
CUM SĂ IEI DECIZII 
IMPORTANTE
10 paşi simpli spre succes

În ceaţă?
Navigând cu vizibilitate scăzută

O caracatiţă pe patine cu rotile
Dezvoltă-ţi auto-disciplinarea

ÎŢI POATE OFERI VIAŢA MAI MULT? POŢI SCHIMBA LUMEA DIN JURUL TĂU?



N OTA  E D I TO RU LU I
al eger e a  cor ectă

Fiica mea, Audrey, în vârstă de doi ani, a intrat 
acum în lumea minunată a deciziilor – pe care, 
de obicei, şi le anunţă cât de tare şi de pasionat 
poate! Lăsând la o parte îmbufnările, mă bucur 
că îşi exercită liberul arbitru şi este interesant să o 

urmăresc cum învaţă diferitele opţiuni în cazul fiecărei decizii. În viaţă poate 
cere efort să iei decizii corecte, dar sper să o pot învăţa că nu trebuie să le ia 
singură chiar dacă noi, părinţii ei, nu suntem tot timpul cu ea ca să o ajutăm.

Pentru noi, credincioşii, luarea deciziilor ar trebui să fie o comunicare 
între noi şi Dumnezeu. Noi Îi aducem înainte îngrijorările noastre ştiind că 
El se îngrijeşte de noi1 şi doreşte să fie prezent şi implicat în deciziile noastre. 
O modalitate prin care Îi putem arăta lui Dumnezeu că Îl iubim din tot 
sufletul, cu tot trupul şi cu toată mintea noastră este să luăm decizii care să 
Îi facă cinste.2

Dar, bineînţeles, una dintre consecinţele liberului arbitru este că am putea 
lua şi decizii greşite, ceea ce, uneori, poate avea repercursiuni serioase. Când 
cineva ne-a rănit Dumnezeu ne cere să iertăm: „Fiţi buni unii cu alţii, miloşi, 
şi iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos”.3

Biblia afirmă că Dumnezeu nu îşi mai aminteşte de păcatele noastre4 
El ne tratează ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Când noi iertăm dar 
continuăm să ne amintim de evenimentele care ne-au rănit atunci alegem să 
trăim ca şi cum nu am fi iertat.

Îmi aminteşte de politicianul sud-african Nelson Mandela care, eliberat 
din închisoare după 27 de ani pentru că s-a opus aparheidului, a spus: „Mer-
gând spre uşa ce ducea către poarta eliberării mele ştiam că dacă nu voi lăsa 
amărăciunea şi ura în urmă voi rămâne în continuare întemniţat”.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Vezi 1 Petru 5:7.

2. Vezi Luca 10:27.

3. Efeseni 4:32

4. Vezi Evrei 8:12.
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Tocmai mă mutasem în 
Winnipeg, Canada, şi nu aveam 
încă internet în apartament aşa că 
m-am pornit către cel mai apropiat 
internet-café ca să mă conectez şi 
să lucrez puţin. 

Pe la jumătatea drumului mi-a 
venit dintr-o dată în minte dacă 
nu cumva am uitat să-mi iau por-
tofelul şi m-am oprit ca să verific 
în rucsac. În acea clipă am simţit 
o lovitură în gleznă şi m-am în-
tors ca să văd cine mă „ataca”.

Imaginaţi-vă surpriza când 
am văzut un orb cu o faţă prie-
tenoasă, cu bastonul alb în mână, 
cerându-şi în repetate rânduri 
scuze. În asemenea situaţie nu 
mă puteam supăra pe el. Omul 
mai spuse câteva cuvinte apoi îşi 
continuă drumul.

Îmi uitasem într-adevăr por-

tofelul şi m-am întors la aparta-
ment ca să mi-l iau. Pe drum am 
reflectat asupra acestei mici întâl-
niri mai ieşite din comun. Nu am 
fost afectată de lovitura în gleznă 
ci m-a impresionat siguranţa cu 
care acest bărbat orb mergea pe 
stradă.

Am început să mă gândesc la 
viaţa mea şi la situaţia mea pre-
zentă. Recent mă mutasem în 
acest oraş nou, departe de toţi 
prietenii apropiaţi şi de colegii 
cu care lucrasem de ani de zile şi 
încă învăţam cum să mă orien-
tez. Trebuia să-mi găsesc o slujbă 
nouă, dar încă nu ştiam exact ce 
fel de slujbă mi-aş dori. Trebuia 
să iau şi alte decizii urgente le-
gate de aceasta. Puteam oare să 
mă descurc în acelaşi timp şi cu 
slujba şi cu facultatea? Dacă nu, 

atunci pe care din ele să mă axez? 
Care ar trebui să fie priorităţile 
mele financiare? Şi cum aş putea 
să-mi realizez şi ţelurile pe ter-
men lung? Cu unele din aceste 
întrebări nici nu ştiam de unde 
să încep.

Era oarecum palpitant să în-
cep ceva nou, dar în acelaşi timp 
eram şi neliniştită. Aveam mai 
multe întrebări decât răspunsuri.

După cum mi se părea mie, 
bărbatul orb mergea pe străzile 
din Winnipeg fără să vadă dar 
totuşi păşea cu încredere. Dacă 
el putea să se descurce, atunci, 
mi-am spus, puteam şi eu!
 
Olivia Bauer lucrează în-
tr-o organizaţie comunita-
ră non-profit din Winnipeg, 
Canada. ■

CĂL ĂUZITĂ 
DE UN ORB 

 
De Olivia Bauer
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Te confrunţi cu opţiuni, alegeri şi decizii dar nu ai nici 
o idee în ce direcţie să mergi? Vrei să mergi în direcţia în care te 
călăuzeşte Dumnezeu, însă problema este că nu ştii care este această 
direcţie. Te zbaţi fiindcă nu ştii unde să mergi, ce să faci sau cum să o 
faci. Nu poţi să vezi suficient de departe înaintea ta ca să ştii urmarea 
fiecărie decizii. Foarte puţine lucruri pot fi decise în mod individual 
şi pentru fiecare decizie trebuie să iei în calcul mulţi factori.

Recent mi-am amintit de versetul: „Aşteaptă după Domnul! Fii cu-
rajos iar El îţi va îmbărbăta inima”.1 M-a pus pe gânduri înţelepciunea 
sfatului să aştepţi până ce Dumnezeu împrăştie ceaţa, în loc să iei decizii 
atunci când nu vezi clar înaintea ta. Dacă laşi să treacă puţin timp lucru-
rile se mai aşează şi poţi vedea mai clar calea dinaintea ta.

Sunt convinsă că poţi să te gândeşti la momente din viaţa ta când 
trebuia să iei vreo decizie dar parcă nu aveai nici un răspuns; însă când 
ai aşteptat, te-ai rugat şi ai avut credinţă că Dumnezeu va avea grijă de 
tine, în cele din urmă El ţi-a dezvăluit calea şi atunci ai fost bucuros că 
ai aşteptat şi ai avut încredere.

Aşteptarea este un element cheie al vieţii de credinţă. Nu este uşor, 
însă face parte din procesul nostru de educare de către Dumnezeu, prin 
care El ne învaţă răbdarea, ne clădeşte caracterul şi ne trage mai aproape 
de El. Când te vei mai afla în aşteptare şi trebuie să ai răbdare, să fii în-
curajat. Ceaţa se va ridica – aşa se întâmplă mereu!

Maria Fontaine şi soţul ei, Peter Amsterdam, sunt 
directorii organizaţiei The Family International, o 
comunitate creştină de credinţă. ■

Încredinţează-ţi soarta în mâna 
Domnului, încrede-te în El şi El va 
lucra. – Psalmul 37:5

Toate îşi au vremea lor şi fiecare lu-
cru de sub ceruri îşi are ceasul lui. 
– Ecleziastul 3:1

Dacă nădăjduim ce nu vedem, aş-
teptăm cu răbdare. – Romani 8:25

Fiindcă a aşteptat cu răbdare, 
[Avraam] a dobândit făgăduinţa. 
– Evrei 6:15

Să ţinem fără şovăire la mărturisi-
rea nădejdii noastre, căci credin-
cios este Cel ce a făcut făgăduinţa.
– Evrei 10:23

Încercarea credinţei voastre lu-
crează răbdare. – Iacov 1:3

Iată că plugarul aşteaptă roada 
scumpă a pământului şi o aşteaptă 
cu răbdare, până primeşte ploaie 
timpurie şi târzie. – Iacov 5:7-8

ÎN 
CEAŢĂ?

1. Psalmul 27:14 traducere din limba engleză

De Maria Fontaine, adaptat
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Discuţiile lungi despre 
posibilitatea unor schimbări 
au făcut ca viitorul meu să pară 
de la o zi la alta tot mai neclar. Cu 
ceva ani în urmă eu şi soţul meu, 
împreună cu câţiva prieteni, am 
fondat o organizaţie umanitară 
pentru a ajuta în fosta Iugoslavie 
după nenorocirile lăsate în urmă 
de războiul civil.

Din prima zi nu ne-a fost uşor 
însă ne-au încurajat rezultatele 
pozitive, voluntarii care lucrau cu 
noi şi numeroasele ocazii în care 
am putut împărţi ajutoare şi i-am 
putut înveseli pe copiii din tabere-
le de refugiaţi. Apoi s-a întâmplat 
ca majoritatea personalului nostru 
să se mute; şi alte ONG-uri se 
mutau, iar noi am început să ne 
gândim şi la posibilitatea de a în-
chide complet activitatea noastră. 
M-am simţit întristată şi învinsă.

„Hai să mergem la o plimbare pe 
lângă râu”, mi-a sugerat soţul într-o 
zi. Eram bucuroasă să iau o pauză şi 

am acceptat. Nu era tocmai un râu 
ci mai degrabă un pârâu vioi ce cur-
gea printre dealurile de lângă casă.

Plouase puternic şi nu era soa-
re, doar o boare umedă ce învăluia 
tufele şi copacii. M-am gândit că 
starea vremii se asemăna cu ceea 
ce simţeam eu atunci, mergând 
pe acea potecă întunecată şi noro-
ioasă. N-ar fi fost prima oară când 
trebuia să încheiem un capitol din 
viaţa noastră şi să ne mutăm, însă 
de data asta simţeam că ceva nu 
era cum trebuie. O licărire de spe-
ranţă în inima mea îmi spunea să 
continuăm în ciuda tuturor mo-
tivelor logice şi a circumstanţelor.

Am început să revizuim din nou 
toate argumentele pro şi contra, 
însă nu părea să existe nici o decizi 
corectă şi cu cât vorbeam mai mult, 
cu atât mai confuzi ne simţeam. 
Apoi ne-am oprit, am stat pe nişte 
pietre şi ne-am deschis inima faţă de 
Creatorul nostru iubitor ca să au-
zim ce are El de spus despre situaţia 

noastră. Am simţit că ne încurajează 
că vom mai trăi lucruri minunate şi 
că vom primi mai mulţi voluntari în 
rândurile noastre.

Iată că după 14 ani suntem 
încă aici şi chiar luna trecută am 
inaugurat oficial un nou centru de 
formare a voluntarilor deoarece 
tot mai mulţi sunt dornici să aju-
te. Promisiunea s-a împlinit.

Cât de diferite ar fi fost lucru-
rile dacă în acea zi nu ne-am fi 
făcut timp pentru o plimbare în 
linişte ca să ne detaşăm de detaliile 
stresante ale situaţiei, să privim în 
sus şi să vedem lucrurile aşa cum 
se vedeau ele de sus, de deasupra 
norilor, acolo unde soarele strălu-
ceşte tot timpul.

Anna Perlini este cofonda-
torul organizaţiei Per un 
Mondo Migliore (http://www.
perunmondomigliore.org/), o 
organizaţie umanitară activă 
în fosta Iugoslavie din 1995. ■

O plimbare pe 
malul râului
De Anna Perlini
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Deciziile perfecte sunt 
puţine şi rare; totuşi este 
posibil să iei o decizie bună! Nu 
toate deciziile bune se termină ca-n 
poveşti, însă, cel puţin, sunt opţiunea 
optimă în împrejurările date. 

Oamenii care iau decizii de 
succes sunt aceia care nu se bazea-
ză numai pe impuls, pe intuiţie, 
nici chiar strict pe experienţă; ci 
şi-au creat un sistem pe care îl ur-
mează pas cu pas. Iată un astfel de 
sistem:

• Defineşte subiectul în cauză. O 
problemă bine definită este deja pe 
jumătate rezolvată. Foloseşte siste-
mul ziariştilor: „cine, ce, unde, de ce 
şi cum”. De ce este necesară această 
decizie? Care este scopul acestei de-
cizii? Cum ar putea această decizie 
să schimbe situaţia în bine? Pe cine 
va afecta această decizie? Când va 
trebui luată această decizie?

• Abordează situaţia pozitiv. Încear-
că să priveşti situaţia ca pe o oportu-
nitate, nu ca pe o problemă.

• Fă-ţi o listă cu toate opţiunile. 
Dacă iei în considerare mai multe 
posibilităţi ai şanse mai mari să nu 
treci cu vederea soluţia optimă.

• Culege informaţii. În felul acesta 
nu numai că te va ajuta să ajungi la 
soluţia optimă însă vei avea şi mai 
multă pace sufletească odată ce ai 
luat o hotărâre.1

• Fii obiectiv. Atunci când ai deja o 
anumită părere despre cum ar trebui 
să procedezi tendinţa este să cauţi do-
vezi care să-ţi confirme părerea. Acest 
lucru este de folos atunci când ai drep-
tate, dar dacă cumva te înşeli atunci 
s-ar putea să te îndepărtezi de decizia 
cea bună. Acceptă păreri alternative şi 
contrare. Aminteşte-ţi că scopul nu este 
să dovedeşti că ai dreptate ci să găseşti 
soluţia optimă.

• Ia în considerare toate opţiunile. 
Scrie-ţi pe o bucată de hârtie toate 
punctele pro şi contra pentru fiecare 
opţiune şi vezi cum se balansează. În-
cearcă să-ţi imaginezi scenariile cele 
mai bune şi cele mai rele. Vezi dacă nu 
ai putea să combini mai multe soluţii 
posibile într-una singură, promiţătoare.

• Fii sincer cu tine însuţi. Elimină 
orice opţiune care îţi compromite 
valorile morale.

• Ia o decizie. Odată ce te-ai decis la 
o alternativă care îţi pare a fi cea mai 
bună, rămâi la ea.

• Fii deschis şi la schimbări dacă îm-
prejurările se schimbă. Odată ce ai 
luat o decizie şi ai început să o urmezi 
este posibil să îţi apară în cale o soluţie 
mai bună. Acest lucru este cunoscut 
sub numele de efectul „barcă-cârmă”. 
Doar după ce barca este pusă în mişca-
re cârma îşi poate face efectul.

• Întreabă-L pe Iisus. Deşi menţionat la 
urmă, dar cu siguranţă nu pe ultimul loc 
în importanţă, este să te rogi la fiecare 
pas în procesul de decizie ca Iisus să te 
călăuzească. Dacă eşti înţelept, ai fi pre-
cum cel care a spus: „Poate că nu cunosc 
toate răspunsurile însă îl cunosc pe Acela 
care are toate răspunsurile!” Iisus are toa-
te răspunsurile, iar El te va călăuzi.2 

Alex Peterson este unul dintre 
editorii şi scriitorii revistei 
Activated (după care se traduce 
revista ContactS). ■

De Alex Peterson

 CUM SĂ IEI  
DECIZII IMPORTANTE

1. Vezi Luca 14:28.

2. Vezi Matei 7:7-8.

6 7



Eu îmi foloses tot 
timpul GPS-ul de pe 
mobil. Pentru cineva ca mine, 
mereu în mişcare, viaţa este mai 
uşoară când ai modalităţi uşoare 
prin care să te orientezi. Dar îmi 
amintesc şi cât de îngrijorat am 
fost când m-am aflat într-o zonă 
necunoscută fără hartă.

Odată, când îmi vizitam pă-
rinţii în Texas, vroiam să-mi duc 
soţia şi copiii, eu conduceam, la 
un lac unde să petrecem o du-
pă-masă de vară relaxantă. Cres-
cusem în zonă şi îmi aminteam 
vag drumul, însă după jumătate 
de oră pe drumuri lăturalnice 
pustii a trebuit să recunosc că nu 
eram sigur că mergeam în direc-
ţia ce-a bună. Nu erau semne pe 
drum şi nimeni pe cine să între-
băm. Vacile pe lângă care treceam 
nu ne erau de prea mare ajutor.

În cele din urmă am fost îndru-
maţi de unul din angajaţii unei ben-
zinării, singura pe o rază de kilome-
trii. „Da”, spuse el. „Staţi pe drumul 
105 până ajungeţi la 390 vest, apoi 
luaţi 36 nord şi veţi ajunge”.

Colegul lui parcă mi-a sim-
ţit neliniştea. „Nu-ţi face griji”, 
adăugă el, „tipul ăsta ştie bine să 
dea direcţii”. Le-am mulţumit şi 
ne-am continuat drumul.

Am găsit repede 390 vest, 
însă după alte 30 de minute am 
început să avem îndoieli. Să fi 
spus 390 est? Mi-a fost ciudă că 
nu mi-am notat. Cum puteam fi 
siguri că suntem încă pe drumul 
390 dacă nu mai erau semne şi oa-
meni pe care să-i întrebăm?

Eram pe cale să renunţăm când 
am dat de un semn care indica o 
intersecţie. Oare să fie...?

Drumul naţional 36! Am lu-
at-o spre nord.

Puţin mai departe am văzut doi 

bătrâni country cu barbă lungă re-
laxându-se pe o verandă.

„Lacul? Puţin mai în jos pe 
drum. Nu-l puteţi rata!”

Nu după mult timp ne bălă-
ceam în apa răcoroasă a lacului, 
bucuroşi că nu am renunţat atunci 
când am crezut că ne-am rătăcit.

Mi s-a părut o analogie bună 
pentru viaţă: Când te simţi pier-
dut, când te întrebi dacă nu cumva 
ai luat-o în direcţia greşită, când 
eşti la anaghie, cere ajutorul. „Ara-
tă-mi calea pe care trebuie să um-
blu, căci la Tine îmi înalţ sufletul”.1

Dumnezeu ştie foarte bine 
cum să îndrume.

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

Înapoi pe 
drumul cel bun
De Curtis Peter van Gorder

1. Psalmul 143:8
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Ce au în comun un 
acrobat pe sârmă ce bate 
recorduri, un expert în arte 
marţiale şi un om de afaceri de 
succes?

Cu toţii au învăţat să se au-
to-disciplineze. În fiecare dintre 
profesiile lor disciplina este cheia 
– disciplină prin alocarea de timp 
pentru exerciţiu, pentru aprofun-
darea talentului lor şi, în unele 
situaţii, renunţarea la anumite lu-
cruri în dieta sau în viaţa lor per-
sonală pentru a-şi atinge ţelurile.

Auto-disciplina înseamnă mai 
mult decât abţinerea de la anumi-
te lucruri, mai mult decât a munci 
din spirit de datorie pentru a rea-
liza ceea ce este necesar. Auto-dis-
ciplina este mijlocul prin care să 
ajungi la scopul final. Atingerea ţe-
lurilor înseamnă atât de mult pen-
tru ei încât efortul şi sacrificiul de a 
duce o viaţă disciplinată aproape că 
nu contează. Ei sunt dispuşi să se 
împingă până la limita rezistenţei 
pentru a atinge succesul. Iar disci-
plina se vede clar în realizările lor.

Probabil că majoritatea dintre 
noi ne-am mai putea îmbunătăţi 
nivelul de auto-disciplină. Chiar 
dacă nu aspiri să treci o prăpas-
tie pe sârmă, dar cum rămâne cu 
grămada de muncă de pe biroul 
tău, cu ţelurile tale de fitness, sau 
cum îţi foloseşti cât mai eficient 
timpul? Auto-disciplinarea nu în-
seamnă să ne negăm pe noi înşine; 
de fapt, ea ne eliberează. Un prie-
ten mi-a spus odată: „Doar când 
eşti cu adevărat disciplinat eşti cu 
adevărat liber”. O afirmaţie sim-
plă de înţelepciune sănătoasă care 
mi-a schimbat complet punctul 
de vedere.

Cu o altă ocazie administra-
torul unui lanţ internaţional de 
magazine mi-a spus: „Succesul nu 
depinde numai de ceea ce vrei să 
faci. Depinde de ceea ce trebuie 
să faci ca să îl atingi”. Când eşti 
auto-disciplinat poţi să treci peste 
lucrurile care te-au limitat sau care 
te-au ţinut în urmă.

Binecunoscutul autor Jackson 
Brown Jr. de la New York Times a 

exprimat-o astfel: „Talentul, fără 
disciplinare, este precum o caraca-
tiţă pe patine cu rotile. Se mişcă 
mult dar nu vei şti dacă va merge 
înainte, înapoi sau lateral”. Pe de 
altă parte, dacă ne canalizăm ener-
giile în direcţia cea bună, pentru 
lucrurile care sunt importante 
pentru noi, ne poziţionăm în aşa 
fel încât să obţinem o mişcare pu-
ternică înainte.

Iisus este exemplul suprem de 
disciplinare. El a făcut ceea ce 
trebuia făcut, chiar dacă aceasta a 
fost nu numai dificil dar a şi dus 
la moartea Sa. Disciplina şi anga-
jamentul de care a dat El dovadă 
pentru cauza Sa au avut rezultate 
ce au schimbat lumea.

Dacă suntem dispuşi să ne dis-
ciplinăm atunci putem şi noi să ne 
schimbăm viaţa şi partea noastră 
din lume.

Chris Mizrany este designer 
web, fotograf şi misionar 
cu Helping Hand în Cape 
Town, Africa de Sud. ■

O CARACATIŢĂ  
PE PATINE  
CU ROTILE
De Chris Mizrany 
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În romanul clasic 
Mizer abilii, Victor Hugo 
spune povestea lui Jean Valjean, a 
cărui viaţă dificilă a fost complet 
zdruncinată din cauza unei decizii 
pripite. Valjean furase o pâine ca 
să hrănească copiii înfometaţi ai 
surorii sale şi, ca urmare a acestei 
fapte, şi-a petrecut următorii 19 ani 
în faimoasa închisoarea Le Bagne 
de Toulon. După ce a fost eliberat, 
purtând stigmatul puşcăriei, lui 
Valjean i-a fost greu să-şi găsească 
de lucru şi a ajuns să cerşească la uşa 
episcopului de Digne, care l-a hrănit 
şi i-a dat un pat peste noapte. Însă 
în timpul nopţii Valjean, copleşit 
de disperare la gândul viitorului său 
neclar, se lasă pradă tentaţiei, fură 
din argintăria episcopului şi fuge. 

Nu apucă să fugă prea departe 
căci este prins cu argintăria la el 
şi este dus înaintea episcopului. 
Conştient de ceea ce i s-ar fi în-
tâmplat lui Valjean dacă ar fi fost 
condamnat a doua oară, episco-
pul, bun la suflet, îi dă o şansă lui 
Valjean şi spune poliţiştilor că el 

ALEGE-L PE IISUS

Dragă Iisus, Te invit în viaţa 
mea. Te rog să mă ierţi pentru gre-
şelile mele şi să fii alături de mine 
prin dificultăţile vieţii. Te rog să-mi 
luminezi calea cu călăuzirea Ta şi 
să-mi încălzeşti inima cu iubirea 
Ta. Dă-mi puterea să iau deciziile 
corecte, să Îţi fiu pe plac şi să fac 
tot ce pot ca vieţile altora să fie 
mai uşoare şi mai fericite.

i-a dat argintăria lui Valjean. 
Valjean era liber faţă de lege, însă 

nu şi faţă de obiceiurile lui proaste. 
După ce fură încă o dată ajunge la 
un punct crucial în viaţa lui, iar de 
data aceasta regretă şi din acel mo-
ment devine un alt om. În anii ur-
mători va ajunge să treacă prin alte 
dificultăţi şi va avea de luat şi alte 
decizii grele, însă se va ţine cu per-
severenţă pe calea cea nouă pe care 
Dumnezeu l-a ajutat să păşească. 

Mizerabilii este o portretizare 
a puterii dragostei lui Dumnezeu, 
însă pe de altă parte arată cum pu-
tem noi să ne modelăm viaţa prin 
deciziile pe care le facem. Până şi 
deciziile mici pot avea consecinţe 
de lungă durată. Cum putem fi 
noi siguri că luăm deciziile corec-
te? Singura modalitatea este să-L 
implicăm direct pe Dumnezeu în 
procesul de decizie, deoarece El 
este singurul care ştie ce este cel 
mai bine. El doreşte ca noi să luăm 
deciziile corecte şi este mereu ală-

turi de noi să ne susţină. Cea mai 
înţeleaptă decizie este să-I cerem 
întotdeauna ajutorul.

Keith Phillips a fost editor 
şef al revistei Activated (după 
care se traduce revista Con-
tactS) timp de 14 ani, din 1999 
până în 2013. El şi soţia lui, 
Caryn, lucrează acum cu per-
soanele fără adăpost în SUA. ■

ARGINTUL 
FURAT
De Keith Phillips
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Recent am dat de un 
binecunoscut verset 
biblic pe care l-am citit, 
l-am auzit şi chiar l-am citat de 
sute de ori, dar când am medi-
tat asupra lui şi m-am gândit la 
aplicabilitatea sa practică şi la 
enormitatea consecinţelor igno-
rării sale, am înţeles şi mai bine 
importanţa lui.

Matei 6:14-15 spune: „Dacă 
iertaţi oamenilor greşelile lor şi 
Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta 
greşelile voastre. Dar dacă nu ier-
taţi oamenilor greşelile lor, nici 
Tatăl vostru nu vă va ierta greşe-
lile voastre”. 

Nu există jumătate de măsură 

Un gând ce te 
pune pe gânduri

cu acest verset. Fie iertăm, fie nu, 
are o consecinţă directă asupra re-
laţiei noastre cu Dumnezeu.

Puţin mai târziu apostolul 
Petru pune întrebarea evidentă: 
„Doamne de câte ori să iert pe fra-
tele meu când va păcătui împotri-
va mea? Până la şapte ori?”

Iisus i-a zis: „Eu nu-ţi zic până 
la şapte ori, ci până la şaptezeci de 
ori câte şapte”.1

Asta ar fi 490 de ori. Iisus a 
folosit un număr destul de mare 
tocmai pentru a evidenţia faptul 
că nu avem nici o justificare pen-
tru a nu ierta.

Pentru a sublinia lucrul acesta 
El a folosit un alt număr foarte 

mare în povestea cu regele care a 
vrut să-şi facă socotelile cu servi-
torii şi supuşii lui:

Un om datora regelui zece mii 
de talanţi. Un talant are 2000 un-
cii (57 kg), deci omul acesta datora 
regelui 20 de milioane de uncii, 
care probabil era în aur sau argint. 
Dacă era în argint atunci astăzi ar 
fi echivalentul a aproximativ 400 
milioane $; dacă era aur atunci ar fi 
cam 25 miliarde $. În orice caz era 
o sumă enormă. Deoarece omul 
nu putea plăti regele porunceşte ca 
el, soţia, copiii şi tot ce avea să fie 
vândut. Omul îl imploră pe rege 
să aibă răbdare şi din milă regele îl 
iertă de toată datoria.

1. Vezi Matei 18:21-22.

2. Vezi Matei 18:23-35.

3. Vezi Romani 3:23.

4. Vezi Marcu 11:25.

5. Coloseni 3:12-14

De Peter Amsterdam, adaptat
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Din nefericire, servitorul iertat 
se întâlneşte mai târziu cu un alt 
servitor care îi datora o sută de di-
nari – un dinar este cam 20 $ azi, 
ceea ce înseamnă că celălalt servitor 
îi datora 2000 $ – în orice caz, o 
sumă cu mult mai mică decât pro-
pria sa datorie de care el fusese ier-
tat. Totuşi, servitorul iertat îl pune 
în închisoare pe colegul său deoare-
ce întârziase să-i plătească datoria.

Când regele află de lucrul aces-
ta îl cheamă la el pe servitorul ier-
tat şi îi spune:

„Rob vicelan! Eu ţi-am iertat 
toată datoria, fiindcă m-ai rugat. 
Oare nu se cădea să ai şi tu milă 
de tovarăşul tău, cum am avut eu 
milă de tine?” Şi regele s-a supărat 
şi l-a băgat şi pe el în închisoare.

Iisus încheie povestea aceasta 
cu o afirmaţie îngrijorătoare: „Tot 
aşa vă va face şi Tatăl Meu cel ce-
resc, dacă fiecare din voi nu iartă 
din toată inima pe fratele său.”2

Există momente când alţii pă-
cătuiesc împotriva noastră sau ne 
rănesc – fie intenţionat, fie ne-
intenţionat – tot aşa cum există 

momente când noi îi rănim pe 
alţii sau păcătuim împotriva lor. 
Poate uneori oamenii ne tratează 
nedrept, ne păcălesc, ne fură, sau 
ne vorbesc urât pe la spate. Poate 
ne înşeală sau îşi calcă cuvântul. 
Oricare ar fi situaţia, oricare ar fi 
vina, oricare ar fi durerea, ni se 
porunceşte să iertăm.

Iertarea nu înseamnă că per-
soana s-a îndreptat sau că ne-
dreptatea făcută a fost remedi-
ată. Înseamnă doar că în loc să 
te concentrezi să dovedeşti cine 
are dreptate şi cine nu, laşi lucru 
acesta în mâna lui Dumnezeu, 
împreună cu consecinţa faptelor 
persoanei. Tu alegi calea iertării.

Cu toţii păcătuim şi cu toţii 
nu ne ridicăm la nivelul harului 
lui Dumnezeu.3 Precum sluji-
torul nemilos, cu toţii datorăm 
foarte mult lui Dumnezeu – o 
datorie atât de mare pe care nici 
unul dintre noi nu o poate plăti. 
Prin Iisus, Dumnezeu ne-a iertat 
această datorie; însă ne cere în 
acelaşi timp să-i iertăm în acelaşi 
fel şi noi pe alţii.

Privind lucrurile din acest 
punct de vedere – şi anume că 
dacă nu îi iertăm pe alţii când 
păcătuiesc împotriva noastră 
atunci nici Dumnezeu nu ne va 
ierta când vom păcătui împotriva 
Lui – poate fi îngrijorător.4 Dacă 
arătăm milă, atunci ni se va arăta 
milă. Dacă iertăm, atunci vom fi 
iertaţi.

„Astfel, deci, ca nişte aleşi ai 
lui Dumnezeu, sfinţi şi prea iu-
biţi, îmbrăcaţi-vă cu o inimă pli-
nă de îndurare, cu bunătate, cu 
smerenie, cu blândeţe, cu înde-
lungă răbdare.  Îngăduiţi-vă unii 
pe alţii, şi, dacă unul are pricină 
să se plângă de altul, iertaţi-vă 
unul pe altul. Cum v-a iertat 
Hristos, aşa iertaţi-vă şi voi. Dar 
mai presus de toate acestea, îm-
brăcaţi-vă cu dragostea, care este 
legătura desăvârşirii.”5

Peter Amsterdam şi soţia sa, 
Maria Fontaine, sunt direc-
torii organizaţiei The Family 
International, o comunitate 
creştină de credinţă. ■

Cel slab nu poate ierta niciodată. Iertarea este ca-
litatea celui tare. – Mahatma Gandhi (1869–1948)
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MAGIA 
IERTĂRII
De Victoria Olivetta

„Aş fi preferat să fii 
băiat!” Nu ştiu de câte ori am 
auzit-o pe mama spunând lucrul 
acesta când eram mică. Acum înţe-
leg mai bine de ce o spunea, ţinând 
cont de educaţia ei şi de atitudinea 
societăţii argentiniene din acea peri-
oadă, cât de dezamăgitor trebuie 
să fi fost pentru ea să aibă doar un 
copil şi acesta să fie fată. Însă când 
eram copil mă durea profund. Mai 

eram şi bolnavă, uneori cu lunile, 
în iernile reci şi umede din Buenos 
Aires şi fiindcă nu puteam merge 
la şcoală sau să mă joc cu priete-
nii m-am simţit şi mai singură şi 
izolată.

Tata a murit când aveam 15 ani 
şi mi-am luat o slujbă cu jumătate 
de normă ca să pot să-mi plătesc 
taxele la o şcoală privată. M-am 
dedicat studiului şi am învăţat să 
fiu secretară, însă eforturile mele 
erau rar răsplătite cu dragostea 
şi susţinerea pe care doream să 
le primesc de la mama mea. Am 

devenit foarte rebelă, iar în final 
ea m-a dat afară din casă ca să în-
frunt lumea singură.

Nu mi-am mai permis să stu-
diez, dar am închiriat o cameră şi 
apoi mi-am luat o slujbă cu nor-
mă întreagă. Dar tot m-am simţit 
nefericită şi neîmplinită. În final, 
în disperare, i-am cerut lui Dum-
nezeu să facă ceva cu viaţa mea.

În acea săptămână am întâlnit 
un membru la organizaţiei The 
Family International şi am vorbit 
foarte profund. Aceasta a condus 
la alte discuţii profunde despre 

1. Matei 10:8

2. Luca 6:36-38

3. Matei 6:12
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Dumnezeu şi adevărurile spirituale 
şi am găsit răspunsurile la întrebă-
rile mele cele mai îngrijorătoare. 
Am simţit că Dumnezeu doreşte ca 
eu să împart această bucurie şi îm-
plinire şi cu alţii, aşa că am devenit 
voluntar creştin permanent.

Noua mea activitate m-a dus 
prin diferite părţi ale ţării şi chiar 
în străinătate cu lunile sau chiar 
pentru câţiva ani la rând. În aceas-
tă perioadă am ţinut legătura cu 
mama, dar nu am avut o comu-
nicare foarte bună. Când mi-am 
întemeiat propria familie, copiii 
au inclus-o pe mama în proiectele 
lor cum ar fi felicitările de Crăciun 
pentru familie şi prieteni. I-am 
trimis din când în când şi poze ca 
să-şi poată vedea nepoţii crescând 
şi i-am scris despre lucrurile pe 
care le învăţau. Totuşi, parcă ni-
mic din ce făceam nu părea să o 
mulţumească.

Cu trecerea timpului am cre-
zut că am iertat-o pe mama dar 
mi-am dat seama că este uşor să 
ierţi pe cineva cu care nu trăieşti 
sau nu te vezi prea des. Însă este şi 
mai greu să ierţi pe cineva cu care 
te vezi regulat şi care s-ar putea să 
continue să te rănească.

Şi, cum era de aşteptat, când 
am revenit în Argentina şi m-am 

reîntâlnit cu mama după mulţi 
ani petrecuţi în străinătate, dez-
aprobarea şi lipsa ei de afecţiune 
au redeschis nişte răni emoţionale 
pe care le-am crezut vindecate şi 
după doar câteva vizite eram din 
nou certate.

Într-o zi ascultam un cântec 
intitulat „La magia del perdón” 
(„Magia iertării”) şi mi-a sensi-
bilizat conştiinţa. L-am ascultat 
de mai multe ori până am ajuns 
să fiu  absolut sigură că singurul 
lucru pe care îl puteam face era să 
iert. Atunci, pe loc, m-am rugat la 
Dumnezeu să mă ajute să iert fie-
care cuvânt urât, fiecare izbucnire 
de furie şi orice altceva ce făcuse 
mama ce m-a durut.

Îi mulţumesc lui Dumnezeu că 
mi-a arătat că trebuie să-i arăt milă 
mamei pentru că şi eu am nevoie, 
la rândul meu, să mi se arate milă. 
Şi eu am greşit şi am rănit de multe 
ori alţi oameni, însă Iisus a conti-
nuat să mă iubească. Mi-am dat 
seama că El continuă să o iubească 
şi pe mama mea şi dorea să fac şi 
eu la fel. Am început să plâng la 
gândul anilor pierduţi în care eu şi 
mama nu am fost apropiate şi cât a 
suferit probabil din cauza aceasta.

Iisus le-a spus ucenicilor Săi: 
„Fără plată aţi primit, fără plată să 

daţi”.1 „Fiţi, deci, milostivi, cum şi 
Tatăl vostru este milostiv. Nu jude-
caţi şi nu veţi fi judecaţi; nu osân-
diţi şi nu veţi fi osândiţi; iertaţi şi vi 
se va ierta. Căci cu ce măsură veţi 
măsura, cu aceea vi se va măsura”.2

El ne-a învăţat de asemenea să 
ne rugăm: „Şi ne iartă nouă greşe-
lile noastre, precum şi noi iertăm 
greşiţilor noştri”.3 Eu am primit 
iertarea lui Dumnezeu; acum 
trebuie să împart acest dar şi cu 
mama mea.

Următoarea dată când am vi-
zitat-o pe mama eram cu totul 
schimbată. Asta parcă a schim-
bat-o şi pe ea. Ne-a pregătit o 
mâncare delicioasă, mi-a dat reţe-
tele ei preferate şi ne-am reamintit 
lucrurile pozitive. De atunci re-
vederea şi conversaţiile cu mama 
sunt ca atunci când te reîntâlneşti 
cu un bun prieten pe care nu l-ai 
văzut de mult timp. Calea iertă-
rii părea la început dificilă, dar pe 
măsură ce mergeam pe ea a deve-
nit tot mai uşor. Acum pot să le 
spun şi altora despre magia iertării 
pentru că am trăit-o eu însămi.

Victoria Olivetta este 
membră a organizaţiei The 
Family International în 
Argentina. ■
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Fiţi buni unii cu alţii, 
miloşi, şi iertaţi-vă unul pe altul, 
cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi 
în Hristos. – Efeseni 4:32

Iertarea nu schimbă trecutul 
însă cu siguranţă deschide orizon-
tul spre viitor. 
– Paul Boese (1668-1738)

Fără iertare viaţa ar fi condusă 
de un ciclu nesfârşit de amărăciu-
ne şi răzbunare. – Roberto Assagioli 
(1888-1974)

Cel ce nu-i poate ierta pe alţii 
distruge podul pe care ar trebui să 
treacă el însuşi, căci fiecare om are 
nevoie să fie iertat.  
– Autor necunoscut

Mânia ta îţi reduce din valoare, 
în vreme ce iertarea te forţează să 
creşti şi să-ţi depăşeşti limitele. 
– Cherie Carter-Scott (n. 1949)

Iertarea este aproape un act 
egoist din cauza beneficiilor imen-
se pe care le aduce celui ce iartă. 
– Lawana Blackwell (n. 1952)

Singura atitudine ce dă naştere 
speranţei în mijlocul neînţelege-
rilor şi ostilităţii este indulgenţa. 
Când se simte iertarea în aer atunci 
este posibilă speranţa şi vindecarea. 
– C. Neil Strait (1934-2003)

Iertarea este cheia ce deschide 
uşa resentimentului şi cătuşele 
urii. Iertarea este o putere ce rupe 
lanţurile amărăciunii şi ale egois-
mului. – Autor necunoscut

Puterea dragostei nu naşte isto-
rici pretenţioşi. Dragostea preferă să 
tivească cu iertarea marginile destră-
mate de disputa dintre ce a fost bine 
şi ce a fost rău în trecutul nostru şi să 
ne propulseze către un început nou. 
– Lewis B. Smedes (1921-2002)

Să nu ierţi înseamnă să rămâi 
prizonier trecutului prin problemele 
vechi care nu permit vieţii să mear-
gă înainte. Să nu ierţi înseamnă să 
te laşi controlat de altcineva… să fii 
prins într-un ciclu de faptă şi răs-
puns, de supărare şi răzbunare, ochi 
pentru ochi şi dinte pentru dinte, 
ce se intensifică progresiv. Prezentul 

este copleşit la nesfârşit şi devorat de 
trecut. Iertarea îl eliberează pe cel ce 
iartă. Iertarea îl scoate pe cel ce iartă 
din coşmarul altcuiva. 
– Lance Morrow (n. 1939)

Resentimentul este ca şi cum ai 
bea otravă iar apoi să speri că îl va 
omorâ pe duşmanul tău. 
– Nelson Mandela (1918-2013)

Să plăteşti ura cu ură nu face decât 
să multiplice ura, adâncind întuneri-
cul unei nopţi deja lipsite de stele. 
Întunericul nu poate înlătura întune-
ricul; doar lumina poate face lucrul 
acesta. Ura nu poate alunga ura; nu-
mai dragostea o poate face. 
– Martin Luther King, Jr (1929–1968)

Oamenii trebuie să ierte. Nu tre-
buie să ne placă, nu trebuie să le fim 
prieteni, nu trebuie să le trimitem 
inimioare în sms-uri, însă trebuie 
să-i iertăm, să trecem cu vederea şi 
să uităm. Deoarece dacă nu o facem 
este ca şi cum ne-am lega la picioare 
pietre prea grele ca aripile noastre să 
ne mai poată purta! 
– C. Joybell C. ■

IERTAREA 
Subiecte de meditaţie
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Pilda fiului risipitor 
este probabil una dintre 
cele mai cunoscute pilde 
ale lui Iisus.1 Vorbeşte despre 
un tânăr care pleacă din casa 
părintească, o ia pe căi greşite, îşi 
regretă deciziile şi în cele din urmă 
revine la tatăl său care îl primeşte cu 
braţele deschise. Tema acestei pilde 
a fost spusă şi răspusă în literatură 
şi în viaţă, portretizată în artă, 
dansată în balet şi chiar cântată în 
muzica contemporană, cum ar fi de 
exemplu coperta albumului Beggar’s 
Banquet (Banchetul cerşetorului) 
de Rolling Stones. Este o poveste 
umană ce nu are legătură cu 
naţionalitatea, cu credinţa, cu locul 
sau timpul, o poveste pătrunzătoare 
şi relevantă azi, tot aşa cum a fost şi 
cu două mii de ani în urmă.

Din multe puncte de vedere 

este o poveste despre luarea decizii-
lor. Decizia hotărâtoare a tânărului 
de a-şi părăsi căminul părintesc, de 
a-şi irosi viaţa şi moştenirea, face 
parte din firul poveştii; apoi sunt 
deciziile bune, când îi vine mintea 
la cap şi se hotărăşte să se întoarcă.

Şi tatăl are decizii de luat. Să-l 
accepte pe fiu cu braţele deschise 
sau să-l certe şi să-l pedepsească 
pentru greşelile sale? Iar aceas-
tă parte a povestirii conţine un 
detaliu ce este mereu trecut cu 
vederea.

Imaginează-ţi scena: tânărul, 
slab, murdar şi în zdrenţe. Ta-
tăl, cu lacrimi de bucurie în ochi 
îmbrăţişându-şi fiul. Totuşi, mo-
mentul când tatăl îşi deschide ini-
ma ca să-şi întâmpine fiul nu este 
cum ni l-am imagina noi: cu fiul 
îngenuncheat, cerându-şi iertare 
şi regretând că a plecat. Nu, mo-
mentul crucial este mai devreme:

„Când era încă departe, tatăl 

său l-a văzut şi i s-a făcut milă de 
el, a alergat de a căzut pe gruma-
zul lui şi l-a sărutat mult”.2

 Băiatul nu rostise încă nici 
un cuvânt însă tatăl – care fără 
îndoială că se îngrijorase luni 
sau chiar ani la rând pentru el 
– nu a ezitat. Nici nu a aşteptat 
ca fiul său să ajungă; a alergat în 
întâmpinarea lui.

Aceasta este imaginea iubirii ne-
condiţionate a lui Dumnezeu. El nu 
aşteaptă până ce noi spunem cuvin-
tele potrivite, El nu se uită la starea 
noastră jalnică sau cât s-a degradat 
viaţa noastră şi nu aşteaptă până ce 
ne-am redresat. El nu ne ceartă pen-
tru greşelile din trecut sau pentru 
deciziile greşite. În clipa în care ne 
întoarcem către El, El ne primeşte 
cu braţele deschise şi ne iartă.

Abi May este scriitoare in-
dependentă şi educatoare în 
Marea Britanie. ■

1. Vezi Luca 15:11-32.

2. Luca 15:20

DECIZIILE FIULUL 
RISIPITOR

Momente de linişte
De Abi May
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De la Iisus cu dragoste

Doresc ca tu să trăieşti o viaţă împlinită – o viaţă 
pentru care şi tu şi Eu să fim mândri. În final tu eşti cel 
responsabil pentru viaţa ta, tu eşti cel care trebuie să 
ia deciziile care te vor conduce în locurile cele bune, 
însă poţi să Mă implici şi poţi să-Mi ceri ajutorul să 
te călăuzesc. Atunci, prin deciziile pe care le vom lua 
împreună, poţi fi sigur că viaţa ta urmează o cale 
bună.

Uneori procesul de a afla voia Mea poate fi pu-
ţin cam dificil. Poate că trebuie să aştepţi şi să-ţi 
exersezi răbdarea. Circumstanţele se schimbă. Oa-
menii se schimbă. Tu te schimbi. Cu toate acestea, 
reaminteşte-ţi că Eu doresc ca tu să afli voia Mea, 
iar răbdarea şi credinţa ta vor fi răsplătite.

Eu te-am creat. Eu am fost cu tine de la înce-
putul vieţii tale şi voi fi cu tine până la sfârşit. 
În final totul este între Mine şi tine. Nimeni şi 
nimic nu poate înlocui rolul Meu în viaţa ta. 
Când Mă cauţi cu toată inima Mă vei găsi, pe 
Mine şi răspunsurile Mele.1 

1. Vezi Ieremia 29:13.
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