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Noroi şi palate
O asociere mai puţin întâlnită



N OTA  E D I TO RU LU I
P r i et en o s  cu  D um n e z eu

Cred că majoritatea părinţilor ar fi de acord cu 
mine să spună că speranţele noastre cele mai mari 
pentru copiii noştri sunt să fie sănătoşi şi fericiţi. 
Recent m-am întrebat dacă nu există şi ceva mai 
specific ce aş putea să-l rog pe Dumnezeu pentru 
fiica mea, Audrey, şi m-am gândit să mă rog pen-
tru succesul ei viitor.

Mi s-a părut o cerere bună dacă o definim ca însemnând să fie împlinită, 
să-şi găsească locul în lume şi să prospere. Însă semnificaţia mai materialistă 
mi-a lăsat un sentiment neplăcut. Vezi tu, eu nu cred că succesul poate fi 
măsurat în bani, lucruri sau oamenii pe care îi cunoaştem. Un asemenea 
succes este de obicei trecător şi nu garantează fericirea.

Ia spre exemplu pe Maica Tereza (1910-1997) care a muncit zeci de ani 
printre cei mai săraci dintre săracii din Calcata, India. Ea a trăit în sărăcie şi 
de multe ori a întâmpinat piedici şi dificultăţi imense. Totuşi, eu cred că – şi 
cu siguranţă şi Dumnezeu – că ea a fost un adevărat succes, cineva a cărui 
viaţă a fost în întregime dedicată lui Iisus şi altora şi şi-a împlinit destinul.

Prin asta nu vreau să spun că succesul şi fericirea se pot găsi doar prin 
devotament şi sacrificiu precum Maica Tereza, însă ilustrează că succesul şi 
fericirea pot veni prin diverse modalităţi.

Zilele trecute am dat de următorul citat de evanghelistul şi scriitorul sco-
ţian Oswald Chambers (1874-1917): „Chemarea lui Dumnezeu pentru tine 
este să-i fii un prieten loial, să realizezi voia Sa şi ţelurile Sale în viaţa ta”. 
O viaţă care împlineşte ţelurile şi voia lui Dumnezeu – indiferent care sunt 
acestea în cazul fiecărui om – este o viaţă de succes, iar cel care este în ter-
meni de prietenie cu Dumnezeu este cu siguranţă un om fericit.

În concluzie, acesta este felul de succes pe care îl doresc pentru Audrey – 
şi pentru mine de asemenea.

Samuel Keating
Editor executiv
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1. Matei 11:28-29

2. Vezi Matei 8:24.

3. Vezi Marcu 6:31.

4. Vezi Marcu 1:35.

Şi aruncaţi asupra Lui toate în-
grijorările voastre, căci El însuşi în-
grijeşte de voi. – 1 Petru 5:7

Există un timp pentru toate: Un 
timp pentru relaxare şi un timp pen-
tru a fi ocupat, un timp pentru a te 
distra şi un timp pentru a munci, un 
timp pentru a primi şi un timp pen-
tru a dărui, un timp pentru a începe 
şi un timp pentru a termina.
– Jonathan Lockwood Huie (n. 1944)

Ceea ce te pune la pământ nu 
este povara, ci modul cum o porţi.  
– Autor necunoscut

Mare parte din munca în lume 
nu este făcută de genii, ci de oa-
meni simpli cu vieţi echilibrate, 
care au învăţat să muncească în-
tr-un mod extraordinar. 
– Gordon Hinckley (1910-2008)

Fericirea nu ţine de intensitate 
ci de echilibru, de ordine, ritm şi 
armonie. 
– Thomas Merton (1915-1968)

„Afacerile mele merg 
bine,” mi-a spus recent un prie-
ten, „dar alergiile mă supără mai 
tare ca niciodată. Se pare că se 
înrăutăţesc când sunt stresat şi 
mă întreb dacă nu cumva chiar 
au legătură cu acest lucru”.

Toţi ştim ce înseamnă să fii 
stresat, totuşi Iisus a spus: „Ve-
niţi la Mine, toţi cei trudiţi şi 
împovăraţi şi Eu vă voi da odih-
nă. Luaţi jugul Meu asupra voas-
tră şi învăţaţi de la Mine, căci Eu 
sunt blând şi smerit cu inima; şi 
veţi găsi odihnă pentru sufletele 
voastre”.1

Pentru majoritatea dintre noi, 
cei care trăim la oraş, cuvântul 
„jug” nu prea are mare semnifi-
caţie, însă aici, în Asia, încă mai 
vezi atât bărbaţi cât şi femei care 
cară la piaţă încărcături imense. 
Ei fac lucrul acesta cărând coşuri 

cu un gen de cobiliţă pe care o 
duc pe umeri. Secretul constă în 
a păstra un echilibru perfect. Ei 
şi-au format un mers ritmic în-
cât nici unul dintre coşuri să nu 
se balanseze prea în afară.

Deşi Iisus ştia că timpul Său 
pe pământ era scurt, El nu s-a 
panicat şi nu a încercat să îndese 
prea multe de făcut într-o zi. În 
schimb a reuşit să-şi poarte po-
verile păstrând un echilibru per-
fect, odihnindu-se când a fost 
obosit2 şi încurajându-şi uceni-
cii să facă la fel.3 Şi-a făcut de 
asemenea timp să se retragă, să 
se roage şi să asculte de la Tatăl 
Său.4

Şi noi putem căra poveri mari 
dacă ne găsim ritmul potrivit, 
dacă ne păstrăm echilibrul între 
responsabilităţile noastre şi tim-
pul de odihnă şi de reîncărcare.

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

Cum să 
jonglezi 
prin viaţă  
De Dina Ellens 
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Te confrunţi cu un 
proiect major sau cu o 
provocare? Poate că ai o idee 
generală despre unde vrei să ajungi, 
însă ai nevoie de o strategie şi de un 
plan al paşilor pe care trebuie să-i 
urmezi ca să-ţi atingi acele obiective.

Planificarea este o investiţie. 
Cere timp, efort, răbdare, cercetare 
şi sfătuire pentru a plănui cu înţe-
lepciune – iar pentru aceia dintre 
noi care includem şi partea spiritu-
ală, cere şi rugăciune – însă un plan 
bine format dă rezultate însutit.

Există multe modalităţi de a 
crea o strategie, însă iată aici câte-
va principii încercate şi dovedite: 

1  Defineşte-ţi obiective-
le pe termen lung.
Ce speri mai exact să reali-

zezi? Enunţă fiecare obiectiv în 
termeni concreţi şi precişi. Pentru 
o şansă mai mare de succes, con-
centrează-ţi atenţia asupra câtorva 
obiective principale. Mai târziu 
poţi să te extinzi şi să te diversifici, 
pe măsură ce îţi permit resursele.

2  Stabileşte-ţi ţelurile 
pe termen scurt pen-
tru a-ţi atinge obiecti-
vele pe termen lung.
Ca să-ţi atingi obiectivele pe 

termen lung ai nevoie să parcurgi 
anumiţi paşi. Aceste ţeluri pe ter-
men scurt trebuie să fie mai mici, 
ca să te aducă mai aproape de 
destinaţia finală. Pe cât posibil ele 
trebuie să fie detaliate şi specifice, 
concrete şi măsurabile.

Durează până să atingi obiec-
tive pe termen lung. Mai multe 
ţeluri mici te ţin motivat pentru 
că te ajută să vezi un progres mai 
tangibil. Şi cu fiecare ţel mai mic 
pe care îl bifezi ca împlinit vei fi 
cu un pas mai aproape de obiecti-
vul pe termen lung.

3  Identifică orice obsta-
col.
Odată ce ţi-ai stabilit obiec-

tivele pe termen lung şi pe termen 
scurt, uită-te care ar fi obstacolele 
ce ţi-ar putea sta în calea rezultate-
lor pe care le urmăreşti. Dacă eşti 
vigilent faţă de potenţialele pro-
bleme, le poţi înfrunta căutând 
potenţiale soluţii.

4  Formulează o strategie.
Odată ce ţi-ai stabilit ţelurile 

pe termen lung şi scurt te ajută să 
ai un plan care să includă lucruri 
specifice pe care trebuie să le faci 
ca să-ţi atingi fiecare ţel pe ter-
men scurt. Planul tău trebuie să 
fie realist. Un plan elevat poate 
părea impresionant, dar dacă este 
prea complicat sau prea dificil de 
implementat, nu va demara nici-
odată.

Dacă proiectul tău implică să 
lucrezi cu alţii, împarte îndatoriri 
specifice şi celor care vor fi impli-
caţi. Hotărăşte cine va fi responsa-
bil de fiecare pas şi când trebuie ca 
fiecare pas să fie realizat. Răspun-
derea este vitală succesului.

5  Cere-I lui Dumnezeu să 
te călăuzească.
Odată ce ai urmat paşii an-

teriori cere-I lui Dumnezeu să-ţi 
confirme că mergi în direcţia cea 
bună, că ţi-ai stabilit priorităţile 
corecte, că nu ai scăpat din vede-
re nimic crucial şi că obiectivele 
tale pe termen lung şi ţelurile pe 
termen scurt sunt realiste. „Încre-
de-te în Domnul din toată inima 

PLĂNUIEŞTE     SUCCESUL

1. Proverbe 3:5-6. Vezi şi Proverbe 16:9.

2. Matei 7:7. Vezi şi 1 Ioan 5:14-15.

De Peter Amsterdam, adaptare 
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ta şi nu te bizui pe înţelepciunea 
ta! Recunoaşte-L în toate căile 
tale şi El îţi va netezi cărările”.1

6  Documentează-ţi pla-
nul.
Te ajută să-ţi scrii planul pe 

hârtie ca să nu uiţi unele lucruri 
sau să nu rămână nefăcute. O do-
cumentare bună este vitală pentru 
urmărirea, tragerea la răspundere 
şi măsurarea progresului. Multora 
le este de folos să ţină un jurnal al 
proiectului.

7  Pune în aplicare!
Cea mai obişnuită capcană 

a planificării este să nu imple-
mentezi planul. Oamenii inves-
tesc în crearea unui plan măreţ 
şi au cele mai bune intenţii de 
a-l urma. Însă apar diverse lu-
cruri, viaţa este aglomerată şi nu 
mai urmează planul.

8  Susţine-ţi planul pe tot 
parcursul lui cu rugă-
ciune.
Cere-I lui Dumnezeu să te 

ajute să-ţi duci planul la îndepli-
nire. „Cereţi şi vi se va da”.2

9  Monitorizează-ţi pro-
gresul.
Stabileşte anumite mo-

dalităţi de a-ţi monitoriza 
progresul la intervale regula-
te. Asigură-te că realizezi ceea 
ce ţi-ai propus la momentul 
stabilit şi că progresezi spre 
atingerea ţelurilor pe termen 
scurt. Dacă nu te opreşti re-
gulat să-ţi verifici „harta” şi să 
vezi unde te afli este mai pro-
babil să te abaţi de pe drumul 
succesului.

10  Aşteaptă-te la neaş-
teptat.
Fii flexibil. Foarte rar lu-

crurile se întâmplă exact cum 
ne-am imaginat. Când îţi mo-
nitorizezi progresul, să fii pre-
gătit că vor apărea factori noi 
în ecuaţie şi să te adaptezi în 
consecinţă. Dacă apare ceva ce 
face să-ţi fie imposibil să duci 
la îndeplinire una dintre res-
ponsabilităţi aşa cum ai sperat, 
caută alternative. Dacă ceva 
nu merge, schimbă-l. Urmea-
ză-ţi planul, dar nu-l scrie în 
piatră.

11  Ţine lucrurile simplu.
Când îţi plănuieşti la înce-

put ceva, de obicei pare suficient 
de simplu. Dar pe parcurs pro-
iectul creşte, fie pentru că adaugi 
idei noi sau pentru că lucrurile 
sunt mai complicate decât ai 
anticipat, iar de obicei este din 
ambele motive. Recunoaşte când 
planul tău se supraîncarcă şi de-
termină ce este necesar şi ce nu. 
Fii dispus să te debarasezi de une-
le lucruri şi să reduci aspectele 
prea costisitoare din punctul de 
vedere al resurselor tale.

12  Sărbătoreşte pentru suc-
cesele tale.
Nu aştepta să sărbătoreşti 

doar când atingi obiectivele pe 
termen lung; atingerea ţelurilor 
pe termen scurt generează de 
asemenea satisfacţie şi entuzi-
asm.

Peter Amsterdam şi soţia 
sa, Maria Fontaine, sunt 
directorii organizaţiei 
The Family International, 
o comunitate creştină de 
credinţă. ■
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De ziua mea, la nouă ani, am 
primit o carte despre cum să pictezi 
cu acuarele. Am fost încântată şi 
am răsfoit cartea cu nerăbdare ca 
să fiu doar dezamăgită – în pri-
mul sfert din carte nu erau decât 
exerciţii despre nuanţele culorilor, 
descrierea tehnicilor de pensula-
ţie şi amestecarea culorilor. Cât 
de plictisitor! Oftând am sărit la 
capitolul următor: sfaturi despre 
diferitele pensule şi tipuri de hârtie. 
Nu am nevoie de toate astea. Unde 
este partea distractivă?

Am sărit la mijlocul cărţii unde 
mi-a atras atenţia o pictură cu niş-
te căpşuni. Produsul final părea 
promiţător, iar instrucţiunile pas 
cu pas cu poze păreau uşor de ur-
mat. Iată aici puţină acţiune ade-
vărată! Mi-am muiat pensula în 
apă şi am început.

Fundalul galben-lămâi pentru 
a evidenţia căpşunile a mers destul 
de uşor, dar când am încercat să 
aplic culoarea portocaliu pentru 
alte tonalităţi s-a întâmplat să pun 

prea multă apă şi prea puţină cu-
loare. Nu amestecasem niciodată 
până atunci acuarelă şi nu ştiam 
cum se face corect.

Hârtia subţire, de calitate infe-
rioară, pe care o foloseam a refu-
zat să absoarbă roşul închis pentru 
tonurile mai intense şi a început 
să se dizolve în fâşii moi, suprasa-
turate de vopsea apoasă căreia nu-i 
dădusem timp să se usuce. Culo-
rile mele frumoase se asemănau 
mai degrabă cu Fluviul Nil înroşit 
atins de pedeapsa lui Dumnezeu!1

Cu un efort disperat de a-mi 
salva munca am încercat să pictez 
frunzuliţele verzi din vârful căpşu-
nilor însă din cauza pensulei mele 
prea groase am atins cu verde pe 
roşu, formând o băltoacă groteas-
că maro. În cele din urmă, cură-
ţând după mine mizeria făcută, 
m-am decis să nu mai iau nicioda-
tă o pensulă în mână.

Însă de dimineaţă, greşelile 
mele m-au dus către o altă hotărâ-
re: să-mi folosesc o parte din pre-

ţioşii mei bani de buzunar ca să 
îmi cumpăr materialele corespun-
zătoare şi să-mi fac timp să studiez 
şi să exersez. În cele din urmă am 
ajuns să găsesc plăcere în a picta 
peisaje şi natură statică – chiar şi 
căpşuni – şi am văzut că toate ace-
le „chestii plictisitoare” au stat la 
baza succesului meu ulterior.

De multe ori doresc să-mi ating 
cât mai repede şi mai uşor ţeluri-
le şi mă întristez şi mă descurajez 
dacă întâmpin obstacole. Nu am 
găsit nici o pastilă magică pentru 
succes, însă această lecţie cu „Nilul 
roşu” îmi reaminteşte să muncesc 
din greu, să perseverez şi să trec 
prin perioadele plictisitoare, neplă-
cute sau dificile. Numai aşa reuşim 
să punem căpşuni pe pânză.

Elsa Sichrovsky este elevă 
de liceu. Ea şi familia ei 
desfăşoară muncă misiona-
ră în Taiwan.■

O pată de 
culoare 
De Elsa Sichrovsky

1. Vezi Exodul 7:14-25.
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Domnul întăreşte paşii omu-
lui, când Îi place calea lui. 
– Psalmul 37:23

Câştigătorii au capacitatea de a 
se da un pas în spate de lângă tablo-
ul vieţii lor, precum pictorul când 
priveşte tabloul dintr-o altă perspec-
tivă. Câştigătorii fac din viaţa lor o 
operă de artă – o capodoperă indi-
viduală. – Denis Waitley (n. 1933)

O călătorie de o mie de mile 
începe cu primul pas. 
– Lao Tzu (c. 604-531 îdH.)

Munca grea şi concentrată sunt 
adevăratele chei ale succesului. Ţi-
ne-ţi ochii aţintiţi pe ţelul tău şi 
continuă să faci paşii necesari spre 
a-l înfăptui. 
– John Carmack (n. 1970)

Ţelurile noastre nu pot fi atin-
se decât cu un plan în care tre-
buie să credem cu ardoare şi pe 
care trebuie să-l punem activ în 
practică. Nu există o altă cale 
spre succes. – Autor necunoscut

Faci primul pas spre succes 
atunci când refuzi să fii captiv situ-
aţiei în care te-ai aflat la început.  
– Mark Caine

Să nu-ţi fie teamă să faci un 
pas mare dacă este indicat. Nu 
poţi trece o prăpastie din doi paşi. 
– David Lloyd George (1863–1945)

Viaţa este o serie de trepte. 
Lucrurile se fac progresiv. Câteo-
dată trebuie să mai faci şi un pas 
gigantic, însă de obicei facem doar 
paşi mici şi aparent nesemnifica-
tivi pe scara vieţii. – Ralph Ransom 
(1874–1908) 

Să nu te uiţi niciodată în jos ca 
să verifici unde faci următorul pas; 
doar cel care se uită ţintă spre ori-
zontul îndepărtat va găsi drumul 
potrivit. 
– Dag Hammarskjold (1905–1961)

Majoritatea oamenilor mari 
şi-au atins cel mai mare succes cu 
doar un pas peste cel mai mare 
eşec al lor. 
– Napoleon Hill (1883–1970)

Viziunea trebuie urmată de 
aventurare. Nu este de ajuns să 
priveşti la trepte; trebuie să le şi 
urci. – Vance Havner (1901–1986)

Credinţa înseamnă să faci pri-
mul pas chiar dacă nu vezi toa-
te scările. – Martin Luther King, 
Jr. (1929–1968)

Primul pas pentru a ajunge 
undeva este să hotărăşti că nu vei 
rămâne acolo unde eşti. 
– Autor necunoscut.

Să ai suficientă fericire încât să 
rămâi amabil,

Suficiente încercări ca să te 
întărească şi tristeţi ca să te ţină 
uman,

Speranţă ca să te ţină fericit, eşec 
ca să te ţină smerit,

Succes ca să te ţină motivat, 
prieteni care să te mângâie,

Bani pentru cele necesare traiului, 
entuziasm ca să priveşti înainte,

Credinţă ca să îndepărtezi depresia
Şi suficientă hotărâre ca să faci 

fiecare zi mai bună decât cea 
de ieri. 

– Autor necunoscut ■

PAS CU PAS

Subiecte de meditaţie 
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Oricât de mult ne-ar 
plăcea, viaţa nu este întotdeauna 
atât de minunată pe cât ne-am dori, 
iar uneori ne aflăm în situaţia de a 
înfrunta un tumult de situaţii greu 
de suportat. Uneori, când răbdarea 
şi credinţa noastră obosesc, când 
toate încercările noastre de a face 
ceea ce este bine sfârşeşte în noroiul 
problemelor şi necazurilor, ne pare 
imposibil să dăm sens la ceea ce 
facem.

În asemenea situaţii este uşor 
să ne simţim de parcă înaintăm cu 
greu printr-o groapă cu noroi, dar 

ne putem încuraja şi ne putem mo-
tiva cu faptul că nu suntem singuri. 
Puterea şi dragostea lui Dumnezeu 
trebuie să se arate în momentele 
cele mai rele la fel ca în cele mai 
bune. Ele trebuie să aducă rezultate 
şi în noroi, nu numai în palate.

Gândeşte-te la apostolul Pavel. 
Iată un om la care mulţi creştini pri-
veau ca la un exemplu de credinţă 
neclintită în faţa persecuţiei şi difi-
cultăţilor continue. Cu toate acestea 
deşi în mare parte el a rămas opti-
mist în ciuda greutăţilor sale, a avut 
şi el momentele lui de „noroi”.

Imediat după întâlnirea sa cu 
Iisus şi convertirea din Damasc, 
Pavel s-a avântat în ucenicie. Pavel 
s-a dedicat trup şi suflet dar a aflat 
că schimbarea din inima sa i-a în-
furiat pe foştii lui colegi evrei, care 
îşi făceau planuri să-l omoare îna-
inte de a părăsi oraşul. Noii fraţi 
în Hristos nu aveau încredere în 
el – faptul că înainte îi persecutase 
pe creştini a făcut ca unii creştini 

să aibă îndoieli despre sincerita-
tea convertirii sale.

Când a fost abandonat şi tri-
mis în oraşul său natal, Tars,1 
probabil că i-a fost foarte greu să 
evite să se simtă ca un ratat. Dar 
nu a renunţat şi după un timp 
Dumnezeu l-a trimis pe Barnaba 
cu viziunea de a împărţi evanghe-
lia în Asia Mică şi apoi de-a lun-
gul Imperiului Roman.2

Este adevărat că mulţi oameni 
mari în credinţă au avut momen-
te în care au fost „pe val”, precum 
Iosif cu Faraonul, sau Ilie când a 
chemat foc din cer, sau Daniel în 
groapa cu lei, însă în majoritatea 
timpului ei erau în noroi cu toţi 
ceilalţi pentru că acolo se putea 
vedea şi se putea întări cel mai 
bine credinţa lor. 

Acum Iosif era în vârful lu-
mii;3 ca apoi să fie vândut în 
sclavie într-o ţară străină.4 Apoi 
a muncit să promoveze până ce a 
ajuns să coordoneze toată gospo-

NOROI ŞI PALATE

1. Vezi Fapte 9:22-31.

2. Vezi Fapte 11:25-26; 13:1-3.

3. Vezi Geneza 37:9-11.

4. Vezi Genera 37:28.

5. Vezi Geneza 39.

6. Vezi Geneza 40-41.

7. Vezi Exodul 2:10-15.

8. Vezi Fapte 7:29-30.

9. Matei 8:20

10. Psalmul 139:7-12

De Maria Fontaine, adaptat
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dăria unui om de vază din Egipt. 
Însă din nou, succesul său a fost 
scurt deoarece a căzut victimă răz-
bunării soţiei acestuia şi a ajuns în 
închisoare pentru că şi-a susţinut 
convingerile.5

Probabil că s-a simţit un ratat 
dar s-a folosit de puţinul pe care 
îl avea ca să continue, chiar inter-
pretând vise pentru alţi sărmani 
ghinionişti din „noroiul” închiso-
rii. Au mai durat doi ani până să 
fie eliberat şi catapultat în poziţia 
pe care Dumnezeu o pregătise 
pentru el de al doilea om la putere 
la conducerea Egiptului.6

Apoi este Moise. Dumnezeu a 
permis ca Moise să fie crescut la 
curtea Faraonului; însă ca tânăr, 
puternic şi încrezător, Moise nu era 
pregătit să devină instrumentul lui 
Dumnezeu pentru eliberarea po-
porului Său.7 Dumnezeu a trebuit 
să-l pună la pământ în noroiul din 
Madian, să se chinuiască 40 de ani 
în exil, în sălbăticie, până ce a fost 

pregătit ca Dumnezeu să-Şi împli-
nească planul prin el.8

Dar Iisus? El cu siguranţă a pe-
trecut timp în „noroi”! Chiar El a 
spus: „Vulpile au vizuini şi păsările 
cerului au cuiburi; dar Fiul omu-
lui n-are unde-Şi odihni capul”.9

Dacă ai simţit vreodată în viaţa 
ta că lucrurile au luat-o razna în-
cât nici Dumnezeu nu te mai poa-
te salva să-ţi aminteşti de ce a spus 
Împăratul David. El a făcut multe 
lucruri rele, totuşi a ştiut că nu va 
fi niciodată abandonat de iubirea 
divină care a fost cu el prin toate.

„Unde mă voi duce departe de 
Duhul Tău şi unde voi fugi de-
parte de Faţa Ta? Dacă mă voi sui 
în cer, Tu eşti acolo; dacă mă voi 
culca în locuinţa morţilor, iată-Te 
şi acolo;  Dacă voi lua aripile zo-
rilor şi mă voi duce să locuiesc la 
marginea mării  şi acolo mâna Ta 
mă va călăuzi şi dreapta Ta mă va 
apuca.  Dacă voi zice: ‚Cel puţin 
întunericul mă va acoperi şi se va 

face noapte lumina dimprejurul 
meu!’ Iată că nici chiar întunericul 
nu este întunecos pentru Tine; ci 
noaptea străluceşte ca ziua şi întu-
nericul ca lumina”.10

Iisus lucrează în viaţa fiecăruia 
dintre noi într-un mod specific 
pentru că nu există doi oameni 
sau două vieţi la fel. Exemplele pe 
care ni le-a lăsat Dumnezeu cu oa-
meni pe care El îi numeşte mari, 
toate au un lucru în comun: aceşti 
oameni au fost hotărâţi să rămână 
credincioşi chiar şi când nu pu-
teau vedea planul lui Dumnezeu 
pentru ei. Orice îţi rezervă prezen-
tul sau viitorul să-ţi aminteşti că 
El a promis să meargă alături de 
tine, fie în palate, fie în noroi.

Maria Fontaine şi soţul 
ei, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizaţiei 
The Family International, 
o comunitate creştină de 
credinţă. ■
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Toate performanţele artei umane, lucruri la care 
ne uităm cu admiraţie sau uimire, sunt sclipirile ire-
zistibilei forţe a perseverenţei: prin aceasta cariera de 
piatră devine o piramidă şi ţări depărtate sunt legate 
prin canale. Dacă un om ar trebui să compare efectul 
unei singure lovituri de târnăcop, sau a unei singure 
urme de hârleţ, cu planul general şi rezultatul final, ar 
fi copleşit de disproporţia dintre ele; însă acele operaţii 
mărunte, fără întrerupere, continue, în timp depăşesc 
cele mai mari dificultăţi, munţii sunt nivelaţi, oceanele 
sunt legate, de forţa zveltă a fiinţelor umane. – Samuel 
Johnson (1709-1784)

Dacă îţi doreşti succesul în viaţă, fă-ţi din perseve-
renţă cel mai apropiat prieten, din experienţă cel mai 
înţelept sfătuitor, din prudenţă fratele tău mai mare şi 
din speranţă genialitatea protectoare. – Joseph Addison 
(1672-1719)

Dumnezeu te învaţă prin cartea Sa cu poze, na-
tura, să aştepţi, să-ţi plantezi seminţele şi să aştepţi 
coacerea lentă a recoltei sub cerurile răbdătoare. El 

C A L E A  P E R S E V E R E N Ţ E I 

nu-ţi dă lucruri perfecte şi pe deplin formate toate 
deodată. El plantează seminţele lucrurilor ce vor 
creşte şi se vor coace progresiv şi vor aduce roade. 
El dă mai întâi mugurii apoi inflorescenţele complet 
deschise şi apoi fructele perfecte. – Hugh Macmillan 
(c. 1850), adaptat

Iată că plugarul aşteaptă roada scumpă a pământu-
lui şi o aşteaptă cu răbdare, până primeşte ploaie tim-
purie şi târzie. – Iacov 5:7

Când ne chemi să trăim şi să lucrăm pentru tine, Doamne,
Dă-ne înţelepciunea să ne amintim 
Că cel mai important în ochii Tăi
Nu este începutul, ci să continuăm 
Să ne îndeplinim sarcinile cu conştiinciozitate
Pe cât de bine ne stă în putinţă,
Prin Iisus Hristos, Domnul nostru,
Care şi-a dat viaţa pentru noi
Ca să-ţi finalizeze munca. 
– Autor necuoscut ■
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Unele zile par magice 
– reuşesc să duc la îndeplinire ce 
trebuie făcut, încerc idei noi, am 
cu ce să mă laud pentru orele petre-
cute cu diferite lucruri. Dar sunt 
perioade când ajung la sfârşitul 
zilei chinuindu-mă să găsesc ceva 
ce să bifez ca realizat. Bineînţeles 
copiii erau hrăniţi şi îmbrăcaţi, 
şi-au făcut activităţile didactice, 
s-au jucat în parc ... însă eu con-
tinui să simt că aş dori ceva mai 
mult. Mi-aş dori să pot bifa ceva 
din lunga mea listă de lucruri de 
făcut. Mi-aş dori să pot spune că 
am progresat. În schimb, simt că 
rămân tot mai mult în urmă în atât 
de multe aspecte ale vieţii mele.

Cu câteva luni în urmă, la 
sfârşitul unei zile lungi, încercam 
să mă debarasez de greutatea dis-
perării faptului că aveam atât de 
multe de făcut, cu problemele care 
se adunau mai repede decât pu-
team eu să mă ocup de ele. Atunci 
am intrat în baie şi l-am găsit pe 
Patrick (de doi anişori) care îşi lu-

ase ornitorincul de pluş, umpluse 
chiuveta şi îl spălase bine, iar în 
clipa aceea chiar turna peste el bi-
carbonat de sodiu (ceea ce eu folo-
sesc ca să curăţ chiuveta).

Nu aveam nevoie de alte mizerii 
de curăţat. Însă situaţia părea oare-
cum drăguţă aşa că am râs în sinea 
mea şi mi-am zis: „Chiar dacă nu 
ajung să-mi ating celelalte ţeluri cel 
puţin ornitorincul este curat”.

Mai târziu, privindu-mi copi-
ii fericiţi şi aşezaţi comod în pat, 
aşteptându-şi povestea de culcare, 
am hotărât să-mi schimb criteriul 
pentru ceea ce înseamnă „realiza-
re” şi „o zi bună”.

Acum mă uit pe o listă nouă 
şi văd cât de multe lucruri pot să 
„bifez”.
üü Mi-am ajutat azi copiii să zâm-
bească?
üü Am avut răbdare când lucrurile 
nu mergeau prea lin?
üü I-am arătat fiecăruia dintre fiii 
mei că îi iubesc în mod indi-
vidual?

üü Am putut ajuta, asculta şi 
încuraja pe cineva chiar şi cu 
costul de a nu „realiza ceva”? 
üü M-am rugat pentru cineva 
azi?
üü Am râs şi am ales să iau lu-
crurile pas cu pas atunci când 
simţeam să sunt la marginea 
prăpăstiei?

Mâine este o nouă zi. Lista 
de îndatoriri se va rezolva în cele 
din urmă. Mergi. Respiră. Zâm-
beşte. Mergi. Respiră. Zâmbeş-
te. În cele din urmă vom ajunge 
acolo, oriunde trebuie să fie de 
fapt acest „acolo”.

Chalsey Dooley este 
scriitoare de materiale de 
inspiraţie pentru copii şi 
îngrijitorii acestora şi se 
ocupă permanent de edu-
caţia copiilor ei şi trăieş-
te în Australia. Vizitează 
site-ul ei www.nurture-in-
spire-teach.com ■

UN  
ORNITORINC 
CURAT
De Chalsey Dooley
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Te-ai întrebat şi tu 
vreodată, ca mine, ce impresie 
laşi asupra oamenilor? Sau, mai 
important, dacă ai vreun impact 
de durată în viaţa oamenilor?

Eu trăiesc în India multi-cul-
turală, acolo unde creştinii sunt 
doar 2% din întreaga populaţie, 
şi sunt mereu conştientă de fap-
tul că probabil oamenii îl judecă 
pe Dumnezeul meu prin modul 
cum îmi trăiesc eu viaţa. Ştiu că 
modul meu de viaţă poate juca 
un rol important în a-i ajuta pe 
oameni să-şi formeze păreri pozi-
tive despre creştini în general şi 
chiar despre Iisus Însuşi.

Odată, mătuşa mea a oferit 
un pahar de apă unui cuplu de 
vârstnici care rămăseseră în pană 
pe drum chiar lângă casa ei şi care 
aşteptau să vină o maşină să-i trac-
teze. Soţul a primit cu mulţumiri 
paharul de apă şi a spus: „Probabil 
că sunteţi creştină”.

Cu câteva zile în urmă, venind 
cu maşina de la serviciu, m-am 
supărat pe un motociclist care 

a trecut razant pe lângă maşina 
mea. Apoi, dintr-o dată, mi-am 
dat seama că dacă s-a uitat la faţa 
mea supărată care-i spunea „vreo 
două” a văzut şi crucea ce atârna 
de oglinda mea retrovizoare. Oare 
şi-a continuat ziua cu o impresie 
bună despre femeia creştină pe 
care a întâlnit-o? Nu cred; şi ime-
diat mi-a fost ruşine de exemplul 
meu.

După cum vezi, la mine mai 
este loc de îmbunătăţiri, de aceea 
am fost încurajată de acest joc pe 
care recent l-am jucat cu familia 
mea. Am pregătit cartonaşe cu nu-
mele noastre pe ele şi ne-am scris 
unul altuia, pe cartonaşe, lucruri 
încurajatoare. Apoi cartonaşele au 
fost puse toate împreună ca să nu 
se ştie cine, ce a scris.

Când a venit rândul meu să ci-
tesc ce au scris alţii despre mine 
am fost puţin surprinsă că nimeni 
nu a spus nimic despre ceea ce eu 
consider că sunt îndemânările, 
abilităţile şi talentele mele mai vi-
zibile. În schimb cartonaşul meu 

conţinea lucruri de genul:
„Ai o credinţă puternică în ru-

găciune”.
„Îmi place că ai o relaţie aşa de 

bună cu Dumnezeu”.
„Tu Îl pui pe Iisus pe primul 

loc în tot ce faci”.
Mai târziu mi-am dat seama 

cât de mult au însemnat aceste 
complimente pentru mine şi cât 
de mult le preţuiesc fiindcă vin de 
la oameni care mă cunosc cel mai 
bine. Acestea sunt mici exemple 
din viaţa de zi cu zi, dar în final 
aceste atitudini şi acţiuni zilnice 
sunt de obicei cele care lasă cea 
mai mare impresie şi pentru care 
oamenii îşi vor aminti de noi.

Sukanya Kumar-Sinha 
citeşte revista Activated 
(după care se traduce 
revista  ContactS) în India. 
Ea trăieşte în Gurgaon 
şi lucrează ca Manager 
Senior de proiect într-o 
misiune diplomatică în New 
Delhi. ■

CE MOŞTENIRE LAŞI ÎN URMA TA?
De Sukanya Kumar-Sinha
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Biblia este un zăcământ 
bogat de sfaturi spirituale 
şi practice şi una din temele 
frecvent întâlnite este exemplul de 
relaţii puternice. De fapt, Martin 
Luther a menţionat că întreaga viaţă 
creştină consistă în a relaţiona cu 
oamenii din jurul nostru.1

Deci, ce putem învăţa din Bi-
blie despre cum să avem succes cu 
oamenii?

Tratează-i pe oameni cu 
bunătate, aşa cum ai dori să 
fii tratat şi tu.

Tot ce voiţi să vă facă vouă oa-
menii, faceţi-le şi voi la fel; căci în 
aceasta este cuprinsă Legea şi Pro-
orocii. – Matei 7:12

Să nu ne plăcem nouă înşi-
ne. Fiecare din noi să placă aproa-
pelui, în ce este bine, în vederea 
zidirii altora. – Romani 15:1-2

[Fiţi] cumpătaţi, plini de blân-
deţe faţă de toţi oamenii. – Tit 3:2

Caută binele.
Încolo, fraţii mei, 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 pri-
mit, orice faptă bună, şi orice la-
udă, aceea să vă însufleţească. 
– Filipeni 4:8

Fii adaptabil.
Aşa dar, să urmărim lucruri-

le, care duc la pacea şi zidirea 
noastră. 
– Romani 14:19

Căci, cu toate că sunt slobod 
faţă de toţi, m-am făcut robul tu-
turor, ca să câştig pe cei mai mulţi. 
Cu Iudeii, m-am făcut ca un Iu-
deu, ca să câştig pe Iudei; cu cei 
ce sunt fără Lege, m-am făcut ca şi 
cum aş fi fost fără lege, ca să câştig 
pe cei fără lege. M-am făcut tutu-
ror totul, ca, oricum, să mântuiesc 
pe unii din ei. 
– 1 Corinteni 9:19-22

Iartă întotdeauna.
Atunci Petru s-a apropiat de El 

şi I-a zis: „Doamne de câte ori să 
iert pe fratele Meu când va păcă-
tui împotriva mea? Până la şapte 
ori?”  Iisus i-a zis: „Eu nu-ţi zic 
până la şapte ori, ci până la şapte-
zeci de ori câte şapte.” 
– Matei 18:21-22

Încurajează şi susţine.
Purtaţi-vă sarcinile unii alto-

ra şi veţi împlini astfel Legea lui 
Hristos. – Galateni 6:2

Eu mă bucur şi mă bucur cu 
voi toţi. – Filipeni 2:17

De aceea şi noi, din ziua când 
am auzit aceste lucruri, nu înce-
tăm să ne rugăm pentru voi şi să 
cerem să vă umpleţi de cunoştinţa 
voii Lui, în orice fel de înţelepciu-
ne şi pricepere duhovnicească. 
– Coloseni 1:9

Chris Hunt trăieşte în 
Marea Britanie şi a citit 
revista Activated de la pri-
mul număr din 1999. ■

SECRETELE 
SUCCESULUI 
CU OAMENII 
De Chris Hunt

1. „The Freedom of a Christian” 

(„Libertatea unui creştin”), Luther’s 

Works, ed. Harold J. Grimm şi 

Helmut T. Lehmann (Philadelphia: 

Muhlenberg Press, 1957), pg. 365 
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Am fost mereu o per-
soană activă. Din adolescenţă 
oamenii m-au poreclit „Albinuţa”.

După ce a murit soţul meu am 
început să am stări de stress. Mă 
simţeam uneori copleşită chiar şi 
de cele mai mici obstacole şi am 
ştiut că trebuia să găsesc strategii 
pentru a face faţă şi a minimaliza 
stresul din viaţa mea.

Primul şi cel mai dificil pas a 
fost să încetinesc ritmul şi să-mi 
ajustez munca la puterile mele. 
Doream să continui cu ritmul 
obişnuit. Dar odată, după o săp-
tămână foarte stresantă mi-am 
pierdut o zi întreagă memoria şi 
atunci, în cele din urmă, am luat 
lucrurile în serios să-mi stabilesc 
limite în ceea ce fac şi câte ore lu-
crez.

Pasul doi, acum îmi fac o listă 
cu ce am de făcut în fiecare zi ime-
diat ce mă trezesc dimineaţa. După 

Sfaturi pentru cum să depăşeşti STRESUL
De Rosane Pereira 

micul dejun încep să le realizez, 
una câte una, şi ceea ce nu reuşesc 
să fac până la sfârşitul zilei trece pe 
lista zilei următoare. În felul acesta 
nu mă mai îngrijorez pentru ce am 
de făcut sau că voi uita ceva.

Pasul trei, mă concentrez mai 
mult pe viaţa mea spirituală, să 
citesc zilnic Biblia sau alte mate-
riale de inspiraţie (sau să ascult în-
registrările lor) şi să ascult cântece 
încurajatoare în timp ce robotesc, 
gătesc sau cos. M-am hotărât, de 
asemenea, să petrec în weekend 
timp cu alţi creştini.

Pasul patru, particip mai des 
la  activităţi recreative cum ar fi 
să merg la plajă sau la petreceri 
aniversare, ceea ce mă ajută să-mi 
curăţ mintea de îngrijorări şi să 
văd lucrurile dintr-o perspectivă 
nouă. Când mă duc cu câinele la 
plimbare la sfârşitul zilei Îi mulţu-
mesc lui Dumnezeu pentru apus 
şi pentru munţi şi pentru toate 
celelalte binecuvântări ale mele în 

loc să mă gândesc la muncă, ceea 
ce are de asemenea un efect liniş-
titor asupra sufletului meu.

Copiii ştiu cu siguranţă secre-
tul – ei au rar probleme cu stresul 
şi se bucură întotdeauna de mo-
mentul respectiv. Ei nu se îngrijo-
rează pentru viitor fiindcă ştiu că 
părinţii lor vor avea grijă de asta. 
Iisus a spus că noi ar trebuie să 
fim precum copiii ca să intrăm în 
împărăţia lui Dumnezeu.1 Deci, 
pe lângă celelalte strategii ale 
mele încerc să-mi reamintesc zil-
nic că Tatăl meu va avea grijă de 
mine acum şi întotdeauna, iar El 
doreşte ca eu să mă bucur de cel 
mai mare dar pe care mi l-a făcut, 
de viaţa mea.

Rosane Pereira este profe-
soară de limba engleză şi 
scriitoare în Rio de Janei-
ro, Brazilia, şi membră în 
organizaţia The Family In-
ternational. ■1. Vezi Matei 18:3.
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Momente de linişte

Vino la El
„Prea iubitul meu vorbeşte 

şi-mi zice: Scoală-te, iubito, şi 
vino, frumoaso!”.1

Marta a fost unul dintre oame-
nii care au învăţat să preţuiască 
mai presus de orice pacea şi in-
spiraţia date de Iisus. Odată, când 
Iisus era în vizită la ei, ea era atât 
de ocupată cu îndatoririle casei că 
se grăbea şi fumega, dar în graba ei 
nu ţi-a făcut timp pentru El.2 Iată 
aici o lecţie pentru noi toţi.

Doamne, ajută-mă să vin la 
Tine ca să mă bucur de compania 
Ta.

Luaţi aminte şi veniţi la Mine, 
ascultaţi, şi sufletul vostru va trăi. 
– Isaia 55:3

Apropiaţi-vă de Dumnezeu şi 
El Se va apropia de voi. – Iacov 4:8

1. Cântarea Cântărilor 2:10

2. Vezi Luca 10:38-42.

De Abi May

Aşa cum păsările îşi au cuibul 
lor... şi căprioara tufişuri şi co-
drii... şi noi trebuie să ne alegem 
în fiecare zi un loc... în care să ne 
retragem uneori ca să ne împros-
pătăm şi să ne relaxăm. 
– Sf. Francisc de Sales (1567-
1622)

Doamne, ajută-mă să-mi fac loc 
în ziua mea aglomerată să stau în 
linişte în prezenţa Ta.

Dumnezeu este o fiinţă cal-
mă, care sălăşluieşte în eterni-
tatea calmă. De aceea şi sufle-
tul tău trebuie să ajungă o apă 
calmă şi limpede, în care să se 
poată reflecta lumina gingaşă a 
lui Dumnezeu. 
– Gerhard Tersteegen (1697–1769)

Doamne, ajută-mă să găsesc nu 
numai un loc liniştit, dar să mă li-
niştesc şi eu.

[Iisus] nu a venit numai să 
aducă pâine; El a spus: „Eu sunt 

pâinea”. El nu a venit doar să 
aducă lumină; El a spus: „Eu 
sunt lumina”. El nu a venit doar 
ca să arate uşa; El a spus „Eu 
sunt uşa”. El nu a venit doar ca 
să numească un păstor; El a spus: 
„Eu sunt păstorul”. El nu a ve-
nit doar ca să arate drumul; El 
a spus: „Eu sunt calea, adevărul 
şi viaţa”. 
– J. Sidlow Baxter (1903–1999)

Cine crede în Fiul, are viaţa 
veşnică. – Ioan 3:36

De aceea şi poate să mântu-
iască în chip desăvârşit pe cei ce 
se apropie de Dumnezeu prin El. 
– Evrei 7:25

Cred în Tine, Iisus. Aş dori să 
te cunosc mai bine cu fiecare zi şi 
să mă pregătesc pentru o viaţă ală-
turi de Tine.

Abi May este scriitoare 
independentă şi profesoară 
în Marea Britanie. ■
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De la Iisus cu dragoste

ROŢILE 
PROGRESULUI 

Există cicluri în viaţă – perioade în care totul pare să meargă bine 
şi perioade în care totul pare să meargă rău. Vreau ca tu să înveţi să 
te bazezi pe Mine în fiecare dintre aceste faze.

Când faci faţă la un obstacol nou sau o problemă, nu le lăsa să 
te descurajeze şi nu te îngrijora că tu împreună cu Mine nu le vom 
putea depăşi. Problemele te ajută să-ţi exersezi credinţa atunci când 
le faci faţă şi asta aduce următoarea fază a ciclului: tu Îmi ceri aju-
torul, apoi lupţi, câştigi şi progresezi. Este precum o roată care se 
învârteşte: când susul ajunge jos, josul ajunge sus, iar roata te duce 
mai departe.

De fiecare dată când faci faţă unui test nou, trebuie să lupţi din 
nou. Accepţi provocarea, Mă chemi în ajutor, o depăşeşti şi progre-
sezi. Mai multe teste aduc mai multe victorii. Însă este important 
să apelezi la Mine pentru soluţie şi să accepţi provocarea de a lupta 
până obţii victoria, ca să menţii ciclul în mişcare. Nu vrei să rămâi 
în punctul cel mai de jos, acolo unde nu este prea multă mişcare.

Deci, nu privi coborâşurile din viaţa ta ca înfrângeri, ci ca ocazii 
de a progresa. Ştiu că de cele mai multe ori este greu să treci prin 
aceste cicluri, însă trebuie să o faci ca să mergi înainte deci, continuă 
să mergi!


