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PREFAȚĂ 

„...și să cunoașteți dragostea lui Hristos, care întrece 
orice cunoștință, ca să ajungeți plini de toată plinătatea 
lui Dumnezeu.” (Efeseni 3:19) 

Îndemnul acesta paulin, care încheie o rugă, a 
străbătut mileniile și este mereu viu și lucrător în viața 
oricui l-ar urma; cu toate acestea, forța și solemnitatea 
lui sunt, arareori, prețuite și asumate. A fi plin de 
plinătatea lui Dumnezeu este idealul cel mai înalt al 
creștinului și, totodată, împletește perspectiva lui „a fi” 
cu perspectiva lui „a face”.  Cunoașterea dragostei lui 
Hristos depășește și înnobilează cunoașterea profană și 
face astfel încât toți creștinii să semene unii cu alții, 
indiferent unde și când viețuiesc.  

În spiritul acestei năzuințe, de a ne asemăna unii 
cu alții pentru că purtăm în suflet și suntem clădiți de 
dragostea Lui, ne dorim să o împărtășim tuturor și să o 
facem lucrătoare mai departe. Asemenea apostolului 
Petru, ne vine în minte replica entuziastă: „căci noi nu 
putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit.” 
(Faptele Apostolilor 4:20) 

Călătoria vieții, volumul 1 ne vorbește, în 
chipuri și priceperi variate, despre necuprinsa dragoste 
divină care rodește în viețile noastre. Farmecul 
mărturiilor îl poartă pe cititor peste pagini care hrănesc 
mintea și inima. Experiențele de viață se îmbină și 
fructifică principii solide de educație, înzestrări aparte, 
instruirea asiduă, șlefuirea voinței, căutarea sensului, dar 
și miracolul, Harul transformator. Lectura mărturiilor 
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despre ceea ce este numită, alegoric, „Călătoria vieții”, 
echivalează cu o îmbogățire spirituală prin empatizare: 
sunt experiențe și trăiri unice, „momente astrale” (după 
o expresie a lui Stefan Zweig) pe care un singur om nu
le poate avea laolaltă, în câteva decenii de viață, însă 
poate asimila lecțiile oferite atât de generos de autorii 
reuniți în acest volum.  Rezidă, în paginile acestuia, o 
putere de influență pozitivă fascinantă atât prin idei și 
valori, cât și prin trăirile omenești (uneori, 
supraomenești) ale credinței, suferinței, mângâierii, 
smereniei, blândeții, bucuriei, părtășiei, evlaviei, 
speranței. Numitorul comun al acestor autori pare a fi 
decentrarea de pe propria persoană și așezarea înțeleaptă 
pe Cale, ascultarea de „susurul blând” al Cuvântului. 

Se spune că trei sunt modalitățile prin care un om 
își poate forma o personalitate armonioasă atât sub 
aspect cognitiv, cât și sub aspect caracterial și 
comportamental: lecturile, călătoriile și întâlnirea unor 
oameni providențiali (fie ei mentori, profesori, pastori, 
preoți, duhovnici, prieteni, rude etc.), adică acei 
îndrumători înțelepți meniți să ne călăuzească spre 
lumină. Ei bine, cititorul acestui volum are la dispoziție, 
într-o formă concentrată, o călătorie printre lecții de 
viață inestimabile, revelate ochilor cu căldura dragostei 
creștine de către oameni ce s-ar putea dovedi 
providențiali prin influența lor, pentru că nici ei nu au 
putut să nu vorbească despre ce au trăit. Le mulțumim și 
ne bucurăm de împărtășirea experiențelor lor atât de 
tonice, pline de speranță, o adevărată „mireasmă de la 
viață spre viață” (2 Corinteni 2:16).  

Este de dorit ca astfel de inițiative editoriale să se 
înmulțească în viitor pentru a li se oferi semenilor 
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alternative creștine la asaltul literaturii ce se dorește a fi 
inspiraţională, însă trădează un nietzschean aer 
„omenesc, prea omenesc”. Felicitări, neobositei 
coordonatoare a colecției Autentic, doamna conferențiar 
universitar doctor Patricia Runcan! 
 
 

Conf. univ. dr. Corina Matei 
Universitatea „Titu Maiorescu”, București 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


