
 
 
 
 
 
  

 
2017 aprilie                                                     rumän. 

Să nu mă părăsești, Doamne; 
Dumnezeul meu, să nu te 
îndepărtezi de la mine! (Ps 38,21)                                                 
______________________________________           

Vino și ajută-mă! 
Come and help me! 
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    Dragi prieteni al cuvântului! 
 
   Maică-sa a murit de o mușcătură de șarpe când avea patru ani. Un trib vecin a ucis 
tatăl său când avea 18 ani. Trebuia să fugă, prima dată într-o țară vecină, după care prin deșert 
în Africa de nord. Mulți dintre prietenii săi au murit călătorind prin căldura nemiloasă. De 
multe ori a ajuns în închisoare fiindcă era străin. Oamenii au cerut bani de la el, ceea ce nu 
avea, un coleg a plătit să-l elibereze. A fost presat și maltratat de huligani din cauza religiei 
sale, trebuia să fugă din nou. Mai mult de doi ani în urmă era pe drum când stătea într-o barcă 
mică, plină cu 145 de refugiați. Pe mare motorul s-a oprit și refugiații și-au pierdut orientarea.  
El a povestit: „A fost înspăimântător. Pe barcă nu aveam spațiu deloc, toată lumea plângea, 
barca se umplea cu apă în deșertul mării, nu se vedea niciun vapor. Au fost orele cele mai 
înfricoșătoare din viața mea. Am văzut moartea! M-am rugat cu lacrimile în ochi. ‚Isus, 
dacă trebuie să mor acum, sunt pregătit. Dar dacă poți să mă ajuți, te rog, salvează-
ne!‘“ – Pe orizont a apărut un vapor al pazei italiene de coastă, au descoperit barca 
refugiaților. „Ne-au dus în Sicilia, unde în 20. septembrie 2015 am ajuns pe pământ și am fost 
tratat medical. Acum sunt la voi și nici acum nu pot să rămân!“ - „Să nu mă părăsești, 
Doamne; Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de la mine!“   
 
 Dragi prieteni al cuvântului, sunt câteva momente în viața noastră când nu ne mai ține 
nimic și nu mai avem speranță. Nu mai funcționează nimic, totul pare deznădăjduit. Există 
pericolul să ne scufundăm complet în noi, să ne amuțim și să renunțăm. Privirea noastră care 
era înspre zori și ne dădea orientare, devine miop și se pierde. Nu mai vezi nicio cale pentru  
tine!  
 

În aceste momente ne ajută versetul din Psalmi „Să nu mă părăsești, Doamne; 
Dumnezeul meu, să nu te îndepărtezi de la mine!“ , să nu ne amuțim, ci să strigăm și să 
plângem nevoia noastră. În aceste perioade când totul se închide peste noi prin accidente și 
boli, prin piedrerea oamenilor și experiențele șocante, ne ajută să ne amintim de acest verset.  
Să repetăm din nou în nou: „Să nu mă părăsești, Doamne; Dumnezeul meu, să nu te 
îndepărtezi de la mine!“  Sau pe scurt: Vino și ajută-mă! – Come and help me! 
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