E

xistau milioane de stele pe cer, stele de toate culorile: albe, argintii, verzi, aurii, roşii,
albastre. Într-o zi, neliniştite, ele s-au apropiat de Dumnezeu şi i-au propus: „Doamne,
ne-ar plăcea să trăim pe pământ, să trăim alături de oameni”.
– Aşa să fie - a răspuns Domnul. Dar o să vă las pe toate aşa mici, cum vă vedeţi de departe,
ca să puteţi coborî pe pământ.
Se zice că, în acea noapte, a fost o ploaie fantastică de stele. Câteva s-au înghesuit pe turlele
bisericilor, altele au plecat să se joace şi să alerge cu licuricii pe câmp, altele s-au amestecat
printre jucăriile copiilor. Atunci pământul era splendid luminat. Dar cu trecerea vremii, stelele
s-au hotărât să-i părăsească pe oameni şi să se întoarcă în cer, lăsând pământul întunecat şi
trist.
– De ce v-aţi întors?, le-a întrebat Dumnezeu, pe măsură ce ajungeau în cer.
– Doamne, a fost imposibil să rămânem pe pământ, acolo e multă mizerie, multă violenţă,
sunt prea multe nedreptăţi.
Domnul le-a răspuns: „Bineînţeles! Voi sunteţi de aici, din cer. Pământul este locul celor
trecătoare, al celor ce cad, al celor ce rătăcesc, al celor ce mor. Nimic nu este perfect. Pe când
cerul este locul neschimbării, al eternităţii, al perfecţiunii”.
După ce a ajuns în cer o mare parte din ele, Dumnezeu le-a numărat şi le-a zis: „Lipseşte o
stea. Unde o fi?”
Un înger care era în apropiere i-a răspuns: „Este o stea care a reuşit să rămână între oameni. Ea a descoperit că locul ei este exact acolo unde există imperfecţiune, unde există limite, unde lucrurile nu merg bine, unde e durere”.
– Ce stea este aceasta?, a întrebat din nou.
– Este Speranţa, Doamne: steaua verde. Singura stea de culoarea aceasta.
Când au privit înspre pământ, steaua nu era singură; pământul era din nou luminat pentru că
exista câte o luminiţă verde în inima fiecărui om. Pentru că singurul sentiment pe care îl are
omul şi pe care Dumnezeu nu are nevoie să-l reţină este Speranţa. Dumnezeu cunoaşte deja
viitorul şi Speranţa este proprie fiecarei fiinţe umane, proprie celui care greşeşte, celui care
nu este perfect, celui care nu poate cunoaşte viitorul.
Primeşte în acest moment Steluţa Verde în inima ta, Speranţa. Nu o lăsa să fugă; nu-i permite
să se îndepărteze de tine. Ai încredere că îţi va lumina drumul, fii mereu pozitiv şi mulţumeste
pentru toate lui Dumnezeu. Fii mereu fericit şi molipseşte-i şi pe alţii cu fericirea ta.
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Speranţa vede invizibilul, simte intangibilul
şi împlineşte imposibilul!
Charles Caleb Colton

