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Pagini goale într-o 
carte deschisă
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N ota  e d i to ru lu i
n oi  î n cepu t ur i

Anul nou este o ocazie bună pentru a ne evalua re-
alizările din ultimele 12 luni, pentru a-I mulţumi lui 
Dumnezeu pentru binecuvântările pe care ni le-a adus 
în cale şi pentru a ne deschide inimile şi minţile în aş-
teptarea tuturor lucrurilor ce vor veni în anul următor.

Mulţi oameni profită de acest nou început pentru a-şi propune diverse lucruri, 
spre exemplu, fie să-şi îmbunătăţească caracterul, fie condiţia fizică, sau sănătatea, 
cunoştinţele sau întreaga situaţie. Dumnezeu doreşte să ne examinăm regulat 
viaţa şi să încercăm să devenim pe zi ce trece oameni mai buni. „Să luăm seama la 
umbletele noastre, să le cercetăm, şi să ne întoarcem la Domnul”.1

Şi Dumnezeu îşi propune diverse lucruri şi, spre norocul nostru, acestea 
sunt de obicei lucruri bune pentru copiii Săi; spre exemplu: „Domnul te va 
călăuzi neîncetat, îţi va sătura sufletul chiar în locuri fără apă şi va da din nou 
putere mădularelor tale”.2

Dacă îţi este greu să te ţii de ceea ce ţi-ai propus, să ştii că nu eşti singurul. 
Studiile de la Universitatea Scranton au sugerat că doar 8% dintre oameni 
îşi ating ţelurile de Anul Nou.3 Ce mi se întâmplă mie de obicei este că ceea 
ce hotărăsc să realizez sau să schimb este fie atât de formidabil încât nu mă 
simt niciodată pregătit să încep, sau invers, atât de comun încât îl tot amân 
gândind că îl voi face altă dată. Dar, recent, cineva mi-a arătat un articol des-
pre ţelurile SMART - DEŞTEPTE (Specific Measurable Attainable Relevant 
Time-bound)4 – (Specifice, Măsurabile, Realizabile, Semnificative, delimitate 
în Timp) iar prima mea rezoluţie pe anul acesta este să încerc această metodă.

Dar Dumnezeu? Oare Lui i se întâmplă vreodată să nu urmeze sau să nu-şi 
împlinească vreo promisiune? Din fericire, nu. După cum a observat Iosua: 
„Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, nici una n-a 
rămas neîmplinită: toate s-au împlinit”5

Fie ca anul 2014 să îţi fie plin de promisiunile împlinite ale lui Dumnezeu!

1. Plângeri 3:40

2. Isaia 58:11

3. Sursa: http://www.statisticbrain.com/new-years-resolution-statistics/

4. http://www.dummies.com/how-to/content/setting-smart-management-goals.html

5. Iosua 21:45
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Pe la sfârşitul anului 
trecut am tot auzit cuvân-
tul „Ebenezer”. Totul a început 
când l-am auzit într-o înregistrare de 
Crăciun, însă oratorul nu a clarificat 
ce însemna. Cuvântul mi-a rămas în 
minte zile întregi şi mă tot gândeam 
unde îl mai auzisem. Copiii mi-au 
spus că este prenumele mai neobişnuit 
al lui Scrooge, personajul din faimoasa 
poveste Un colind de Crăciun de 
Charles Dickens, însă acesta nu era 
Ebenezer pe care îl căutam eu.

Misteriosul „Ebenezer” mi-a re-
apărut când mi-am vizitat fiica de 
sărbători. Era scris cu litere mari 
deasupra intrării într-un nou ma-
gazin din centrul satului. Se pare că 
acest „Ebenezer” tot apărea în jurul 
meu, dar cine era el?

Răspunsul mi-a venit când am 

ascultat o altă înregistrare audio 
inspirantă. Din senin oratorul 
menţionează cuvântul şi dă o refe-
rinţă biblică: 1 Samuel capitolul 7. 
M-am uitat imediat şi în acel pasaj 
profetul Samuel pune o piatră între 
Miţpa şi Şen după ce poporul său a 
câştigat o bătălie importantă împo-
triva duşmanilor lor. Această piatră 
a fost numită – ai ghicit – Eben-
Ezer, ceea ce înseamnă „Piatra de 
ajutor” şi a fost pusă acolo ca adu-
cere aminte şi apreciere pentru aju-
torul lui Dumnezeu. Deci „Ebene-
zer” nu era „cineva”, ci „ceva”.

Mă pot imagina stând pe aceas-
tă piatră mare. Într-o parte am anul 
care tocmai s-a încheiat, cu toate 
obstacolele, încercările, victoriile şi 
bucuriile lui. Privesc în urmă din 
acest punct de vedere şi inima mi 
se umple de laude.

De partea cealaltă am un an 

nou, plin de mistere. Sunt plină de 
anticipare. Dacă Dumnezeu m-a 
ajutat tot timpul în trecut cu sigu-
ranţă că o va face şi în viitor!

Anul acesta, ori de câte ori o 
supărare sau o dificultate îmi va ieşi 
în cale voi încerca să mă bazez pe 
Ebenezer, piatra de ajutor şi stânca 
speranţei. Îmi voi propune să fac 
faţă anului nou cu speranţa că vii-
torul este atât de luminos precum 
sunt promisiunile lui Dumnezeu! 
În cuvintele lui David: „Îmi ridic 
ochii spre munţi... De unde-mi va 
veni ajutorul? Ajutorul îmi vine de 
la Domnul, care a făcut cerurile şi 
pământul”.1 

Rosane Pereira este profesoa-
ră de limba engleză şi scrii-
toare în Rio de Janeiro, Brazi-
lia, şi membră în organizaţia 
The Family International. ■

Căutându-l 
pe Ebenezer
De Rosane Pereira

1. Psalmul 121:1-2
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moment de reflecţie şi de evaluare 
a anului ce a trecut şi am învăţat să 
preţuiesc această analiză de sfârşit de 
an. Cu trecerea timpului, cu schim-
barea perspectivei, chestiunile majo-
re au devenit nesemnificative, teme-
rile s-au disipat, iar rănile s-au vinde-
cat. Probabil că proverbul concis „dă 
timp timpului” are ceva adevăr în el.

Pe lângă faptul că am găsit per-
spectivă în viaţă, un alt beneficiu 
major pentru a privi în urmă a 
fost să identific ce doresc să fac di-
ferit anul acesta. Cu această ocazie 
se evidenţiază două lucruri:

1) Vreau să mă apropii şi mai 
mult de Dumnezeu şi vreau 
ca El să fie cel la care să apelez 
atunci când am nevoie de aju-
tor. Îmi doresc acea încredere 
calmă pe care o văd la oamenii 
care au învăţat să depindă de 
Dumnezeu.
2) Vreau să mă gândesc mai 
puţin la mine. Anul trecut am 

petrecut prea multe ore îngri-
jorându-mă despre mine. În 
schimb, vreau să petrec acel 
timp şi acea energie pentru alţii 
şi pentru lucruri care contează.

Nu ştiu ce îmi va aduce anul 
nou. Sunt sigură că va include sur-
prize, bucurii, tristeţi – şi cu sigu-
ranţă şi ceva nopţi nedormite. Dar 
dacă voi putea implementa măcar 
puţin aceste două ţeluri; dacă în ar-
şiţa momentelor turbulente pe care 
mi le va aduce anul acesta voi putea 
să-mi amintesc că probabil în doar 
câteva luni situaţia se va schimba; 
dacă aş putea să continui să mă gân-
desc la Dumnezeu şi la alţii, indife-
rent unde mă aflu sau ce fac, atunci 
ştiu că acest an va fi un succes!

Juliana Connolly trăieşte 
în Austin, Texas, şi este 
consultant de cercetare şi 
producţie pentru organizaţia 
The Family International. ■

PersPectiva
Noului aN 
De Juliana Connolly 

Ce an nebun am mai 
avut! În ultimele 12 luni am 
lăsat în urmă o slujbă pe care am 
avut-o de cinci ani, m-am mutat 
într-o ţară nouă, am trecut prin 
urcuşuri şi coborâşuri emoţionale, 
am petrecut multe nopţi nedormite 
îngrijorându-mă şi tot aşa...

Recunosc, uneori mi-a fost 
greu să continui, însă acum, cu 
beneficiile lecţiilor învăţate, văd 
lucrurile oarecum diferit. Este 
adevărat că am lăsat o slujbă, însă 
am primit o funcţie nouă şi mai 
bună. Da, m-am mutat de lângă 
prietenii mei vechi, însă mi-am 
deschis orizontul şi deja mi-am 
făcut mulţi prieteni noi în situaţia 
mea nouă. A fost cu siguranţă un 
tumult de emoţii, dar a fost şi o 
ocazie de a învăţa. Poate că m-am 
îngrijorat mult anul trecut dar ia-
tă-mă la începutul unui nou an, 
teafără şi nevătămată.

Începutul unui an nou a sim-
bolizat tot timpul pentru mine un 
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Vom deschide cartea. 
Paginile ei sunt goale. Vom pune 
noi înşine cuvinte în ea. Cartea 
se numeşte Ocazia, iar primul ei 
capitol este Ziua de Anul Nou. 
– Edith Lovejoy Pierce (1904-1983)

Să credem într-un an lung care 
ne este dat, un an nou, neatins, plin 
de lucruri care nu au mai existat. 
– Rainer Maria Rilke (1875-1926)

Speranţa zâmbeşte în pragul  
 noului an
Şoptind „va fi unul mai fericit”. 
– Alfred Tennyson (1809-1892)

Ne petrecem ziua de 1 ianuarie 
mergând prin viaţa noastră, ca-
meră cu cameră, notând o listă cu 
ce trebuie făcut, crăpăturile ce tre-
buie reparate. Poate că anul aces-
ta, ca să echilibrăm lista, ar trebui 
să umblăm prin camerele vieţii 
noastre... fără să căutăm defecte, 
ci potenţial. 
– Ellen Goodman (n. 1941)

Cuvintele anului trecut aparţin  
 limbajului anului trecut,
Iar cuvintele anului viitor   
 aşteaptă o altă voce. 
– T. S. Eliot (1888-1965) 

Urale pentru noul an şi pentru 
încă o ocazie de a face lucrurile aşa 
cum trebuie. 
– Oprah Winfrey (n. 1954)

Noul an stă înaintea noastră 
precum un capitol dintr-o carte, 
aşteptând să fie scris. Noi putem 
ajuta la scrierea acestei poveşti 
dacă ne punem ţeluri. 
– Melody Beattie (n. 1948)

Scopul unui An nou nu este 
de a avea un nou an. Este de a 
avea un suflet nou şi un nas nou; 
picioare noi, coloană vertebra-
lă nouă, urechi noi şi ochi noi. 
Dacă omul nu începe proaspăt 
cu siguranţă nu va face nimic 
eficient. 
– G. K. Chesterton (1874–1936)

Fiecare nouă zi este o pagină 
goală din jurnalul vieţii mele. Se-
cretul succesului constă în a trans-
forma jurnalul în cea mai bună po-
veste cu putinţă. – Douglas Pagels

Nu, acesta nu este începutul 
unui nou capitol din viaţa mea; 
este începutul unei noi cărţi! 
Prima carte este deja închisă, s-a 
sfârşit şi am aruncat-o în mare; pe 
această nouă carte de abia ce am 
deschis-o şi este la început! Priveş-
te, aceasta este prima pagină! Şi 
este una minunată! – C. JoyBell C.

Un lucru minunat despre timp
Este că nu-l poţi irosi înainte.
Anul, ziua, ora următoare te aşteaptă
Atât de perfecte, de nepătate,
Ca şi cum n-ai fi irosit sau folosit  
 greşit
Nici un moment din viaţa ta.
La fiecare oră poţi începe un   
 capitol nou,
Dacă doreşti. 
– Arnold Bennett (1867-1931) ■

Pagini goale într-o 
carte deschisă
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Când eram copil am 
trăit cu familia lângă un 
complex de cămine studenţeşti. 
La sfârşitul anului şcolar studenţii 
dădeau sau vindeau ieftin orice nu 
doreau să care acasă.

Într-o zi fratele meu mi-a adus 
o plantă numită păpuşa de por-
ţelan. Mama, care se pricepea la 
plante, mi-a spus că este în stare 
bună. Am dus-o în camera mea şi 
tot la câteva zile o scoteam pe te-
rasă ca să primească mai mult soa-
re. După câteva luni, însă, plantei 
au început să-i cadă frunzele până 
nu a mai rămas cu nici una. Am 
întrebat-o pe mama de ce, iar ea 
mi-a explicat că planta a intrat în 
hibernare. Pentru mine o plantă 
fără frunze nu mai era interesantă, 
aşa că am mutat-o în spatele casei, 
acolo unde mama îşi ţinea celelal-
te ghivece şi a stat acolo o perioa-

trandafiri mirositori, arbuşti înfloriţi 
şi spaliere... iar planta mea era acum 
într-un ghiveci nou şi avea cel puţin 
un metru înălţime.

Acum, la început de an, şi pen-
tru mine unele lucruri par că hiber-
nează – dorinţe şi ţeluri de-ale mele 
– dar ştiu că lumina dragostei lui 
Dumnezeu, apa Cuvântului Său şi 
puţin din grija Sa iubitoare vor face 
ca acestea să înflorească atunci când 
El ştie că este momentul potrivit. 
Dacă El poate face ca o simplă plan-
tă să crească din nou, mai trainică, 
de la an la an, oare cât de multe nu 
ne-am putea aştepta de la El să facă 
şi pentru noi, pentru că ne iubeşte 
şi a creat toate lucrurile pentru noi? 

Bonita Hele este scriitoare 
independentă şi editor în 
SUA şi membră a organizaţiei 
The Family International. ■

PăPuşa mea de Porţelan
De Bonita Hele

dă de timp, părăsită şi fără frunze. 
După o vreme, într-o zi, mama 

mi-a adus în cameră o plantă. Da, 
era planta mea, păpuşa de porţelan, 
şi avea muguri noi la vârfurile ramu-
rilor. Curând din muguri s-au format 
rămurele noi şi frunze, iar mai pe 
urmă şi flori. Acest ciclu al naturii a 
continuat şi în anii care au urmat. 

Mai târziu m-am mutat de la pă-
rinţi şi am lăsat planta în grija mamei. 
Într-o scrisoare mama îmi scria: „Am 
crezut că, în cele din urmă, păpuşa ta 
de porţelan a murit. Am vrut chiar să 
o arunc, dar ştii cum sunt eu, nu mă 
lasă inima să arunc o plantă. Aşa că 
am mai aşteptat şi, ce să vezi, a cres-
cut din nou.” 

În primăvara trecută i-am făcut 
mamei o vizită. Acum, când toţi co-
pii s-au mutat la casele lor, ea avea mai 
mult timp pentru grădinărit şi grădina 
din spatele casei arăta superb, plină cu 
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Era un răsărit minu-
nat. Lumina palidă a răsăritului 
s-a intensificat până a ajuns un 
auriu puternic şi strălucitor, săru-
tând norii cu nuanţe de roz şi 
portocaliu anunţând sosirea unui 
an nou. Însă sentimentele idilice de 
an nou erau departe de mintea mea. 
Privind razele de soare dansând pe 
cearşafurile patului meu de spital, 
gândul mi-a fugit la evenimentele 
care m-au adus aici. Cu două nopţi 
în urmă avusesem o durere cruntă 
în partea dreaptă jos a abdome-
nului. Am ajuns la urgenţe unde 
am fost operată imediat pentru a 
mi se elimina un chist cangrenos 
care s-a rupt. Acum eram în spital 
şi aveam nevoie de câteva luni ca 
să mă repun pe picioare.

În primele 24 de ore după 
operaţie am fost prea copleşită ca 
să gândesc clar, dar pe măsură ce 

1. Matei 10:29, 31

2. Isaia 41:13

3. Vezi Marcu 7:37.

De Evelyn Sichrovsky

Zorii  
unui an nou 

durerea a scăzut şi şocul s-a ate-
nuat, au început să curgă şi între-
bările. Eram confuză, descurajată 
şi speriată.

Atunci am observat două păsă-
rele zburând în lumina răsăritului 
şi mi-am amintit versetul: „Nu se 
vând oare două vrăbii la un ban? 
Totuşi, nici una din ele nu cade pe 
pământ fără voia Tatălui vostru. 
Deci să nu vă temeţi; voi sunteţi 
mai de preţ decât multe vrăbii”.1 
M-a încurajat să-mi amintesc 
că viaţa mea este în mâinile lui 
Dumnezeu şi că El va fi tot tim-
pul lângă mine să mă ajute, să mă 
susţină şi să mă călăuzească indife-
rent ce îmi apare în cale. „Căci Eu 
sunt Domnul, Dumnezeul tău, 
care te iau de mâna dreaptă şi-ţi 
zic: ‚Nu te teme de nimic, Eu îţi 
vin în ajutor!’ ”.2

Anul care a urmat a fost de 
neuitat. Operaţia a fost prima 
din numeroasele probleme de 
sănătate cu care m-am confrun-
tat în săptămânile şi lunile ur-

mătoare, totuşi L-am simţit pe 
Iisus aproape de mine mângâin-
du-mă, dăruindu-mi din harul 
şi tăria Sa şi amintindu-mi de 
dragostea şi de grija Sa constan-
tă. Dificultăţile şi provocările au 
fost contrabalansate de nenu-
mărate experienţe minunate, de 
binecuvântări şi de bucurii care 
mi-au dat o apreciere mai pro-
fundă asupra vieţii şi faţă de Cel 
care face toate lucrurile bine.3

Acum, la începutul unui nou 
an, mă gândesc în urmă la acea 
dimineaţă de An Nou în spital. 
Amintirea aceasta mă reasigură că 
viitorul meu, deşi îmi este neştiut, 
este cunoscut de El. Cu mâna în 
mâna Lui şi cu ochii pe promisiu-
nile Lui, pot avea încredere în El 
pentru anul care îmi stă înainte. 

Evelyn Sichrovsky este 
studentă la limba engleză 
şi se implică în muncă 
voluntară. Ea trăieşte cu 
familia ei în Taiwan. ■
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Aceasta este o peri-
oadă de mari schimbări în 
lume—tehnologice, economice, 
religioase, politice, în afaceri şi în 
mediu. Rezultatele se văd în guverne, 
organizaţii şi în vieţile familiilor şi ale 
fiecărui individ. Deşi uneori este mai 
evidentă şi mai uşor de recunoscut şi 
mai uşor de evaluat la început de an, 
schimbarea afectează de fapt în mod 
continuu toate sferele societăţii.

Mulţi oameni, de la lideri religi-
oşi la mentori spirituali, consilieri 
de viaţă şi lideri politici, toţi înţeleg 
beneficiile schimbării şi pun accen-
tul pe flexibilitate. Toţi ştiu că este 
greu să treci prin schimbare dar 
când cântăreşti dificultăţile compa-

rativ cu beneficiile pe care le aduce 
schimbarea, majoritatea sunt de 
acord că schimbarea merită.

În mare parte beneficiile pe care 
le obţinem din schimbările care 
vin în viaţa noastră depind de cum 
privim aceste schimbări şi dacă le 
acceptăm sau nu. Ca de obicei, ati-
tudinea noastră este factorul cheie. 
Atitudinea poate face diferenţa între 
a reuşi în ciuda dificultăţilor sau a 
ceda sub greutatea lor. Viaţa este o 
călătorie; iar schimbarea, chiar şi 
schimbarea majoră, este o parte din 
ecuaţia vieţii. Urmându-L pe Dum-
nezeu şi citind Cuvântul Lui, vom 
găsi credinţa care ne poate ajuta 
prin momentele dificile, inclusiv în 

perioadele de schimbări dureroase.
Unii factori care m-au ajutat pe 

mine să-mi cultiv o perspectivă po-
zitivă asupra schimbării sunt:
•	 Să încerc să anticipez binele ce 
poate rezulta din schimbare. Deoa-
rece de obicei nu există o modali-
tate de a opri schimbarea – şi dacă 
încercăm, acest lucru ne doboară – 
am găsit că, în asemenea situaţii, cel 
mai bine este să accepţi schimbarea 
şi „să te laşi dus de val”. Dacă eşti 
sau nu pozitiv poate face diferenţa 
între a pluti pe val sau a te îneca.
•	 Să-I cer lui Dumnezeu să mă 
ajute să văd beneficiile schimbări-
lor pe care El le-a permis în viaţa 
mea. Când Îi cer să-mi dea această 

Ecuaţia 
schimbării
De Maria Fontaine, adaptat
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Schimbarea este un catalizator 
obişnuit al progresului. De obicei 
este mai uşor să faci lucrurile în ace-
laşi fel decât să schimbi ceva. Schim-
barea necesită timp şi efort, însă 
schimbările bune sunt benefice pe 
termen lung. – Maxime despre succes1

În mijlocul atâtor schimbări
Rămâne neclintit doar Unul,
Cineva ce cuprinde tot viitorul
Şi prezentul şi trecutul;
Iisus este primul,
Iisus este ultimul,
Ai încredere în El pentru viitor
Şi lasă în seama Lui trecutul;
Hristos, Stânca veacurilor,
Primul şi ultimul. 
– Albert Benjamin Simpson 
(1843–1919) 

înţelegere şi înţelepciune ca să ştiu 
cum să profit la maxim de pe urma 
schimbărilor, El îmi vorbeşte şi îmi 
dă răspunsurile de care am nevoie.
•	 Să înţeleg că uneori lucrurile 
cele mai dificile prin care trebuie să 
trec sunt lucrurile cele mai avanta-
joase pentru mine pe termen lung. 
Este greu să-mi amintesc lucrul 
acesta atunci când trec printr-o si-
tuaţie dificilă, dar uneori nu trebu-
ie decât să rezist, ştiind că, odată ce 
furtuna a trecut, soarele va reveni şi 
voi vedea totul într-o lumină nouă.
•	 Să iau regulat legătura cu Dum-
nezeu pentru încurajare şi călăuzi-
re personală, prin Cuvântul Său, 
prin meditaţie şi rugăciune, etc. 

Oricât de destabilizatoare poate fi 
schimbarea, Dumnezeu va rămâne 
mereu ancora noastră iar Cuvântul 
Său ne va da credinţa care ne va 
face drumul mai lin.
•	 Să-mi amintesc că Dumnezeu 
mă iubeşte şi că Îi pasă foarte mult 
de mine, de fericirea şi de bunăsta-
rea mea. În dragostea Lui mare şi 
permanentă pentru mine El trebu-
ie uneori să permită în viaţa mea şi 
lucruri care nu par „bune”, dar care 
în cele din urmă se vor dovedi ex-
perienţe foarte benefice. Este o pro-
vocare să crezi că El îşi poate arăta 
dragoste prin situaţiile dificile şi să 
ai credinţa să vezi lucrurile „dure” ca 
fiind „bune” însă am descoperit că, 

Ecuaţia 
schimbării
De Maria Fontaine, adaptat

1. Maxime despre succes este publicată 

de Aurora Production şi disponibilă de 

la oricare din adresele din pagina 2.

Zilele noastre sunt un caleidoscop. 
În fiecare clipă are loc câte o schimbare. 
– Henry Ward Beecher (1813-1887)

Nimic nu este permanent, mai 
puţin schimbarea. 
– Heraclit (540-480 îdH.)

Dragă Doamne, pe măsură ce 
anii se schimbă, ajută-ne să ne găsim 
odihna în stabilitatea Ta eternă. 
Ajută-ne să primim cu curaj acest 
an nou, cu credinţa că deşi viaţa se 
schimbă peste tot în jurul nostru 
Tu eşti mereu acelaşi, ne călăuzeşti 
cu înţelepciunea Ta şi ne protejezi 
cu dragostea Ta; prin Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos.
– William Temple (1881-1944) 

Creştinii nu ar trebui doar să su-
porte schimbarea, sau doar să profite 
de pe urma ei, ci chiar să o provoace. 
– Harry Emerson Fosdick (1878-1969)

dacă pot accepta această provocare 
atunci mă pot simţi mai confortabil 
şi mai împăcată cu schimbarea.

Uneori Dumnezeu pur şi simplu 
nu poate aduce binele pe care doreş-
te să-l aducă în vieţile noastre fără ca 
noi să nu trecem prin nişte perioade 
mai furtunoase. Deci, dacă simţi 
cum te izbesc valurile, ai încredere 
în El şi credinţa că El ştie ce face. El 
nu doreşte decât ce este cel mai bine 
pentru noi.

Maria Fontaine şi soţul ei, 
Peter Amsterdam, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■
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luna ianuarie, în care majoritatea lumii 
sărbătoreşte noul an, este denumită după zeul roman 
Ianus. Deoarece avea două feţe, el putea privi atât în 
urmă, la anul care a trecut, cât şi înainte, la anul ce 
va veni. El era zeul începuturilor şi păzitorul porţilor. 

Este o tradiţie străveche şi obişnuită ca oamenii 
să-şi propună diverse lucruri la început de an nou. Se 
pare că pentru babilonieni cel mai frecvent era să-şi 
propună să returneze uneltele de grădină.1 Ne propu-
nem multe, dar se pare că nu suntem suficient de do-
taţi pentru a ne ţine de ele. Un motiv pentru care ne 
este atât de greu să schimbăm obiceiurile vechi sau să 
ne formăm altele noi este pentru că uneori aşteptările 
noastre sunt prea extreme. În loc să facem schimbări 
gradate şi de durată, ne dorim un succes imediat.

Instructorul de fitness Jack LaLanne (1914-2011) 
care şi-a urmat programul zilnic de exerciţii chiar şi 
la 90 de ani, a observat „Omul obişnuit are intenţii 
bune însă îşi pune ţeluri prea înalte. Încearcă de do-
uă-trei ori şi spune ‚Este prea greu’. Apoi renunţă”.

Când dădeam meditaţii la limba engleză în Indo-
nezia şi Japonia m-am confruntat şi eu cu acest tip de 
aşteptări nerealiste. Mulţi dintre elevii mei credeau că 
dacă plătesc un vorbitor nativ de limbă engleză ca să 

le dea lecţii atunci vor învăţa şi ei limba ca printr-un 
fel de osmoză magică, fără să-şi facă temele sau să stu-
dieze ca să progreseze. Dar lucrurile nu merg aşa. Noi 
vrem rezultate rapide însă, în realitatea, de cele mai 
multe ori este nevoie de muncă pe o perioadă înde-
lungată ca să realizezi orice ce merită.

În creierul nostru mesajele sunt trimise prin ne-
uroni care sunt conectaţi unii la alţii. Aceste mesaje 
preferă să circule pe căi cunoscute, calea „confortabi-
lă”, şi cere timp şi efort pentru a crea alte căi noi.

Carlo DiClemente, preşedintele departamentului 
de psihologie la Universitatea Maryland, sugerează să 
ne punem ţeluri realiste şi să facem progrese zilnice 
pentru a le realiza: „Toţi ne dorim câte ceva. Poate că 
spunem: ‚Aş dori să fiu un părinte mai bun’. Dar asta 
este cam vag. Poate spui: ‚Voi număra până la cinci 
înainte ca să ţip la copiii mei’. Asta este bine, dar apoi 
descoperi că ai nevoie de un plan ca să-ţi aminteşti să 
numeri până la cinci”.

Înarmat cu ţelurile corecte, cu dorinţă şi perseveren-
ţă, anul acesta poţi să îţi formezi un obicei nou. Poţi 
deveni stăpânul – şi nu victima – circumstanţelor.

Curtis Peter van Gorder este scenarist şi 
coordonator de programe de mimă (http://
elixirmime.com/) în Mumbai, India, şi membru 
în organizaţia The Family International. ■

Cum să îţi formezi 
obiCeiuri noi

1. Vezi http://www.theage.com.au/news/General/Ready-

for-midnight/2004/12/30/1104344926295.html.

De Curtis Peter Van Gorder
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Unii oameni au fost atât 
de descurajaţi când nu şi-au 
atins ţelurile încât au renunţat com-
plet la a mai avea ţeluri ca să nu mai 
fie dezamăgiţi de eşecul „inevitabil”. 
În ziua de azi găseşti multe sfaturi 
pe acest subiect şi, de fapt, nu este 
nimic prea greu sau prea misterios 
despre a-ţi pune ţeluri şi a le atinge.

Iată aici cinci paşi simpli pentru 
succes.

Pasul 1: 
Spre ce tinzi? Notează care îţi 

sunt ţelurile pentru anul acesta. Re-
duce lista la doar câteva priorităţi im-
portante: prea multe îţi pot distrage 
atenţia şi îşi pot consuma energia.

Pasul 2:
Fă paşi – chiar uriaşi, nebuneşti – 

pentru a-ţi atinge ţelurile. Lucrul impor-
tant este să porneşti procesul. Detaliile 
pot veni mai târziu!

Încearcă să te concentrezi asupra 
acţiunilor care te vor ajuta să progresezi 
în mai multe ţeluri deodată. Spre 
exemplu, dacă îţi duci copiii la piscină 
sau mergi cu bicicleta cu soţul/soţia te 
va ajuta să te menţii în formă fizic şi în 
acelaşi timp să petreci timp cu familia.

ÎncePe
Mulţi eşuează pentru că nu se pornesc – nu se 
pun în mişcare. Nu depăşesc inerţia. Nu încep. 
– William Clement Stone (1902-2002)

Începutul este cea mai importantă parte din 
muncă. – Platon (428-348 îdH.)

Pasul 3:
Continuă. Probabil că vei da greş pe-

riodic, dar nu renunţa. Adună-te şi în-
cepe din nou! De fapt, dacă nu dai greş 
niciodată probabil că ţelurile tale sunt 
prea uşoare şi trebuie să le revizuieşti.

Pasul 4:
Distrează-te! Bucură-te de provoca-

re! Poate fi dificil să lupţi cu temerile 
şi slăbiciunile tale ca să-ţi atingi ţelurile 
dar este şi foarte satisfăcător. Provocarea 
de a fugi un maraton este în mare parte 
plăcerea alergării. Fă din atingerea ţelu-
rilor tale „sportul extrem” al vieţii tale.

Pasul 5:
Evaluează-ţi periodic progresul spre ţelu-

rile tale, zilnic, săptămânal şi lunar. Dacă eşti 
serios în ceea ce priveşte aceste ţeluri vei face 
un efort în privinţa lor. Dacă este nevoie fii 
deschis să-ţi ajustezi ţelurile sau acţiunile 
pe care le întreprinzi în scopul atingerii lor, 
dar să fii atent să nu îţi diluezi ţelul iniţial! 

Ira Sharma lucrează în proiecte 
sociale şi este scriitoare inde-
pendentă în India de Vest. ■

Pune-ţi 
ţeluri. 
Atinge-ţi 
ţelurile.
De Ira Sharma
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De dimineaţă am fost în Piaţa 
Fermierului şi am fost foarte bucu-
roasă să găsesc oferte bune la 
produse bio. Ajunsă acasă am scos roşiile din 
plasă şi, ce să vezi, mi-am dat seama că unele dintre 
ele erau prea zdrobite ca să le pot folosi, iar pe 
cele rele a trebuit să le tai ca să nu le strice şi pe 
celelalte. După cum se spune: „Un măr stricat (sau 
în cazul acesta o roşie) strică tot coşul”.

Inspectându-le am fost surprinsă de toate im-
perfecţiunile lor. Eram obişnuită să merg la ma-
gazin şi să găsesc mormane de fructe şi legume 
perfecte. Dar când am tăiat una din aceste roşii 
„imperfecte” în două şi am muşcat din ea, am 
fost uimită de gustul ei. Am decis că în acest caz 
„imperfecţiunea” însemna ceva mai bun.

De multe ori judecăm după aparenţe, însă 
aparenţele pot fi înşelătoare. De obicei acele pro-
duse aparent perfecte au defecte mai profunde 
decât se poate vedea la suprafaţă. Poate nu au 
nici o muşcătură de gânganie pentru că au fost 
date cu chimicale a căror efecte pe termen lung 
mi-ar putea face mai rău decât insectele. Produse-
le folosite în stropirea plantelor probabil că afec-
tează şi gustul. Judecând între roşiile imperfecte, 
organice, şi cele aparent „perfecte” din magazin, 

Perfect de imperfect

cu siguranţă cele imperfecte sunt mai bune. 
Dumnezeu ar fi putut crea o lume perfectă 

cu oameni perfecţi, însă El a permis ca omul să 
poată alege. După căderea omului, imperfecţiu-
nile au intrat în lume iar omul a început să aibă 
de-a face cu probleme, boli, gângănii şi durere.1 
Însă toate aceste imperfecţiuni ne duc înapoi în 
braţele Tatălui Ceresc. Dacă drumul ar fi fost 
perfect şi calea noastră fără dificultăţi nu am fi 
găsit niciodată calea cea mai bună către Locul 
Perfect pe care îl pregăteşte El pentru noi.

Uneori oamenii cred că se pot descurca fără 
Dumnezeu. Dar doar când ne uităm bine la 
imperfecţiunile noastre vedem că avem nevoie 
de un Mântuitor. Atunci ne deschidem inima 
şi primim cel mai mare şi mai perfect dar ce 
există.

Deci, dă-mi imperfecţiunea vieţii. Dă-mi 
produsele ce arată ciudat. Dă-mi calea pietroa-
să. Dă-mi toate problemele şi slăbiciunile care 
mă duc în braţele lui Dumnezeu. Fiindcă ştiu 
cât sunt de imperfect, sunt recunoscător pentru 
Mântuitorul perfect care mă priveşte cu ochi de 
iubire şi a cărui iubire perfectă mi-a schimbat 
viaţa.

Joyce Suttin este profesoară şi scriitoare 
şi trăieşte în San Antonio, SUA. ■1. Vezi Geneza 3:1-24.

De Joyce Suttin
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Calea spre simplitate 
De Amanda White

Cu câteva zile în urmă 
ascultam un program 
radio creştin în drum 
spre sala de sport. În fiecare 
zi au câte o întrebare la care oame-
nii pot să răspundă prin telefon 
sau pe pagina lor de Facebook, iar 
subiectul pentru răspunsul din acea 
zi era ceva simplu: „Ce aştepţi cu 
nerăbdare?”

Răspunsurile trimise de ascul-
tători erau simple dar înviorătoa-
re. Spre exemplu, o femeie a spus 
că de-abia aşteaptă să aibă o cană 
de ceai noaptea după ce copiii 
s-au culcat.

M-a făcut să mă gândesc şi eu 
la lucrurile simple din viaţă. În 
esenţă, lucrurile după care tânjim 
cu toţii sunt lucrurile simple. O 
îmbrăţişare după o zi lungă. O 
cană de ceva cald dimineaţa. Să 
strălucească din nou soarele după 
o săptămână de ploaie, ca să ne 
putem în sfârşit agăţa rufele. Un 
pat confortabil în care să ne în-
tindem noaptea. Un duş recon-

fortant. Mirosului ierbii proaspăt 
tăiate. O masă în oraş.

Îmi place să gândesc că aceste 
lucruri mărunte sunt şi ele o parte 
din dragostea lui Dumnezeu pentru 
mine, tot aşa cum sunt şi darurile 
mari pe care El mi le trimite uneori. 
Robert Louis Stevenson a spus-o 
foarte bine: „Cele mai bune lucruri 
în viaţă ne sunt foarte aproape: Mi-
rosul din nări, lumina din ochi, flo-
rile la picioare, lucrul mâinilor tale, 
calea dreptăţii chiar înaintea ta. Nu 
te întinde după stele, ci îndeplineşte 
munca simplă şi obişnuită din viaţă, 
pe măsură ce îţi vine în cale, şi cu 
siguranţă că îndatoririle zilnice şi 
pâinea zilnică vor fi cele mai dulci 
lucruri în viaţă”.

Sigur că uneori aşteptăm şi lu-
cruri mari şi captivante, cum ar fi 
o vacanţă. Însă de cele mai multe 
ori lucrurile simple, de zi cu zi, 
sunt cele care ne aduc bucurie şi 
zâmbetul pe faţă. Asta îmi amin-
teşte că trebuie să mă gândesc şi 
eu mai mult la aceste lucruri, să le 

apreciez mai mult, fiindcă se pierd 
atât de uşor în nebunia vieţii. Nu 
este o revelaţie pentru mine, dar 
trebuie să-mi reamintesc de mul-
te ori lucrul acesta deoarece este 
unul din acele principii importan-
te în viaţă şi pentru fericire care 
se pierde mereu din vedere atunci 
când alte lucruri mult mai mari şi 
mai stresante îţi blochează vederea 
sau te îngreunează.

M-am hotărât să încep cu paşi 
mici. Am urmat sfatul acelei femei 
de la radio. Mi-am rezervat câteva 
minute să mă relaxez cu o cană de 
ceai noaptea, după ce copiii erau 
în pat, şi am savurat fiecare strop!

Eu sunt în căutarea simplită-
ţii şi în aspectul spiritual al vieţii 
mele. Lucrurile simple din viaţă 
mă fac fericită. Se poate ca lucru-
rile mele simple să-L facă fericit şi 
pe Dumnezeu?

Amanda White este 
manager de birou în Sydney, 
Australia. ■
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o scurtă privire în urmă... 

Dacă simţi că ai greşit, că ai făcut 
decizii greşite, că ai eşuat în mod 
jalnic în unele lucruri, să ştii că nu 
eşti singurul. Mulţi dintre eroii lui 
Dumnezeu din Biblie au făcut la fel, 
dar au învăţat din greşelile lor. Iar 
Dumnezeu a venit la ei, în mijlocul 
viselor lor spulberate şi a speranţelor 
dezamăgitoare şi le-a dat un motiv 
nou pentru a trăi. Asta poate face El 
atunci când renunţăm la planurile 
şi la proiectele noastre şi decidem 
să le încercăm pe ale Lui. El ne dă 
ţeluri să ne ajute să creştem şi să ne 
îndreptăm în direcţia cea bună, apoi 
ne şi ajută să ni le atingem. Dă-I 
inima şi viaţa ta şi lasă-L să-ţi dea 
toate lucrurile bune pe care le are 
plănuite pentru tine. 
– Nana Williams

Momente de linişte

Înainte şi  
În sus spre 
anul cel nou. 

Învaţă din trecut, trăieşte prezen-
tul şi speră pentru viitor. 
– Albert Einstein (1879-1955)

Lumea este o carte şi fiecare pas 
întoarce o pagină nouă. 
– Alphonse de Lamartine 
(1790-1869)

Se povesteşte despre o bătrânică 
care a alunecat şi a căzut pe o stra-
dă aglomerată. Câţiva oameni s-au 
grăbit să o ajute dar ea deja se ridica 
singură.

„Sunt bine”, le-a  confirmat ea. 
„Eu cad totdeauna înainte, nicioda-
tă înapoi.”

Când mai „cădem” şi noi, să nu 
stăruim asupra greşelii sau a durerii, 
să cădem înainte învăţând din gre-
şeală şi privind către viitor. 
– Abi May

o constantă privire în sus...

Ni se dă ocazia unui nou început 
nu doar la început de an, dar şi în 
fiecare dimineaţă când ne trezim. 
Avem ocazia să începe din nou şi 
să facem lucrurile aşa cum trebuie. 
– Maxime pentru succes

Să valorifici momentul de aur al 
oportunităţii şi să prinzi binele ce îţi 
stă la dispoziţie este marea artă a vie-
ţii. – Samuel Johnson (1709-1784)

Priveşte fiecare zi ca fiind toată 
viaţa ta, nu doar o parte din ea; şi 
bucură-te şi îmbunătăţeşte prezen-
tul fără să doreşti, din grabă, să 
a lergi după un altul. 
– Jean Paul (1763-1826)

Să ne străduim să fim ca îngerii, 
„întăriţi, cu toată puterea”,1 um-
blând ca nişte învingători, capabili 
să facem totul prin Hristos care ne 
întăreşte.2 – John Trapp (1602-1669)

1. Coloseni 1:11

2. Vezi Filipeni 4:13

3. http://www.auroraproduction.com/en/p/moments-morning
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Noi toţi purtăm viitorul în noi, 
speranţele, visele, binele şi răul, poten-
ţialul de a crea o lume mai bună, dacă 
doar am lua deciziile corecte, dacă 
doar am fi dispuşi să plătim preţul, 
să ne căutăm scopul şi să-l atingem.

Noi toţi căutăm la un moment dat 
sau într-un anumit fel dragostea, aşa 
că dragostea va veni la noi. Dar cum 
o vom trata atunci când va veni? Căci 
dragostea ar putea veni la tine sub 
forma unui prinţ, a unui cerşetor, sau 
a unui sclav; maiestuoasă şi glorioasă, 
sau neatrăgătoare şi în zdrenţe şi lip-
sită de respect. Deşi nu putem alege 
la naştere cine suntem şi la ce fel de 
viaţă ne-am născut, totuşi putem ale-
ge cum să ne trăim vieţile şi ce fel de 
persoană să fim atunci când drumul 
nostru pământesc se va sfârşi. 
– Colin C. Bell

Să nu eziţi niciodată să încredin-
ţezi viitorul necunoscut lui Dum-
nezeu atotcunoscător.
– Maxime pentru succes

Şi un pas ferm înainte.

Credinţa ne dă curajul de a înfrunta 
prezentul cu încredere şi viitorul cu 
anticipare. – Maxime pentru succes

 
Sunt dispus să merg oriunde, 

oriunde, oriunde – atâta timp cât 
este înainte. – David Livingstone 
(1813-1873)

O învăţătoare şi-a dus elevii de 
clasa I într-o sală de întruniri pentru 
a le da o lecţie mai deosebită. Stând 
la baza treptelor ce duceau pe scenă 
ea a întrebat: „Cine este bun la sărit?”

Câţiva băieţi au ridicat mâinile.
„Bine”, continuă ea, „poate ca-

reva dintre voi să sară de jos până 
pe scenă?”

Nici o mână nu s-a ridicat.
„Eu pot”, a spus învăţătoarea 

„şi am să vă arăt”. Începând de la 
baza treptelor ea a sărit pe prima 
treaptă. Apoi pe a doua şi tot aşa 
până a ajuns sus.

Multe lucruri nu pot fi realizate 
decât puţin câte puţin, pas cu pas. 
Când o îndatorire pare copleşitoa-
re sau drumul din faţa noastră prea 
abrupt, abordează-l pas cu pas. 
– Abi May

Doamne, când ne chemi să trăim 
Şi să muncim pentru Tine,
Dă-ne înţelepciunea să ne amintim
Că nu începutul, ci munca   
 consecventă,
Asta contează cel mai mult pentru  
 Tine.
Până ne vom împlini îndatorirea
Pe cât de bine putem, prin Hristos,
Domnul nostru care viaţa şi-a dat 
Ca noi să ne putem împlini   
 lucrarea. 
– Sir Francis Drake (c.1540-1596)

Acest articol se bazează pe ex-
trase din volumul de devoţiune 
zilnică, Moments in the Morning 
(Momente în zori), ce poate fi co-
mandat în engleză sau spaniolă.3 ■
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De la Iisus cu dragoste

Visează 
Vise noi

Viaţa este alcătuită din toate deciziile mici pe care 
le iei în fiecare zi. Deciziile din trecut şi-au avut efec-
tul, însă fiecare nouă zi poate fi un nou început. In-
diferent ce s-a întâmplat până acum, azi ai ocazia să 
iei decizia corectă.

Nu pierde vremea retrăind durerea greşeli-
lor şi deciziilor proaste din trecut. Asta nu face 
decât să-ţi consume energia de a face binele pe 
care l-ai putea face azi. Nu poţi schimba trecu-
tul, însă viitorul este aşa precum îl faci, începând 
chiar acum, deci profită din plin de prezent.

Învaţă din greşelile din trecut iar azi lasă-le în 
urmă. Iartă-i pe cei care ţi-au greşit şi cere ierta-
re de la cei faţă de care ai greşit tu. Probabil că 
lucrul acesta nu va fi uşor, dar nu-l amâna; fă-l 
azi. Priveşte către Mine şi către Cuvântul Meu 
ca să-ţi împrospătezi curajul şi speranţa, înce-
pând chiar de azi. Visează vise noi azi. Pune-ţi 
ţeluri noi azi. Petrece-ţi timpul cu lucruri care 
contează cu adevărat azi. Iubeşte-ţi familia azi. 
Fii un prieten azi. Fă lucrurile mai bine, înce-
pând de azi.

Cu ajutorul Meu, viitorul tău poate fi plin 
cu realizări şi împliniri minunate care vor 
compensa cu mult dezamăgirile din trecut 
– şi totul începe de azi.


