri și deși cei 
dragi Mie au fugit de lângă Mine în clipele Mele de cea mai grea 
încercare și deși cuiele Mi-au străpuns mâinile și picioarele și 
am fost bătut și deși am simțit că parcă Tatăl Meu M-a părăsit – 
toate au adus o victorie atât de mare și o reînnoire și o mântuire 
atât de mare!

Părea o înfrângere când am fost biciuit și Mi-au pus pe cap 
coroana cu țepi, însă totul a schimbat cursul istoriei și al veș-
niciei!

Când viața pare întunecată și nu poți vedea în fața ta, Eu 
am brațele Mele în jurul tău, tot așa cum și Tatăl Meu a avut 
brațele Lui în jurul Meu. Îți cer să ai încredere în Mine prin 
dificultăți, să ai credere în Mine în durerile tale și în clipele de 
grea încercare căci vei avea și tu o înviere glorioasă ca rezultat al 
sacrificiului Meu pentru tine.

De la Iisus cu dragoste

1. Matei 27:46]


