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Cântecul luminii… ce melodie cântă sufletele?… 

trăim zi de zi înconjurați de oameni... oameni ce vin în viața 

noastră, oameni ce pleacă din viața noastră... oameni ce 

trec pe lângă noi... oameni întâlniți pe stradă, la farmacie, 

la magazinul alimentar din colț, oameni grăbiți... și fiecare 

om poartă în sufletul său o melodie...ș i dacă ne plecăm 

urechea să ascultăm putem auzi frânturi din melodia lor...  

Există oameni care își cântă melodia într-o tonalitate luminoasă chiar și atunci când năvălesc 

problemele și furtuna se întețește... pentru că ei știu cine le-a scris versurile melodiei,  Autorul, Cel ce a 

spus să fie lumina, este Tatăl lor... ca fii ai luminii ei cântă plini de speranță știind că într-o zi se vor 

întâlni față în față cu Cel ce le-a dăruit lumina, și vor trăi veșnic la dreapta Lui. Dar există oameni ce 

poartă în suflet o melodie tristă, învăluită în întuneric, încătușați în patimi și frică, îngrijorări ce îi fac să 

privească mereu în jos, neștiind ce înseamnă eliberarea de poveri și dragostea unui Dumnezeu 

adevărat... melodia sufletului lor exprimă durere și frustrare, resemnare și degradare lăuntrică.  

Dorința de a duce lumina sufletelor ce se zbat în întuneric spiritual, celor ce nu Îl cunosc pe 

Dumnezeu ca Tată iubitor și mai ales ca Răscumpărător, a ajuns să ocupe tot mai mult loc în melodia ce 

o cântă acum sufletul meu.  

De multe ori m-am gândit la cei care nu au auzit niciodată de Dumnezeu și de lucrarea Sa de 

răscumpărare... cât de greu trebuie să le fie să trăiască așa, câtă frică trebuie să fie în inima lor și cu câtă 

îngrijorare își privesc viitorul neștiind că există un Dumnezeu ce are capacitatea să ia în mâinile Sale viața 

lor întreagă, și păcatele lor greu apăsătoare... m-am gândit dese ori la spaima din viețile celor ce se 

închină la zei nexistenti, trăind în ritualuri care nu aduc niciodată eliberare, mereu atenți să nu greșească 

înaintea zeului, ca nu cumva acesta să trimită vreo nenorocire peste ei și familia lor. Noi care am gustat 

din ceea ce este Dumnezeu și acum trăim în lumină prin El și experimentăm binecuvântarea unei relații 

personale cu El, avem datoria să mergem și să le spunem despre Cel ce îi iubește cu o iubire veșnică și a 

învins puterea întunericului prin puterea crucii și a adus lumina prin învierea Domnului Isus.  

Am înțeles porunca Domnului Isus de a merge în toată lumea cu Vestea Bună și îmi doresc să o 

împlinesc și să nu țin lumina doar pentru mine, îmi doresc atât de mult ca sufletele celor ce trăiesc în 

întuneric să învețe să cânte cântecul luminii.  

”...voi sunteți lumina lumii.O cetate așezată pe un munte , nu poate să rămână ascunsă. Și oamenii nu 

aprind lumina că să o pună sub obroc, ci o pun în sfeșnic, și luminează tuturor celor din casă. Tot așa să 

lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune, și să slăvească pe 

Tatăl vostru, care este în ceruri...” Matei 5: 14-16    

”...dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în Acela despre care n-au auzit?” 
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