
LUI ÎI PASĂ 
Când inima ți‑e frântă

Sunetul liniștii
Sugestii pentru timpul de meditație

Iisus este calea mea de 
trecere
Arătându‑mi drumul prin viață

ÎŢI POATE OFERI VIAŢA MAI MULT? POŢI SCHIMBA LUMEA DIN JURUL TĂU?
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N OTA  E D I TO RU LU I
cel mai bun prieten pentru 
totdeauna

Biblia ne spune că ne putem aștepta să tre‑
cem și prin momente dificile cât suntem pe acest 
pământ.1 Vestea bună însă este că ne și promite 
că nu trebuie să trecem prin ele singuri. „Chiar 
dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morţii, nu 

mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine”.2 „Am necurmat pe Domnul 
înaintea ochilor mei: când este El la dreapta mea, nu mă clatin”.3

Lui Dumnezeu Îi place să vorbim cu El tot așa cum am vorbi cu cel 
mai apropiat prieten și promite că atunci va fi alături de noi: „Mă veţi 
ruga și vă voi asculta. Mă veţi căuta și Mă veţi găsi, dacă Mă veţi căuta 
cu toată inima”.4

El dorește să audă despre greutățile noastre și să‑I dăm îngrijorările 
noastre, ca apoi să ne aducă speranță în inimă, pace în suflet și tărie în 
viață.5 Dar, bineînțeles că Dumnezeu nu este interesat doar de necazurile 
noastre; El dorește ca noi să vorbim cu El despre orice, de la cele mai mici 
victorii până la cele mai mari temeri și tot restul.

Odată ce Iisus vine în viețile noastre, prezența Sa rămâne mereu cu 
noi. Uneori Îl putem simți, alteori nu, însă prin credință putem spune 
precum Regele David din vechime: „De multe ori vine nenorocirea peste 
cel fără prihană, dar Domnul îl scapă întotdeauna din ea”.6 Deși David 
a avut momentele lui de dificultate, atunci când s‑a simțit copleșit,7 a 
știut că Dumnezeu nu îl va părăsi în momentele grele. – Și tot așa nu ne 
va părăsi nici pe noi.8

Sper ca acest număr al revistei să fie o binecuvântare și o încurajare 
pentru tine că orice s‑ar întâmpla, nu vei trece prin ele singur!

Samuel Keating
Editor executiv

1. Vezi Ioan 16:33.

2. Psalmul 23:4

3. Psalmul 16:8

4. Ieremia 29:12-13

5. Vezi 1 Petru 5:7.

6. Psalmul 34:19

7. Vezi Psalmul 61:2.

8. Vezi Evrei 13:5.
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Seara trecută m‑a trezit un apel telefo‑
nic de urgență. Chinuindu‑mă să mă trezesc m‑am 
îmbrăcat, mi‑am luat cheile de la mașină și am fugit 
să mă ocup de acea mică urgență. Cineva avusese un 
mic accident târziu în noapte și avea nevoie să fie luat 
cu mașina. Eram cam buimacă dar tot mă gândeam 
la cum ar fi putut fi mai rău. Deci am încercat să‑mi 
calmez inima neliniștită pentru următoarea oră ca să 
mă ocup de detalii și să‑i duc pe toți în siguranță acasă. 

În timp ce conduceam pe străzi necunoscute în 
toiul nopții mă rugam în mintea mea pentru toți cei 
ce fuseseră implicați și pentru înțelepciune și protecție. 
În mare parte îi mulțumeam lui Dumnezeu că are așa 
de bine grijă de noi, chiar și în situații dificile și chiar 
în ciuda greșelilor noastre.

După mai multe ore, ajunsă în cele din urmă înapoi 
în pat, am continuat să mă rog și să pun toate aceste 
lucruri în mâinile lui Dumnezeu. Mi‑am reamintit 
de câteva versete din Biblie și am ascultat câteva înre‑
gistrări inspirante de devoțiune. Singură în noapte cu 
Iisus am pierdut noțiunea timpului.

Apoi mi‑am dat seama că nu îmi mai este somn. 
Adrenalina care‑mi cuprinsese trupul și mă trezise 

de‑a binelea atunci când a trebuit să trec la acțiune 
încă mă afecta. Așa că doar am stat în pat ascultând, 
rugându‑mă și întărindu‑mi credința până am văzut 
prin geam primele raze de lumină ale următoarei zile. 
Apoi am adormit profund pentru câteva ore și m‑am 
trezit foarte împrospătată și pregătită pentru ziua ce 
mă aștepta.

A fost o noapte neobișnuită și de felul de care aș 
fi recunoscătoare să nu am prea des. Însă deși nu am 
putut să‑mi controlez reacțiile față de stresul nopții, 
m‑am simțit iubită și îngrijită. Deși nu am putut 
dormi, m‑am odihnit în brațele lui Dumnezeu, iar 
asta a fost de ajuns. Deși uneori se întâmplă și lucruri 
rele, El ne protejează de accidente mai grave și de 
probleme mai mari.

Umbrele nopții pot fi lungi. Ne‑am putea simți 
pierduți, confuzi și stresați, dar n‑ar trebui să facem 
față singuri întunericului. Când Îl chemăm, Dumnezeu 
este mereu disponibil să ne ajute, să ne protejeze și să 
ne aline până se face ziuă și întunericul s‑a dus.

Joyce Suttin este profesoară și scriitoare 
și trăiește în San Antonio, Texas, SUA. ■

De Joyce Suttin

Până 
trece 

întunericul
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că ești un eșec sau un caz pierdut, 
până când ajungi să fii complet 
înfrânt, descurajat și disperat. 
Atunci este ușor să gândești gân‑
duri negative precum: Cu siguran‑
ță nu sunt aproape de Iisus! De fapt, 
probabil că nu mă iubește pentru că 
uite cât de prost mă simt!

Când te bazezi pe ceea ce simți 
emoțiile pot fi devastatoare și te 
pot face să te simți foarte departe 
de Dumnezeu. Când te bazezi pe 
ceea ce se vede5 decât pe credință, 
ești mai vulnerabil în fața îndoie‑
lilor. Când ele te atacă trebuie „să 
lupți lupta cea bună a credinţei”6 
și să‑i reziști Diavolului și minciu‑
nilor sale.7

Nu te îngrijora dacă nu 
te simți aproape de Iisus

Când fiica mea era mică și o 
puneam la culcare, îmi spunea: 
„Acum mă ghemuiesc în braţele 
lui Iisus”. Ea putea să‑și imagine‑
ze așa ceva și mă bucuram pentru 
ea, însă eu nu am putut nicio‑

Fiecare sentiment ne va arunca 
dintr‑o parte într‑alta și nu vom ști 
niciodată cum vom fi mâine, de‑
oarece va depinde de cum ne vom 
simţim dimineaţa când ne trezim.

Indiferent de cum ne simţim, 
putem ști că relaţia noastră cu El 
este stabilă și că dragostea Lui pen‑
tru noi este statornică. El a spus: 
„Te iubesc cu o iubire veșnică”,2 
„pot să se mute munţii, pot să se 
clatine dealurile, dar dragostea 
Mea nu se va muta de la tine”3 și 
„nicidecum n‑am să te las, cu nici 
un chip nu te voi părăsi”4

Dacă te bazezi pe ceea 
ce simți ești predispus la 
descurajare

Dacă te bazezi pe ceea ce simţi 
s‑ar putea să te simți de multe ori 
groaznic pentru că există multă 
negativitate în lume, asta fără să 
mai menționez de minciunile și 
de îndoielile Diavolului! Când 
ești copleșit de gânduri negative 
s‑ar putea să începi să te gândești 

De multe ori am auzit 
oameni spunând: „Probabil că 
nu sunt aproape de Iisus pentru că 
nu mă simt aproape de El”. Însă 
Biblia ne spune foarte clar că n ‑ar 
trebui să ne bazăm pe ceea ce sim‑
ţim sau pe cum ni se par lucrurile la 
suprafaţă. „Pentru că umblăm prin 
credinţă, nu prin vedere”.1

Dacă ne bazăm pe ceea ce sim‑
ţim ca să stabilim cât suntem de 
spirituali, vom fi foarte instabili. 

1. 2 Corinteni 5:7

2. Ieremia 31:3

3. Isaia 54:10

4. Evrei 13:5

5. Vezi 2 Corinteni 5:7.

6. 1 Timotei 6:12

7. Vezi Iacov 4:7.

8. Vezi Iacov 4:8.

9. Vezi 1 Ioan 3:20.

10. Vezi Psalmul 103:8.

11. 1 Ioan 1:9

12. Psalmul 51:17

13. Psalmul 145:18

14. Psalmul 34:18

De Maria Fontaine 

Să te simți 
aproape de

Iisus 
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dată să fac lucrul acesta. Eu nu 
simt că mă odihnesc pe pieptul 
lui Iisus când adorm. Nu pot să 
ating acest nivel de imaginaţie; 
așa sunt eu. 

Unii oameni se pot bucura de 
astfel de lucruri, pe când alţii nu. 
Unii dintre noi suntem mai încli‑
naţi spre a percepe lucrurile prin 
prisma a ceea ce simţim. Dar dacă 
m‑aș îngrijora mereu că nu mă 
simt aproape de Iisus atunci aș fi 
mereu descurajată! Trebuie să iau 
lucrurile prin credinţă. În Biblie 
nu există prea multe versete des‑
pre ceea ce simţim, însă există o 
sumedenie de versete despre cre‑
dinţă și încredere în Dumnezeu și 
despre a crede Cuvântul Său.

Poţi să știi că ești aproape de 
Iisus deoarece Cuvântul Său pro‑
mite că dacă te apropii de Dum‑
nezeu și El se va apropia de tine.8 
Chiar dacă nu te simţi aproape, 
poţi știi că ești aproape de El dacă 
faci tot ce poți ca să te apropii de 
El, să‑L iubești și să‑I faci pe plac.

Dar dacă ai făcut o 
greșeală?

Desigur, când știm că nu am 
trăit după cum se aștepta Iisus de 
la noi, ne simţim vinovaţi. Vai, 
nu pot fi aproape de El pentru că 
am greșit atât de mult! Însă nu tre‑
buie să‑l lași pe Diavol, sau chiar 
inima ta, să te condamne.9 Dacă 
îţi pare rău pentru greșelile tale și 
dacă dorești sincer să fii aproape 
de El, El va avea milă de tine.10 
„Dacă ne mărturisim păcatele, El 
este credincios și drept, ca să ne 
ierte păcatele și să ne cureţe de 
orice nelegiuire”.11 „Dumnezeu 
nu dispreţuiește o inimă zdrobită 
și mâhnită”.12

Dacă îţi dorești sincer să‑L 
bucuri pe Iisus atunci El cu sigu‑
ranţă se va apropia de tine când Îl 
chemi. Biblia promite: „Domnul 
este lângă toţi cei ce‑L cheamă cu 
toată inima”13 și „Domnul este 
aproape de cei cu inima înfrântă și 
mântuiește pe cei cu duhul zdro‑
bit”.14

Așa că, indiferent de sentimen‑
tele de descurajare, de vină sau de 
remușcare pe care s‑ar putea să le 
simți, dacă știi că încerci cu adevă‑
rat să‑L iubești pe Iisus și să‑I faci 
pe plac și să urmezi Cuvântul Său, 
atunci poți să ai încredere că ești 
aproape de Iisus – fie că te simţi, 
fie că nu te simţi aproape de El!

De fapt, câteodată ești mai 
aproape de Iisus exact atunci când 
te simţi departe de El. De exem‑
plu, atunci când suntem smeriţi 
de greșelile noastre nu ne sim‑
ţim de obicei prea entuziasmaţi 
sau aproape de Dumnezeu, însă 
este posibil să fim, de fapt, foarte 
aproape de El. Există, de aseme‑
nea, perioade în care unii oameni 
se simt foarte aproape de Iisus, 
însă este posibil să nu fie chiar așa 
de aproape precum cred – îndeo‑
sebi dacă se încred în faptele sau 
în bunătate lor și nu în bunătatea, 
harul și mila Domnului. 

Câteodată ne simţim prost 
pentru că Dumnezeu vorbește 
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inimilor noastre, ne mustră pen‑
tru vreun păcat sau încearcă să ne 
atenţioneze asupra vreunui lucru. 
Deci, atunci când ne simţim prost 
ar trebui să ne cercetăm inimile și 
faptele ca să aflăm de ce ne simţim 
astfel, sau ce încearcă Dumnezeu 
să ne arate.15

Cheia pentru a fi 
aproape de Dumnezeu

Cum poţi știi că ești aproape de 
Iisus? Cum ajungi să fii aproape de 
El? Te apropii de Iisus citind și ur‑
mând Cuvântul Său. Iisus a pro‑
mis: „Dacă Mă iubește cineva, va 
păzi cuvântul Meu și Tatăl Meu îl 
va iubi. Noi vom veni la el și vom 
locui împreună cu el”.16 Deci, 
dacă Îl iubești și urmezi Cuvântul 
Său atunci ești aproape de El. El 
și‑a făcut locaș în inima ta, ceea ce 

înseamnă că este foarte aproape de 
tine! Este foarte simplu.

Să fii aproape de Iisus
Uneori s‑ar putea să avem sen‑

timente de exaltare spirituală – o 
bucurie excepţională când ajutăm 
pe cineva să‑L găsească pe Iisus, 
sau când Cuvântul Lui ne vorbeș‑
te clar și tare – ceea ce este ca o 
dovadă a dragostei Sale și o încura‑
jare deosebită de la El pentru noi. 
Dar nu ar trebui să ne așteptăm la 
asemenea sentimente și nu ar tre‑
bui să ne descurajăm sau să tragem 
concluzia că ceva este în neregulă 
cu noi sau cu legătura noastră cu 
Dumnezeu dacă nu simţim nimic 
deosebit.

Nu vei fi întotdeauna entuzi‑
asmat și nu vei sări totdeauna în 
sus și‑n jos de bucurie. Uneori ţi‑e 
foame sau ești obosit. Câteodată 
ești bolnav. Uneori îţi este greu să 
continui să crezi că Iisus te iubeș‑

te și că se îngrijește de tine și că, 
dacă nu renunţi prematur, El te va 
scoate la liman.

Așa că, uneori s‑ar putea să nu 
te simţi aproape de Iisus, alteori 
da. Însă nu lăsa acest lucru să te 
îngrijoreze. Chiar dacă nu te simţi 
aproape de Iisus, poţi fi aproape 
de El, deoarece apropierea de Iisus 
este mult mai mult decât un sim‑
plu sentiment!

Ceea ce noi vrem este să fim 
aproape de Iisus! Dacă ţi se întâm‑
plă să te simţi aproape de El, fii 
recunoscător. Dar dacă nu te simţi 
aproape de El, nu te descuraja. Și, 
ţine minte, poţi știi că ești aproape 
de Iisus dacă‑L iubești și faci tot 
posibilul să‑L mulţumești.

 
Maria Fontaine și soțul ei, 
Peter Amsterdam, sunt direc‑
torii organizației The Family 
International, o comunitate 
creștină de credință. ■

15. Vezi 2 Corinteni 13:5.

16. Ioan 14:23
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Dă mai departe
Două ingrediente esențiale ale suc‑

cesului în viaţă sunt o relaţie personală profundă 
cu Creatorul vieţii, urmată îndeaproape de o relaţie 
personală profundă cu cei din jurul nostru. De fapt, 
îţi este imposibil să fii cu adevărat fericit fără vreuna 
dintre ele. Iisus ne‑a dat cheia pentru ambele atunci 
când a spus: „Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, 
cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul 
tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă. Iar 
a doua, asemenea ei, este: Să iubești pe aproapele tău 
ca pe tine însuţi”.1 

Ceea ce este minunat în legătură cu primul aspect 
este că nu poți să‑L iubești pe Dumnezeu fără să nu 
simţi și dragostea Lui pentru tine. Iar lucrul acesta 
te inspiră să trăiești. Când știi că ești creaţia Lui 
deosebită și că te iubește, vezi toate celelalte lucruri 
dintr‑o altă perspectivă, inclusiv acele lucruri ci‑
călitoare despre tine însuţi care te descurajează. El 
te‑a făcut exact cum te‑a dorit, însă nu și‑a finalizat 
creaţia. Tu ești un proiect în lucru și poţi, chiar tre‑
buie, să faci, cu ajutorul Lui, câte un progres mic în 
fiecare zi. Fiecare zi este o nouă provocare, o șansă 
nouă, o nouă aventură și totul este posibil, căci ni‑
mic nu este imposibil pentru Dumnezeu!

Când privești viaţa din acest punct de vedere 
atunci și următorul aspect – a te înţelege bine cu 
ceilalţi – vine de la sine. Nu vei avea probleme în 

a‑ţi face prieteni sau în a‑i menţine deoarece dragostea 
ta, credinţa și optimismul tău îi vor atrage spre tine ca 
un magnet. 

Această legătură strânsă cu El te va ajuta de ase‑
menea să faci faţă problemelor. El are tot ceea ce îţi 
trebuie – dragoste, fericire, un scop în viaţă, răspunsuri 
și multe altele – și iubindu‑L ajungi pe frecvenţa Lui, 
așa cum ar trebui să fii ca să primești ceea ce are să‑ţi 
ofere. Dumnezeu nu este undeva departe, peste putinţa 
noastră de a‑L înţelege sau de a ajunge la El. Iisus a 
spus: „Împărăţia cerului este în voi”.2 Bucură‑te de ea 
și dă‑o mai departe! ■

1. Matei 22:37-39

2. Luca 17:21

P RO F E SO RU L
Povestită de Părintele Tommy Lane

Într-o zi Maica Tereza a luat o femeie de pe străzile 
Calcuttei. Avea răni infectate cu viermi. Maica Tereza 
a curățat-o şi i-a bandajat rănile deşi femeia striga în-
truna, ba chiar folosea şi înjurături şi insulte. La urmă 
femeia a întrebat:

„Soră, de ce faci asta? Alții nu se comportă ca tine. 
Cine te-a învățat?”

Maica Tereza i-a răspuns: „Dumnezeul meu m-a învățat”.
Femeia i-a spus că doreşte să-L cunoască pe acest 

Dumnezeu al ei.
Maica Tereza o sărută pe frunte şi îi spuse: „Tu Îl cunoşti 

pe Dumnezeul meu. Dumnezeul meu se numeşte dra-
goste”. ■

De Keith Phillips 
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Cu câțiva ani în urmă 
am trecut printr‑o perioadă 
de răscruce în relația mea cu 
Dumnezeu. Până atunci eram cam 
fixată pe ideea de a face lucruri care 
L‑ar face pe El fericit sau mândru și 
în a nu face ceea ce I‑ar displăcea. Și, 
bineînțeles, era și partea cu lucrurile 
pe care le făcea El. Erau lucrurile pe 
care eu I le cerusem să le facă, dar și 
interpretarea mea despre lucrurile pe 
care El le făcuse pe care eu nu I le‑am 
cerut, ca apoi să mă descurajez dacă 
mi se păreau că nu erau în interesul 
meu și să renunț să mai deslușesc 
motivul pentru care le‑a făcut.

Apoi am avut ca o revelație care 
m‑a făcut să‑L privesc pe Dumne‑
zeu și relația mea cu El într ‑un mod 
foarte diferit. A fost ca urmare a 
ceva ce am citit, despre a‑L iubi pe 
Dumnezeu pentru ceea ce este El în 
sine nu pentru ceea ce face pentru 
noi. Sunt sigură că am mai citit și 

înainte această idee însă acum m‑a 
schimbat. 

Am început să mă gândesc la ce 
însemna pentru mine – să‑L iubesc pe 
Dumnezeu pentru ceea ce este El. Am 
început să mă gândesc mai mult la a fi 
decât la a face – la a fi cu Dumnezeu, 
a mă bucura de El, la a fi genul de om 
pe care El l‑ar agrea în preajma Lui. 
M‑am gândit cum ar fi să‑L cunosc 
în persoană și la o legătură spirituală 
profundă între noi – suflet cu suflet, 
minte cu minte. Fiecare suflet uman 
este profund, complex și nu așa de 
ușor de cunoscut sau de definit – cu 
cât mai mult trebuie să fie Dumneze‑
ul tuturor lucrurilor? Cum de ajunse‑
sem să‑L minimalizez atât de mult?

Mi‑am dat seama că până acum 
L‑am privit cam ca pe o caricatură. 
Uneori Îl vedeam ca pe un „duh la 
lămpii” cosmic care îmi îndeplinea 
„magic” dorințele și făcea lucruri pen‑
tru mine (în situațiile bune) sau mi le 

făcea mie (în situațiile rele). Alteori Îl 
priveam ca pe un șef sau „stăpân de 
plantație” care vroia mereu să fac câte 
ceva pentru El, cineva care avea o listă 
cu ce se aștepta de la mine și îmi ținea 
mereu socoteala.

După iluminarea mea am încercat 
să privesc lucrurile mai mult din pris‑
ma Dacă Dumnezeu ar fi un om și aș 
avea o relație cu El, ce am face împreu‑
nă? Despre ce am vorbi? Ce I‑aș împăr‑
tăși? Ce aș dori să‑mi împărtășească El 
mie și despre ce L‑aș întreba?

Răspunsul la aceste întrebări nu este 
nici clar și nici simplu; însă conceptul 
de bază este că atunci când iubim pe 
cineva și dorim să petrecem timp cu el, 
de obicei nu vorbim despre ce am fă‑
cut în ziua aceea, sau ce am greșit, sau 
să ne revizuim lista de treburi. Există 
un moment și pentru acestea, însă ca 
să îți consolidezi relația de iubire tre‑
buie să discuți despre gândurile și sen‑
timentele profunde și despre lucrurile 

Iubindu ‑L  pe 
Dumnezeu așa 
cum este El

De Jessie Richards
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de care îți pasă. De asemenea nu este 
o discuție într‑un singur sens, în care 
o singură parte exprimă toate cererile 
sau face toată munca.

Așa că ne plimbăm împreună, sau 
facem jogging, sau vorbim. Când mă 
plimb sau alerg, de preferat în natură, 
mă gândesc la El. Încerc să nu vor‑
besc doar eu. Încerc să și ascult. Evit 
să mă aștept la ceva anume în ceea ce 
privește subiectul de discuție. Știu că 
există și momente când trebuie să ceri 
lucruri în rugăciune, dar ca să‑mi de‑
pășesc obiceiurile proaste am încercat 
ca o vreme să nu‑I mai cer nimic în 
momentele noastre împreună. Îmi 
umplu mintea cu gânduri de recu‑
noștință și de slavă. Mă concentrez 
asupra caracteristicilor, caracterului și 
naturii sale – asupra a ceea ce El este, 
decât a ceea ce El face. Meditez des‑
pre cum pot fi și eu mai mult ca El 
și la toate lucrurile bune care El este. 
Singurul lucru pe care Il cer în aceste 

conversații ale noastre este să mă ajute 
să continui să fac asta.

Am învățat de asemenea să privesc 
diferit ideea că Dumnezeu „ne priveș‑
te”. Mie îmi place să privesc oamenii. 
Ori de câte ori mă aflu într‑un restau‑
rant sau un bar, la aeroport sau la gară, 
mă fascinează să observ ce fac oamenii 
– de la cum se îmbracă și cum merg 
sau cum se comportă, până la ce ci‑
tesc, la cum vorbesc și cum interacți‑
onează cu alți oameni. Acum privesc 
conceptul de „Dumnezeu ne privește” 
cam tot așa cum privesc eu oamenii. 
Cu alte cuvinte, în loc să gândesc că El 
mă examinează și îmi cântărește fieca‑
re lucru pe care îl fac și fiecare cuvânt 
pe care îl spun și că mă judecă, mă 
gândesc că s‑ar putea să‑I facă plăcere 
să observe ce facem și ce spunem și 
cum interacționăm între noi.

Îmi imaginez cam cum m‑aș 
simți eu dacă aș construi o imen‑
să construcție din Lego care apoi ar 

prinde viață ca în filmul The Lego 
Movie. Cât de mult mi‑ar plăcea să 
o observ?! Știu că este un mod cam 
simplist de a privi lucrurile dar ideea 
este că lui Dumnezeu îi place să ne 
privească și ne găsește fascinanți. Tot 
așa cum noi Îl iubim pentru ceea ce 
este El și El ne iubește pentru noi în‑
șine – pentru ceea ce suntem, pentru 
ceea ce ne interesează, pentru lucru‑
rile care contează pentru noi, pentru 
ciudățeniile și preferințele noastre. 
Lui Îi place să ne privească și Îi place 
să fie cu noi.

Jessie Richards a contribuit 
la producerea revistei Acti-
vated (după care se traduce 
revista ContactS) din 2001 
până în 2012 și a scris o serie 
de articole pentru revistă. 
Ea a scris și a editat materi‑
ale și pentru alte publicații 
și site‑uri creștine. ■

Iubindu ‑L  pe 
Dumnezeu așa 
cum este El

De Jessie Richards
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SUNETUL 
LINIȘTII
Rutina mea de dimi‑

neață este ceva de genul: 
opresc deșteptătorul și mai stau 
câteva minute în pat ca să mă rog 
pentru ziua ce urmează. După ce 
mă trezesc mă uit rapid pe calcu‑
lator prin inboxul meu, apoi citesc 
sau ascult ceva de devoțiune și de 
inspirație, dar uneori îmi distrage 
atenția emailul sau lista cu lucrurile 
pe care trebuie să le fac. Apoi mă 
îmbrac, mănânc micul dejun și mă 
duc la lucru.

Ziua îmi este plină de sune‑
te și de acțiune; ascult, gândesc, 
vorbesc, tastez toată ziua, iar când 
ziua se încheie mă relaxez citind 
sau vorbind cu un prieten, sau 
privind ceva distractiv. Uneori 
chiar ascult cărți în format audio 
până adorm. Viața este un proces 
mintal continuu. Primesc infor‑
mații, reacționez și gândesc tot 
timpul. Nu am parte de liniște de‑
cât dacă mi‑o creez, ceea ce încerc 
să fac în fiecare zi.

Pentru mine meditația înseam‑
nă să îmi liniștesc mintea, să nu 
vorbesc, să respir adânc, să fiu re‑
cunoscătoare și chibzuită. Este un 
timp în care nu încerc să realizez 
nimic mintal. Sunt în mod firesc 
atrasă de meditație iar dacă trec 
câteva zile fără să fi meditat în vre‑
un fel încep să îi simt lipsa. 

Am crescut într‑o familie mare 
de 10 membrii, cu multă forfo‑
tă, agitație și zgomot. De aceea 
am căutat de la o vârstă fragedă 
singurătatea și liniștea. În anii 
adolescenței mă urcam pe o mică 
cornișă de la balconul nostru care 
dădea spre grădină și imensul co‑
pac de jackfruit. Acolo citeam și 
scriam, iar uneori pur și simplu 
doar stăteam și gândeam.

Însă mai târziu am ales să îmi 
combin meditația cu rutina mea 
de exerciții fizice. În timp ce alerg 
sau mă plimb, de obicei într‑un 
loc frumos și liniștit, trec în mo‑
dul meditativ. 

Lumea este plină de informa‑
ție, de muzică, de mass‑media și 
de lucruri care să îți distragă aten‑
ția. Atât de multe lucururi te pot 
distrage de la a gândi – cum ar fi 

1. Psalmul 63:6

2. Psalmul 77:12

3. Psalmul 119:15

4. Vezi Exodul 34:28.

5. Marcu 1:35

6. David Brandt Berg (1919-1994)

7. Psalmul 46:10

8. Isaia 30:15

9. Traducere din limba engleză

De Daveen Daniels
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să urmărești la TV ceva ușor după 
o zi grea. Și deși aceste activități 
care te ajută să‑ți iei mintea de la 
necazurile zilei pot fi relaxante, 
puritatea și frumusețea meditației 
este că ea nu doar te relaxează dar 
te și energizează ca să poți face față 
provocărilor vieții.

Am citit odată că meditația este 
cam cum ar fi să torni lichid prin‑
tr‑o sită. Uneori trebuie să aștepți 
ca lichidul să treacă prin strecu‑
rătoare înainte ca să adaugi mai 
mult. Când medităm și reflectăm 
asupra Cuvântului lui Dumne‑
zeu este ca și cum acele cuvinte și 
informații ne sunt turnate încet 
în inimă și în minte ca să poată 
ajunge la cele mai adânci colțișoa‑
re. În felul acesta Cuvântul Său 
penetrează suprafața creierului și 
ajunge adânc la inimă ca să ude 
semințele schimbărilor și ale pro‑
gresului.

Asemănător procesului de di‑
gestie, trupurile noastre au nevoie 
de timp ca să digere și să asimi‑
leze nutrienții din mâncare, ca 
astfel noi să putem beneficia de 
ea. Meditarea asupra Cuvântului 

lui Dumnezeu este ca și cum am 
digera spiritual ceea ce am citit ca 
să putem beneficia din plin de el.

Biblia vorbește mult despre 
meditare, mai ales în Psalmi, și 
se pare că Regele David a fost un 
împătimit al meditației: „Când 
mi‑aduc aminte de Tine în așter‑
nutul meu și când mă gândesc 
la Tine în timpul privegherilor 
nopţii”.1 „Mă voi gândi la toate 
lucrările Tale și voi lua aminte la 
toate isprăvile Tale”.2 „Mă gândesc 
adânc la poruncile Tale și cărările 
Tale le am sub ochi”.3

Iată ceva ce am citit recent:
Moise știa și el una‑alta despre 

a petrece timp singur în me‑
ditație cu Dumnezeu. A avut 
vreo câteva milioane de oameni 
așteptându‑l în deșert, rozân‑
du‑și unghiile și întrebându‑se: 
„Ce vom mânca? Ce vom bea? 
Unde vom merge? Ce vom face? 
Și ce face Moise? Urcă pe vârful 
muntelui și stă acolo singur cu 
Domnul timp de 40 de zile”!4

Chiar și Iisus a trebuit să 
petreacă timp departe de mul‑
țime și chiar și de ucenicii și de 

prietenii Lui ca să comunice cu 
Dumnezeu și să primească pu‑
terea de care avea nevoie pentru 
a continua și a‑și împlini sco‑
pul: „A doua zi dimineaţa, pe 
când era încă întuneric de tot, 
Iisus S‑a sculat, a ieșit și S‑a dus 
într‑un loc pustiu. Și Se ruga 
acolo”.5, 6

Poate fi un efort să te 
liniștești!

Dumnezeu ne spune: „Opri‑
ți‑vă și să știți că Eu sunt Dum‑
nezeu”7 și „în liniște și odihnă va fi 
mântuirea voastră, în seninătate și 
încredere va fi tăria voastră”!8 Tre‑
buie însă să ne facem timp să ne 
liniștim. 1 Tesaloniceni 4:11 chiar 
spune că trebuie „să studiem cum 
să fim liniștiți”.9

Poate că ai încercat să stai liniș‑
tit cu Dumnezeu dar în clipa în 
care te‑ai liniștit și așteptai mesa‑
jele Lui mintea ta s‑a umplut de 
sute de gânduri, de îngrijorări sau 
de lucruri pe care știi că trebuie să 
le faci. În cazul acesta ți‑ar fi de 
folos să ai câte ceva care să te ajute 
să intri în starea de relaxare. Mie 
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muzica îmi curăță mintea, așa că 
mi‑am întocmit o listă de cântece 
care mă ajută în acest sens. Însă 
fiecare om e diferit, iar tu trebu‑
ie să descoperi personal cum să te 
bucuri de meditație și ce anume te 
ajută cel mai mult în momentul 
acesta. Să ții minte însă că aceste 
preferințe și metode s‑ar putea să 
se schimbe pe parcurs, când și tu 
te schimbi sau când situația ta se 
schimbă.

Spre exemplu, dacă te deran‑
jează să stai și să nu faci nimic, 
atunci ai putea încerca să meditezi 
în timp ce te plimbi sau mergi cu 
bicicleta. Sau dacă ție nu îți con‑
vine să fii în natură atunci poți 
găsi un loc comod în casă sau în 
alt loc în care îți place să fii și să 
îți petreci timpul de liniște acolo. 
Nu contează ceea ce faci sau unde 

te afli atunci când meditezi, ideea 
este să petreci timp singur, numai 
tu și Dumnezeu. Nu te presa să 
realizezi ceva în acel timp sau să 
trăiești anumite sentimente; pur și 
simplu bucură‑te de liniște, gân‑
dește‑te la dragostea și bunătatea 
lui Dumnezeu și observă ce face 
El pentru tine.

Iată aici un exercițiu de me‑
ditație pe care l‑ai putea încerca, 
care să te ajute să intri în atmosfe‑
ra de liniște:

Imaginează‑ți gălăgia și con‑
fuzia orașului la ora de vârf, 
cu claxoane, sute de oameni 
grăbindu‑se pe trotuare și tra‑
versând străzile, pur și simplu 
haos și confuzie. Dar acum 
închide ușa acelei scene și 
deschide o altă ușă, care să te 
ducă pe un tărâm cu iarbă și 
flori frumoase, sau cu cascade 
nedescoperite unde totul este 

luxuriant, pur și curat. Sau o 
scenă cu niște munți falnici și 
maiestuoși cu vârfurile înză‑
pezite, unde priveliștea îți taie 
respirația și unde este tot tim‑
pul un vânt reconfortant.

Lumea este aici ca să te bu‑
curi de ea, să o apreciezi și ca să 
te ajute să iei legătura cu Dum‑
nezeu. El este în toată creația 
minunată din jurul tău iar 
când o apreciezi pe ea atunci Îl 
apreciezi pe El.10

Eu cred că este ceva magic cu 
meditația. Când sunt singură 
în liniște cu Dumnezeu Îl simt 
aproape de mine. Meditația mă 
ajută să‑mi aduc mintea și inima 
mai aproape de Dumnezeu. Mă 
ajută să‑I înțeleg mai bine Cu‑
vântul și să‑mi ajustez punctul de 
vedere cu al Său și să‑mi trăiesc 
viața așa cum cred că El dorește 
ca eu să o trăiesc. ■10. Maria Fontaine
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Întărit prin 
puterea lui 
Dumnezeu

Cu câțiva ani în urmă,  
chiar înainte de Crăciun, am fost 
implicat într‑un accident de mașină 
în care aproape că era să‑mi pierd 
viața. Am avut o leziune la măduva 
spinării la vertebra T4, în urma căreia 
am rămas paralizat de la brâu în jos 
și imobilizat în cărucior cu rotile.

Nimic nu te poate pregăti să 
înfrunți realitatea când ajungi pa‑
raplegic și cu dizabilități, mai ales 
faptul că trebuie să depinzi aproa‑
pe complet de alții pentru ajutor. 
Dintr‑o dată lucruri care ți se pă‑
reau foarte firești și nu le băgai în 
seamă, cum ar fi să te dai jos din 
pat și să mergi la baie, nu îți mai 
sunt posibile pentru că trupul tău 
refuză să funcționeze. Te năpădesc 
întrebările, iar frica, îndoiala și 
anxietatea pot pune stăpânire pe 
tine. Este ca și cum ai avea un vis 
urât și te chinui să te acomodezi 
cu ceea ce se întâmplă dar speri că 
în curând te vei trezi.

Familia și prietenii m‑au încu‑
rajat și mi‑au fost alături, dar în 
final alegerea dificilă de a rămâne 
optimist și de a‑mi continua viața 
mi‑a rămas mie. Totuși, din expe‑

riența mea pot spune că este posibil 
să continui și să‑ți urmezi visele.

Este greu să te confrunți cu 
dezamăgirea și ai vrea să le poți 
desluși pe toate, dar când te con‑
funți cu ceva ce omul sau banii nu 
pot repara atunci la cine găsești 
răspunsurile? Eu nu am avut la 
cine să apelez decât la Dumnezeu. 
Prietena mea mi‑a dat o Biblie și 
mi‑a spus că în ea voi găsi răspun‑
surile pe care le căutam.

„Căutați mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu” am citit „iar El vă 
va da tot ce aveți nevoie”.1 Am în‑
ceput să‑mi fac eu partea mea din 
înțelegere iar Dumnezeu a fost 
conștiincios să și‑o țină pe a Lui. 
Am aflat că El nu este surprins de 
momentele noastre de durere și de 
cădere; de fapt El așteaptă în liniș‑
te să‑L chemăm ca să ne lumineze 
întunericul. Una este să fii creștin 
și alta este să cunoști cu adevărat 
cine este Iisus.

Dumnezeu mi‑a arătat că‑I pasă 
de starea sufletului meu tot atât 
de mult ca de starea trupului meu 
paralizat. Înainte de accident eram 
distras ușor de lucrurile din lumea 
asta și îmi luam fericirea și siguran‑
ța din ele. Acum știu că niciuna din 
ele nu se compară cu dragostea lui 
Iisus, care ne alină complet.

El va vindeca rănile și bolile su‑
fletelor noastre și va planta semin‑
țele speranței în situațiile cele mai 
dificile. Lumina Lui va străluci în 
văile cele mai adânci. „Dumnezeu 
este adăpostul și sprijinul nostru, 
un ajutor care nu lipsește nicioda‑
tă în nevoi”.2

Allan Tabaro, originar din 
Uganda, citește revista 
Activated  (după care se 
traduce revita ContactS) 
și este student la Afaceri 
Interanționale în Berlin, 
Germania. ■

1. Vezi Matei 6:33.

2. Psalmul 46:1

De Allan Tabaro
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IISUS este calea 
mea de trecere

cruri speciale după care să te uiți și îți dă sugestii ca să 
descoperi comorile ascunse pe care le‑ai ratat înainte. 
Urmând aceste instrucțiuni poți trece cu ușurință de 
nivelele care ți‑ar lua altfel ore întregi de frustrare.

Pentru mine Biblia este calea mea de trecere. Și îl 
am pe Marele Maestru. Prin orice trec în viață, Iisus 
înțelege. A fost greu și pentru El, iar la un moment 
dat se părea că va pierde jocul. Dar apoi, după trei 
zile, printr‑o revenire dramatică, și‑a anihilat duș‑
manii și a obținut o victorie incontestabilă. Deci El 
știe mersul și este bucuros să‑și împărtășească ideile, 
comentariile și sugestiile. Și nu doar atât, dar pe El îl 
interesează succesul meu.

Ca jucător tânăr și amator al vieții, nu știu care va 
fi următoarea mea încercare, sau ce îmi va aduce luna 
următoare. Dar știu că atunci când sunt blocat, când 
sunt la capătul funiei, pot să mă opresc, să pun pauză 
jocului și să mă uit la calea de trecere a Prietenului 
meu cel mai bun și Campionul Jocului.

Michael Montgomery este misionar cu 
normă întreagă în Africa de Sud și face 
parte din echipa Helping Hand.1 ■

Jocurile pe calculator au fost din‑
totdeauna o parte a vieții mele. Îmi 
amintesc cum mă jucam cu fratele meu mai mic 
până când ne dureau degetele. Preferatele mele erau 
cele cu sporturi extreme și cele cu aventuri/ fantezie, 
completate cu arme magice, nivele și complici răi.

De multe ori în timp ce jucam fie ajungeam la 
un nivel dificil, dădeam de un adversar cu aparent 
nicio slăbiciune de exploatat, sau mă găseam într‑o 
cameră fără cale de scăpare. În acele momente frus‑
trante, personajul meu mergea de colo‑colo, complet 
pierdut, sau pierdeam și trebuia să încep din nou acel 
nivel. Când ajungeam la punctul că nu mai puteam 
suporta puneam pauză la joc, intram pe internet și 
căutam ceea ce numesc jucătorii o cale de trecere.

Mai pe scurt, o cale de trecere este un registru me‑
ticulos detaliat sau un video de la un alt jucător (de 
obicei un jucător foarte bun) care a jucat deja acel joc 
și a câștigat. Acolo el, sau ea, descrie în detaliu cum a 
trecut de diferite porțiuni din joc. Acolo explică cum 
să treci cel mai bine de tipii răi, îți spune despre lu‑

1. www.HelpingHandSA.org

De Michael Montgomery
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Lui îi pasă! 
De Koos Stenger

Am cântat de 
multe ori înainte imnul lui 

Frank E. Graeff „Does Jesus Care?”(„Oare lui Iisus îi 
pasă?”) și m‑am simțit întotdeauna alinat de harul și de frumusețea 

lui. Însă cuvintele lui au prins cu adevărat viață după ce fiul nostru de un 
an, Martin, a murit. Martin a fost tot timpul firav, din ziua când s‑a născut, cu 

jumătate de oră după fratele lui geamăn. Ei s‑au născut în Brazilia cu două luni înainte 
de termen și a trebuit să fie ținuți conectați la aparate. Fratele lui și‑a depășit repede acest 

început dificil de viață, dar Martin nu. El a avut un defect la inimă și la șase săptămâni a făcut 
operație, după care s‑a chinuit să‑și revină.

L‑am implorat pe Dumnezeu, am format și un lanț de rugăciune, am urmat fiecare sfat al doctorilor 
și am făcut tot ce am putut ca să‑i susținem micuța viață, însă era tot mai evident că Martin nu va mai fi 

mult timp cu noi.
Apoi cineva a primit o viziune când se ruga. „Martin va fi vindecat” a exclamat emoționat această persoană. 

„L‑am văzut alergând pe câmpii verzi. Era atât de fericit”. Însă noi știam că este o viziune a fiului nostru în Rai 
ca să ne pregătească de despărțirea de el, o viziune a lumii care îl chema pe Martin să‑și lase suferința în urmă și 
unde el va fi eliberat de durere și suferință.

Câteva zile mai târziu, Dumnezeu l‑a luat în liniște în timp ce stătea în brațele mamei lui. Știam că mo‑
mentul acesta va veni; Dumnezeu ne pregătise inimile. Însă tot a fost sfâșietor. 
Părinții n‑ar trebui să trăiască mai mult decât copiii lor și să‑i înmormânteze 
în sicrie micuțe în țări străine.

Oamenii mă întreabă des: „Unde a fost Dumnezeu atunci când fiul vostru 
a avut nevoie de El? N‑ar fi putut să‑l vindece pe Martin ca să fie și acum 

cu noi?” Bineînțeles, noi știm că El ar fi putut. Însă nu asta era ideea.
Ideea era că Dumnezeu a fost acolo; El ne‑a susținut la fiecare 

pas, ne‑a dat pace, har și chiar bucurie să știm că micuțul nos‑
tru va fi în siguranță în brațele Sale. Și mai mult decât atât, 

când vom trece și noi acel râu și ne vom arunca ancorele 
pe țărmurile eternității îl vom vedea pe Martin din 

nou.

Koos Stenger este scriitor liber‑
profesionist în Olanda. ■

IISUS este calea 
mea de trecere

Oare lui Iisus îi pasă
Când de cei dragi ne despărțim?

Când durerea ne apasă
Și de necaz ne ofilim?

Sigur că-i pasă
Și durerea noastră o simte.

Când zilele şi nopțile ne-apasă
Știu că Mântuitorului meu îi pasă.

– Frank E. Graeff (1860-1919)
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LUMINA 
ETERNĂ

Ține‑ți ochii ațintiți asupra Mea indiferent cu ce 
te confrunți. Uneori cerul poate fi întunecat, vântu‑
rile pot bate, apele pot fi adânci și tulburi iar valurile 
se pot sparge peste tot în jurul tău. S‑ar putea să nu 
vezi nicio cale de scăpare. Însă Eu sunt scăparea ta. 
Eu sunt lumina ce alungă norii negrii. Vocea Mea va 
liniști valurile tumultoase. Razele luminii Mele vor 
limpezi apele ca să poți vedea coralii minunați și toa‑
te splendorile de sub suprafața oceanului vieții.

Deci, când totul în jurul tău pare întunecat și tul‑
bure, întoarceți privirea către Mine, lumina ta eter‑
nă. Eu voi lumina puternic peste viața ta și voi liniști 
apele, ajutându‑te să‑ți găsești pacea și siguranța.

De la Iisus cu dragoste


