
VIȚA DE VIE
Tăiere și curățare

Anotimpurile vieții
Există un moment pentru 
fiecare lucru

Amintirea unui mango
Nu renunța

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



Vol. 15, Nr. 8

N OTA  E D I TO RU LU I
gustă fructul

Cu câțiva ani în urmă revista ContactS a 
publicat o serie specială despre ceea ce Pa‑
vel, în scrisorile sale către Galateni, a numit 
„roadele Duhului”.1 Fiecare dar – dragostea, 
bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunăta‑
tea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, 

înfrânarea poftelor – a fost prezentat într‑un număr aparte.2 Ne‑am dat 
seama apoi că nu am abordat conceptul de rod, de aceea acest număr al 
revistei va fi dedicat acestui subiect.

Biblia vorbeşte de multe ori despre fructe (roade) – cum ar fi măsline, 
struguri şi smochine. Apoi există şi situațiile în care cuvântul rod este 
folosit metaforic pentru a descrie faptele, rezultatele şi realizările unei 
persoane.

În ultima Sa noapte de libertate cu ucenicii Săi, la Cina cea de Taină, 
Iisus i‑a îndemnat să aducă roade bune: „Nu voi M‑aţi ales pe Mine; ci 
Eu v‑am ales pe voi; şi v‑am rânduit să mergeţi şi să aduceţi rod, şi roada 
voastră să rămână”.3 Cum poate aduce roade un creştin? În principiu 
dacă se dezvoltă să semene cu Iisus – cu alte cuvinte, dacă devine mai 
mult ca Iisus – şi dacă răspândeşte Împărăția Sa pe pământ prin cuvinte 
şi prin fapte.

Asta este o adevărată provocare, însă Iisus nu ne lasă singuri cu ea. 
Iisus este vița iar noi suntem mlădițele. Mlădițele îşi trag puterea, hrana, 
protecția şi energia de la viță, iar noi, ca ucenici ai Săi, când suntem în 
legătură cu El, putem da dovadă de roade spirituale prin viața, caracterul 
şi prioritățile noastre. Când petrecem timp cu Iisus şi ne străduim să‑L 
cunoaştem mai bine, ajungem să semănăm cu El, scopul Lui devine sco‑
pul nostru şi suntem motivați să ne punem credința în acțiune.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Vezi Galateni 5:22-23

2. Februarie-octombrie 2013, disponibile și pe internet la www.activated-europe.org

3. Ioan 15:16
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Una din amintirile 
mele cele mai plăcute din copilă‑
rie este când stăteam întinsă pe bancă 
sub via bunicii într‑o zi călduroasă de 
vară şi savuram struguri proaspeți. 
Ani buni mai târziu, când m‑am 
mutat la o podgorie din Italia, mi‑am 
imaginat multe bănci confortabile 
pe care să stau. Însă, spre surprin‑
derea mea, când am ajuns acolo nu 
am găsit decât teren gol. Tot ce se 
vedea erau doar mici butuci de vie 
deasupra pământului. Mi s‑a explicat 
că viile sunt tăiate în fiecare an până 
la pământ, după ce rodesc, pentru 
a le spori productivitatea. Nu era o 
privelişte încântătoare, însă podgoria 
era roditoare.

Când a început perioada de creş‑
tere am fost surprinsă să văd cât de 
repede au apărut mlădițele noi sub 

15 că Dumnezeu ştie cum este cu 
tunderea viei. Dacă nu aducem roa‑
de, El taie. Când aducem roade, El 
curăță. În fiecare dintre situații, El 
acționează într‑un fel.

Există situații când ne fuge pă‑
mântul de sub picioare iar El este 
singurul pe care ne putem sprijini. 
Neaşteptatul ne loveşte; tragedia, 
boala, trădarea sau eşecul ne iau 
prin surprindere şi simțim că toa‑
te ramurile noastre frumoase verzi 
sunt tăiate şi rămânem doar ca nişte 
buturugi pe un teren aparent gol.

Apoi vine momentul potrivit. 
Soarele străluceşte. Ploaia cade. Ne 
dăm seama că avem în El tot ce ne 
trebuie şi atunci începe miracolul 
unei vieți noi şi a unei creşteri noi.

Joyce Suttin este profesoa-
ră și scriitoare și trăiește 
în San Antonio, SUA. ■

Vița de vie

1. Ioan 15:1-2

căldurosul cer toscan. S‑au întins 
rapid peste tot şi ceea ce a fost odată 
arid a devenit dintr‑o dată o podgo‑
rie cu vie proaspătă şi verde ce avea 
să producă un vin minunat.

Gândindu‑mă la Toscana mi‑am 
amintit de Ioan 15: „Eu sunt adevă‑
rata Viţă, şi Tatăl Meu este Vierul. 
Pe orice mlădiţă care este în Mine 
şi n‑aduce rod, El o taie; şi pe orice 
mlădiţă care aduce rod, o curăţă, ca 
să aducă şi mai mult rod”.1

Eu sunt o grădinăreasă foarte 
proastă pentru că nu îmi place să 
îmi tund plantele. Îmi las tufele de 
trandafiri să crească prea înalte. Îi 
refuz pe toți cei care se oferă să îmi 
tundă copacii. Îmi las florile perene 
să crească necontrolat. Îmi place 
când văd ceva viu care creşte abun‑
dent şi nu vreau să fiu eu cea care 
decide ce să fie tăiat.

Însă este destul de clar din Ioan 

De Joyce Suttin
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zeu ca să ai putere spirituală.
„Și, ca nişte prunci născuți de 

curând, să doriți laptele duhovni‑
cesc şi curat, pentru ca prin el să 
creşteți spre mântuire”.5 De multe 
ori se întâmplă să fii slab spiritual 
fiindcă nu te‑ai hrănit suficient, 
nu te‑ai umplut şi nu te‑ai întărit 
cu adevărul bun, sănătos, încu‑
rajator şi hrănitor al Cuvântului 
lui Dumnezeu. Nu te poți lăsa să 
ajungi atât de ocupat cu alte lu‑
cruri încât să‑ți neglijezi inspirația 
şi hrana spirituală de care ai nevo‑
ie din Cuvânt. Au existat situații 
în care aş fi putut cădea în descu‑
rajare dacă nu aş fi fost hrănit cu 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Dacă Îl cauți cu sinceritate pe 
Dumnezeu în timp ce citeşti Cu‑
vântul Său atunci El îți va vorbi 
prin Cuvânt. Și cu cât vei iubi 
mai mult Cuvântul Său, cu cât îl 

cu Dumnezeu şi te va ajuta să mergi 
pe calea lui Dumnezeu. Când Îl 
asculți pe Dumnezeu şi Cuvântul 
Său şi când dai ascultare adevărului 
Său, vei fi fericit şi productiv.2

Iisus a spus: „Cuvintele pe care vi 
le‑am spus Eu sunt duh şi viață”.3 Cu‑
vântul Său este chiar viața lui Dum‑
nezeu. Acesta ne dă viață spirituală, 
hrană, putere şi sănătate. Iată de ce o 
dietă bună şi echilibrată din Cuvântul 
Lui este esențială dacă ne dorim să 
progresăm şi să stăm aproape de El.

Iisus Însuşi este numit în Biblie 
„Cuvântul”.4 Iisus este Cuvântul, 
Duhul şi viața, iar ca să progresezi 
şi să te menții sănătos spiritual tre‑
buie să îți iei o doză din El în fie‑
care zi, să te hrăneşti bine, să te os‑
pătezi şi să bei din El. Tot aşa cum 
trebuie să mănânci fizic ca să ai 
putere fizică, trebuie să te hrăneşti 
şi să bei din Cuvântul lui Dumne‑

Cuvântul lui Dumnezeu 
este cel mai puternic ade-
văr de pe pământ.  —  Cuvinte 
ce includ esența duhului şi vieții lui 
Dumnezeu Însuşi.1 Cuvântul este 
scânteia spirituală a lui Dumnezeu 
care ne aprinde cu viața, cu lumina 
şi cu puterea Sa. Unul dintre cele 
mai importante lucruri pe care îl 
poți face ca să îți clădeşti relația cu El 
este să citeşti, să absorbi şi să urmezi 
Cuvântul lui Dumnezeu. Acesta te 
va ține pe aceeaşi lungime de undă 

1. Vezi Ioan 4:24.

2. Vezi Ioan 15:11; 13:17.

3. Ioan 6:63

4. Vezi Apocalipsa 19:13; Ioan 1:1,14.

5. 1 Petru 2:2

6. Psalmul 119:130

7. Ieremia 15:16

8. Iov 23:12

9. Luca 10:42

HRANĂ 
PENTRU 
SUFLET

De David Brandt Berg, adaptat
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vei studia mai mult şi te vei hrăni 
din el, vei progresa spiritual şi vei 
descoperi că Dumnezeu îți poate 
vorbi clar şi direct prin Cuvântul 
Său scris.

Când Duhul Sfânt îți arată 
un pasaj sau un verset din Biblie, 
aplicându‑l situației tale, aduce 
astfel la viață Cuvântul. Domnul 
va aduce Cuvântul Său la viață 
şi îți va vorbi personal, călăuzin‑
du‑te în rezolvarea problemelor 
tale şi răspunzându‑ți la rugăciu‑
ne, pe măsură ce citeşti Cuvântul 
Său. Când te ajută să îl aplici si‑
tuației tale, dintr‑o dată prinde 
viață. Atunci Biblia nu mai este 
o înşiruire de simple cuvinte, sau 
cuvinte care îți vin în minte, ci îți 
ajunge la inimă şi îi înțelegi sem‑
nificația. „Descoperirea cuvintelor 
Tale dă lumină, dă pricepere celor 
fără răutate”.6

Profetul Ieremia a spus: „Când 
am primit cuvintele Tale, le‑am 
înghițit; cuvintele Tale au fost bu‑
curia şi veselia inimii mele”.7 Iov 
a spus: „N‑am părăsit poruncile 
buzelor Lui; mi‑am plecat voia la 
cuvintele gurii Lui”.8

Iisus a spus: „Dar un singur lu‑
cru trebuie. Maria şi‑a ales partea 
cea bună, care nu i se va lua”.9 Ce 
este acest lucru pe care Maria l‑a 
ales? Ea a stat la picioarele lui Iisus şi 
a ascultat cuvintele Sale. Este abso‑
lut necesar să ne odihnim în Dom‑
nul, să stăm la picioarele Lui şi să as‑
cultăm Cuvântul Său. Cuvântul lui 
Dumnezeu este foarte important.

David Brandt Berg (1919-
1994) a fost fondatorul 
organizației The Family In-
ternational, o comunitate 
creștină de credință. ■

„Hrana spirituală este necesară 
supraviețuirii spirituale”. 
– Dallin H. Oaks (n. 1932)

„Prezența lui Dumnezeu este peste 
tot în jurul nostru. Dumnezeu este ca-
pabil să penetreze și să se împletească 
cu ființa umană în așa fel încât cei care 
sunt învăluiți de prezența Lui iubitoare 
nu vor fi niciodată singuri”. 
– Dallas Willard (1935-2013)

„Noi nu suntem ființe umane care 
avem o experiență spirituală. Noi 
suntem ființe spirituale care avem o 
experiență fizică”. 
– Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955)

„Există multe modalități prin care 
creștinii se pot hrăni spiritual iar Dum-
nezeu nu este limitat de o anumită me-
todă pentru a-ți atinge inima, pentru 
a-ți dezvălui ceva, pentru a-ți întări cre-
dința, sau pentru a te motiva și a te in-
spira. Dumnezeu dorește să comunice 
cu copiii Săi. Este important să-L lăsăm 
să ne vorbească inimilor noastre prin 
instrucțiunile spirituale pe care le citim 
și să ne călăuzească în relația noastră 
cu El și în viețile noastre spirituale.” 
– Maria Fontaine, codirector actual al 
organizației The Family International ■
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Puterea unei 

piersici
Când aveam opt ani am văzut cu fami-

lia un documentar BBC despre un grup de veterani 
britanici din Cel de‑al Doilea Război Mondial care 
luptaseră în Africa de nord. Veteranii şi‑au povestit 
experiențele de război care în mare parte erau despre 
foame, teroare şi lipsuri în drumul lor spre victorie. 
Deşi aceste relatări sunt emoționante, cea mai de 
neuitat pentru mine a fost puțin altfel. A fost spusă 
de un domn firav, încărunțit, care a zâmbit călduros 
şi a spus că cea mai de neuitat experiență pentru el 
a fost când a primit în dar o piersică!

A explicat că toți camarazii din divizia sa fuseseră 
capturați de armata italiană şi aduşi în Italia. Acolo 
militarii italieni au defilat cu ei pe străzi şi i‑au umi‑
lit public. Trecătorii s‑au alăturat batjocorindu‑i şi 
scuipându‑i, arătându‑şi mânia față de ei.

Dintr‑o dată, din mulțimea batjocoritoare „a 
ieşit o fetiță, mi‑a pus în mână o piersică, apoi a 
luat‑o la fugă înainte să‑i pot mulțumi” povesti ve‑
teranul. „A fost cea mai delicioasă piersică pe care 
am mâncat‑o vreodată”.

Veteranul avea vreo 70 de ani, însă ochii îi scli‑
piră povestind despre această fată italiancă  care i‑a 
arătat bunătate într‑o perioadă de ură şi duşmănie 
între două țări aflate în război. În clipa lui de ruşine 

şi disperare se găsi o fată anonimă care să sfideze pre‑
siunea socială şi să facă un gest simplu dar sincer de 
compasiune. Ea trecu cu vederea statutul lui de soldat 
duşman şi îl privi ca pe un om rănit ce are nevoie 
de bunătate. Domnul povesti că şi‑a amintit de acea 
piersică în toți anii ce au urmat, pănâ când războiul 
s‑a încheiat, cât şi după aceea, ori de câte ori a avut 
nevoie de putere să spere, să lase în urmă durerea răz‑
boiului şi să înceapă o viață nouă.

Probabil că fata nu s‑a gândit prea mult la gestul 
ei; era „doar” o piersică. Probabil nu a visat nicio‑
dată că el va prețui gestul ei de bunătate tot restul 
vieții sale şi că această poveste va ajunge într‑un do‑
cumentar care probabil i‑a inspirat şi pe alții, ca pe 
mine, să o spunem mai departe.

Apostolul Iacov a descris acest efect în lanț când 
a scris: „Și roada neprihănirii este semănată în pace 
pentru cei ce fac pace”.1 Să facem şi noi pace împăr‑
țind „piersici” de iubire şi de milă, chiar şi atunci 
când este riscant sau neconvențional, deoarece „roa‑
da neprihănirii” care va fi semănată atunci – sufle‑
tele obosite ce vor fi întărite, inimile triste ce vor fi 
bucurate, cei singuri ce vor fi iubiți – merită costul.

Elsa Sichrovsky este scriitoare liber-
profesionistă. Ea trăiește împreună cu 
familia ei în Taiwan. ■1. Iacov 3:18

De Elsa Sichrovsky
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„Rugăciunea în acțiune este 
dragoste, iar dragostea în acțiu-
ne este serviciu. Încearcă să dăru-
iești necondiționat orice are ne-
voie acel om la mometul respec-
tiv. Ideea este să faci ceva, oricât 
de mic, și să arăți că îți pasă, prin 
faptele tale, dăruind din timpul 
tău… Suntem cu toții copii ai lui 
Dumnezeu deci este important 
să împărțim din darurile Sale. Nu 
îți frământa mintea cu întrebări 
despre de ce există probleme în 
lume – doar răspunde la nevoile 
oamenilor… Simțim că ceea ce 
facem noi este doar un strop de 
apă în ocean, însă acel ocean ar fi 
mai puțin plin fără acel strop.” 
– Maica Tereza (1910-1997)

Precum florile
Stăteam în sufrageria 

unui prieten când am observat 
într‑o vază un buchet de flori roşii 
purpuriu. Am fost lăsat aproape 
fără cuvinte de frumusețea lor, iar 
admirând această minunată parte 
din natură parcă am auzit vocea lui 
Dumnezeu spunându‑mi Vreau să 
fii și tu ca aceste flori.

Mai târziu, gândindu‑mă la acele 
flori şi cum pot ele să ne încurajeze 
şi să ne inspire, mi‑am amintit de 
cuvintele lui Iisus: „Uitaţi‑vă cu bă‑
gare de seamă cum cresc crinii de pe 
câmp: ei nici nu torc, nici nu ţes; to‑
tuşi vă spun că nici chiar Solomon, 
în toată slava lui, nu s‑a îmbrăcat ca 
unul din ei”.1 

Dacă crinii nu se străduiesc, 
atunci de ce aş face‑o eu? Probabil 
aşa gândesc când îmi iau ochii de la 
Dumnezeu şi nu mai reflect lumi‑
na şi slava Sa. Atunci încerc să fac 
lucrurile prin puterea proprie, mă 
grăbesc şi sfârşesc în direcția greşită. 
Iar lucrurile nu mai merg aşa cum 
aş fi sperat.

O floare străluceşte atunci când 
reflectă gloria lui Dumnezeu. Se 

leagănă uşor în bătaia vântului, le 
zâmbeşte trecătorilor şi le arată dra‑
gostea pe care Dumnezeu i‑a dat‑o. 
O floare nu este inactivă; ea mun‑
ceşte continuu să ia lumină de la 
soare şi să o transforme în ceva ce 
poate folosi.

Dacă dorim să creştem şi să în‑
florim precum crinii de pe câmp 
atunci este esențial să ținem legă‑
tura cu Dumnezeu prin rugăciu‑
ne. Și, bineînțeles, mai multe flori 
înseamnă mai multe fructe! Deci, 
ca să dăm rod trebuie să ne facem 
timp să absorbim lumina lui Dum‑
nezeu şi să permitem Duhului Său 
să ne polenizeze, pe noi şi pe alții. 
După cum a scris Timothy Keller 
în Every Good Endeavor (Orice fap-
tă bună) „Modalitatea prin care Îl 
putem sluji pe Dumnezeu la locul 
de muncă este să muncim cu inima 
recunoscătoare, plină de bucurie şi 
de spiritul Evangheliei prin toate 
urcuşurile şi coborâşurile, să dan‑
săm cu vântul şi să zâmbim prin 
ploaie şi să ne omorâm egoismul 
pentru ca alții să trăiască”.

Neeraj Khosla este educator, 
profesor și trainer în India. ■1. Matei 6:28-29

De Neeraj Khosla
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Îmi place la nebunie avo-
cado! Pe lângă faptul că este delicios 
are şi foarte multe utilizări. Fără să 
mai spun şi de conținutul bogat de 
uleiuri naturale şi de vitamine.

În Chile, unde mi‑am petrecut 
o mare parte din copilărie, avoca‑
do – numit acolo „palta” – sunt din 
abundență şi sunt incluse în multe 
feluri de mâncăruri, inclusiv o va‑
rietate de salate, sandvişuri şi chiar 
hot dog. M‑a impresionat dintot‑
deauna că adăugând doar câteva fe‑
lii de avocado în salată, sau un strat 
de guacamole pe sandviş, le putea 
transforma complet, în principiu 
transformând o mâncare „normală” 
în ceva extraordinar. Cel puțin aşa 
simțeam eu. Avocado este un ali‑

ment de bază pentru mine şi cred că 
se potriveşte bine cu aproape orice. 
Este delicios şi simplu ca o gustare 
– taie‑l în jumătate, presară peste el 
puțină sare şi piper, câțiva stropi de 
lămâie şi ai perfecțiunea.

Cred că calitatea fructului de 
avocado, adică puterea lui de a 
transforma mâncărurile, este oare‑
cum asemenea cu ceea ce poate face 
bunătatea şi compasiunea în viețile 
noastre. Facem multe lucruri când 
ne îndeplinim slujba noastră, când 
ne îngrijim de familia noastră sau 
pur şi simplu în comunitate din 
spirit civic, lucruri bune, lucruri 
frumoase, lucruri grijulii, lucruri 
necesare, dar şi lucruri care uneori 
devin „automatisme”.

Știi cum este atunci când vezi de 
multe ori un semn pe stradă încât la 
un moment dat devine parte din fun‑
dal şi nu îl mai observi? Uneori lucru‑
rile pe care le facem pentru alții de‑
vin aşa. Nu suntem în mod deosebit 
conştienți că le facem şi nici cei care 
beneficiază de ele nu sunt în mod de‑
osebit recunoscători. Sau uneori nu 
observăm lucrurile pe care le fac alții 
pentru noi. În orice caz, când facem 
un efort suplimentar şi aplicăm puțin 
„avocado” sub formă de, spre exem‑
plu, câteva cuvinte de bunvenit sau 
de apreciere, contează foarte mult.

Recent am mers cu autocarul 
spre casă după o vizită de câteva zile 
în oraşul învecinat. Sunt un călător 
experimentat şi mă descurc destul 

AVOCADO
De Jessie Richards
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de bine în cazul călătoriilor lungi, 
dar este firesc să prefer să am un loc 
liber lângă mine decât pe o altă per‑
soană. M‑am aşezat pe scaunul meu 
şi deşi autocarul părea destul de plin 
nimeni nu se aşezase lângă mine, 
dar nu după mult timp s‑a apropiat 
un tânăr şi m‑a întrebat dacă poate 
să ocupe acel loc. I‑am răspuns „Da, 
vă rog” iar el mi‑a zâmbit şi a răs‑
puns: „În viața mea nu mi‑a răspuns 
cineva cu ̓ vă rogʼ. Este încurajator.” 
Eu încerc să fiu bună cu străinii – 
fiindcă am primit de multe ori, la 
rândul meu, bunătate de la străini 
– şi m‑am bucurat că am creat o 
amintire fericită pentru cineva.

S‑a aşezat pe scaun şi am început 
să discutăm şi am avut o conversa‑

ție plăcută pentru o vreme, pănâ ce 
ne‑am afundat amândoi în scaune‑
le noastre cu electronicele şi căştile 
noastre ca să ne relaxăm. În aer a ră‑
mas un sentiment cald şi primitor, cu 
mult mai diferit decât sentimentul 
rece care există uneori între pasageri 
când îşi tot dau inevitabil coate în‑
cercând să folosească mânerele mici 
de la scaunele mici. Noi nu am avut 
o asemenea problemă. Călătoria a 
fost lină şi plăcută, precum avocado.

Probabil ai auzit de „Principiul 
Pareto”. Cunoscut şi ca principiul 
80/20. Ideea este că 80% din eficien‑
ța noastră derivă din 20% din efortul 
nostru. Mă gândeam la lucrul acesta 
în corelație cu avocado. Eu cred că, 
şi este o părere strict personală, deşi 

„Suntem constituiți în așa fel încât simplele 
fapte de bunătate, precum dăruirea pentru 
caritate sau exprimarea recunoștinței, să aibă 
un efect pozitiv asupra dispoziție noastre pe 
termen lung. Se pare că cheia pentru o viață fe-
ricită este o viață bună: o viață cu relații solide, 
cu o slujbă interesantă și cu legături cu comu-
nitatea”. – Paul Bloom (n. 1963) profesor de psi-
hologie și științe cognitive la Universitatea Yale

În 1906 economistul italian 
Vilfredo Pareto nota că 80% din pă-
mântul italian era proprietatea a 20% din 
italieni, că 80% din producția de mazăre din gră-
dina lui provenea de la 20% dintre plantele sale 
de mazăre. Principiul Pareto – că 80% din rezultat 
provine de la 20% din sursă – a fost observat și 
studiat în vânzări și marketing, în administrare, în 
tehnologie, în economie și în alte domenii.

avocado reprezintă cam 20% dintr‑o 
mâncare totuşi cam 80% din gustul 
delicios i‑l datorăm lui. Revenind la 
bunătatea activă, cred că este corect 
să spun că dacă la o faptă de bună‑
tate făcută din „rutină” mai adaugi şi 
câteva cuvinte şi o atingere personală 
atunci acele 20% de efort vor ajunge 
foarte uşor să reprezinte cam 80% 
din ceea ce persoana îşi aminteşte 
din întâlnirea cu tine.

Jessie Richards a participat 
la producția revistei Activa-
ted (după care se traduce re-
vista ContactS) din 2001 până 
în 2012 și a scris și editat ma-
teriale și pentru alte publi-
cații și site-uri creștine. ■

80/20
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să se pună pe picioare. În timpul creşterii copacii tineri 
au nevoie de protecție față de pericole precum dăunăto‑
rii, condițiile climaterice extreme, seceta, inundațiile şi 
de prea mult sau prea puțin soare. Începutul la orice este 
cel mai greu. Primele etape ale oricărei activități necesi‑
tă mai multă grijă şi atenție. Dar ne putem încuraja cu 
gândul că lucrurile vor deveni mai uşoare pe măsură ce 
„copacul” creşte şi se stabilizează. 

Acum să continuăm cu subiectul polenizării – re‑
producerea plantei. Aceasta are de‑a face cu ceea ce 
lăsăm generațiilor următoare – hrană pentru oame‑
nii de mâine. Mulți fermieri îşi aduc albine care să 
polenizeze însă există şi alte insecte şi păsări care pot 
face acest lucru. Noi, asemenea florii înflorite, trebuie 
să fim deschişi pentru noi oportunități. Când floarea 
abia se deschide nu are garanția polenizării, însă este 
pregătită pentru când i se arată ocazia. În primăvară 
pomul fructifer îşi deschide florile invitând oamenii 
la picnic, la poezie şi muzică.

Am aflat că există două tipuri de pomi fructiferi – 
cei care se auto‑polenizează (cum ar fi caisul) şi cei care 
au nevoie de ajutor pentru polenizare (cum ar fi mă‑

Recent am fost fascinat să citesc că 
oamenii de ştiință au învățat cum să creeze produse 
impermeabile precum hainele de ploaie şi piesele de 
avion studiind solzii de pe aripile fluturilor. Mi‑am 
dat seama că pot învăța şi eu ceva din natură şi am 
început să studiez pomii fructiferi.

Am aflat că fiecare copac are anumite cerințe spe‑
cifice de sol, umezeală, lumină şi polenizare. Mi‑a 
arătat că fiecare proiect trebuie studiat aparte pentru 
a vedea ce merge în fiecare situație. Este de datoria 
noastră să aflăm conformația terenului şi să studiem 
situația în zona în care vom începe proiectul nostru. 
Iată de ce firmele noi plătesc bani mulți consultanți‑
lor care îi pot ajuta să determine ce merge în zona în 
care se vor extinde.

Necesită să ai răbdare până ajungi să culegi recolta – 
de la doi până la cinci ani dacă calculezi de la puiet până 
la fruct – şi durează cam tot atât şi pentru o afacere nouă 

Învățăminte  
fructate

1. Vezi Psalmul 1:3.

2. Vezi Galateni 5:22-23.

3. http://elixirmime.com

De Curtis Peter van Gorder
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rul). Însă şi în cazul celor  cu auto‑polenizare, fructele 
mai dulci şi mai sănătoase se obțin prin polenizare de 
către un agent extern. Lucrul acesta se poate aplica pro‑
iectelor noastre în ideea că vor fi mai productive dacă 
acceptăm ajutor din exterior. Cei care încearcă să le facă 
pe toate ajung să fie curând epuizați şi frustrați din ca‑
uza efortului. Majoritatea proiectelor necesită o echipă.

Pomicultorii dau mare atenție acestei părți din 
procesul de creştere plantând unul lângă altul copaci 
compatibili la polenizare. Mulți pomicultori plantea‑
ză în apropiere meri pădureți deoarece polenul lor 
este acceptat de majoritatea merilor. Merele pădurețe 
sunt prea acre dar fac ca fructele pomilor învecinați să 
fie mai dulci. Aplicabilitatea acestui principiu este că 
ideile bune şi rezultatele productive apar de multe ori 
din surse neaşteptate – uneori chiar opusul a ceea ce 
ne aşteptăm. Deci, fii pregătit pentru surprize!

Vecinul meu japonez, în vârstă, m‑a rugat pe mine 
şi pe câțiva prieteni să îl ajutăm cu caişii lui. Erau 
înfloriți şi începeau să formeze fructele. „Acolo unde 
vedeți trei fructe într‑un loc” ne‑a instruit el „rupeți 
două şi aruncați‑le”. Pe moment ni s‑a părut o risi‑

pă, însă rezultatul a fost un fruct mare în loc de trei 
mici. Conceptul mi‑a rămas în minte. Poți să ajungi 
să diversifici prea mult. Sunt multe de spus despre a 
te concentra asupra scopului tău principal.

Ca să fim cu adevărat productivi trebuie să fim 
precum pomii plantați lângă curgeri de apă şi care îşi 
dau rodul la vremea lor.1 Trebuie să ne luăm hrana 
spirituală de la sursă. Dacă am fi o baterie de telefon 
mobil asta ar însemna să ne punem în priză ca să ne 
încărcăm. Dacă am fi o viță de vie ar însemna să ne 
înfigem rădăcinile adânc în pământul fertil. Ca oa‑
meni trebuie să ne luăm tăria şi hrana spirituală de la 
sursa noastră – Creatorul nostru. Reuşim asta atunci 
când ne facem timp să citim şi să medităm asupra 
Cuvântului Său şi prin rugăciune. Atunci începem să 
aducem roadele Duhului, care sunt dragostea, bucu‑
ria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, credincio‑
şia, blândețea şi auto‑controlul,2 care ne ajută să fim 
cu adevărat eficienți în treburile noastre.

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

Ferice de omul 
care nu se duce la sfatul celor răi, 

nu se oprește pe calea celor păcătoși 
și nu se așează pe scaunul celor batjocoritori! 

Ci își găsește plăcerea în Legea Domnului, 
și zi și noapte cugetă la Legea Lui! 

El este ca un pom sădit lângă un izvor de apă, 
care își dă rodul la vremea lui 

și ale cărui frunze nu se veștejesc: 
tot ce începe, duce la bun sfârșit. 

Nu tot așa este cu cei răi: 
ci ei sunt ca pleava 

pe care o spulberă vântul. 
De aceea cei răi nu pot ţine capul sus în ziua judecăţii, 

nici păcătoșii în adunarea celor neprihăniţi. 
Căci Domnul cunoaște calea celor neprihăniţi, 

dar calea păcătoșilor duce la pieire. 
– Psalmul 1

10 11



„Toate își au vremea lor, şi fiecare lucru de 
sub ceruri îşi are ceasul lui.”1

Aceasta este o lecție importantă de viață. Este de 
fapt o veste bună… şi în acelaşi timp una nu prea 
bună. Indiferent de cum te simți pe moment, indife‑
rent de anotimpul vieții pe care îl parcurgi, probabil 
că la un moment dat te poți aştepta la o schimbare, 
deoarece, după cum ştim, anotimpurile vin şi trec.

Când Regele Solomon a scris următoarea afirmație 
a dat multe exemple despre cum se pot schimba ano‑
timpurile şi căile vieților noastre:

Naşterea îşi are vremea ei şi moartea îşi are vremea ei; 
Săditul îşi are vremea lui şi smulgerea celor sădite îşi 

are vremea ei. 
Uciderea îşi are vremea ei şi tămăduirea îşi are vremea ei; 
Dărâmarea îşi are vremea ei şi zidirea îşi are vremea ei; 
Plânsul îşi are vremea lui şi râsul îşi are vremea lui; 
Bocitul îşi are vremea lui şi jucatul îşi are vremea lui; 
Aruncarea cu pietre îşi are vremea ei şi strângerea 

pietrelor îşi are vremea ei; 

Îmbrăţişarea îşi are vremea ei şi depărtarea de 
îmbrăţişări îşi are vremea ei; 

Căutarea îşi are vremea ei şi pierderea îşi are vremea ei; 
Păstrarea îşi are vremea ei şi lepădarea îşi are vremea ei; 
Ruptul îşi are vremea lui şi cusutul îşi are vremea lui; 
Tăcerea îşi are vremea ei şi vorbirea îşi are vremea ei; 
Iubitul îşi are vremea lui şi urâtul îşi are vremea lui; 
Războiul îşi are vremea lui şi pacea îşi are vremea ei.2
Una dintre cele mai frumoase promisiuni din Biblie 

este dată în acelaşi capitol: „Orice lucru El îl face frumos 
la vremea lui; a pus în inima lor chiar şi gândul veşniciei, 
măcar că omul nu poate cuprinde, de la început până la 
sfârşit, lucrarea pe care a făcut‑o Dumnezeu”.3

Îmi place partea cu „omul nu poate cuprinde”. Când 
eram adolescentă aveam atât de multe planuri şi  idei des‑
pre cum doream să fie viața mea. Majoritatea ideilor mele 
erau bune sau cel puțin acceptabile. Nu visam (doar) să 
devin o celebritate sau o milionară. Doream de aseme‑
nea să pot interveni oriunde în lume era nevoie. Doream 
să ajut orfanii şi să eradichez sărăcia. Dacă şi când voi 
avea copii doream să‑i cresc într‑un sat african în care să 
muncim cu toții pentru prosperitatea comunității. Asta 
doream. Sună ca un vis bun; şi uneori încă sună bine.

Însă Dumnezeu a avut cu mine un plan pe care eu 

1. Eclesiastul 3:1

2. Eclesiastul 3:2-8

3. Eclesiastul 3:11

Anotimpurile 

vieții
De Mara Hodler
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„nu îl puteam cuprinde”.
Încă privesc acel plan în desfăşurare însă am învățat 

destule încât să ştiu că planul lui Dumnezeu este cu mult 
mai mult decât pot eu vreodată să îmi imaginez. Am în‑
vățat că Dumnezeu este prezent atât la vremea plantatu‑
lui cât şi a recoltatului. Și ceea ce am mai observat este că 
aceste două anotimpuri se repetă.

Fermierul îşi plantează în fiecare primăvară pământul 
ca apoi să îl recolteze în fiecare toamnă. În fiecare an. Nu 
se supără că trebuie să tot planteze în fiecare an. Nu țipă 
în frustrare: Deabia a făcut asta anul trecut! De ce să o fac 
din nou? Toamna, când este vremea recoltei, nu îşi spu‑
ne: Da! Sigur nu mai trebuie să o fac din nou! Fermierul 
ştie că ciclul se va repeta în fiecare an şi nu îl deranjează.

La fel trebuie să ne împăcăm şi noi cu anotimpurile 
vieții noastre. Există momente pentru râs şi momente 
pentru plâns, vremea semănatului şi vremea recoltei, un 
moment în care dăruieşti şi un moment în care primeşti. 
Toate se vor întâmpla.

În Texas, unde locuiesc eu, vremea este nebună. Într‑o 
zi eşti în pantaloni scurți iar a doua zi îți scoți hainele de 
iarnă pentru că trece un front atmosferic rece. În zilele 
călduroase, cum este cea de azi, uiți că aici se face şi foarte 
frig – frig chiar de îngheț.

La fel este şi cu anotimpurile vieții. Când vin mo‑
mentele de tristețe ne este greu să ne amintim că există 
şi multă bucurie. Când ceva ne dezamăgeşte uităm foarte 
repede de lucrurile care au mers bine.

Pentru Dumnezeu un anotimp nu este mai important 
decât altul. El poate folosi fiecare anotimp din viața noas‑
tră pentru a aduce planul Său. Uneori cred că Dumnezeu 
îmi zâmbeşte dacă îmi merge bine, iar dacă am vreo pro‑
blemă sau nenoroc mă gândesc că I‑am ieşit din grații. 
Însă am învățat din experiență că nu este aşa. Un artist 
poate folosi culori plăcute, puternice, precum roşul, gal‑
benul, violetul sau albastrul pentru a inspira privitorul, 
dar nu o poate face fără contrastele de negru, gri şi alb.

Trebuie să avem încredere în Artist. Opera Lui vor‑
beşte de la sine şi de atâtea ori a dovedit că El face totul 
să fie minunat în ritmul Său. Fiecare din viețile noastre 
nu este o excepție la anotimpurile bune şi rele. Și nici la 
promisiunea că va fi o viață frumoasă atunci când ştie El 
că este momentul.

Mara Hodler a fost misionară în Estul 
Îndepărtat și în Africa de Est. În prezent 
ea trăiește în Texas împreună cu soțul și 
copiii ei și conduce o afacere de familie. ■
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Jonathan muşcă puțin din man‑
go. Apoi din nou şi din nou. Tot 
nici o reacție. Apoi… apăru să‑
mânța iar ochii lui se luminară.

„Mamă, acum îmi amintesc! 
Îmi amintesc cât de distractiv era 
să sug sămânța!” Iar cu această 
amintire au început să îi revină 
şi altele. Ne‑am plimbat şi am 
vorbit, rememorând evenimente 
şi amintiri din trecut.

Din această întâmplare cu fiul 
meu am rețiunt cât de important 
este să nu renunți imediat când 
ceva pare să nu meargă sau să nu 
aibă sens. Ca mamă a fost o altă 
confirmare că ceea ce semănăm 
în copiii noştri în primii lor ani 
de viață nu va fi niciodată uitat. 
S ‑ar putea să pară uneori uitat… 
dar aşteaptă până ajung la să‑
mânță!

Anna Perlini este cofonda-
toare a organizației umani-
tare Per un Mondo Migliore,1 

activă în Balcani din 1995. ■

Fiul meu, Johathan, s‑a 
născut într‑un mic sat indian pe 
vremea când eu şi soțul meu eram 
acolo ca voluntari. Ca toți copiii 
indieni el a crescut cu orez, dahl, 
chapati şi incredibilele şi colora‑
tele fructe disponibile la orice colț 
de stradă.

Deşi nu împlinise încă cinci 
ani când ne‑am întors în Europa 
i‑a luat ceva să se adapteze me‑
diului nou şi în mod deosebit 
mâncărurilor noi. La început s‑a 
uitat foarte suspicios şi a disecat 
fiecare macaroană din farfurie. 
Dintotdeauna fusese încet la 
mâncare şi chiar mai încet să se 
obişnuiască cu mâncarea italia‑
nă! În cele din urmă amintirile 
lui despre India şi mâncarea in‑
diană s‑au estompat. Pe atunci 
nu era aşa o globalizare ca acum 
iar singurele produse disponibile 
în supermarketurile italiene erau 
produsele italiene de sezon.

Însă trecând într‑o zi pe lângă 
un magazin nou deschis de de‑
licatețuri am observat un man-
go! Era destul de scump, însă se 
apropia ziua de naştere de 11 ani 
a lui Jonathan şi m‑am gândit că 
ar fi ceva deosebit pentru el să sa‑
vureze unul din fructele lui prefe‑
rate de când era mic.

Am cumpărat şi am împache‑
tat fructul şi l‑am invitat pe fiul 
meu la o plimbare. Apoi ne‑am 
oprit pe o bancă şi i‑am prezentat 
solemn darul meu, spunându‑i că 
îi va readuce amintiri din trecut. 
Jonathan a deschis încet pachetul 
după care a ținut fructul colorat 
de mango în mâini parcă pentru 
o veşnicie. Nicio reacție.

„Mamă, nu îmi amintesc. Îmi 
pare rău”.

Am fost puțin dezamăgită. 
„Ai putea cel puțin să îl guşti. 
Îți spun că îți plăcea foarte mult 
când erai mic”. Cu aceeaşi privire 
suspicioasă cu care îşi privi prima 
mâncare italiană, cu ani în urmă, 

Amintirea  
unui mango

1. http://www.perunmondomigliore.org

De Anna Perlini
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O VIAȚĂ
semnificativă

De Mag Rayne

Bunica mea nu a fost o 
femeie de carieră. De fapt 
nu a avut o slujbă decât şase ani în 
toată viața ei. Când s‑a căsătorit, 
ea şi bunicul nu şi‑au permis ca 
amândoi să fie plecați pentru cinci 
ani la studii şi deşi sperase să meargă 
la colegiu a rămas acasă cu rudele 
soțului care, din păcate, au tratat‑o 
destul de rău. Ea a suportat cu răb‑
dare despărțirea şi rudele rele, fără să 
se plângă vre‑o dată în scrisorile ei.

Bunicul meu a continuat cu o 
carieră de succes de avocat şi ju‑
decător în timp ce bunica a rămas 
acasă, având grijă de copii – la înce‑
put fiind gemenii ei, apoi nepoții în 
calitate de mătuşă şi în final nepoții 
ei ca bunică. Eu am petrecut fiecare 
vară şi chiar câțiva ani şcolari la bu‑
nici acasă.

Acum, la 93 de ani, bunica încă 
este o sursă de înțelepciune, un 
stâlp de sprijin când ai nevoie să te 

linişteşti în această lume în viteză şi 
ne reaminteşte despre ceea ce este 
cel mai important în viață. Ea a 
fost unul dintre cele mai mari mo‑
dele din viața mea şi deşi în ultima 
vreme stă cam tot timpul în aparta‑
mentul ei continuă să trăiască prin 
mine şi prin toți ceilalți a căror viață 
a influențat‑o atât de mult.

Din când în când mă întreb dacă 
este posibil sau se merită tot efortul 
de a fi o influență bună în această 
lume crudă. Apoi îmi amintesc de 
postura şi de bucuria bunicii, de 
pacea ei interioară şi sentimentul de 
mulțumire şi decid să fac şi eu tot 
ce pot mai bine. Dacă aş putea adu‑
ce la viață prin mine învățăturile şi 
exemplul ei atunci aş putea fi şi eu 
o forță a binelui.

May R ayne conduce o 
asociație de voluntariat în 
Croația. ■

„Eu sunt Viţa, voi sunteţi mlădi-
ţele. Cine rămâne în Mine și în cine 
rămân Eu aduce mult rod; căci des-
părţiţi de Mine nu puteţi face nimic. 
Dacă aduceţi mult rod, prin aceasta 
Tatăl Meu va fi proslăvit; și voi veţi fi 
astfel ucenicii Mei”. 
– Iisus, Ioan 15:5,8

„Și mă rog să fiți plini de roada 
neprihănirii, prin Iisus Hristos, spre 
slava și lauda lui Dumnezeu”. 
– Filipeni 1:11

Cea mai bună modalitate de a 
face fiecare experiență mai semni-
ficativă și mai productivă este să Îl 
cunoști pe Iisus și să îți umpli viața 
cu Duhul Său. Cere-I să fie cu tine 
de acum și până în eternitate.
Dragă Iisus, Te rog să vii în viața mea 
și să mă ajuți să fiu pentru toți cei pe 
care îi întâlnesc o reflecție a Ta, a grijii 
Tale și a iubirii Tale. Amin. ■
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O viață spirituală 
sănătoasă

Cum se manifestă faptul că mergi alături de Mine? Nu prin numărul de ore petrecute cu 
Mine; un sistem bine definit „pasul a, pasul b, pasul c” nu determină cât suntem de apropi‑
ați. Ca să şti că relația cu Mine este aşa cum trebuie să fie, trebuie să judeci roadele, deoarece 
o relație adevărată şi apropiată cu Mine se reflectă în interacțiunile tale zilnice cu ceilalți, în 
modul cum abordezi situațiile, în prioritățile tale şi în deciziile pe care le iei.

Când petreci timp de calitate cu Mine poți sta liniştit că tu faci ceea ce poți şi ştii că Eu 
voi face restul, conform cu voia Mea. În ciuda unor lipsuri sau aspecte pe care le‑ai putea 
face mai bine, ai încredere că Eu te voi duce tot restul drumului. Înveți să recunoşti aspectele 
unde trebuie să îți îmbunătățeşti performanțele dar în acelaşi timp recunoşti şi capacitatea 
Mea de a compensa pentru lipsurile tale.

De la Iisus cu dragoste


