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N OTA  E D I TO RU LU I
cl ăde șt e  și  î n tăr e șt e

Scriitorul roman Tertullian (c.160-c.225), 
vorbind despre biserica primară, spunea că 
păgânii ziceau despre ei: „Vedeți cum se iu-
besc unii pe alții!” Cu siguranță că preocupa-
rea și grija creștinilor se vedea din faptele, din 
atitudinile și din cuvintele lor.

Unul din primii creștini, un anume Joses, se pare că avea un talent 
special de a-i înțelege și de a-i încuraja pe alții, încât credincioșii l-au 
numit Barnabas.1 El a fost unul dintre primii credincioși care și-au arătat 
încrederea în Pavel după convertirea sa dramatică.2

Iisus Însuși a fost un exemplu de încurajare și i-a inspirat pe oameni să 
progreseze. El l-a lăudat pe Natanael pe față.(Citește mai mult despre asta în 
articolul „VIP-urile” din pg.15.) El i-a dat lui Simon o nouă identitate nu-
mindu-l Petru (Piatra) și, în ciuda caracterului său impetuos, a slăbiciunilor 
și a greșelilor sale, El i-a încredințat misiunea de a avea grijă de discipolii Săi.3

În calitate de ucenici ai lui Iisus noi suntem chemați să încercăm să acțio-
năm asemenea Lui, să scoatem la iveală ce este mai bun în alții, să-i clădim și 
să credem în ei. Oricine poate da încurajare. Nu ai nevoie de bani sau de un 
intelect aparte, sau de talente aparte – de fapt, capacitatea de a încuraja este 
un dar.4 Nu ai nevoie decât de o inimă grijulie și înțelegătoare.

O metaforă biblică a vieții de creștin este asemănarea ei cu un concurs 
de alergat.5 Nimeni din cei care au alergat într-o cursă nu a spus că a fost 
ușor – la fel este să trăiești o viață creștinească – însă este mai ușor când 
alți concurenți pe lângă care treci te încurajează și ei. Este un mare spri-
jin! Iar asta ne arată ce sprijin mare putem fi și noi pentru alții!

Sper ca articolele, citatele și versetele biblice din acest număr al re-
vistei să te încurajeze și să te motiveze încât să împărtășești puțin din 
acestea și cu ceilalți din jurul tău.

Samuel Keating Editor executiv

1. Barnabas este derivat din cuvântul grecesc 

folosit pentru a descrie Duhul Sfânt ca 

Mângâietor în Ioan 14:26.

2. Vezi Fapte 9:26-27.

3. Vezi Ioan 21:15-17.

4. Vezi Romani 12:6-8.

5. Vezi Romani 12:1.
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O lecție  
de la  

orhidee 
Cultivă o atitudine pozitivă, fo-

loseşte-ți imaginația, ia mereu în 
considerare alternativele şi îndrăz-
neşte să crezi că poți realiza ceea 
ce alții consideră că este imposibil. 
– Rodolfo Costa

Slava grădinăritului: mâinile în 
țărână, capul în soare, inima în na-
tură. Să ai grijă de o grădină nu îți 
hrăneşte doar trupul, dar şi sufletul. 
– Alfred Austin (1835-1913)

Azi ar fi fost ziua de naș-
tere a fiicei mele Rejoice. 
Ne-am făcut un obicei să comemo-
răm în fiecare an această zi de când 
ea a trecut la cele sfinte amintindu-ne 
de momentele speciale pe care le-am 
petrecut împreună cu ea.

Anul acesta eu am povestit în-
tâmplarea cu orhideea. Pe atunci 
Rejoice trăia în Osaka, Japonia, cu 
soțul și cu cei cinci copii ai ei. Într-o 
zi de iarnă, pe când era afară și se 
ocupa de grădină, Rejoice a văzut-o 
pe vecina ei cu un ghiveci în care se 
vedeau rămășițele unei plante.

„A fost odată o orhidee fru-
moasă”, i-a spus vecina cu un sus-
pin, „un cadou de ziua mea de la 
copii, dar acum s-a uscat”.

„Mă lași să mă uit puțin la ea?” 
a întrebat-o Rejoice.

Vecina era bucuroasă să scape 
de plantă, iar Rejoice a luat ghi-
veciul și s-a ocupat trei ani de ea, 

udând-o și fertilizând-o cu regula-
ritate, dar fără ca aceasta să reacțio-
neze. A studiat despre condițiile de 
lumină, temperatură și umiditate 
necesare orhideelor, dar nimic nu 
părea să dea rezultat. De-a lungul 
celor trei ani, toți cei care vedeau 
planta o sfătuiau să renunțe la ea 
și să o arunce. Era clar că murise și 
ținea locul ocupat degeaba.

Însă Rejoice a perseverat și într-o 
dimineață, în al patrulea an, a apă-
rut un bobocel minunat. Eu și soția 
chiar ne aflam la ei în vizită și i-am 
făcut o poză.

Răbdarea și grija ei pentru acest 
lucru simplu m-a impresionat foar-
te mult despre ce înseamnă să ai 
viziune pe termen lung și să nu re-
nunț când nu văd rezultate imediate 
la eforturile mele. Perseverența cere 
credință și un ochi pentru a vedea 
posibilitățile pe care alții nu le văd.

Câți oameni nu au fost aban-
donați ca fiind fără speranță? Dar 
dacă ar fi primit dragostea și grija 

de care aveau nevoie, oare cât de 
frumos ar fi îmbobocit viețile lor? 
Eu sper să fac progrese cu răbda-
rea, viziunea și credința de a vedea 
potențialul în alții, apoi de a-i aju-
ta să crească și să se dezvolte, ca să 
poată înflori și ei într-o bună zi.

Curtis Peter van Gorder 
este scenarist și actor de 
pantomimă1 în Mumbai, India, 
și membru în organizația 
The Family International. ■1. http://elixirmime.com/

De Curtis Peter van Gorder
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Băiatul 
de lângă  
mine

Ar trebui să fie ușor, mă gândeam când 
am intrat la liceu. Nu mă așteptam să am probleme 
să-mi fac prieteni sau să interacționez cu colegii de 
clasă. Din păcate încrederea mea s-a spulberat din 
prima zi de școală când l-am întâlnit pe colegul 
meu de bancă.

Sean era cam de înălțimea mea dar de două ori 
greutatea mea. Nu-i păsa de învățătură, nu învăța 
niciodată pentru teste și țipa și îi înjura atât pe 
profesori cât și pe elevi. Se lăuda continuu cu jo-
curile video violente cu care se juca, iar influența 
lor era evidentă în comportamentul său refractar și 
distructiv. Nu după mult timp am regretat că stau 
cu el în bancă.

După câteva săptămâni comportamentul lui Sean 
părea să se agraveze. Și-a căzut aproape toate exame-
nele, se bătea zilnic cu alți colegi și nu și-a făcut nici 
un prieten. Eu am încercat să fiu politicos dar mă 
țineam la distanță de el.

Într-o zi, la prânz, locul de lângă Sean era singu-
rul liber în sala de mese. M-am așezat lângă el, fără 

tragere de inimă, și am început să vorbim. În scur-
ta conversație pe care am avut-o am aflat că tatăl lui 
Sean murise când el era foarte mic, iar mama lui lucra 
mult în ture de noapte. În consecință, el era de cele 
mai multe ori seara singur acasă și nu petrecea timp 
cu ea decât în weekend.

Mi-a fost rușine de atitudinea mea critică față de el 
și am încercat să mă apropii de el, chiar dacă nu prea 
mă simțeam impulsionat să fac lucrul acesta.

La început Sean a răspuns cu refuzuri batjocori-
toare și cu înjurături la încercările mele. Am aflat că 
în trecut Sean fusese brutalizat de alții și de aceea și-a 
creat acest exterior foarte dur și insensibil. Era greu 
să-l incluzi și pe el în jocurile de echipă și mi-a fost 
greu să mă împrietenesc cu el dacă răspundea numai 
cu remarci tăioase la toate eforturile mele. De multe 
ori am fost tentat să mă supăr și să mă îndoiesc că 
merită toate eforturile mele.

Însă după câteva luni Sean a început să se com-
porte mai prietenos. Iar într-o dimineață, după vreo 
patru luni de la prima noastră conversație în sala de 
mese, Sean a insistat să facă echipă cu mine într-o 
activitate școlară. Am fost uimit. „Tu spui mereu că 1. Vezi Matei 22:39.

De Edmond Sichrovsky
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NEPR EȚU I T

Motivul principal pentru care mulți oameni eșu-
ează este lipsa de încurajare. – Autor necunoscut

Cel mai deosebit dar pe care îl poți face cuiva este 
încurajarea. Totuși, mai nimeni nu primește încuraja-
rea de care are nevoie ca să-și atingă potențialul ma-
xim. Dacă toți ar primi încurajarea de care au nevoie ca 
să progreseze, atunci geniul ar înflori în majoritatea oa-
menilor iar lumea ar produce din abundență, cu mult 
peste așteptările noastre. – Sidney Madwed (n. 1948)

Ar trebui să dăruim cu bucurie și cu generozitate 
darul încrederii în alții. Așa cum mulți dintre noi am 
putea mărturisi din experiență personală, credința lui 
Dumnezeu și a celorlalți în noi, să vadă binele din 
noi, ne-a ajutat să atingem succesul după momentele 
de disperare și de incertitudine personală.

 Soțul/soția ta, colegul tău, copilul tău, fratele sau 
sora ta, sunt capabili să fie orice dorește Dumnezeu 
ca ei să fie pentru că Dumnezeu în ei este capabil de 
orice! Arată credință în alții cu orice ocazie și îi vei 
ajuta să atingă culmile pe care Dumnezeu le are pre-
gătite pentru ei! – Maria Fontaine

Un prieten adevărat îți cunoaște slăbiciunile dar 
îți arată și punctele tari; îți simte temerile dar îți întă-
rește și credința; îți vede neliniștea dar și îți eliberează 
sufletul; recunoaște incapacitățile tale dar îți subli-
nează și capacitățile. – William Ward (1921-1994)

Prietenul credincios este acoperământ tare; și cel 
ce l-a aflat pe el aflat-a o comoară. Cu prietenul cre-
dincios nimic nu se poate asemăna și nu este măsură 
a bunătăţii lui. Prietenul credincios este leacul vieții și 
cei ce se tem de Domnul îl vor afla pe el. 
– Cartea lui Sirah 6:14-16

Un prieten adevărat dăruiește cu mână largă, sfă-
tuiește cu dreptate, ajută degrabă, se aventurează cu 
curaj, vorbește cu răbdare, te apără curajos și conti-
nuă să fie un prieten neschimbat. 
– William Penn (1644-1718) ■

nu vrei să mă mai vezi vreodată”, i-am zis.
„Nu-i adevărat!” a răspuns el, zâmbind larg. „Tu 

ești singurul meu prieten – singurul căruia îi pasă de 
mine. Vreau să fim mereu prieteni”.

În acea zi am căștigat o prietenie de durată dar am 
și descoperit un adevăr prețios: indiferent de ceea ce 
face, de cum arată sau de cum se comportă un om, 
oricine dorește și are nevoie de iubire și de accepta-
re. Sub exteriorul dur există de obicei un boboc care 
așteaptă să înmugurească. Cuvintele blânde și faptele 
de iubire sunt pentru inima omului precum soarele 
pentru flori. S-ar putea să dureze zile, săptămâni, sau 
chiar luni sau ani până ce eforturile noastre să fie răs-
plătite, însă într-o bună zi acel om va înflori.

Când Iisus a spus să ne iubim aproapele,1 El nu s-a 
referit doar la cel care locuiește lângă noi. El dorește 
să arătăm dragostea Lui oricui are nevoie de atenția și 
de grija noastră, fie că este poștașul, femeia de servi-
ciu, funcționarul de la ghișeu, sau bătăușul școlii care 
stă lângă noi.

Edmond Sichrovsky este elev și voluntar 
în Taiwan. ■
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Mototolit 
 Si murdar  

Treatează un om aşa cum pare 
să fie şi îl vei face mai rău. Dar dacă 
îl tratezi ca şi cum şi-a atins deja 
potențialul îl ajuți să devină ceea ce 
ar trebui să fie. – Johann Wolfgang 
von Goethe (1749-1832)

Dragostea şi bunătatea nu sunt 
risipite niciodată. Ele produc me-
reu schimbări în bine. 
– Barbara De Algelis (n. 1951)

Bunătatea este limbajul pe care 
şi surzii îl aud şi orbii îl văd. 
– Mark Twain (1835-1910)

Nici o faptă de bunătate, oricât 
de mică, nu este irosită. 
– Esop (c. 620-564 îdH)

De câtva timp noi dădeam 
spectacole de binefacere în frumo-
sul nostru oraș Granada, Spania. 
Odată am dat un spectacol la un 
centru pentru vârstnici. După obiș-
nuitele dansuri, cântece și teatrul 
de păpuși, am decis să încheiem 
cu o ilustrare despre valori. Am 
zis ceva de genul:

„Să spunem că ofer să dăruiesc 
asta” și am arătat o bancnotă de 
20 euro. „Cine o vrea?”

Toți au ridicat mâna.
„Dar dacă aș face asta?” am 

mototolit bancnota și am întrebat 
din nou. Toți au ridicat mâinile.

Apoi am pus bancnota pe jos și 
am călcat pe ea. Am luat-o din nou 
în mână și am întrebat: „Dar acum?”

Câțiva mai mofturoși s-au ab-
ținut însă majoritatea a continuat 
să ridice mâna.

„Să ne amintim că noi suntem 
precum această bancnotă. Uneori 
viața ne va mototoli și ne va mur-
dări, însă în ochii lui Dumneze nu 
ne vom pierde niciodată valoarea 
noastră ca indivizi”. Am fost miș-
cat de aplauzele audienței însă a 
urmat ceva și mai bun.

La sfârșitul spectacolului, în 
timp ce ne împachetam echipa-
mentul, o doamnă a venit la mine 
și m-a întrebat dacă putem vor-
bi separat. Ne-am mutat într-o 
încăpere alăturată și cu lacrimi 
în ochi m-a strâns tare de mână, 
mi-a mulțumit de mai multe ori și 
mi-a spus: „Copiii mei m-au adus 
aici și au uitat de mine. Acum nu 1. Psalmul 27:10, adaptat

mă mai vizitează. Însă azi ați venit 
voi și mi-ați amintit de ceva foarte 
important – eu sunt acea bancno-
tă de euro”.

Mi-a reamintit de un pasaj din 
Biblie: „Chiar dacă fiii și ficele mele 
mă părăsesc, Domnul mă primește”.1

Dacă pe parcursul vieții ne îm-
piedicăm și cădem, sau dacă viața 
ne mototolește ca pe acea bancnotă 
de 20 euro, să nu uităm morala po-
veștii: Indiferent cât de mototoliți 
sau de murdari suntem, în ochii 
lui Dumnezeu avem în continuare 
aceeași valoare inestimabilă.

Lucas Hernández trăiește 
în Granada, Spania, și este 
implicat de mai bine de 40 de 
ani în muncă voluntară în 
ajutorul celor nevoiași. ■ 

De Lucas Hernández
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10 
Încurajează-i și susține-i pe oameni. 

Aceste sfaturi îți pot fi de ajutor.

1
Încurajează excelența. Gândeș-
te-te la cel puțin un lucru pe care 
îl găsești deosebit la acea persoană, 
apoi vorbește-i despre cât de extra-
ordinar se descurcă în acel domeniu.

2
Împarte responsabilități: Încear-
că să-i ajuți pe alții să simtă că ai 
încredere în ei, că ai nevoie de ei și 
că le apreciezi punctele forte. Dacă 
ești în poziție de autoritate, poți 
încerca să împarți responsabilități 
și celorlalți. Dacă conduci o echipă 
sau un proiect, poți încuraja mem-
brii mai tăcuți cerându-le părerile. 
Împarte autoritatea decizională cât 
mai mult posibil.

3
Apreciază oamenii pentru ceea 
ce sunt: Este important să fim 
apreciați pentru ceea ce facem, însă 
este mult mai vital să fim apreciați 
pentru ceea ce suntem.

4
Încetinește ritmul: Cere timp ca 
să vezi oamenii în adevărata lor lu-
mină. Cere să renunți la presupu-
nerile superficiale, făcute în grabă, 
și să încetinești ritmul. Mergi mai 
încet în interacțiunea ta cu oame-
nii și permite-I lui Dumnezeu să-ți 
arate cum Îi vede El pe ei.

5
Oprește-te ca să reflectezi: Gân-
dește-te la modalitățile pozitive 
în care cineva te-a ajutat. Gân-
dește-te la binele pe care l-a făcut 
cineva. Apreciază-l.

6
Lasă în urmă trecutul: Fii dispus 
să privești persoana așa cum este 
ea azi, sau la potențialul pe care îl 
are pentru viitor și nu te lăsa afec-
tat de experiențele din trecut.

7
Arată milă: Oricine face greșeli, 
uită, încurcă lucrurile. Cum ai vrea 
să fii tratat tu atunci când greșești? 
Tot așa să-i tratezi și tu pe alții.

8
Renunță la etichete: Gândește-te 
cât de mult îți displace ție să fii 

etichetat. Etichetele și clasificările 
îi limitează pe oameni în progre-
sul lor. Încearcă să-i susții și să-i 
încurajezi pe oameni să-și depă-
șească realizările prezente.

9
Fii prezent: Uneori oamenii nu 
au nevoie decât de cineva care 
să-i asculte. Fie că este un coleg 
de lucru, un prieten, un membru 
al familiei, fii dispus să-l asculți. 

10
Susține-i prin rugăciune: Pu-

țin ajutor din umbră poate avea un 
impact major; noi îi putem ajuta 
pe alții cu rugăciunile noastre.1

Unul dintre cele mai importan-
te daruri pe care-l poți face cuiva 
este credința ta în el. Fiecare om 
are nevoie de cineva care să creadă 
în el! – Peter Amsterdam

Cultivă calitățile pe care le do-
rești într-un prieten deoarece ci-
neva privește către tine ca prieten. 
– Autor necunoscut

Începe de azi, tratează-i pe toți 
ca și cum ar muri până la miezul 
nopții. Dă-le toată grija, bunătatea 
și înțelegerea de care ești capabil, 
fără să te gândește la vreo răsplată. 
Viața ta nu va mai fi niciodată la 
fel. – Og Mandino (1923-1996) ■1. Vezi 2 Corinteni 1:11.

PRINCIPII PENTRU  
ÎNCURAJAREA OAMENILOR
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1. Vezi Fapte 16:12-40.

2. Una din crimele atribuite primilor 

creştini era ateismul, deoarece ei 

negau existența mai multor dumnezei 

în afară de Dumnezeu.

3. Vezi Fapte 9:1-2.

4. Vezi Filipeni 1:13-14.

5. Vezi Filipeni 1:22.

6. Filipeni 4:4-9

punerii legii. Fusese chiar însărcinat oficial să-și 
curețe cu brutalitate zona de cei ce nu respectau 
legea, fie că erau bărbați, femei, chiar copii.3 Era 
o însărcinare pe care o iubea. Însă toate astea se 

întâmplaseră cu mult timp în urmă. Acum 
el era de partea cealaltă a bari-

cadei, iar foștii colegi erau 
acum implicați în criticarea și 
închiderea lui.

Apostolul Pavel știa că viața 
îi era în pericol. Pentru el opți-

unile erau fie moartea, fie eliberarea 
– se pare că nici o altă opțiune nu era 
luată în considerare. Fusese o vreme 
ținut ca într-un fel de arest la domici-
liu, dar gata; noii lui gardieni erau din 
Garda pretoriană,4 cunoscuți ca fiind 

foarte duri. Oricum, roțile justiției romane 
se învârteau extrem de încet. Prietenii lui dragi 
din Filipi erau îngrijorați pentru el și trimiteau 
bani pentru îngrijirea lui. Unii erau vechi legionari 
care știau cum lucrează sistemul roman, cât de dur 
și uneori de nedrept era. Așa că Pavel le scria ca să-i 
reasigure că Dumnezeu avea totul sub contol.

Se pare că cei din Filipi erau printre preferații 
lui. El le scria cu tandrețe, îi încuraja, spunându-le 
să privească la partea pozitivă. Dacă îi venise tim-
pul să moară, atunci ar fi mers la Domnul; iar dacă 
ar fi fost eliberat, era și așa bine fiindcă atunci pu-
tea veni să-i vadă din nou. El le spunea că nu se 

Prizonierul dicta o scrisoare 
pentru niște prieteni dragi aflați 
la sute de kilometri depărtare, într-o 
altă țară. El le spunea că este în lanțuri – 
probabil se referea la lanțurile din celula 
lui, căci așa era obiceiul vremii. În 
mod ironic, înainte fusese 
închis și în orașul în care 
trăiau prietenii lui.1 Atunci 
el fusese bătut și închis – 
se pare ilegal – în celula de 
maximă siguranță. Fusese 
considerat ateu2 și instigator 
la revoltă și era bine cunos-
cut de autorități în întregul 
imperiu, care se bucurau de 
orice ocazie de a-l scoate de 
pe străzi.

Dar nu fusese întotdeauna așa. 
În trecut acest om fusese dedicat im-

Prizonierul
De Phillip Lynch
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DĂ MAI 
DEPARTE
De Maria Fontaine, adaptat

Cred că Dumnezeu dorește să 
încurajeze oamenii dar, de obicei, 
are nevoie de ajutorul nostru pentru aceasta. 
Și, îți vine să crezi sau nu, noi avem ceea ce 
ceilalți au nevoie. Noi avem Duhul Sfânt al lui 
Dumnezeu și cuvintele Sale de dragoste! Viața 
noastră poate influența prin puterea cuvintelor 
noastre. Cuvintele noastre nu trebuie să fie pro-
funde sau elocvente – chiar și cuvintele simple 
pot suplini nevoia de dragoste, de speranță, de 
semnificație sau de mângâiere a unui om.

Dacă simți că nu ai timpul, energia, exper-
tiza, sau prea puțin de oferit, nu te îngrijora; 
multora dintre noi ni se întâmplă asta. Însă 
cu toții putem dărui prin cuvintele noastre de 
încurajare, prin care viețile noastre pot avea o 
influență, iar noi putem împărtăși dragostea 
lui Dumnezeu oriunde mergem. În doar cinci 
minute sau mai puțin putem avea o influență 
asupra cuiva în stația de autobuz, în metrou, 
la magazin, la muncă, la școală, prin internet, 
când facem o plimbare și lista se continuă.

Iată câteva întrebări pe care ni le putem 
pune: Ce aș putea să-i spun acestui om ce l-ar pu-
tea ajuta într-un fel, ce l-ar putea încuraja, ce i-ar 
putea lumina ziua, ce l-ar putea face să se simtă 
apreciat, prețios și util? Cum aș putea să-l fac să 
se simtă bine despre el însuși, că ceea ce face con-
tează? Apoi să-I cerem lui Dumnezeu să ne dea 
credința să spunem orice ne pune El pe inimă.

Maria Fontaine și soțul ei, Peter 
Amsterdam, sunt directorii 
organizației The Family 
International, o comunitate 
creștină de credință. ■

poate hotărî în legătură cu ce ar fi fost mai 
bine.5 El pusese totul în mâinile lui Dumne-
zeu și avea liniște sufletească. Cuvintele sale 
sunt nemuritoare și impresionează toți cre-
dincioșii: 

Bucuraţi-vă totdeauna în Domnul! 
Iarăși zic: Bucuraţi-vă! Blândeţea 
voastră să fie cunoscută de toţi oa-
menii…

Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci, 
în orice lucru, aduceţi cererile voas-

tre la cunoștinţa lui Dumnezeu, 
prin rugăciuni și cereri, cu mul-
ţumiri. Şi pacea lui Dumnezeu, 
care întrece orice pricepere, vă 
va păzi inimile și gândurile în 
Hristos Iisus. 

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 primit, ori-
ce faptă bună și orice laudă, aceea să vă însufle-
ţească. Ce aţi învăţat, ce aţi primit și auzit de la 
mine și ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumneze-
ul păcii va fi cu voi.6 

Phillip Lynch este romanicier și comen-
tator pe probleme spirituale și escatolo-
gice și trăiește în Atlantic Canada. ■

Prizonierul
De Phillip Lynch
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ÎNDRĂZNEȘTE 
 SĂ VISEZI

De Koos Stenger

„Parcă îl mai văzusem 
pe bărbatul acela, iar 
acum stătea în zăpadă, lângă sta-
dion[în Madrid]. L-am întrebat ce 
făcea acolo. Mi-a spus că era acolo 
de vreo cinci ore, sperând să poată 
vedea meciul, însă a rămas fără 
bani. Atunci am știut că trebuie să-l 
ajut”. Așa a decurs întâlnirea lui José 
Mourinho, antrenorul de atunci al 
echipei de fotbal Real Madrid, cu 
Abel Rodríguez, un mexican-ameri-
can ce lustruia podele în Los Angeles.

Rodríguez îl întâlnise pentru 
prima oară pe Mourinho în SUA 
cu câțiva ani în urmă, pe când Re-
alul era în cantonament și aveau 
nevoie de un voluntar care să ducă 
apă jucătorilor. Nu era o slujbă 
plătită, însă Rodríguez fusese bu-
curos să ajute și atunci se decise 
că vrea să vadă un meci adevărat. 
Economisise bani de avion, zbură 

până în Spania și speră ca toate să 
meargă bine – cu adevărat „spe-
ranță”, fiindcă nu avea nici bilet la 
meci și nici loc de găzduire.

Însă speranța a dat roade. După 
întâlnirea lor, Mourinho l-a cazat 
pe Rodríguez în același hotel cu 
jucătorii, plătindu-i toate cheltu-
ielile. Apoi i-a dat și o slujbă plăti-
tă ca responsabil cu echipamentul 
la un meciu din Liga Campionilor 
împotriva lui Manchester United, 
ceea ce a însemnat că Rodríguez a 
zburat cu echipa în Anglia ca par-
te din personalul echipei.

„Trebuie să ne ajutăm unul pe 
celălalt ca să ne atingem visele”, 
spuse Mourinho.1

Când am auzit prima oară des-
pre această întâmplare am fost 
impresionat. Mourinho avea re-
putația că era un dur. Nu rata nici 
o ocazie de a-și ridiculiza oponen-
ții și părea mândru și dur. Totuși, 
inima lui a fost mișcată de visele 
acelui bărbat. Asta arată că adânc 

în sufletul nostru putem fi foarte 
diferiți față de imaginea pe care o 
lăsăm să se vadă în experior.

Apoi mai este și credința celui 
ce cere. Cum de a putut acel bărbat 
să zboare de partea cealaltă a lumii 
cu foarte puțini bani și să se aștep-
te că va vedea un meci de fotbal în 
unul din cele mai mari stadioane ale 
lumii? Pare chiar ridicol. De fapt 
chiar iresponsabil. Visătorii pot face 
lucruri nebunești de care oamenii 
obișnuiți nici nu s-ar atinge. Însă 
urmându-și visul Rodríguez s-a ales 
cu o poveste unică și inspirantă.

Dacă oamenii pot visa vise mă-
rețe pentru lucruri din viața asta 
care nu au prea multă valoare pen-
tru eternitate, atunci cu cât mai 
mult noi, în calitate de copii ai lui 
Dumnezeu, ar trebui să avem vise 
mărețe și să facem pe cât bine pu-
tem într-o lume atât de disperată 
după iubire și recunoaștere.

Koos Stenger este scriitor 
independent în Olanda. ■

1. Vezi http://www.si.com/

soccer/2013/04/10/

real-madrid-fan-jose-mourinho.
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Subiecte de 
meditație

Prietenia este un 
dar, nu o obligație

Prietenul este cel care te cu-
noaște dar te iubește la fel de 
mult. – Elbert Hubbard

Singura modalitate de a avea 
un prieten este de a fi tu însuți un 
prieten. – Ralph Waldo Emerson

Voi prețui întotdeauna mai mult 
prietenul care mi-a fost alături la 
greu. Pot avea mai multă încredere 
în cel care m-a ajutat să trec prin 
orele negre decât în cei care se gră-
besc să se bucure cu mine de pros-
peritatea mea. – Ulysses S. Grant

Cel mai bun moment de a-ți 
face prieteni este înainte de a avea 
nevoie de ei. – Ethel Barrymore

Mulți vor să meargă cu tine cu 
limuzina, însă ceea ce-ți dorești 
este pe cineva care va lua autobu-
sul cu tine atunci când limuzina 
s-a stricat. – Oprah Winfrey

Dacă îți este foarte greu să-ți 
critici prietenii atunci ești în si-
guranță. Dar dacă simți și cel mai 
mic gram de plăcere în asta atunci 
ar fi mai bine să îți ții gura închisă. 
– Alive Miller

Pentru lume tu ești un singur 
om, însă pentru un alt om tu ai 
putea reprezenta întreaga lume. 
– Autor necunoscut

Prietenii buni sunt precum ste-
lele; nu îi vezi întotdeauna dar știi 
că sunt mereu acolo. 
– Autor necunoscut

Un prieten este cel care te întă-
rește prin rugăciune, te binecuvân-
tează cu dragoste și te încurajează 
cu speranță. – Autor necunoscut

Ceea ce ne ajută nu este nea-
părat ajutorul prietenilor noștri ci 
încrederea în faptul că ei ne vor 
ajuta la nevoie. 
– Epicur (341-270 îdH.)

Prietenul meu cel mai bun este 
cel care scoate la iveală ce este mai 
bun în mine. Cel căruia îi pot spu-
ne: „Îmi place mai mult de mine 
când sunt cu tine”. 
– Autor necunoscut

Prietenia care se revarsă din ini-
mă nu poate fi înghețată de adver-
sitate, tot așa cum apa ce curge din 
izvor nu poate îngheța iarna. 
– James Fenimore Cooper (1789-1851)

Dragă Doamne, învață-mă să 
fiu un prieten pentru alții fiind me-
reu alături de mine. Ție îți pasă de 
cum merg lucrurile în viața mea, 
îmi treci cu vederea greşelile din 
trecut şi mă asiguri în nenumă-
rate feluri de dragostea Ta. Vreau 
să-Ți fiu şi eu un prieten bun şi să 
am mereu un loc rezervat în inima 
mea pentru Tine. Aştept cu nerăb-
dare să fiu cu Tine în eternitate, aşa 
cum ai promis: „Acolo unde sunt 
Eu [veți] fi şi voi”.1 ■  1. Ioan 14:3
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Să fii  
acolo
De Mara Hodler

Prietenii potriviți sunt 
un mare avantaj. Charles 
Spurgeon a spus odată: „Prietenia 
este una dintre cele mai dulci bucu-
rii ale vieții. Mulți ar fi căzut sub 
povara amărăciunii încercărilor lor 
dacă nu și-ar fi găsit un prieten”.

Ca să fii un astfel de prieten 
poate crezi că necesită să faci sau 
să spui în mod regulat ceva ui-
mitor. Însă eu am aflat că ceea ce 
contează cu adevărat este pur și 
simplu să fii prezent atunci când 
prietenul tău are nevoie de tine.

Sam Rayburn a fost purtător 
de cuvânt pentru Camera Repre-
zentanților a SUA timp de 17 ani. 
Într-o noapte, fiica adolescentă a 
unui prieten a murit subit și neaș-
teptat. La prima oră de dimineață, 
tatăl fetei a auzit un ciocănit în 
ușă. Era Sam Rayburn.

„Am venit să văd cu ce te pot 
ajuta”, spuse el.

Tatăl, copleșit de șoc și de durere, 

îi răspunse, „Ne-am ocupat deja de 
toate. Nu mai este nimic de făcut”.

Dl. Rayburn își puse brațul pe 
umărul prietenului său și îl între-
bă: „Pariez că nu ai mâncat nimic 
în dimineața asta”. Și se duse să 
pregătească micul dejun pentru 
întreaga familie.

„N-ar fi trebuit să iei micul de-
jun la Casa Albă?” întrebă cineva.

„Așa este”, spuse dl. Rayburn, 
„însă l-am sunat pe președinte și 
i-am spus că un prieten are nevoie 
de mine și că nu voi putea ajunge”.

Când aveam 16 ani era la mine 
în clasă un băiat tăcut pe nume Mar-
cus. În afara unor proiecte școlare la 
care am lucrat împreună nu ne-am 
vorbit mai deloc. Apoi unul dintre 
frații mai mici ai lui Marcus s-a îm-
bolnăvit grav. Nimeni nu știa dacă se 
va face bine sau dacă va muri. Toți 
cei din familia lui și cunoștințele erau 
înspăimântați. Nu am prea știut cum 
să-i fiu un prieten lui Marcus însă în 
cele din urmă mi-am luat inima în 
dinți și m-am dus la el acasă după 

școală. L-am găsit meșterind ceva în 
garaj, l-am salutat, apoi m-am așezat 
pe ceva și l-am urmărit o vreme, ceea 
ce mie mi s-a părut mult timp, meș-
terind ceva la un ceas vechi. 

Nu am vorbit prea mult și nu 
am fost sigură dacă i-am fost de prea 
mult ajutor. Mai târziu m-am sim-
țit puțin ciudat din cauza întregii 
situații și m-am bucurat că a venit 
o scurtă vacanță școlară. În prima zi 
când am revenit la școală Marcus a 
venit la mine și a deschis discuția. 
În ziua aceea am vorbit mult și de 
atunci am devenit prieteni. A fost 
suficient să fiu acolo pentru el ca 
astfel să stabilim o relație de încre-
dere și de prietenie între noi.

Mara Hodler trăiește în 
Texas și conduce o mică 
afacere de familie. Acest 
articol a fost adaptat 
după o postare de-a ei de pe 
Just1Thing,1 un site creștin 
pentru formarea caracte-
rului celor tineri. ■ 1. www.just1thing.com
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OAMENII 
DURIAN
De Alex Peterson

Ce-i face pe oameni 
să poftească un fruct 
precum durianul? De ce le 
sclipesc ochii când văd ciorchini din 
acele fructe țepoase, verzi-maronii, 
agățate la tarabele vânzătorilor? 
Cum pot trece de mirosul acela 
revoltător pe care îl emană? Ce-i 
face să se chinuie să treacă de coaja 
țepoasă ca să ajungă la ceea ce este 
în interior?

Motivul este că s-au îndrăgostit 
de ceea ce este în interior. Ei știu 
că sub exteriorul țepos, dacă treci 
de mirosul grețos, există un miez 
rafinat.

Uneori este la fel și cu oamenii, 
ca să-i iubești și să vezi posibilități-
le din alții este ca atunci când tre-
buie să ajungi la mijlocul fructului 
durian. Oamenii pot fi țepoși. Pot 
avea o coajă groasă. Prezența lor 
poate mai degrabă respinge decât 
atrage. Oamenii pot mirosi urât 
atunci când fac sau spun lucruri 
urâte, sau când păcătuiesc… așa 
cum se întâmplă cu oricine câ-
teodată. Însă toate aceste bariere 

nu fac decât să adauge un plus de 
provocare la descoperirea interi-
orului dulce a ceea ce sunt ei în 
interior.

Pentru unii durian este fruc-
tul rege. Asemenea, ființele uma-
ne sunt încoronarea creației lui 
Dumnezeu pe pământ – fiecare 
având o inimă și un suflet mai 
valoroase și mai prețioase decât 
tot ce are această lume de oferit. 
Oricine a privit cu adevărat în ini-
ma altui om a văzut că există mult 
potențial acolo. În inima omului 
este mult bine. În inima omului 
există posibilități neexplorate care 
trebuie crezute și puse în valoare.

Oricine are nevoie de prieteni 
și de familie care să-i iubească, 
care să știe că în ei există bine și 
posibilități ascunse și care să fie 
dispuși să depună efortul necesar 
pentru a ajunge la acel minunat 
centru.

 
Charles Schwab, un om de 

afaceri de succes, a spus: „Nu am 
găsit încă om, indiferent cât de sus 

pus, care să nu fi muncit mai bine 
și mai din greu când a fost apreci-
at decât când a fost criticat”.

Oricine dorește și are nevoie să 
i se confirme realizările. Un băie-
țel care se joacă cu tatăl lui spune: 
„Hai să ne jucăm. Eu arunc min-
gea și tu spus ‘Minunat!’ ”. Asta 
face cel ce încurajează pentru alții.

Tindem să devenim ceea ce 
crede despre noi persoana cea 
mai importantă din viața noastră. 
Gândește ce este cel mai bine, cre-
de ce este cel mai bine și exprimă 
ce este cel mai bine în alții. Afir-
mațiile tale te vor face mai atractiv 
pentru alții dar vor juca și un rol 
important în propria lor dezvol-
tare.

 
În calitate de creștini nu ne 

putem permite să nu-i susținem 
pe alții. Dacă nu-mi susțin fratele 
pierdem amândoi. – John Maxwell 
(n. 1947), scriitor, orator și pastor 
american care a scris mai mult de 60 
de cărți, în principal despre calitățile 
de lider. ■
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Un ghemotoc 
de iubire

B I N E C U V Â N T Ă R I L E 
B E B E L U Ș U L U I 

Copiii copiilor sunt cununa bă-
trânilor şi părinții sunt slava copii-
lor lor. – Proverbe 17:6

Iată, fiii sunt o moştenire de la 
Domnul, rodul pântecelui este o 
răsplată dată de el. – Psalmul 127:3

Sufletul este vindecat în prezen-
ța copiilor. – Proverb englezesc

Vecinul nostru, dl. 
Chen, mi-a răspuns cu entuziasm 
la „Bună dimineața” adăugând 
„Nu-i așa că este o vreme minunată 
astăzi!” Privindu-l cum se înde-
părtează zgobiu și zâmbitor, ceea 
ce eclipsa părul cărunt și ridurile, 
n-am putut să-mi stăpânesc uimi-
rea. Până de curând dl. Chen abia 
îmi răspundea la salut și nu prea 
zâmbea și nu vorbea cu nimeni. 
Bolile cronice îl marcaseră cu o 
încruntare deprimantă, umerii 
lăsați și mersul încet. Ce a adus 
această schimbare minunată?

Când i-am spus astea surorii 
mele mi-a explicat că fiica d-lui 
Chen născuse de curând. „El se 
bucură să aibă un nou nepot!” 
îmi spuse ea. Am dat din cap ui-
mită de câtă împlinire, bucurie 
și menire i-au putut aduce d-lui 
Chen un bebeluș plângăcios și 
neajutorat.

Transformarea dl. Chen mi-a 
reamintit ce bucurie și inspirație 
a fost și verișoara mea Katie pen-

tru bunica mea. Cu un an înain-
te, din cauza unui atac de cord, 
memoria, capacitatea de comu-
nicare și mobilitatea bunicii au 
avut mult de suferit. A început 
să-și petreacă zilele moțăind pe 
scaun sau privind la televizor și 
se arăta mereu dezinteresată când 
încercai să vorbești cu ea.

Apoi s-a născut Katie. Chiar și 
când Katie avea doar câteva zile 
bunica stătea cu orele aplecată 
peste pătuț, legănând-o, ascul-
tându-i gângurelile și jucându-se 
cu degețelele ei micuțe. La un an 
Katie stătea în poala bunicii și își 
împărțea jucăriile cu ea. Acum, 
că are doi ani, îi place să strângă 
mâna zbârcită a bunicii cu mânu-
ța ei grăsulie și să o tragă să mear-
gă cu ea afară la plimbare.

Condiția fizică a bunicii nu s-a 
îmbunătățit, însă Katie o face să 
zâmbească, să vorbească și chiar 
să râdă. Există ceva cu adevărat 
magic în dragostea și inocența 
copiilor și în capacitatea lor de 

a înmuia și de a înveseli inimi, 
așa cum adulții nu o pot face, 
așa cum nepotul d-lui Chen l-a 
motivat pe el și așa cum Katie a 
motivat-o pe bunica.

Elsa Sichrovsky este 
liceană. Ea și familia ei 
desfășoară activități 
misionare în Taiwan. ■

De Elsa Sichrovsky
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VIP-urile 
Există momente în viață 

când fiecare dintre noi ne 
simțim anonimi. Este un senti-
ment descurajator. Te simți doar o 
statistică – o femeie sau un bărbat, 
peste patruzeci sau sub patruzeci de 
ani, singur sau căsătorit, fizic capabil 
sau cu disabilități. Din când în când 
îți pui votul într-o urnă și te întrebi 
dacă contează. Te întrebi dacă într-o 
zi nu ai merge la lucru oare ar fi 
cineva care să observe (în afară de 
cei care întocmesc statul de plată) 
lipsa ta? Puțini sunt cei care ating 
asemenea faimă încât să se remarce 
în masa de oameni a umanității. Și 
chiar dacă o ating, faima este de 
puțin ajutor în momentele dificile 

și este de obicei trecătoare.
Adevărul este că puțini dintre noi 

ne simțim Persoane Foarte Impor-
tante (VIP-uri), cu atât mai puțin să 
fim văzuți astfel de lume în general.

Probabil tot așa s-a simțit și Na-
tanael trăind în Palestina primului 
secol, în umbra ocupației militare 
brutale. Nu ni se spune de ce stătea 
singur sub un smochin – poate că 
reflecta asupra neputinței sale de 
a schimba ceva; poate că se ruga. 
Însă prietenul lui, Filip, îl găsește și 
îi dă o veste bună – l-au găsit pe 
Mesia. Natanael acceptă să meargă 
și să se întâlnească cu Iisus. Con-
versația lor merită repetată:

Iisus a văzut pe Natanael venind 
la El și a zis despre el: „Iată cu adevă-
rat un israelit în care nu este vicleșug.” 

„De unde mă cunoști?”, I-a zis 
Natanael. 

Drept răspuns, Iisus i-a zis: 
„Te-am văzut mai înainte ca să te 
cheme Filip, când erai sub smochin.”1

Natalael este surprins să afle că 
Dumnezeu îl urmărea. Conștien-

tizarea faptului că Dumnezeu îl 
cunoaște îl inspiră să proclame că 
Iisus este Fiul lui Dumnezeu și de-
vine un ucenic entuziasmat.

Chiar și atunci când nimeni nu 
pare să se gândească la noi, Dumne-
zeu cu siguranță se gândește! El ne-a 
vegheat întreaga noastră viață, chiar și 
înainte ca noi să ne fi născut, și va con-
tinua să ne vegheze până la capăt.2 Iov, 
reflectând odată asupra acestui lucru 
în mijlocul necazului său, spuse: „N-a 
cunoscut Dumnezeu căile mele?”.3

Dumnezeu nu numai că se 
gândește la noi, dar ne și admiră: 
„Fiecare își va căpăta lauda de la 
Dumnezeu”4 și „așa se va bucura 
Dumnezeul tău de tine”.5

Pentru Dumnezeu nu sun-
tem anonimi. El ne cunoaște pe 
nume.6 Nu suntem o simplă sta-
tistică, ci o valoare.7 Tu și eu – 
VIP-urile lui Dumnezeu.

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

1. Ioan 1:47-48

2. Vezi Psalmul 139:2-3; Ieremia 1:5; 

Efeseni 1:4.

3. Iov 31:4

4. 1 Corinteni 4:5

5. Isaia 62:5

6. Vezi Ioan 10:3.

7. Vezi Luca 12:7.

Momente de liniște 
De Abi May
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Crede
M-ai dezamăgit tu vreodată? Ai eșuat tu vreodată? Ai dat greș tu 

vreodată? Da. Însă oare nu ai și învățat din greșeli, nu ai învățat cum 
să te ridici după ce ai căzut și nu ai ajuns să Mă iubești mai mult prin 
aceste perioade în care M-ai dezamăgit? Atunci tu ești un succes pentru 
Mine și ai și mai mult succes care să te aștepte înainte.

Ridică-i pe alții tot așa cum te-am ridicat și Eu pe tine; iartă-i așa 
cum te-am iertat și Eu mereu pe tine; provoacă-i să meargă mai depar-
te așa cum te-am provocat și Eu pe tine; încurajează-i așa cum te-am 
încurajat și Eu pe tine; inspiră-i cu inspirația pe care ți-am dăruit-o Eu 
ție; mângâiei cu mângâierea pe care ai primit-o de la Mine; crede în 
alții așa cum am crezut Eu în tine; iubește-i așa cum te-am iubit Eu.

Reamintește-le celor dragi ție că pot fi puternici prin credință, chiar 
și când nu se simt puternici. Pot reuși cu ajutorul Meu, chiar și atunci 
când se simt extenuați. Pot depăși situația chiar și atunci când au pier-
dut deja. Pot încerca din nou chiar și când au eșuat. Pot iubi chiar și 
când inima le este frântă. Pot zâmbi și râde chiar și printre lacrimi. Pot 
reuși chiar și când șansele sunt împotriva lor. Spune-le că crezi în ei tot 
așa cum și Eu cred în tine.

De la Iisus cu dragoste


