
 
 
 
 
 
  

 
Februar / februarie 2017                               rumän. 

Cât de mari sunt lucrările 
tale, Doamne, și cât de 
adânci sunt gândurile tale! 

 (Ps 92,5)  
____________________________________       

Sunt atins! 
I’m touched! 
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Dragi prieteni al cuvântului! 

 
Încă o aud plângând în hohote și văd ochii ei roșii de la plâns. Prietenul său a părăsit-o 

neașteptat după 5 ani, a rămas doar dezamăgirea, durerea și rănile, iar în astfel de momente 
viitorul pare imposibil. Au trecut după aceea săptămâni și luni, a fost greu, dar încet-încet a 
început să se întoarcă în viața normală, rănile s-au vindecat, viitorul părea iarăși fiind deschis. 
Apoi am auzit că s-a îndrăgostit din nou, am făcut cunoștință cu noul său prieten. După câteva 
luni ea mi-a povestit: „Mă simt cu totul diferit cu prietenul meu de acum decât cu cel de 
dinainte, cumva mult mai adânc. Cred că totul trebuia să fie așa, cum s-a întâmplat, chiar și 
dacă depărțirea a durut așa de mult atunci!“ 
 

Dragi prieteni al cuvântului, deseori înțelegem numai ulterior, uitându-se înapoi că 
viața ne vrea binele – trecând prin perioade neclare. Cât timp noi suntem în întuneric și 
durere, putem doar să ne rugăm ca și orbii: „Cât de mari sunt lucrările tale, Doamne, și cât de 
adânci sunt gândurile tale!“ Nu simțim nimic și nu înțelegem nimic. În momentele acestea 
trebuie să trezim credința în noi, că cineva ne vrea doar binele. Clipa inteligibilă din gândurile 
profunzi și divine deseori ajung mult mai târziu.  
 

Cu atât mai important este să ne ascuțim privirea pentru prezența lui Dumnezeu în 
perioadele liniștite. Să descoperim voința MARE în lucrurile mici. Supranaturalul mă 
atinge în lucrurile naturale, atingerile acestea divine trebuie băgate în seamă. Un pic de ajutor: 
Să ne întrebăm în fiecare seară înainte să adormim: „Unde și când m-ai atins TU, 
Dumnezeule?“ În cuvintele încurajatoare al unui prieten care a avut timp pentru mine, într-un 
apel neașteptat, în privirea iubitoare a cuiva, în încrederea cuiva dăruită mie, în albastrul 
cerului de care m-am bucurat astăzi așa de mult, în păsărica care s-a jucat la fereastra mea... 
Să ne mirăm de aceste clipe mici și să zicem la cer ca un copil: MULȚUMESC. Să facem ca 
și copiii, care sunt maeștrii descoperirilor, să învățăm din nou să ne mirăm și să mulțumim: 
Sunt atins! – I’m touched! 
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