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Du-mă la stăpânul tău!
Nu conta pe magie

adevărata linişte
A minţii, a inimii şi a sufletului

îţi poate oferi viaţa mai mult? poţi schimba lumea din jurul tău?



C â ş t i g ă  C o n t r o lu l

Autocontrolul este a noua calitate dăruită de 
Duhul şi enumerată în Galateni 5:22-23. Deşi este 
menţionată la urmă este totuşi importantă. Ai ne-
voie de mult autocontrol ca să poţi pune în practică 
celelalte opt calităţi.

Recent am citit despre Experimentul Stanford 
Marshmallow condus de psihologi de la Universi-

tatea Stanford în 1972. În acel experiment, fiecărui copil participant i s-a dat 
o bezea cu promisiunea că dacă nu o va mânca timp de 15 minute atunci va 
mai primi una. Cercetătorii au analizat cât timp a rezistat fiecare copil să nu 
mănânce bezeaua, iar după alte studii în 1988 şi 1990 au sugerat că aşteptarea 
– practicarea satisfacerii întârziate – s-a corelat cu succesul ulterior. Ceea ce au 
descoperit cercetătorii nu a fost considerat concludent, însă pare să aibă sens 
că autocontrolul este un factor pozitiv în vieţile noastre.

Fiica mea Audrey nu are încă doi ani însă văd deja la ea lupta interioară 
zilnică din căpşorul ei dacă să cedeze mâniei şi frustrării, sau nu. Eu îmi iau în 
serios responsabilitatea de a o ajuta să-şi cultive trăsăturile de caracter poziti-
ve – răbdarea, politeţea, consideraţia, respectul, bunătatea, sinceritatea – care 
toate necesită autocontrol dar îi vor modela caracterul şi se vor dovedi de 
valoare de-a lungul vieţii ei.

Unii dintre noi ne aflăm în situaţii mai uşoare decât alţii. Spre exemplu 
momentan lui Audrey nu îi place ciocolata şi torturile – iar dacă lucrul acesta 
va continua şi când va fi adult atunci s-ar putea să-i păcălească pe unii să crea-
dă că este foarte controlată (cel puţin în ceea ce priveşte o dietă sănătoasă). 
Din păcate faptul că poţi rezista unui lucru de care nu îţi pasă nu este acelaşi 
lucru cu autocontrolul.

Fiecare dintre noi este unic şi are o cale personală spre maturitate, de aceea 
nu există sfaturi clare pentru obţinerea autocontrolului. Totuşi, dacă ne lăsăm 
vieţile în mâinile lui Dumnezeu El ne va ajuta să ştim ce să facem şi ce să nu 
facem, iar vocea conştiinţei noastre ne va păzi în punctele slabe.

Samuel Keating
Editor executiv
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Mai demult am citit 
câteva sugestii despre 
cum să te înţelegi mai 
bine cu oamenii: 
1. Vorbeşte pozitiv.
2. Zâmbeşte.
3. Adresează-te oamenilor pe nume.
4. Fii prietenos şi dispus să ajuţi.
5. Comunică deschis.
6. Să îţi pese de alţii.
7. Fii generos cu laudele, cu  
 încurajarea şi cu aprecierea.
8. Să fii interesat sincer de ceea  
 ce simt ceilalţi.
9. Evită certurile.
10. Fii de ajutor.

Acestea sunt nişte sugestii gro-
zave, m-am gândit, şi am hotărât 
să încerc să le pun în practică în 
viaţa mea de zi cu zi. Nici nu am 
ştiut că tocmai în următoarea zi 
voi avea ocazia să fac lucrul aces-
ta – dar nu chiar aşa cum m-am 
aşteptat.

Soţia s-a supărat pe mine că nu 
am ajutat-o să ducă coşul cu rufe 

L a s ă  s ă  t r e a c ă

Oamenii mari nu se obosesc
Să dea vreun răspuns
La orice lucru neînsemnat,
Cuvânt amar şi urât spus.
Ei sunt prea mari să îl observe,
Şi nu-i dau importanţă,
Făcând cu ochiul ştrengăreşte
Şi cu un zâmbet larg pe faţă.
Căci în final este mai bine,
După cum ei au aflat,
Cu-n zâmbet să-l primeşti ş-apoi
Să-l laşi să treacă neobservat.
—Virginia Brandt Berg (1886–1968)

pe acoperiş. La noi sunt şase eta-
je ca să ajungi până sus, deci este 
destul de greu să cari coşul de rufe 
ude până sus la uscat.

Am încercat să-i explic că l-aş fi 
cărat dacă mi-ar fi cerut-o, însă ea 
părea convinsă că încercam să evit 
în mod voit să o fac. Ce nedrept! 
Eram supărat şi oricât de mult am 
încercat, singura sugestie de care 
îmi aminteam pentru a mă înţele-
ge cu ea era nr. 9) „Evită certurile” 
– însă era deja prea târziu pentru 
aceasta.

Mi-am amintit atunci că Iulius 
Cezar, când era supărat, îşi recita 
în gând întregul alfabet înainte 
de a vorbi, însă eu aveam nevoie 
de mai mult de 26 de litere ca să 
nu fac sau să nu spun ceva pripit. 
Apoi mi-am amintit de o poezie 
„Let it Pass”(„Lasă să treacă”).

După un timp ne-am calmat 
amândoi şi am făcut pace. Mi-am 
cerut scuze de la soţia mea cu un 
cadou şi un sărut şi, cumva, inci-
dentul cu coşul de rufe a devenit 

Coşul de rufe
nesemnificativ. Acum, totuşi, că 
l-am amintit, când va fi din nou 
zi de rufe, fii sigur că voi exersa 
sfatul nr. 10) „Fii de ajutor”. 

Curtis Peter van Gorder 
este scenarist şi animator 
în Mumbai, India, şi membru 
în organizaţia The Family 
International. ■

1)
2)
3)
4)
5)

De Curtis Peter van Gorder
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1. Proverbe 25:28

Copiii – şi mulţi dintre 
adulţi, inclusiv subsemnata 
– iubesc povestea lui Aladin. 
Aventura, obiectele magice, binele 
contra răului şi povestea de succes 
a băiatului cerşetor transformat în 
prinţ de duhul uimitor. Există ceva 
ce îi atrage pe oameni la această 
poveste de succes rapid şi uşor. În 
loc să se autodisciplineze şi să mun-
cească din greu ca să aibă succes, 
Aladin s-a folosit de magie.

Totuşi, în viaţa reală, împlinirea 
viselor are o altă formă. Poate că 

nu suntem binecuvântaţi cu duhul 
magic din lampa lui Aladin, sau cu 
zâna, naşa bună a Cenuşăresei, însă 
fiecare dintre noi avem resursele 
necesare pentru a ne împlini multe 
din lucrurile pe care ni le dorim şi 
de care avem nevoie. În lumea re-
ală lucruri precum a trece un test, a 
învăţa o deprindere sau a atinge un 
ţel important se întâmplă ca rezultat 
al stăpânirii unui singur lucru – pe 
noi înşine. Nu este la fel de uimitor 
iar succesul nu vine peste noapte; 
şi da, ar putea părea ca o înlocuire 
jalnică a duhului, sau a celor câte-
va cuvinte magice şi a prafului de 
zâne, însă este mai probabil să aibă 

un efect de durată în viaţa ta.
Stephen Covey, autorul cărţii 

Cele şapte obiceiuri ale oamenilor 
foarte eficienţi scrie: „Cei nediscipli-
naţi sunt sclavii stărilor sufleteşti, a 
poftelor şi a patimilor”. Nu trebuie 
să mă uit decât la ultimele câteva 
zile ca să fiu foarte convinsă de lu-
crul acesta. Mie îmi place să cred că 
sunt un om independent, complet 
în control asupra emoţiilor şi do-
rinţelor mele, însă – privind la ul-
timele două situaţii în care am sărit 
peste exerciţiu fizic pentru că nu 
era temperatura potrivită, sau când 
„accidental” am început să urmă-
resc ultimele episoade din Crezi că 
ştii să dansezi în loc să mă ocup de 
termenele limită la scrierile mele – 

De Tomoko Marsuoka

Du-m
ă  la  stăpânul  tău!
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Cea mai bună zi din viaţa ta este ziua în 
care decizi că viaţa ta îţi aparţine. Fără 
scuze sau justificări. Fără cineva de la 
care să înveţi, pe cine să te bazezi sau pe 
cine să dai vina. Darul este al tău – este o 
călătorie uimitoare – iar tu eşti singurul 
responsabil pentru calitatea vieţii tale. 
Aceasta este ziua în care viaţa ta începe 
cu adevărat.—Bob Moawad (1941–2007)

trebuie să recunosc că nu sunt în 
totdeauna „în control” asupra mea 
însămi aşa cum mi-aş dori să fiu.

Dacă aş trăi azi după cum îmi 
dictează „starea sufletească, poftele 
sau patimile” aş începe prin a dormi 
cât mai mult dimineaţa din cauză că 
am urmărit filme până târziu. Poa-
te că m-aş trezi pe la 3 după-amia-
za şi apoi aş decide că nu am chef 
imediat de muncă. Dacă mi-ar fi 
foame m-aş duce la magazin ca să 
mă răsfăţ cu un pachet din cipsurile 
mele preferate. Când aş reveni acasă 
sunt foarte sigură că m-aş gândi că, 
dacă ziua tot este în mare parte tre-
cută nu are sens să mai încep ceva şi 
mai bine să mă relaxez. ...

Ideea este că şi în starea cea mai 
profundă de comă sufletească după 
vizionare prelungită de filme şi chiar 
şi când am hotărât să renunţ la ruti-
na mea zilnică de exerciţii fizice, în 
mine există o dorinţă contrară, de 
a nu lenevi. Vreau să fac mai mul-
te cu viaţa mea decât să fiu sclavul 
stărilor mele sufleteşti sau al impul-
surilor. Doresc să călătoresc; doresc 
să-mi încep afacerea mea; doresc să 
scriu cărţi; doresc ca mai târziu să 
fiu o doamnă de 90 de ani în formă 
şi sănătoasă care încă se mai bucură 
de fiecare zi. Greul constă în a-mi 

amâna satisfacerea imediată pentru a 
obţine câştiguri pe termen lung. Cu 
alte cuvinte: trebuie să învăţ cum să 
mă controlez în prezent pentru a pu-
tea avea viitorul pe care mi-l doresc.

Învăţând cum să ne controlăm 
impulsurile devenim oameni aşa 
cum doresc alţii să cunoască. Oa-
menii care se pot controla pe sine:
•	 au o relaţie mai bună cu alţii 

pentru că au învăţat cum să-şi 
controleze temperamentul şi 
sentimentele de iritare asupra 
lucrurilor mărunte.

•	 sunt în general mai sănătoşi da-
torită exerciţiilor fizice şi a obi-
ceiurile alimentare sănătoase.

•	 şi-au disciplinat mintea şi au în-
văţat cum să folosească cunoaş-
terea ca să-i ajute să aibă succes.

•	 au un simţ sănătos al propri-
ei valori deoarece se preţuiesc 
mult prea mult pe sine ca să se 
lase prinşi în obiceiuri negative 
sau autodistructive.

•	 sunt de obicei mai fericiţi de-
oarece primesc ceea ce îşi do-
resc de la viaţă.

Opus cu aceasta Biblia ne spu-
ne că „Omul care nu este stăpân 
pe sine, este ca o cetate surpată şi 
fără ziduri”.1

Să înveţi să-ţi controlezi impul-
surile şi dorinţele este o abilitate 
care te poate ajuta să ai succes în 
viaţă. Poate că îţi doreşti foarte 
mult un anumit lucru dar nu faci 
nimic ca să îl obţii. Partea cu „a ob-
ţine” necesită muncă din greu, ore 
prelungite, să strângi din dinţi, să 
renunţi la alte lucruri care ar pu-
tea să-ţi distragă atenţia – cu alte 
cuvinte: să te stăpâneşti pe tine în-
suţi. După toate cele spuse, cea mai 
importantă soluţie pentru a realiza 
ceea ce îţi doreşti – cât şi cel mai 
mare impediment – eşti tu însuţi.

Tomoko Matsuoka se ocupă 
de site-ul My Wonder Studio 
(http://www.mywonderstu-
dio.com/), un site creştin de 
dezvoltare a caracterului 
copiilor, trăieşte în Japonia 
şi este foarte mulţumită cu 
munca ei. ■
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Cel care se face propriul 
său stăpân s-ar putea să aibă 
de stăpân un prost. – Bernard 
de Clairvaux (1090-1153)

Nu putem decât să învăţăm 
să ne cunoaştem şi să facem 
ceea ce putem – anume: să ne 
supunem voinţa şi să împlinim 
în noi voia lui Dumnezeu.  
– Teresa de Avila (1515-1582)

I-am predat tot ce era în 
mine; totul! Atunci, pentru 
prima oară am înţeles ce 
înseamnă să ai cu adevărat 
putere. – Kathryn Kuhlman 
(1907-1976)Secretul autocontrolului este să-ţi 

laşi viaţa în mâna lui Dumnezeu şi să laşi 
ca Duhul Său Sfânt să-ţi călăuzească 
gândurile, faptele şi viaţa. „Să nu vă potriviţi chipu-
lui veacului acestuia” ne-a sfătuit Pavel „ci să vă prefaceţi, 
prin înnoirea minţii voastre, ca să puteţi deosebi bine 
voia lui Dumnezeu: cea bună, plăcută şi desăvârşită”.1

Asta nu înseamnă că nu ne vom confrunta cu ispi-
te sau că nu ne vom chinui în continuare să depăşim 
nişte obiceiuri proaste sau părţile mai slabe din viaţa 
noastră. Noi trebuie, bineînţeles, să ne facem partea 
noastră. Trebuie să arătăm mai multă tărie în faţa ispi-
telor pe care le avem chiar acum în faţă. Noi trebuie să 
rezistăm în faţa ispitelor care ne bat la uşă şi trebuie să 
muncim şi să ne întărim punctele mai slabe. De fapt, 
toată lumea cade în ispită, se lasă pradă slăbiciunilor 
personale şi face abuz de unele lucruri care în modera-
ţie ar fi acceptabile. Este posibil ca atunci când a scris 
lucrul acesta Pavel să se fi gândit la noi toţi:

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine, 
adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, 
am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac. Căci 

binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu 
vreau să-l fac, iată ce fac!

Găsesc, deci, în mine legea aceasta: când vreau să 
fac binele, răul este lipit de mine. Fiindcă, după omul 
dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în 
mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii 
primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, 
care este în mădularele mele.

O, nenorocitul de mine! Cine mă va izbăvi de acest 
trup de moarte? 2

Însă Pavel a prezentat şi răspunsul:

Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Iisus Hris-
tos, Domnul nostru! 3

Rafael Holding este scriitor în Australia. 
„Autocontrolul – darul eliberator” este pre-
luată din cartea Darurile lui Dumnezeu [God’s 
Gifts] din colecţia Get Activated, disponibilă 
în limba engleză în magazinul on line Aurora 
(http://shop.auroraproduction.com/). ■

De Rafael Holding

Autocontrolul  
– dArul eliberAtor 

1. Romani 12:2

2. Romani 7:18-19; 20-24

3. Romani 7:25
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Recent, după un curs, mi-am luat o 
slujbă de consilier. Eu şi colegii mei de clasă 
exploram subiectul dialogului personal negativ şi în 
curând ne-a devenit evident că acest obicei prost este ca o 
barieră în calea succesului, sufocând de la început ideile 
măreţe şi influenţând reacţiile şi modul cum percepem 
noi situaţiile din vieţile noastre.

Negativismul, variind de la regretul pentru ocazia 
pierdută până la amărăciune, comparare defavorabilă 
cu alţii, gelozie şi micile remarci precum „Vai, cât sunt 
de stângaci”, „Cum pot să fiu atât de prost?” sau „Cum 
mă poate place cineva?” par mult prea comune. Chiar 
şi colegii mei de clasă, care se descriu ca fiind în general 
pozitivi, recunosc că au avut acest obicei.

Eu am hotărât să-mi schimb modul cum gândesc şi 
să fac un efort să ascult mesajele ce îmi trec prin cap. 
Iată unele din strategiile pe care le-am învăţat şi pe care 
am încercat să le implementez şi eu.

•	Când apare un mesaj negativ înlocuieşte-l cu 
unul pozitiv. „Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! Ia-
răşi zic: Bucuraţi-vă!”1

•	Când te confrunţi cu vreun obstacol sau vreo 
veste proastă roagă-te pentru o soluţie şi imaginea-
ză-ţi binele pe care Dumnezeu îl poate aduce chiar 

şi printr-o situaţie dificilă. „Toate lucrurile lucrează 
împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu”.2
•	Când pare că totul merge prost reaminteşte-ţi 

că există întotdeauna o undă de speranţă, indiferent 
cât de mică, în fiecare situaţie şi o lumină la capătul 
fiecărui tunel. „Chiar dacă am căzut, mă voi scula 
iarăşi, chiar dacă stau în întuneric, totuşi Domnul 
este Lumina mea”.3
•	Când te duci la culcare sau când faci exerciţii fi-

zice, în loc să te gândeşti la lucruri negative mai bine 
numără-ţi binecuvântările şi meditează asupra tutu-
ror lucrurilor din viaţa ta care s-au împlinit. „Tot ce 
este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este 
drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, 
tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună şi orice 
laudă, aceea să vă însufleţească”.4
•	Când te simţi copleşit umpleţi mintea cu gânduri 

despre bunătatea şi dragostea lui Dumnezeu pentru 
tine. „Căci Eu ştiu gândurile pe care le am cu privire 
la voi, zice Domnul, gânduri de pace şi nu de neno-
rocire, ca să vă dau un viitor şi o nădejde”.5

Chiar dacă progresul este uneori încet, fiecare pas 
mă apropie de scopul meu şi pot vedea deja o imagine 
a „noului meu eu”.

Iris Richard este consultant în Kenya, 
unde este activă în comunitate şi în muncă 
voluntară din 1994. ■

Gândeşte pozitiv 
De Iris Richard

1. Filipeni 4:4

2. Romania 8:28

3. Mica 7:8

4. Filipeni 4:8

5. Ieremia 29:11
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Când şeful m-a lăsat să 
lucrez de acasă am fost foarte 
entuziasmată şi încrezătoare că voi 
putea face o treabă mai bună decât 
lucrând la birou, însă el mi-a răspuns 
cu un zâmbet: „Ţine minte că uneori 
voi suna şi doar ca să văd dacă eşti la 
biroul de lucru. Să nu cumva să te 
găsesc în bucătărie!” – Şeful meu îmi 
cunoaşte plăcerea pentru mâncare 
bună şi pentru gătit! – „Să fii în fie-
care dimineaţă la ora 9:00 la masa de 
lucru şi toate vor continua de acolo”.

Acest sfat a fost fundamentul 
uneia dintre cele mai bune suges-
tii de organizare a timpului pe care 
am primit-o: Stabileşte-ţi limitele 
şi disciplinează-te ca să le respecţi.

Cu toate acestea, să fiu la timp 
la biroul de lucru în fiecare dimi-
neaţă era doar începutul. M-am 
trezit apoi copleşită de o mulţime 
de mesaje, toate cereri retransmise 
şi lucruri care trebuiau făcute. Îmi 

era greu să stabilesc corect priori-
tăţile. Fiecare lucru parcă părea să 
ceară să fie pe primul loc!

Din nou şeful meu mi-a venit 
în ajutor. Mi-a sugerat să notez 
tot ce am de făcut şi să-i trimit lui 
lista. El se va uita peste ea, îmi va 
stabili priorităţile şi mi-o va trimite 
înapoi. Mi-a fost de ajutor să pot 
conta pe experienţa lui, mai ales la 
început. După un timp am început 
să pot să-mi stabilesc şi eu priorită-
ţile, dar nu m-am oprit nici acum 
din a ţine o listă cu ce am de făcut.

Odată, după ce am petrecut o 
dimineaţă întreagă cu un proiect 
mai puţin prioritar şi nu m-am 
încadrat în timp pentru altceva 
mai urgent, am învăţat o altă lecţie 
bună: „Fă mai întâi ce este cel mai 
important”. Am fost prea optimis-
tă în estimarea timpului de care 
aveam nevoie şi astfel mi-am ratat 
termenul.

Şeful meu a avut din nou un 
sfat bun pentru mine: „La finele 
fiecărei zile de lucru ia-ţi un minut 
ca să te uiţi peste lista cu ce mai ai 
de făcut. Marchează care sunt do-
uă-trei dintre cele mai importante 
priorităţi cu care să începi ziua în 
dimineaţa următoare”.

Am descoperit că la sfârşitul zi-
lei sunt într-adevăr cel mai măsură 
să ştiu ce a mai rămas de făcut, de 
aceea este într-adevăr foarte bine 
să îmi încep ziua din după-amiaza 
anterioară.

Am ajuns să lucrez de acasă de 
mulţi ani, ca asistent personal, şi cred 
că aceste sugestii pe care le-am pri-
mit când am început această muncă 
m-au ajutat să-mi câştig reputaţia de 
a fi punctuală şi de încredere. 

Dina Ellens locuieşte în West 
Java, Indonezia, unde este 
activă în muncă voluntară. ■

s u g e s t i i  p e n t r u 
o r g a n i z a r e a 
t i m p u l u i De Dina Ellens
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Ne trebuie răbdare ca 
să ne împlinim ţelurile în 
viaţă. Chiar şi atunci când situ-
aţia noastră nu este tocmai ideală 
este important să perseverăm şi să 
realizăm cât mai multe cu ce avem.

Majoritatea dintre noi trecem 
şi prin momente când suntem 
frustraţi cu slujba noastră sau 
când simţim că nu suntem apre-
ciaţi, încât dorim să renunţăm. 
Totuşi, înainte de a lua o decizie 
pripită, ar trebui să privim pentru 
călăuzire către Dumnezeu şi către 
Cuvântul Său. Nu este înţelept să 
ne bazăm decizia doar pe emoţiile 
noastre sau pe situaţiile în care ne 
aflăm deoarece acestea sunt insta-
bile. Dacă nu putem continua cu 
îndatoririle noastre în orice îm-
prejurare riscăm să fim „un om 
nehotărât şi nestatornic în toate 

căile sale”.1 Biblia spune că Dum-
nezeu care a început o treabă bună 
în noi o va duce până la sfârşit.2 
Lui Dumnezeu îi place tot timpul 
să termine ceea ce a început,3 însă 
pentru a-şi realiza scopul prin tine 
are nevoie de cooperarea ta.4

Mulţi dintre oamenii care au 
schimbat lumea au fost conştiin-
cioşi cu munca lor şi au perseverat, 
chiar dacă a durat destul de mult 
până ce au văzut primele rezultate 
vizibile. William Carey, misionarul 
pionier în India care a început un 
nou val în misiunile lumii, a mun-
cit conştiincios ani de zile, a învă-
ţat limbile locale şi a tradus Biblia, 
dar cu foarte puţin succes vizibil. 
A avut şi tragedii personale, pier-
zându-şi fiul răpus de dizenterie, în 
vreme ce soţia lui a suferit un şoc 
nervos. Cu toate acestea Carey a 
perseverat şi a lăsat în urmă o moş-
tenire creştină nepreţuită.

Uneori, chiar dacă nu vedem 
rodul eforturilor noastre, munca 
noastră poate deschide uşi pen-
tru alţii ca să intre mai târziu. 

Misionarul iezuit Francis Xavier 
a muncit odată printre locuitorii 
din insulele Maluku, unde este în 
prezent Indonezia. Aceşti sălba-
tici aveau reputaţia de canibali şi 
de vânători de capete, însă Xavier 
le-a predicat cu curaj şi i-a învăţat 
mulţi ani la rând. În ciuda efor-
turilor sale curajoase Xavier nu 
şi-a câştigat decât câţiva adepţi şi 
în cele din urmă a trebuit să plece 
de acolo fără a lăsa prea multe în 
urmă după munca sa. Totuşi, ani 
mai târziu, alţi iezuiţi au intrat pe 
uşa deschisă de el şi,  ca rezultat, 
zeci de mii de locuitori ai acelor 
insule au devenit creştini.

Să ne ajute Dumnezeu să fim 
conştiincioşi cu îndatoririle pe care 
El ni le-a dat şi să continuăm până 
ce vom ştii cu siguranţă că ne-am 
realizat în întregime treaba şi că este 
timpul să ne mutăm la altceva.5

Uday Paul trăieşte în 
Bangalore, India, şi predă 
cursuri de limbă engleză şi 
de dezvoltare personală. ■

1. Iacov 1:8

2. Vezi Filipeni 1:6.

3. Vezi Geneza 2:1-2.

4. Vezi 1 Corinteni 3:9.

5. Vezi Evrei 13:21.

Fii conştiincios 
în munca ta
De Uday Paul
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Omul care nu este stăpân 
pe sine, este ca o cetate 
surpată şi fără ziduri.  
– Proverbe 25:28

Căci Dumnezeu nu ne-a dat 
un duh de frică, ci de putere, de 
dragoste şi de chibzuinţă.
– 2 Timotei 1:7

Autocontrolul este capaci-
tatea de a te păstra rece când 
lucrurile se înfierbântă în jurul 
tău. 
– Autor necunoscut

Dacă doreşti să înveţi să te 
stăpâneşti, începe prin a te su-
pune Marelui Stăpân. 
– Johann Friederich Lobstein 
(1736-1784)

Cucereşte-te. Până atunci nu 
eşti decât un sclav; pentru că 
este aproape acelaşi lucru să fii 
supus poftelor altuia cum este să 
fii supus poftelor tale. 
– Richard Burton (1861-1940)

Subiecte de meditaţie

Cum să te ConduCi 
pe tine însuţi

Din dorinţa de a nu fii con-
strânşi mulţi oameni se implică 
toată viaţa lor să lupte cu dificul-
tăţile propriei condiţii şi reuşesc 
succese imposibile prin încăpăţâ-
narea lor aspră; pe când alţii, mai 
puţin talentaţi, îşi croiesc drumul 
şi ating succesul prin simplă răb-
dare, sânge rece şi autocontrol. 
– Samuel Smiles (1812-1904)

Să te stăpâneşti şi să-ţi contro-
lezi sentimentele este foarte de 
apreciat deoarece puţini sunt cei 
care ştiu cum să o facă. 
– Francesco Guiccardini (1483-1540)

Fiindcă nu pot controla eveni-
mentele atunci mă controlez pe 
mine şi mă adaptez eu la ele dacă 
nu se adaptează ele la mine. 
– Michel de Montaigne (1533-1592)

Orice tentaţie căreia îi rezişti, 
orice aspiraţie nobilă care este în-
curajată, orice gând păcătos care 
este reprimat, orice cuvânt de 
amărăciune care nu este rostit, îşi 

pun amprenta câte puţin la acea 
măreaţă mişcare ce duce umanita-
tea înainte către o viaţă mai boga-
tă şi un caracter mai înalt. 
– John Fiske (1842-1901)

Vrei să ştii cine este omul de 
care ai cel mai serios motiv să te 
păzeşti? Oglinda îţi va arăta o ima-
gine cât mai asemănătoare a feţei 
lui. 
– Richard Whately (1787-1863)

Nu ai putere asupra timpului. – 
Nu ţi-a fost dat să salvezi o lume ce 
se scufundă în necinste. Doar asupra 
unui singur om ai puterea aproape 
absolută şi incontrolabilă. – Pe acesta 
să îl salvezi şi să îl faci cinstit. 
– Thomas Carlyle (1795-1881)

Se vehiculează în prezent o idee 
absurdă că oamenii buni nu ştiu ce 
înseamnă ispita. Este o minciună 
evidentă. Doar cei care încearcă să 
reziste ispitei ştiu cât de puternică 
este. ... Cel care se lasă pradă ispi-
tei după doar cinci minute nu ştie 
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cum ar fi după o oră. Iată de ce, 
într-un fel, oamenii răi ştiu foarte 
puţin despre răutate. Ei au trăit o 
viaţă protejată prin faptul că s-au 
lăsat mereu pradă ei. 
– C.S. Lewis (1898-1963)

Educă-ţi copilul cu autocon-
trolul, cu obiceiul de a-şi controla 
sentimentele, prejudecăţile şi ten-
dinţele rele printr-o voinţă poziti-
vă şi raţională şi vei face mult pen-
tru abolirea nefericirii din viaţa lui 
în viitor şi a crimei din societate. 
– Benjamin Franklin (1706-1790)

Autodisciplinarea începe cu 
stăpânirea propriilor gânduri. 
Dacă nu poţi să-ţi controlezi gân-
durile atunci nu poţi controla ceea 
ce faci. Pe scurt, autodisciplinarea 
te ajută ca mai întâi să gândeşti şi 
apoi să acţionezi. 
– Napoleon Hill (1883-1970)

Îl consider curajos pe cel care 
îşi stăpâneşte dorinţele mai mult 
decât pe cel care îşi cucereşte duş-

manul; deoarece cea mai grea vic-
torie este asupra ta însuţi. 
– Aristotel (384 îdH.-322 îdH.)

Autocontrolul este un factor 
cheie în atingerea succesului. Nu 
putem controla totul în viaţa 
noastră însă cu siguranţă că ne 
putem controla pe noi înşine. 
– Jan Mckingley Hilado (n. 1991)

Nu ne vom bucura niciodată 
de stabilitate, nu ne vom bucura 
niciodată de maturitate spirituală 
până ce nu vom învăţa să facem 
ceea ce este corect chiar dacă sen-
timentele nu sunt de acord cu 
raţiunea şi, de fiecare dată când 
facem ceea ce este corect, prin 
voinţa noastră, motivată de dis-
ciplină şi autocontrolul de a face 
mai mult decât ceea ce ne dictea-
ză sentimentele, cu cât este mai 
dureros pentru partea carnală a 
fiinţei, cu atât mai mult progre-
săm în acel moment în partea 
spirituală. 
– Joyce Meyer (n. 1943)

Să te consideri răspunzător 
pentru un standard mai înalt decât 
se aşteaptă alţii de la tine. Să nu 
te scuzi niciodată. Să nu îţi plângi 
niciodată de milă. Să fii un stăpân 
dur cu tine şi îngăduitor cu alţii.
– Henry Ward Beecher (1813-1887)

Ca să ne bucurăm de libertate tre-
buie să ne controlăm pe noi înşine. 
– Virginia Woolf (1882-1941)

Cel mai puternic este cel care 
se are pe sine sub puterea lui. 
– Seneca (4 îdH.-65 dH.)

Pentru ca un om să înţeleagă cât 
de apropiate şi de inseparabile sunt 
autocontrolul şi fericirea nu trebu-
ie decât să privească în inima lui şi 
la lumea din jurul lui. ... Privind la 
vieţile oamenilor el va vedea cum 
pot cuvintele aruncate în grabă, re-
plicile spuse cu amărăciune, faptele 
de înşelăciune, prejudecăţile oarbe 
şi resentimentele prosteşti să aducă 
nefericire şi chiar ruină în urma lor. 
– James Allen (1855-1942) ■
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Cu câtva timp în urmă 
am făcut faţă unei situaţii care 
mă depăşea. Singur în liniştea 
nopţii îmi scremeam mintea 
pentru o soluţie şi în cele din 
urmă am spus o rugăciune pentru 
călăuzire.

Întins în pat, aşteptând să 
primesc un răspuns, nu era decât 
liniştea. Am început să-mi pierd 
răbdarea şi chiar când vroiam să 
mă ridic ca să-mi iau un pahar 
de apă acea voce uşoară mi-a 
vorbit: Eşti sigur că stai complet 
liniştit şi nemişcat?

Bineînţeles! Am răspuns. Am 
stat aici atâta timp complet ne-
mişcat şi în linişte şi nu am au-
zit nimic. Liniştea mă scoate din 
minţi!

Poate că trupul tău este per-
fect nemişcat şi liniştit, mi-a spus 

Dumnezeu, dar cum rămâne cu 
mintea ta?

Chiar atunci, imediat şi clar, 
am văzut de ce eram atât de exte-
nuat, în ciuda nemişcării şi liniştii 
mele exterioare. În interior eram 
frământat de anxietate mentală 
încercând să găsesc răspunsurile 
de care aveam nevoie.

În cele din urmă am pus frână 
minţii, încetinind treptat până 
m-am oprit complet. Nici nu 
mi-am dat seama cât de tare aler-
ga mintea mea. Liniştea mentală 
mi-a dat un sentiment plăcut şi 
savuram pacea care m-a inundat 
atunci când inima şi mintea mea au 
început să se relaxeze. În noua mea 
stare de spirit am putut să savurez şi 
liniştea, fiecare minut din ea.

Până la urmă am primit şi răs-
punsurile pe care le căutam dar nu 
înainte ca să descopăr că adevărata 
„linişte şi încredere” sunt în inimă 

şi în minte, nu în trup.
Eu sunt din fire foarte activ 

mental, mereu plănuind, anali-
zând, reflectând şi cântărind – şi, 
bineînţeles, şi îngrijorându-mă şi 
agitându-mă. A trebuit să repet 
această experienţă de câteva ori în 
viaţă în vreme ce Dumnezeu îmi 
reamintea că adevărata linişte şi 
nemişcare sunt în inimă şi spirit. 
Acesta este felul de linişte care Îi 
permite lui Dumnezeu să acţio-
neze în beneficiul nostru.1 Prin 
această linişte se câştigă bătălii, se 
primesc cele necesare şi se găsesc 
răspunsuri. Şi, mai important de-
cât toate, relaţia noastră cu Iisus 
este întărită, iar legătura noastră 
cu El este clarificată.

Steve Hearts este orb din 
naştere. El este membru 
în organizaţia The 
Family International. ■

adevărata 
Linişte  

De Steve Hearts

1. Vezi 1 Tesaloniceni 4:11.
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Odată am luat parte 
la o întrunire în care 
un băiat de vreo 16 ani a 
cântat câteva cântece evanghelice 
şi pe măsură ce cânta faţa i se 
lumina de bucurie. Mai târziu 
am aflat că tânărul crescuse 
într-un mediu familial oribil. De 
la vârsta de 12 ani a fost obligat 
să fure ca să-şi întreţină familia 
şi după un an a ajuns să fure şi 
pentru a-şi întreţine obiceiul de 
a se droga, obicei la care îl con-
dusese viaţa lui de delicte. Fusese 
arestat şi petrecuse câţiva ani în 
centre de corecţie. Însă într-o zi 
l-au întâlnit nişte tineri pe stradă 
şi l-au călăuzit către Iisus şi de 
atunci viaţa lui s-a transformat 
complet.

Cum a avut loc acea transfor-
mare? Biblia spune: „Noi toţi pri-
vim cu faţa descoperită, ca într-o 
oglindă, slava Domnului, şi sun-

Dacă nu I-ai cerut încă lui Iisus 
să te ajute să-ţi schimbi viaţa 
în bine o poţi face chiar acum. 
Roagă-te simplu o rugăciune de 
genul:

Iisus, doresc să-mi împart viaţa 
cu Tine. Te rog să vii şi să mă trans-
formi într-un om nou.3

tem schimbaţi în acelaşi chip al 
Lui, din slavă în slavă, prin Du-
hul Domnului”.1 Transformarea 
are loc prin faptul că ne uităm la 
Iisus. Mulţi oameni încearcă să-şi 
transforme vieţile prin încercările 
lor umane şi voinţă firească însă 
nu vor cunoaşte niciodată prin 
eforturi proprii transformarea 
pe care a cunoscut-o acel băiat. 
Niciodată! Acea transformare se 
produce doar atunci când privim 
către Iisus.

Iisus a spus: „Rămâneţi în 
Mine, şi Eu voi rămâne în voi”.2 
Acesta este secretul unei vieţi 
transformate: ca Iisus să trăiască 
în tine şi să-şi trăiască viaţa prin 
tine. El va înfăptui transformarea 
şi îţi va schimba viaţa în bine 
dacă îi dai o şansă!

Virginia Brandt Berg (1886-
1968) a fost evanghelistă 
americană şi pastor. ■

Transformat 

1. 2 Corinteni 3:18

2. Ioan 15:4

3. Vezi Romani 12:2.

Tot ce ştiu este că funcţionează. 
Am văzut-o funcţionând pentru 
mine dar şi pentru literal mii şi 
mii de oameni. Am văzut trans-
formarea de pe feţele oamenilor 
atunci când L-au primit pe Hristos. 
Am văzut harul venind asupra lor, 
lumina. – Joyce Meyer (n. 1943)

Acelaşi Iisus care a transfor-
mat apa în vin poate transforma 
şi căminul tău, viaţa ta, familia ta 
şi viitorul tău. El încă se ocupă de 
miracole şi treaba Lui este să trans-
forme. – Adrian Rogers (1931-2005)

De Virginia Brandt Berg
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Nu există or aş în 
lumea civilizată care 
să poate funcţiona fără 
semafoare. Ele nu sunt bari-
ere fizice însă şoferii îşi folosesc 
autocontrolul şi în mare parte le 
urmează instrucţiunile: se opresc 
la lumina roşie, au grijă la galben 
şi merg pe verde. Cei care ignoră 
lumina roşie pun în primejdie viaţa 
lor şi a altora, în vreme ce urmarea 
acestui simplu cod de culori creşte 
şansele tuturor de a ajunge în sigu-
ranţă la destinaţie.

La fel este şi în viaţă. 

●cuLoarea roşie
Spălaţi-vă, deci, şi curăţiţi-vă! 

Luaţi dinaintea ochilor Mei faptele 
rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să 
mai faceţi răul! – Isaia 1:16

Zacheu fusese vameş – o slujbă 
deloc îndrăgită de alţii – şi în plus 

sinceritatea nu era una din prio-
rităţile lui. Cu toate acestea, deşi 
nu era în drumul lui, s-a dus să-L 
audă pe Iisus vorbind şi atunci şi 
Iisus a făcut ceva deosebit pentru 
el. Zacheu a primi mesajul clar şi 
tare că ar trebui să nu mai măslu-
iască registrele şi să înşele oamenii 
de la care lua taxe. El a văzut lu-
mina roşie. S-a oprit în calea sa, 
a luat o hotărâre şi a dat înapoi 
oamenilor chiar mai mult decât a 
furat.1

Ce ar vrea Dumnezeu să opresc 
şi eu? Există vreun păcat sau obi-
cei rău în viaţa mea? Poate este fu-
matul sau mâncatul excesiv; poate 
sunt jocurile pe calculator până 
noaptea târziu; poate sunt cuvin-
tele spuse la repezeală către vreun 
membru al familiei sau un coleg 
de serviciu; poate să fie simplul 
fapt că las lumina aprinsă şi risi-
pesc curentul electric.

Apropiaţi-vă de Dumnezeu, 
şi El Se va apropia de voi. Cură-
ţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; cu-
răţiţi-vă inima, oameni cu inima 
împărţită. – Iacov 4:8

Dragă Doamne, ajută-mă să fiu 
conştient de luminile roşii din viaţa 
mea, să opresc ceea ce nu mă ajută sau 
nu-i ajută pe alţii sau nu Îţi este Ţie 
pe plac.

●cuLoarea gaLbenă
Înţeleptul se teme şi se abate de 

la rău, dar nesocotitul este îngâmfat 
şi fără frică. – Proverbe 14:16

O lumină galbenă poate avea 
înţelesuri diferite în funcţie de con-
text însă ideea transmisă de o lumi-
nă galbenă intermitentă este de „Ai 
grijă, eşti sigur că trebuie să mergi 
înainte?”.

O femeie la limita de subzistenţă 
urma să gătească ultima fărâmă de 
mâncare pe care o mai avea. Aceasta 
urma să fie pentru ea şi fiul ei ulti-
ma lor masă, însă profetul Ilie a sosit 
şi le-a cerut să-l hrănească. Să-i dea 

Semaforul

1. Vezi Luca 19:2-10.

2. Vezi 1 Regi 17:8-16.

3. Vezi Psalmul 143:8.

4. Vezi Matei 20:6-7.

5. Vezi Luca 17:12-14

6. Vezi Matei 10:7.

7. Matei 9:35

8. Vezi Iacov 2:15-16.

Momente de linişte
De Abi May
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lui ce mai avea de mâncare? Cu si-
guranţă că femeia a meditat asupra 
situaţiei. În cele din urmă ea a ales 
să aibă încredere în Dumnezeu şi 
l-a hrănit mai întâi pe profetul Lui. 
Ni se spune că în urma acestei fap-
te a ei de credinţă hrana ei a fost în 
mod miraculos înmulţită şi familia 
ei a supravieţuit întregii perioade de 
foamete.2

Nu ne este întotdeauna posibil 
să ştim consecinţa deciziilor noastre. 
Aceasta face parte din misterul vie-
ţii. Ce putem face este să mergem cu 
prudenţă, să ne cântărim opţiunile, 
să luăm în considerare consecinţele 
şi să ne rugăm pentru călăuzirea lui 
Dumnezeu. S-ar putea să dureze 
până să primim călăuzirea Lui; rar 
se întâmplă să primim răspunsurile 
imediat.

Multe flori se deschid la lumina 
soarelui însă doar una îl urmează 
neîncetat. – Inimă, fii şi tu ca floarea 
soarelui, deschide-te nu doar ca să 
primeşti binecuvântarea lui Dum-
nezeu ci priveşte continuu către El. 
– Jean Paul (1763-1825)

Dragă Doamne, ajută-mă Te rog 
să fiu atent. Călăuzeşte-mă ca să ştiu 
pe ce drum să merg căci îmi ridic su-
fletul către Tine.3

●cuLoarea verde
Duceţi-vă. – Matei 28:19

Lumina verde. Este timpul să 
mergi. Povestirile Evangheliei cu-
prind multă mişcare. Lucrătorii au 
fost trimişi la vie,4 leproşii vindecaţi 
au fost trimişi la templu,5 ucenicii 
sunt trimişi să propovăduiască şi să 
înveţe oamenii.6 Iisus Însuşi a fost 
mereu în mişcare: „Iisus străbătea 
toate cetăţile şi satele, învăţând pe 
norod în sinagogi, propovăduind 
Evanghelia Împărăţiei, şi vindecând 
orice fel de boală şi orice fel de ne-
putinţă, care era în norod”.7 El nu 
era activ doar ca să se ţină ocupat 
ci cu un scop, o acţiune cu semni-
ficaţie.

Dumnezeu ne cheamă şi pe noi 
să fim activi. Răspunsul nostru la 
nevoile din jurul nostru nu ar tre-
bui să fie doar de simpatie ci şi de 
acţiune.8

Urechile tale vor auzi după 
tine glasul care va zice: „Iată dru-
mul, mergeţi pe el!” când veţi voi 
să vă mai abateţi la dreapta sau la 
stânga. – Isaia 30:21

Tăria şi fericirea unui om 
constau din a găsi calea pe care 
merge Dumnezeu şi de a o urma. 
– Henry Ward Beecher (1813-
1887)

Nu putem trăi doar pentru 
noi înşine. Mii de fire ne leagă de 
oamenii din jurul nostru; iar prin 
acele fire, precum cele din sistemul 
nostru nervos, faptele noastre se 
transmit ca o cauză şi se întorc la 
noi ca şi efect.
– Herman Melville (1819-1891)

Dragă Doamne, ajută-mă să 
nu ezit când este vremea de ac-
ţiune. Ajută-mă să merg înainte 
prin credinţă. Amin.

Abi May este scriitoare 
independentă şi profesoară 
în Marea Britanie. ■

Semaforul
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De la iisus cu dragoste

AvAntAjul 
IIsus

Unii oameni au din fire o voinţă mai mare 
sau un autocontrol mai mare, dar asta nu este o 
trăsătură generală a oamenilor. Dacă ţie îţi este 
greu să te ţii de o rezoluţie, să îţi dezvolţi o rutină 
consecventă sau să îţi faci un obicei nou, am veşti 
bune pentru tine: cu Mine în viaţa ta ai un avantaj 
special – avantajul Iisus.

Duhul Meu poate lucra în multe feluri în viaţa 
ta, inclusiv să îţi dea puterea de a avea autocon-
trol. Cheia pentru a avea un asemenea ajutor este 
rugăciunea. Primul motiv este pentru că Eu mă 
pun pe treabă atunci când tu te rogi. Într-un fel 
sau altul şi probabil într-un mod neaşteptat, Eu 
voi face ceva pentru a-ţi răspunde la rugăciune.

Alt motiv este că, dacă Îmi ceri Mie ajutorul 
pentru o anumită situaţie atragi perspectiva şi în-
ţelepciunea Mea şi asta te ajută să-ţi vezi situaţia 
dintr-un punct de vedere mai clar. Apoi, în final 

dar nu în ultimul rând, atunci când te rogi Eu îţi 
pot arăta ce poţi face şi te pot ajuta să-ţi atingi ţe-
lul. Eu sunt foarte practic şi te cunosc şi ştiu cum 
gândeşti, deci cine este cel mai în măsură să-ţi dea 
idei şi sugestii de ce poţi face pentru a te ţine de 
rezoluţia sau de rutina ta şi pentru a face să fie 
bună pentru tine?

Chiar dacă ai „avantajul Iisus” va trebui să-ţi 
faci şi tu partea ta. N-o să-Mi pun Eu adidaşii 
pentru tine. N-o să arunc Eu prăjiturile pe care 
le-ai cumpărat înainte să-ţi faci promisiunea de a 
nu consuma prea mult zahăr. Totuşi, Eu te pot 
ajuta să găseşti care este cheia pentru tine, imbol-
dul, ceea ce te motivează pe tine, ca să te ajut să 
faci ceea ce trebuie şi să nu faci ceea ce încerci să 
opreşti să faci. Vei face faţă întotdeauna la lupte 
umane fireşti. Însă cu avantajul Iisus le poţi face 
faţă cu hotărâre peste puterile omeneşti.


