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N OTA  E D I TO RU LU I
secretul

Pe când scria această scrisoare către biseri‑
ca din Filipi, Pavel lâncezea într‑o închisoare 
romană și totuși, în introducerea scrisorii sale, 
nu a spus că fericirea adevărată ar avea de‑a 
face cu eliberarea sa, ci dacă creștinii au relații 
iubitoare și armonioase unii cu ceilalți. Apoi 

continuă prin a descrie cum pot ei face lucrul acesta:
„Faceți‑mi bucuria deplină și aveți o simțire, o dragoste, un suflet și 

un gând. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în 
smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din 
voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora”.1

Pavel nu spune să nu ne gândim niciodată la nevoile noastre. Chiar și 
Iisus a refuzat uneori mulțimile ca să poată petrece timp singur cu Tatăl 
Său2 sau ca să‑și instruiască cei doisprezece ucenici mai apropiați.3 Însă 
Pavel spune că trebuie să ne gândim și la alții și la nevoile lor, nu doar 
la ale noastre.

Putem găsi puterea de a face lucrul acesta prin relația noastră cu Iisus. 
Orice facem, facem pentru El.5 Dacă El este în centrul acțiunilor noas‑
tre, dacă ne concentrăm atenția asupra Lui, atunci vom fi înstare să ne 
clădim relații bune cu Dumnezeu, cu familia noastră, cu colegii noștri 
de muncă și cu alții.

În concluzie, cheia succesului în viață și în relațiile bune este să Îl 
punem pe Iisus pe primul loc și să fim așa cum dorește El să fim.

Sper ca articolele din această revistă să te inspire și să te ajute să pro‑
gresezi în acest sens.

Samuel Keating
Editor executiv

1. Filipeni 2:2-4

2. Vezi Marcu 1:35-39.

3. Vezi Matei 16:13; 17:1.

4. Vezi Coloseni 3:23.
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Aveam o zi plină. Încercam 
de zor să ajung la timp cu băieții mei 
la cursurile de informatică, dar nu 
găseam manualul unuia dintre ei și 
nici cheile de la casă. Mai mult stres 
și alergătură. În mijlocul haosului 
aud telefonul. Primisem un SMS de 
la un număr necunoscut, iar ceea ce 
conținea m‑a luat prin surprindere: 

„Nu îți pot schimba trecutul și 
nu îți pot promite un viitor desăvâr‑
șit, dar vreau să știi că te iubesc și că 
voi sta alături de tine în orice împre‑
jurare. Îți doresc o zi frumoasă!” Nu 
era semnat. 

N‑am putut să nu mă destind 
și să nu râd în sinea mea. Părea să 
fie una dintre acele „greșeli” pe care 
Iisus le aranjează uneori ca să‑mi 
distragă atenția de la grijile mele și 
să fiu mai atentă la dragostea Lui 
pentru mine. 

Un SMS 
misterios

Am răspuns: „Mulțumesc pen‑
tru încurajare, dar ați greșit numă‑
rul. Oricum, vă mulțumesc că m‑ați 
făcut să zâmbesc.”

Am auzit din nou semnalul de 
sms. „Ba nu am greșit, e pentru 
tine! Acesta e noul meu număr 
și am vrut să știi ce simt când mă 
gândesc la tine.” Am fost și mai sur‑
prinsă să văd că era o prietenă de‑a 
mea, mama unei fetițe pe care o 
învăț limba engleză. Imediat după 
ce mi‑am lăsat băieții la cursuri am 
sunat‑o să‑i mulțumesc pentru grija 
și încurajarea ei. 

Apoi ziua și‑a urmat cursul fi‑
resc, numai că eu am beneficiat de 
acel plus de inspirație. Acest inci‑
dent fericit m‑a pus pe gânduri: De 
când soțul meu a trecut la cele veș‑
nice, iar eu am rămas singură cu cei 
patru copii ai noștri, m‑am străduit 

din răsputeri să nu împovărez pe ni‑
meni cu grijile mele. Cu toate aces‑
tea, sunt mulți care n‑ar vrea să ne 
deranjeze, dar care s‑ar bucura să ne 
fie alături când avem nevoie. Cum 
de nu mi‑a trecut prin cap nici mă‑
car o secundă că acel mesaj de apre‑
ciere îmi fusese destinat mie? De 
ce îmi venea așa de greu să cred că 
Dumnezeu, a Cărui dragoste o cu‑
nosc atât de bine, voia să‑mi scoată 
oameni deosebiți în cale, care sunt 
cât se poate de fericiți să mă ajute? 

Nu am vrut ca această lecție 
să‑mi scape printre degete, așa că 
am făcut un efort să o am în ve‑
dere o vreme. Cred că mi‑a prins 
bine. 

Priscila Lipciuc lucrează 
ca misionară în Europa de 
Est de peste 20 de ani. ■

De Priscila Lipciuc
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să menţină lucrurile în mișcare, în 
timp ce alții fac recomandările, le 
iniţiază și, bineînţeles, le duc la în‑
deplinire. 

Aproape orice director și preșe‑
dinte este înconjurat de sfătuitori 
care‑l sfătuiesc despre ce să facă. Ştiai 
că și Dumnezeu lucrează tot așa? El 
își cheamă sfătuitorii cei mai înalţi 
și îngerii și îi întreabă: „Ce credeţi 
că ar trebui să facem în legătură cu 
aceasta?” Le ascultă sugestiile iar apoi 
are înţelepciunea de a hotărî ce este 
drept.2 Iar Dumnezeu nu ascultă nu‑
mai de sfătuitorii Săi cerești, de spi‑
rite și de îngeri, ci, nu uita, El ne as‑
cultă chiar și pe noi când ne rugăm. 

Dacă Dumnezeu Însuși nu 

toate ideile, să se gândească la toate 
și să se consulte doar cu el însuși. Un 
lider bun va asculta părerile celorlalţi.

În ceea ce privește planurile, ţe‑
lurile, motivarea și alte aspecte ge‑
nerale ale muncii, liderii sunt cei în 
cunoștinţă de cauză, altfel n‑ar fi 
lideri. Dar când vine vorba despre 
aspectele practice, liderii trebuie să 
asculte opiniile celor care știu mai 
multe despre acestea decât ei. Un 
lider bun va asculta sugestiile mun‑
citorilor săi, va discuta și vor ajunge 
la un consens în ceea ce privește cur‑
sul de desfășurare al activităţii, iar 
apoi îi va lăsa în pace să‑și facă trea‑
ba, monitorizând doar progresul. 
Treaba liderului este în mare parte 

Un lider bun nu este un 
șef, ci un servitor! Când 
Iisus a spus: „Oricare va vrea să 
fie mare între voi, să fie slujitorul 
vostru”,1 prin aceasta nu a încercat 
doar să‑și înveţe ucenicii ce‑i sme‑
renia. Un lider bun, pur și simplu, 
nu este un dictator! El îi ascultă pe 
angajaţii lui. Când cei din vârf nu 
comunică cu cei de sub ei, atunci 
bineînţeles că nu‑i înţeleg, nici pe 
ei și nici problemele lor. Atunci 
sunt sortiţi să aibă necazuri! 

La orice nivel s‑ar afla, liderii tre‑
buie să asculte părerile celor aflați în 
subordinea lor. Liderii au responsabi‑
litatea de a lua decizia finală, dar a fi 
lider nu înseamnă că trebuie să aibă 

LIDERUL 
ÎNȚELEPT 
ȘI CEL 
NEÎNȚELEPT

1. Matei 20:26

2. Vezi 1 Regi 22:19-22; Iov 1:6-12

3. Vezi 1 Corinteni 12:14-17.

De David Brandt Berg, adaptat 
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important, de la cel mai neînsemnat 
până la cel, aparent, mai important. 
Fiecare își are slujba lui, este nevoie 
de fiecare și toţi trebuie să lucreze 
împreună în armonie și cooperare. 

Vorbiţi împreună, discutaţi, sfă‑
tuiţi‑vă, cădeţi de acord împreună, 
decideţi, îndepliniți sarcina, căraţi 
povara, progresaţi împreună, mun‑
ciţi și bucuraţi‑vă împreună de roa‑
dele muncii voastre. Atunci vei fi un 
lider înţelept și un director bun.

 
David Brandt Berg (1919-1994) 
a fost fondatorul și liderul 
organizației The Family In-
ternational, o comunitate 
creștină de credință. ■

de ideile și de experiența altora. 
Un lider înțelept va încerca să‑i 

menţină pe toţi fericiţi, deoarece 
oamenii muncesc mai bine atunci 
când sunt fericiți, când fac ceea ce le 
place și ceea ce doresc să facă. Dacă 
vrei să ai o echipă de succes, atunci 
membrii echipei trebuie să lucreze 
împreună, să‑și asculte unul altuia 
părerile, să se sfătuiască împreună, 
să decidă împreună, iar apoi să ducă 
împreună proiectul la îndeplinire.

Asemănător cu trupul tău fizic, 
nu poţi să spui că nu ai nevoie de 
o anumită parte, oricât de mică. Ai 
nevoie de fiecare unghie, de fiecare 
celulă, precum și de fiecare organ și 
de fiecare membru.3 Fiecare om este 

ia toate deciziile în locul nostru, 
atunci cine suntem noi să luăm toa‑
te deciziile, să ne gândim la toate, 
să dăm toate ordinele și să le ducem 
pe toate la îndeplinire? Un lider nu 
poate lucra de unul singur!

Doar un novice, un lider foar‑
te tânăr, de‑abia ieșit de pe băncile 
școlii, încearcă să facă totul și să le 
spună tuturor ce să facă. Orice lider 
înţelept stimulează puterea oameni‑
lor. O pompează. Nu va încerca să 
fie el pompa, sau mânerul pompei, 
sau apa, sau găleata. El este doar 
mâna călăuzitoare care apucă mâ‑
nerul și pompează, stimulând dis‑
cuțiile inteligente pentru ca toți cei 
implicați, inclusiv el, să beneficieze 

Autoritatea cu care conduc liderii creștini nu este pute‑
rea, ci dragostea, nu este forța, ci exemplul, nu este impu‑
nerea, ci convingerea prin argumentare logică. Liderii au 
putere, însă puterea este sigură doar dacă se află în mâinile 
celor care sunt atât de smeriți încât să servească. – John 
Stott (1921-2011)

Iisus a spus în câteva ocazii „Veniți, urmați‑Mă”. Mo‑
dul Lui de operare era „faceți ce fac Eu” nu „faceți ce spun 
Eu”. Strălucirea Sa înnăscută I‑ar fi permis o etalare impre‑
sionantă a calităților Sale, dar atunci și‑ar fi lăsat ucenicii 
în urmă. El a umblat și a muncit alături de cei pe care Îi 
slujea. – Spencer W. Kimball (1895-1985)
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nu ai timp să te bucuri de ea. Trebuie 
să o înfuleci imediat ca nu cumva să 
ți‑o ia altcineva. Eu am stat o vreme 
în Tabăra Insuficienței și pot să‑ți 
spun că este foarte deprimant!

Tabăra Abundenței este total 
diferită. În Tabăra Abundenței 
toți cred că iubirea, ideile, ocazi‑
ile, imaginația, banii și resursele 
sunt nelimitate. În această tabără 
se sărbătorește mult. Oamenii se 
bucură de plăcinte peste tot. Când 
cineva găsește un magazin grozav 
de plăcinte îl recomandă tuturor 
și nu ține secret. Se face schimb de 
rețete, se îmbunătățesc și se per‑
sonalizează. Un lucru este sigur 
în Tabăra Abundenție: nimeni nu 
rămâne fără plăcintă! De fapt, ma‑
joritatea cred că plăcinta cea mai 
bună nu a fost încă creată, încă 
gustată și încă împărțită.

Ciudat că în Tabăra Insufici‑1. www.just1thing.com

ție îți rămâne una mică, nu‑i așa? Lu‑
crul acesta este bineînțeles corect în 
ceea ce privește plăcinta, dar nu este 
neapărat adevărat pentru majoritatea 
celorlalte lucruri din viață.

Există totuși tendința ca oamenii 
să creadă fie în insuficiență, fie în 
abundență.

Dacă ești în Tabăra Insuficienței 
crezi că lucruri precum dragostea, 
ideile, ocaziile, imaginația, banii și 
resursele sunt limitate. Fiecare din 
aceste lucuri este precum o plăcintă 
care este feliată și de fiecare dată când 
cineva ia o felie, rămâne mai puțin 
pentru tine. După cum poate îți ima‑
ginezi, oamenii din această tabără nu 
sunt prea darnici. Oamenii își văd de 
interesele proprii. Lor nu le este frică 
să ia o felie de plăcintă de la altcine‑
va fiindcă dacă nu lupți pentru felia 
ta s‑ar putea să nu primești niciuna. 
Dacă ești norocos să apuci una, nici 

Povestea 
celor două 
tabere

O prietenă mi-a poves-
tit că în copilăria ei, deși 
relațiile din familia ei erau strânse și 
se iubeau foarte mult, totuși corec‑
titudinea a fost mereu o problemă. 
Spre exemplu, când mama ei aducea 
acasă o plăcintă sau înghețată pentru 
desert, ea și fratele ei se certau mereu 
cine va primi bucata mai mare. 
Cearta lor pentru bucata mai mare 
de desert era atât de stresantă pentru 
mama lor încât a ajuns să țină un 
cântar pe masă și pur și simplu să le 
cântărească farfuriile cu desert ca să 
se asigure că sunt egale. Așa au pro‑
cedat mulți ani la rând în familia lor.

Asta m‑a făcut să mă gândesc la 
faptul că putem foarte ușor ajunge să 
privim viața după conceptul „plăcin‑
ta nu e nelimitată”. Dacă fratele tău 
primește o bucată mare înseamnă că 

De Mara Holder
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sunt suficiente victorii pentru toți. 
Mutarea mea în Tabăra Abundenței 
a fost o decizie excelentă!

Tu ce ai prefera? Să te alături 
unei tabere în care ești tot timpul 
la limita foametei, cu dragoste, idei, 
bani, resurse și ocazii în scădere, sau 
unei tabere cu cele mai bune ocazii, 
cele mai bune idei, cele mai bogate 
resurse și cea mai profundă dragos‑
te, suficiente pentru toată lumea? 
Fiecare dintre noi are puterea de a 
decide în ce tabără dorim să trăim.

Mara Holder a fost misionară 
în Estul Îndepărtat și în Africa 
de Est. În prezent ea trăiește în 
Texas cu soțul și copiii ei și con-
duce o mică afacere de familie. 
Acest articol a fost adaptat 
după o postare de pe Just1Thing,1 
un site creștin pentru modela-
rea caracterului tinerilor. ■

dezastre în viitorul apropiat. Când 
îi vedeam pe alții binecuvântați, mă 
gândeam de obicei că asta însemna 
că rămânea mai puțin „bine” pen‑
tru mine. Evident că pierdeam toată 
petrecerea din Tabăra Abundenței!

Când mi‑am dat seama de lucrul 
acesta mi‑am făcut imediat bagajele 
și am schimbat tabăra. Am descope‑
rit că Tabăra Abundenței era foarte 
primitoare. Ei aveau o abordare „cu 
cât mai mulți cu atât mai bine”. Am 
început să cred că ce era mai bine 
urma să vină – pentru mine, pentru 
prietenii mei și pentru toți cei din 
jurul meu. Dintr‑o dată am avut 
multe de împărțit cu alții. Nu mai 
duceam lipsă de idei, de bani, de re‑
surse, de ocazii sau de dragoste. Îmi 
era mai ușor să fiu generoasă când 
știam că nu era nevoie să îmi fac 
provizii. Îmi era ușor să sărbătoresc 
victoriile altora, fiindcă vedeam că 

Să știți: cine 
seamănă puțin, pu-

țin va secera; iar cine 
seamănă mult, mult va 

secera. 
– 2 Corinteni 9:6

enței pare să fie din ce în ce mai 
puțină plăcintă. Toți se îngrijorea‑
ză că va veni ziua ultimei îmbucă‑
turi. Atunci? Ești pe cont propriu 
și când vine vorba despre plăcinte, 
trebuie să profiți cât merge bine.

Însă în Tabăra Abundenței ni‑
meni nu se teme că se termină plă‑
cinta. Ei vin mereu cu ingrediente 
noi din care să facă plăcinte, cu im‑
provizații la variante clasice, moda‑
lități noi de transport al plăcintelor 
și modalități mai bune de a face mai 
multe. Nimeni nu se îngrijorează că 
într‑o zi se vor termina plăcintele.

Prima oară când mi‑am dat sea‑
ma de aceste două tabere am ajuns 
repede la concluzia tristă că am 
petrecut prea mult timp în Tabăra 
Insuficienței față de Tabăra Abun‑
denței. Rar mă gândisem optimis‑
tic că ce era mai bun urma să vină. 
Mai degrabă că ne așteaptă numai 
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început să râdă”.
Nu știam cum să răspund. Eu 

postasem pe Facebook o poză cu 
fiul meu dormind cu capul pe bi‑
rou, cu temele lângă el. Eu am cre‑
zut că era o poză drăguță. Fiul meu 
își pune toată energia în activitățile 
sale, dar când este obosit atunci 
este obosit. Şi atunci doarme.

Este o chestie de familie. Atât eu 
cât și frații mei știm că dacă atingem 
un anumit prag de oboseală pur și 
simplu nu mai putem. Singura so‑
luție este somnul. Fiul meu a învățat 
cumva asta de mic. Când este obo‑1. Matei 19:14

În drum spre casă, după 
o ieșire de seara cu niște prieteni, 
l‑am întrebat pe fiul meu cel mic 
dacă s‑a simțit bine.

„Oarecum”, a răspuns el. „Dar 
unii copii de la locul de joacă 
m‑au supărat”.

„Cu ce anume?” l‑am întrebat 
eu. Uneori el reacționează puternic 
la comentariile altora și de aceea 
am presupus că nu era mare lucru.

„Eric a spus că a văzut o poză 
cu mine dormind în timp ce îmi 
făceam temele, apoi Leslie a spus 
că a văzut‑o și ea și toți copiii au 

CÂND FIUL 
TĂU ESTE 
PRINS 
DORMIND

De Jewel Roque
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trebuit să recunosc în fața fiului meu 
că nu fusese vina lor; ci vina mea.

Am deschis Facebook‑ul la fo‑
tografii și i‑am arătat fiului meu, 
spunându‑i: „Zilele trecute am 
postat poza asta cu tine. Nu am 
crezut că cineva va face mișto de 
tine pe seama ei”. Apoi i‑am pro‑
mis: „Nu voi mai posta nimic cu 
tine înainte să te întreb”. Deja 
promisesem același lucru și altor 
membrii apropiați din familie, dar 
nu mă gândisem că pentru cel mic 
va conta atât de mult. Am greșit.

Ciudat că am făcut o asemenea 
greșeală. Gândindu‑mă la copilă‑
ria mea, cel mai mult m‑a afectat 
emoțional când alții își băteau joc 
de mine. Pot să‑mi amintesc vreo 
șase ocazii, chiar înainte să împli‑
nesc cinci ani, când am ajuns chiar 
să plâng din cauza asta. Momente‑
le dureroase au tendința de a rămâ‑
ne în minte și în inimă mult timp 
după ce ecoul cuvintelor s‑a stins.

Oare cât de des au avut și cu‑
vintele sau comentariile mele ace‑
lași efect ca acei copii la locul de 
joacă? Când încerc să mă concen‑

Trebuie să te agăți cumva de optimismul tău. Priveşte mereu la razele din spatele norului 
întunecat. Caută mereu binele din oameni. Încearcă să vezi lucrurile prin ochii unui copil. 
Observă minunile din lucrurile cele mai simple. Nu înceta să visezi. Crede că totul este 
posibil. – Richie Sambora (n. 1959)

Dacă aş avea ocazia să-l cresc din nou pe fiul meu atunci aş picta mai mult cu degetul 
şi aş arăta mai puțin cu degetul. Aş corecta mai puțin şi m-aş conecta mai mult. Mi-aş 
lua ochii de pe ceas şi aş privi cu ochii. Nu mi-ar păsa să ştiu atât de multe, cât să ştiu că 
îmi pasă mai mult. Aş face mai multe plimbări şi aş înălța mai multe zmeie. Nu aş mai fi 
atât de serioasă cu joaca şi m-aş juca serios. Aş alerga mai multe câmpuri şi aş admira 
mai multe stele. Aş îmbrățişa mai mult şi aş trage după mine mai puțin. Aş fi fermă mai 
rar şi aprobatoare mai mult. Aş clădi mai întâi încrederea în sine şi apoi casa. L-aş învăța 
mai puțin despre iubirea de putere şi mai mult despre puterea iubirii. – Diana Loomans

sit, chiar dacă urmează să cântăm 
„La mulți ani” la o petrecere sau să 
își termine temele, el adoarme.

Eu și soțul meu înțelegem si‑
tuația și ne adaptăm. Profesorii 
fiului meu sunt și ei în mare parte 
înțelegători dacă uneori s‑a întâm‑
plat să adoarmă cu capul pe masă. 
Eu încerc să‑l fac să meargă la cul‑
care la timp când știu că trebuie să 
se trezească de dimineață sau când 
va avea o zi lungă.

Părinții și profesorii înțeleg în 
mare parte lucrul aceasta. Însă co‑
piii de obicei nu înțeleg.

Când am postat fotografia nu 
m‑am gândit că unii părinți s‑ar 
putea să le‑o arate copiilor lor ca 
pe ceva „drăguț”, care în mintea 
copilului s‑ar putea să nu fie „dră‑
guț”, ci „prostesc”, sau „haios”, 
sau „jenant”. Motiv de a face miș‑
to de cineva.

Ceva ce am făcut fără să mă gân‑
desc l‑a rănit pe fiul meu. L‑a pre‑
zentat într‑o lumină negativă în fața 
prietenilor săi. Poate că ei au și uitat 
după câteva minute și s‑au întors la 
jocurile lor. Însă în acel moment a 

trez pe muncă și sunt întreruptă 
de multe ori, mă răstesc la copiii 
mei, spunându‑le să mă lase în 
pace ca să termin ce am de făcut. 
Sau când se ceartă între ei nu su‑
port tensiunea și le spun că nu îmi 
pasă cine a spus ce, sau a cui este 
vina, ci doar vreau să am pace.

După o reflectare atentă mi‑am 
jurat că voi privi fiecare moment 
din viață prin ochii copilului meu. 
Aceasta nu este o promisiune pe 
care pot să o fac sau să o țin, dar pot 
să încerc. Nu este o decizie pe veșni‑
cie, ci ceva ce alegi să faci clipă de 
clipă. Trebuie să încetinești ritmul. 
Să te gândești. Să te rogi. Să iubești.

Ca să reamintesc cuvintele 
unui Hristos iubitor care și‑a făcut 
timp pentru copii: „Lăsați copila‑
șii să vină la Mine” a spus Iisus „și 
nu‑I opriți, căci Împărăția ceruri‑
lor este a celor ca ei”.1

Jewel Roque a trăit timp de 
12 ani ca misionară în India. 
Acum ea lucrează în Canada 
ca scriitoare și editoare 
liber-profesionistă. ■
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Am un vecin care este 
meșter foarte bun. Cu ceva 
timp în urmă ne‑a făcut ceva repa‑
rații prin casă dar a fost tot timpul 
foarte morocănos și prost dispus. 
Când am încercat să‑l ajut sau să‑i 
dau vreo sugestie, îmi răspundea 
frustrat.

Când a terminat ce era de făcut 
am fost ușurată că nu mai trebuia 
să‑l văd pentru o vreme. Dar a venit 
Crăciunul și l‑am invitat să‑l petrea‑
că cu noi, deoarece familia lui trăia 
departe. Eram oarecum mândră de 
mine că îi răspundeam cu bunătate 
la grosolănia lui. În seara de Crăciun 
părea fericit și nu își amintea de 
conflictul dintre noi, dar câteva zile 
mai târziu, când l‑am revăzut, mi‑a 
spus: „M‑ai învățat o lecție”. Aha! 
M‑am gândit eu, dar în loc ca să își 
ceară scuze, el a spus: „M‑ai învățat 
că ar trebui să mă apreciez mai mult, 
așa cum mă apreciezi tu!”.

cile, iar situația va începe să se îm‑
bunătățească de la o zi la alta.

După aceasta am început să‑l 
complimentez pe vecinul meu ori 
de câte ori îl vedeam sau când îi 
ceream ajutorul pe lângă casă, 
ceea ce se întâmpla destul de des. 
Am început să fac același lucru cu 
toți cei cu care intram în contact 
și, spre surprinderea meu, funcți‑
ona cu adevărat.

Haideți să aflăm prin ce trec al‑
ții, să mergem o vreme în papucii 
lor înainte ca să‑i judecăm și să în‑
cercăm să ne concentrăm atenția 
asupra calităților lor! Viața ar fi cu 
mult mai bună dacă am încerca 
să ne înțelegem mai bine unul pe 
celălalt! Bunătatea aduce bunătate 
și dragostea nu dă greș niciodată!1

Rosane Pereira este profe-
soară de engleză și scriitoa-
re în Rio de Janeiro, Brazilia, 
și membră în organizația The 
Family International. ■

CUM SĂ 
CLĂDEȘTI RELAȚII 
BUNE 
LA LOCUL 
DE MUNCĂ

1. Vezi 1 Corinteni 13:8.

Mai târziu, când m‑am rugat 
despre această situație, Iisus mi‑a 
arătat că nu am avut motivația 
corectă când m‑am găndit să fiu 
bună ca să îl învăț pe vecinul meu 
o lecție. Apoi mi‑am dat seama 
că indiferent de intențiile mele, 
Dumnezeu le‑a folosit spre bine. 
Vecinul nostru este prețios și ar 
trebui să se simtă iubit și apreciat.

Am citit că în filozofia japoneză 
există două secrete ca să te bucuri 
de viață și să îți îmbunătățești re‑
lațiile cu rudele sau cu colegii de 
muncă.

Primul este să fii recunoscător 
pentru tot ce se întâmplă, fie că 
este bun sau rău. Concentrează‑te 
pe ce este bine ca să îți creezi amin‑
tiri bune pe care nu le poți uita. 
Poți chiar să Îl implici pe Dumne‑
zeu în situație aducându‑I slavă.

Al doilea ar fi că atunci când ești 
în conflict cu cineva să găsești ceva 
ce merită lăudat la el/ea. Continuă 
să faci lucrul acesta și să eviți criti‑

De Rosane Pereira
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Este al 20-lea an de 
când trăiesc și muncesc 
în fosta Iugoslavie. Am mai 
locuit aici în 1980, chiar imediat 
după moartea președintelui Tito. 
Pozele lui erau încă atârnate peste 
tot și deși țara trecea printr‑o 
perioadă mai dificilă de criză eco‑
nomică se pare că nimeni nu punea 
la îndoială unitatea Iugoslaviei. 
Trăind aici atât „înainte” cât și 
„după” pot spune că sunt încă 
uimită de faptul că niște războaie 
civile brutale și sângeroase au dus 
la formarea a șapte țări diferite.

Dar am aflat că și multora 
dintre oamenii care au trăit aces‑
te evenimente le este greu să în‑
țeleagă. Este ca și cum ar fi trăit 
un vis urât, un coșmar de ură și 
de durere.

Am auzit multe comentarii de 
genul: „Nu știm ce s‑a întâmplat 
și nu înțelegem cum de am ajuns 

dușmani cu oamenii care ne erau 
vecini, sau chiar rude”.

Din fericire, deși nu toată lu‑
mea a iertat și a uitat, cred că 
acum se gândesc de două ori îna‑
inte să se implice într‑un alt răz‑
boi. Au plătit prețul și, în multe 
feluri, încă îl mai plătesc.

De‑a lungul anilor, noi, cei de la 
Per un Mondo Migliore, am ajutat 
oamenii să clădească poduri de îm‑
păcare, iar prin acest proces m‑am 
ajutat și pe mine. Am fost privile‑
giată să observ puțin situația com‑
plexă a războiului vis‑a‑vis de pace.

Am văzut nebunia războiului și 
durerile și cicatricile pe care le lasă 
chiar și după zeci de ani.

Am simțit durerea despărțirii.
Am fost convinsă încă o dată 

de necesitatea și de frumusețea 
unității: ce lucru prețios este, câtă 
putere dăruiește și în ce stare jal‑
nică ajungem dacă nu o apreciem, 
ca în final să o pierdem de tot.

Am învățat că lucrurile mici, 

O lecție 
dureroasă

dacă nu sunt rezolvate, pot crea 
probleme mari.

Am înțeles cât de periculos este 
să devenim prea familiari cu binecu‑
vântările noastre, cu binele pe care îl 
avem, să le luăm ca de la sine, ca la 
urmă să fim dispuși prea ușor de a 
le schimba cu niște promisiuni false.

Am văzut ce vindecare poate 
aduce iertarea și cât de importantă 
este credința și încrederea compa‑
rativ cu disperarea.

Am fost uimită de curajul, de vi‑
tejia și de altruismul pe care unii oa‑
meni îl pot arăta în situații extreme.

Mi‑am amintit de un citat atri‑
buit Maicii Tereza: „Ce poți face 
ca să promovezi pacea în lume? 
Du‑te acasă și iubește‑ți familia”. 
Dacă nu este pace înseamnă că ai 
uitat că noi aparținem unul altuia.

Anna Perlini este cofondatoa-
re a organizației umanitare 
Per un Mondo Migliore,1 acti-
vă în Balcani din 1995. ■1. http://www.perunmondomigliore.org

By Anna Perlini
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ambițios și responsabil. Noi îl reco-
mandăm pe Iuda Iscariot să vă fie 
director și mâna dreaptă în firmă.

Oare este corect așa? am gândit 
eu ironic și mi‑am dat seama că 
evaluări similare pot fi făcute și 
pentru alte personaje din Biblie:

Privește la cel care trebuia să‑i 
scoată pe evrei din sclavia Egiptu‑
lui și să‑i conducă spre Țara Făgă‑
duinței! Moise a crescut la curtea 
faraonului, cu toate avantajele pe 
care banii și educația le pot aduce, 
ca apoi să dea cu piciorul la toate, 
să ajungă un fugar și un păstor în 
deșert, unde a trăit până la vârsta 
de 80 de ani – evident un îmbă‑
trânit.

Apoi este David, cel mai tânăr 
dintr‑o familie numeroasă – ceea 
ce nu este considerat un început 
prea grozav. Chiar și după ce a 
fost uns de profetul Samuel ca ur‑
mător rege al Israelului, el s‑a dus 
înapoi la slujba lui de păstor de oi 
–oarecum un declin.2 În următo‑

de activitate pe care doriți să o des-
fășurați… Vă recomandăm să vă 
continuați căutările pentru perso-
nal cu experiență în conducere și cu 
capacități dovedite.

Simon Petru este instabil emoți-
onal și se cam lasă condus de accesele 
de furie. Andrei nu are absolut nicio 
calitate de lider. Cei doi frați, Ia-
cov și Ioan… pun interesele lor mai 
presus de loialitatea față de firmă. 
Toma a dat dovadă de scepticism, 
ceea ce poate scădea moralul. Consi-
derăm că este de datoria noastră să 
vă aducem la cunoștință că Matei 
este pe lista neagră a Biroului pen-
tru Afaceri mai bune al Marelui 
Ierusalim. Iacov, fiul lui Alfeu, și 
Tadeu au cu sigurnață orientări ra-
dicale și au obținut un scor ridicat 
pe scara depresiei maniace. 

Există însă un candidat care 
arată mult potențial. Are calități, 
este descurcăreț, se întreține bine cu 
oamenii, are o minte afaceristă as-
cuțită și are legături cu oameni în 
poziții înalte. Este foarte motivat, 

„Cum să antrenezi lideri 
și să făurești discipoli”,1 citează un 
raport imaginar pe care l‑ar primi 
Iisus de la firma de consultanță 
Jordan Management din Ierusalim, 
dacă ar fi cerut o evaluare a celor 
doisprezeci apostoli ai Săi.

Stimate domnule,
Vă mulțumim că ați depus 

CV-urile celor doisprezece candidați 
în posturi de conducere în firma 
d-voastră nou înființată.

Părerea noastră este că majori-
tatea dintre ei nu au pregătirea și 
aptitudinile necesare pentru tipul 

CEL MAI PUȚIN 
PROBABIL DE 

REUȘITĂ
De Scott MacGregor 

1. © 1994 de Centrul Billy Graham 

Institutul de evanghelizare

2. Vezi 1 Samuel 16.

3. Vezi 1 Samuel 17.

4. Vezi 1 Samuel 22.

5. Vezi 2 Samuel 3:1.

6. Vezi 2 Samuel 15-18.

7. Vezi 1 Regi 3.

8. Vezi 1 Regi 11.

9. Proverbe 16:3
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rul capitol vedem că este promo‑
vat ca băiat la livrări de mâncare 
de prânz, iar apoi se luptă cu un 
uriaș de aproape 3m înălțime, 
înarmat până în dinți. David ale‑
ge să tragă în el cu pietre și are o 
aruncare norocoasă.3 Apoi ajunge 
un proscris, conduce cea mai mare 
bandă din țară4 ca apoi să vândă 
serviciile bandei ca mercenari unei 
țări vecine agresive. Când asta nu a 
mai mers, a stârnit un război civil 
în propria țară.5

Timpul trece și în final David 
ajunge rege, dar apoi unul dintre 
fii lui îl detronează, iar el trebuie 
să fugă iepurește din capitală până 
când nepotul lui îi vine în ajutor.6

Moștenitorul lui David, So‑
lomon, mărturisește că nu se pri‑
cepe să vorbească în fața oameni‑
lor pe care trebuie să îi conducă.7 
Dumnezeu îi ia slăbiciunile și îi dă 
lui Solomon înțelepciune, ceea ce 
îl ajută să conducă țara dar se pare 
că nu îl prea ajută în viața de fami‑
lie. Solomon ajunge să aibă 1000 

de soții și concubine și devine atât 
de preocupat să le facă fericite în‑
cât țara începe să decadă.8

Imaginează‑ți ce ar putea spu‑
ne evaluatorii despre acești oa‑
meni. Probabil ceva de genul:

Moise: „Prea bătrân să mai fie 
de vreun folos în cariera sa. Inițial 
a avut mult potențial, dar s‑a im‑
plicat în activități criminale – să 
fie oare o severă criză a vârstei de 
mijloc? – și a fugit din oraș. A pe‑
trecut 40 de ani în afacerea soției 
dar nu a prea arătat abilități de 
lider. Noi recomandăm pe cineva 
mai tânăr.”

David: „Un puști cu atitudine. 
Pune mai mult efort în muzica lui 
decât în carieră. A fost deja lider 
de bandă, trădător și mercenar. 
Noi recomandăm pe cineva mai 
stabil.”

Solomon: „Tânăr și fără expe‑
riență. Nu se pricepe să comunice 
și arată o slăbiciune pentru un trai 
nebunatic. Are tendința să chel‑
tuiască prea mult și să epuizeze 

resursele în proiecte grandioase 
de construcție. Noi recomandăm 
pe cineva cu mai puține înclina‑
ții spre proiecte vanitoase și cu un 
mai bun autocontrol.”

Deci, iată! Apostolii nu erau 
singurii cu șanse mici de succes. Şi 
totuși toți apostolii cu expecția lui 
Iuda au avut un succes răsunător, 
iar preferatul consultanților ma‑
nageriali – Iuda – a sfârșit o deza‑
măgire amară.

Deci, ce ne spune asta? Ei bine, 
unu la mână, este încurajator să 
știm că cei care vor avea în final 
un mare succes nu sunt neapărat 
cei la care ne gândim noi. Iar pen‑
tru aceia dintre noi care dorim să 
avem succes în proiectele noastre, 
Cuvântul lui Dumnezeu ne dă 
secretul: „Încredințează‑ți lucră‑
rile în mâna Domnului și îți vor 
izbuti planurile”.9

Scott MacGregor este scri-
itor și comentator și tră-
iește în Canada. ■
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Necesită efort ca să 
asculți cu adevăr at. 
Observă calitățile oamenilor cu care 
îți place să vorbești, cei care știu să 
asculte. Ei își arată interesul prin 
privire, prin postură și prin modul 
cum reacționează. Este un fel de sen‑
timent care pus în cuvinte ar spune: 
Îmi place să te ascult. Tu ești important 
pentru mine. Liniștea și răbdarea lor 
îți spun: Nu te grăbi. Nu am nimic 
mai important de făcut pe moment 
decât să te ascult pe tine.

Ascultându‑i pe oameni este o mo‑
dalitate de a împlini mai bine „legea 
lui Hristos”, pe care Biblia a rezumat‑o 
cu cuvintele „Să iubești pe aproapele 
tău ca pe tine însuți”.1 Ascultându‑i pe 
ceilalți putem să‑i înțelegem mai bine 
și astfel facem munca lui Dumnezeu 
prin dragostea lui Dumnezeu.

Învață de la Iisus. Când îți prezinți 

problemele tale Lui prin rugăciune, 
oare El te ascultă doar un moment și 
apoi te întrerupe? Rareori. El este me‑
reu prezent, mereu disponibil și me‑
reu dispus să te asculte – să‑ți asculte 
partea ta din poveste. El se coboară la 
nivelul tău. El îți ascultă cu atenție cu‑
vintele, dar aude și plânsetele înăbuși‑
te ale inimii tale. Ştii că El te înțelege.

Iisus se uită la motivele tale, nu 
la greșelile sau încurcăturile pe care 
poate că le‑ai creat. El nu este nicio‑
dată aspru sau acuzator. El dăruiește 
întotdeauna milă, speranță și iertare. 
Indiferent cât de mult te‑ai îndepăr‑
tat, El continuă să te iubească.

Ascultă – ascultă cu adevărat – și 
vei arăta dragoste. Vei arăta nu doar 
dragostea ta, ci și dragostea Dom‑
nului, care este necondiționată, ne‑
pieritoare și perfectă din orice punct 
de vedere. Lasă‑L pe Iisus să se ara‑
te prin tine și încearcă să asculți cu 
tot atâta iubire precum o face El și 

FII UN BUN 
ASCULTĂTOR

1. Galateni 5:14; Matei 22:37-39

atunci nu îți va fi greu să le câștigi 
inimile pentru El.

Ascultarea are și acest efect secun‑
dar important: Odată ce ai demon‑
strat că ești un bun ascultător ceilalți 
vor fi mai interesați și mai receptivi 
la ceea ce ai tu de spus atunci când 
îți vine rândul tău să vorbești. Vor fi 
mai puțin defensivi și mai deschiși la 
idei și puncte de vedere noi și vor fi 
și ei mai înțelegători.

Ascultarea este un talent ce poate 
fi cultivat. Începe cu o dorință since‑
ră de a‑i înțelege pe ceilalți pentru a‑i 
putea iubi și ajuta mai bine. Cere‑I 
lui Iisus darul empatiei, apoi cere‑I 
să te ajute să înveți cum să îl folosești 
să‑i ajuți și să‑i călăuzești cu iubire și 
pe alții spre împărăția Lui cerească.

Shannon Shayler și Keith 
Phillips, One Heart at a Time 
[Inimă cu inimă], (Aurora 
Production, 2010), adaptat. ■

Shannon Shayler și Keith Phillips, adaptat
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Micul bufet de la firma 
noastră era animat de 
poveștile oamenilor. 
Colegii mei stăteau în grupuri și 
camera zumzăia de conversațiile 
lor. În acea dimineață nu mă prea 
simțeam înstare să socializez și 
m‑am așezat singură. Priveam pe 
fereastră gândindu‑mă la pierde‑
rea mea recentă, la dificultățile 
din relațiile mele cu colegii și la o 
supărătoare problemă de sănătate și 
mă întrebam când voi ajunge oare 
la proverbialul sfârșit al tunelului 
ca să văd și eu din nou soarele.

Sorbind din cafea am privit 
în jur și am observat că parcă fi‑
ecare avea ceva de povestit. Parcă 
toți se bucurau să‑și spună partea, 
dar puțini erau cei care ascultau. 
M‑am gândit că mi‑ar prinde bine 
să am un prieten care se pricepe să 
asculte și care ar putea să mă ajute 
să‑mi fac ordine în gândurile mele 

tulburi. Atunci mi‑a venit ideea. 
În loc să aștept să apară acel prie‑
ten, poate ar trebui să încerc să fiu 
eu un astfel de prieten pentru alții 
și pentru că eram la început de an 
aș putea să trec asta pe lista mea 
de rezoluții.

Concentrându‑mă acum să‑mi 
îmbunătățesc calitățile de ascultă‑
tor m‑am uitat și la cum ascult de 
Dumnezeu. Mi‑am dat seama, bi‑
neînțeles, că mai este loc de îmbu‑
nătățiri și că trebuie să‑mi dezvolt 
simțul de a prinde instrucțiunile 
Sale divine. Dacă aș fi sinceră cu 
mine însămi aș spune că în ulti‑
ma vreme mai mult am vorbit în 
rugăciunile mele și mai puțin am 
ascultat.

Există atât de multe de învățat 
despre această calitate de ascultă‑
tor, însă primul pas este să te de‑
cizi să fii un bun ascultător pentru 
alții așa cum ai vrea să fie ei pen‑
tru tine. Odată ce am făcut primii 

1. Luca 6:38

VORBEȘTI sau ASCULȚI
De Iris Richard

pași, chiar micuți, am observat că 
relația mea cu colegii și cu priete‑
nii s‑a îmbunătățit.

Iar Dumnezeu m‑a condus și 
pe mine la „ascultătorul” meu per‑
sonal care, concentrându‑și aten‑
ția doar asupra mea, a reușit să mă 
ajute să‑mi fac ordine în gânduri 
și să simt că cineva mă înțelege. 
„Dați și vi se va da”.1

Iris Richard este consilieră 
în Kenya, unde este activă 
în comunitate și în muncă 
voluntară din 1995. ■

Dragă Iisus, în Apocalipsa 
3:20 ai spus: „Iată Eu stau la 
uşă şi bat. Dacă aude cineva 
glasul Meu şi deschide uşa, voi 
intra la el”. Te aud şi Te doresc 
în viața mea. Te rog să intri şi 
să îmi dai darul Tău gratuit al 
prezenței Tale cu mine pentru 
totdeauna.
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Prin exemplul Meu, Eu te învăț cum să ai dragos‑
te. Pentru fiecare mare miracol ce împlinesc pentru 
tine și pentru toți cei care Mă iubesc fac și nenu‑
mărate lucruri mărunte pe care abia dacă le observi. 
Aceste manifestări consecvente ale grijii Mele, ale iu‑
birii Mele necondiționate, atingerile Mele zilnice de 
speranță, de tărie, de milă și de iertare demonstrează 
continuu iubirea Mea pentru tine. Aceste nenumă‑
rate lucruri mici pe care le fac pentru tine îți conso‑
lidează liniștea sufletească și credința. Aceste lucruri 
îți întăresc convingerea din inimă că Eu sunt real și 
activ în viața ta și că așa voi fi mereu.

De la Iisus cu dragoste

Când ești dispus să încurajezi inimile altora, 
atunci continui munca Mea pe pământ. Eu am 
considerat importante multe din lucrurile pe care 
oamenii le considerau de mai puțină valoare. Eu 
am sprijinit și am încurajat oameni considerați cei 
din urmă în societatea zilelor Mele, iar dragostea 
Mea a transformat mici eforturi sau manifestări de 
credință în miracole care au și acum impact în ini‑
mile oamenilor. Acele câteva cuvinte de speranță, de 
recunoștință și de încurajare pe care le plantezi în 
inimile altora se vor împleti în armonie cu Duhul 
Meu și vor crea o simfonie de bucurie care se va pro‑
paga până la inimile multor altor oameni.

MICI CUVINTE  
DE ÎNCURAJARE 

În același timp, tu demonstrezi că ești uce‑
nicul Meu prin dragostea pe care o arăți altora. 
Cum o arăți? Lăsând ca dragostea și încurajă‑
rile Mele să se arate zilnic prin tine către cei pe 
care ți‑i aduc în cale.


