
CAPITOLUL 1
Meditaţi!

„Mai departe, fraţilor, câte sunt adevărate,
câte sunt de cinste, câte sunt drepte, câte
sunt curate, câte sunt vrednice de iubit, câte
sunt cu nume bun, orice virtute şi orice
laudă, la acestea să vă fie gândul.“

Filipeni 4, 8

ÎN OPINIA MEA, versetul 4, 8 din Epistola către Fili peni
e unul dintre cele mai importante din în treaga Biblie. Gân -
durile, chestiunile la care vă gândiţi au o pondere mai mare
decât orice alt lucru din viaţă. Sala riul, casa şi ceea ce veţi
face în viaţă ţin, toate, de mentalitatea dumneavoastră.

Ceea ce faceţi azi e rezultatul lucrurilor pe care le-aţi
gândit ieri. Ceea ce veţi face mâine e rezultatul lucrurilor
pe care le gândiţi azi. În cadrul unei conferinţe pe care am
susţinut-o la un moment dat, un pastor a luat cuvântul şi
mi-a spus: „Cred că pot clădi o biserică în care să încapă în
medie 200 de enoriaşi. Ce părere aveţi?“ I-am răspuns:
„Sunt sigur că puteţi con strui o biserică de o asemenea
dimensiune.“ Un alt pastor, fără să ridice mâna, a rostit
din senin: „Eu cred că pot clădi o biserică în care să încapă



500 de enoriaşi. Ce părere aveţi?“ I-am răspuns şi lui: „Sunt
sigur că puteţi construi şi dumneavoastră o astfel de bise-
rică.“ Primul pastor s-a ridicat în picioare şi a ripostat:
„Nu mi se pare corect! Ce vă face să credeţi că dumnealui
poate construi o biserică mai mare decât cea pe care vreau
s-o fac eu, când nici măcar nu ştiţi de ce e în stare şi ce abi-
lităţi are?“

Auzindu-l pe al doilea pastor că protestează, i-am răs-
puns: „Nu contează care dintre dumneavoastră e mai

capabil. Succesul bisericii o
să de pindă în special de ceea
ce credeţi că puteţi face. Dacă
vă credeţi în stare, o să fiţi în
stare. De credeţi că existaţi,
existaţi.“

Nimeni n-a rostit vreodată un adevăr mai mare decât
acest proverb biblic: „Căci el este ca unul care-şi face so -
cotelile în suflet.“ (Pildele lui Solomon 23, 7) Cu toţii am
întâlnit oameni care nu ştiu să poarte o conversaţie, oameni
despre care obişnuim să zicem că „spun ceea ce gândesc“.
Acest lucru e valabil pentru fiecare dintre noi: chiar dacă
nu ne exprimăm imediat adevăratele reacţii, ele tot vor ieşi
la iveală, mai devreme sau mai târziu, dacă ne concentrăm
întruna asupra lor. La un moment dat, tot ajungem să dăm
glas lucrurilor care ne acaparează mintea şi gândirea.

Să luăm exemplul tatălui meu. În viaţa lui, s-a remarcat 
ca lider bisericesc, pastor, episcop şi preşedinte al insti -
tuţiei Circleville Bible College. Performanţele lui au fost
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La un moment dat, 
tot ajungem să dăm glas

lucrurilor care ne acaparează
mintea și gândirea.



înlesnite, printre altele, de abilitatea sa de a studia şi de a se
concentra asupra temelor de interes bisericesc. Graţie
inte resului său susţinut vreme de zeci de ani, pentru acest
domeniu, de fiecare dată când vorbeşte, tatăl meu dă glas
câte unui principiu de creştere religioasă. Personalitatea 
îi reflectă mentalitatea.

Există o vorbă care spune astfel: „Ai grijă ce-ţi do reşti, că
s-ar putea să se împlinească.“ Aveţi grijă ce gândiţi, pentru
că gândurile vă vor influenţa în mare măsură personali -
tatea.

Nucleul activităţii mele de consiliere este dorinţa oa me -
nilor de a-şi schimba vieţile. Îmi place să le împărtăşesc
oamenilor o formulă simplă ce presupune două etape şi
are menirea de a-i ajuta să se schimbe.

Mai întâi, îi rog să citească versetul 5, 17 din Epistola a doua
către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel: „Deci, dacă este
cineva în Hristos, este făptură nouă; cele vechi au trecut,
iată toate s-au făcut noi.“ Naşte rea nouă, prin care, aşa
cum a spus Hristos, trebuie să trecem cu toţii, pentru a ne
asigura că ajungem în Rai, nu numai că ne hotărăşte desti-
nul veşnic, dar ne schimbă, totodată, şi viaţa prezentă.
Prin iertarea pă ca telor, scăpăm de multe suferinţe şi gre-
şeli din trecut. Dragostea, bucuria şi pacea pe care i le
dăruieşte Iisus cuiva care devine, în totalitate, copilul Lui
marchează o schimbare în viaţa oricărui individ.

Cu toate acestea, cunosc mulţi creştini care încă trebuie să
facă schimbări radicale în vieţile lor, personale, de zi cu zi.
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Pentru a ajunge aşa cum vă doriţi, al doilea lucru pe care
trebuie să-l faceţi e să vă schimbaţi mentalitatea. Schim -
bându-vă modul de gândire, puteţi, efectiv, să aveţi o viaţă
diferită. Dacă doriţi să faceţi o „curăţenie de primăvară“
prin gândurile dumneavoastră, vă su gerez să aveţi în
vedere următoarele aspecte:

1. În ce mediu vreţi să trăiţi?

Fiecare dintre noi e produsul anturajului. Nu întâmplător
oamenii negativi sfârşesc adesea în aceeaşi gos po dărie.
Doi oameni care trăiesc în aceeaşi ţară, sub aceleaşi legi şi
care se bucură de aceleaşi privilegii pot totuşi să-şi cultive
valori diferite şi să aibă priorităţi şi stiluri de viaţă total
deosebite. De ce? Pentru că provin din medii, în special
familiale, extrem de diferite. Men talitatea lor reflectă
mediul de provenienţă. 

2. Ce faceţi în timpul liber?

Modul în care vă petreceţi timpul liber influenţează în
mare măsură modul în care gândiţi. Fără doar şi poate,
Satana îi atrage pe oameni în ispită în timpul lor liber.
Pentru a ne asigura că ne petrecem timpul liber într-un
mod cât se poate de valoros, trebuie să fim echilibraţi şi să
avem scopuri clare.

Părinţii mei s-au arătat mereu foarte preocupaţi de ceea ce
făceam noi, copiii, în timpul nostru liber. S-au asigurat că
eu, sora şi fratele meu aveam destule jocuri acasă, astfel
încât prietenii noştri să vină să se joace acolo cu noi.
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Mulţumită acestui fapt, tata şi mama au putut să moni -
torizeze activităţile şi relaţiile noastre. O să le fiu veşnic
recu noscător că m-au încurajat să petrec câte o jumătate
de oră în fiecare zi citind Biblia şi alte scrieri creştine.
Părinţii mei au înţeles cât de important era ca, în timpul
meu liber, să am preocupări care aveau să mă ajute să gân-
desc corect. 

3. Cine sunt cei mai apropiaţi prieteni 
ai dumneavoastră?

Oamenii cu care vă anturaţi vă influenţează în mare
măsură mentalitatea. Unul dintre beneficiile de care are
parte un om credincios care merge la biserică e că se
bucură de încurajările primite de la ceilalţi credincioşi de
acolo. Cunoscându-i pe prietenii unui om, putem să ne
dăm seama cum este el de fapt. În general, influenţa
socială (exercitată de grup, prieteni, colegi) îşi lasă cel
mai puternic amprenta asupra vieţii unui individ.

Sintetizând, ca să vă schimbaţi viaţa, trebuie să vă schim-
baţi mentalitatea. Pentru a vă schimba mentalitatea, tre-
buie să vă schimbaţi mediul de viaţă, anturajul şi modul 
în care vă petreceţi timpul liber. Țineţi cont de versetul 
4, 8 din Epistola către Filipeni — este un sfat foarte bun în
ceea ce priveşte mentalitatea. Ar fi bine să vă amintiţi de
acest verset atunci când vă faceţi prieteni noi, când desfă-
şuraţi activităţi în timpul liber şi când vă schimbaţi mediul
de viaţă.
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CAPITOLUL 2
Cine a găurit acoperişul?

UNA DINTRE PILDELE MELE biblice preferate e narată
în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, versetele 1-12. Iisus
tocmai încheiase pelerinajul la sinagogi şi se întorsese în
Capernaum. Vestea revenirii sale şi a faptului că se aciu-
iase într-o casă din preajmă a ajuns repede la urechile
oamenilor. Mulţimea s-a înfiinţat degrabă la el, iar în
curând casa s-a umplut până la refuz cu oameni dornici
să-I asculte spusele.

Printre cei nerăbdători să dea ochii cu Iisus se aflau şi
patru indivizi care-l aduseseră cu ei, pe o targă, pe un prie-
ten care avea un handicap fizic. Văzând cât de mulţi
oameni se adunaseră acolo, cei patru s-au căţărat pe aco-
periş şi au făcut o gaură în el, pentru a-l coborî pe acolo pe
prietenul lor, să-l vadă Iisus. 

Cei patru bărbaţi au făcut un lucru extraordinar. De fie-
care dată când îmi amintesc de această pildă, mă întreb:
„Ce fel de oameni ar face o gaură în acoperiş?“ Permi teţi-mi



să înşirui, în rândurile următoare, câteva caracteristici ale
bărbaţilor cu pricina.

1. Grija pentru ceilalţi oameni.

Bărbaţii aceia n-au fost egoişti. Ducându-l pe prietenul lor
bolnav în faţa lui Iisus, cei patru au renunţat la posibilita-
tea de a fi ei înşişi binecuvântaţi, la fel ca ceilalţi. De dragul
prietenului lor, au renunţat la posibilitatea de a se pre-
zenta, în scop personal, în faţa lui Iisus. Le păsa suficient
de mult de cel bolnav, cât să-şi asume o asemenea pierdere.
Frumuseţea preocupării sincere pentru o altă persoană
constă în disponibilitatea cu care te implici în problema ei,
fără să ceri ceva în schimb.

2. Spiritul de cooperare.

A fost nevoie de toţi patru pentru a-şi aduce prietenul în
faţa lui Iisus. Fiecare bărbat a fost conştient de im portanţa
contri buţiei celuilalt. Și au reuşit
numai pentru că fiecare dintre ei 
a ţinut de câte un capăt al tărgii. 
Cu siguranţă că demersul lor ar fi
eşuat, dacă unul ar fi decis să-şi
vadă de interesele proprii. 

Acest adevăr transpare din pilda ce ilustrează lupta dusă
de poporul lui Israel împotriva amalechiţilor din pustie
(Exodul, 17). În momentul în care Moise, conducătorul
lor, şi-a întins braţele către cer, israeliţii au înaintat,
îndreptându-se către victorie. Când pe Moise au început
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să ne unim forțele, căci
cooperarea ne va duce, 
în timp, la victorie.



să-l doară braţele aşa de tare, că a fost nevoit să le lase-n
jos, pe lângă corp, amalechiţii au dat să avanseze. Aaron şi
Hur şi-au dat seama că, dacă voiau să învingă, trebuiau să
coopereze cu Moise. Dovedind spirit de echipă, cei doi
l-au prins pe conducător de mâini, i le-au ridicat spre cer
şi le-au ţinut aşa până când au cunoscut victoria. 

Cât am avea de câştigat, dacă am conştientiza cu toţii că
avem nevoie unul de celălalt! Prima dată, trebuie să ne
unim forţele, căci cooperarea ne va duce, în timp, la vic-
torie.

3. Convingerea nestrămutată că Iisus deţine
toate răspunsurile.

Pentru că au fost convinşi că numai Iisus îl putea ajuta pe
prietenul lor, cei patru bărbaţi au dat dovadă de îndrăz-
neală şi de hotărâre. Ei ar fi putut, la fel de bine, să-şi zică:
„E prea greu“ sau: „Sunt prea mulţi oa meni“ sau: „Am
ratat ocazia.“ După aceea, descurajaţi, ar fi putut pleca
acasă, ratând înfăptuirea unui miracol. Numai că ei nu
s-au dat bătuţi!

Când James J. Corbett, fost campion la categoria grea, 
a fost întrebat ce eforturi a trebuit să depună pentru 
a ajunge în vârful clasamentului, acesta a răspuns: „A tre-
buit să mai lupt o rundă.“ Apoi a adăugat: „Când nu-ţi mai
simţi picioarele şi abia mai ai putere să te îndrepţi spre
mijlocul ringului, trebuie să mai lupţi o rundă!“ Mulţu -
mită hotărârii de care au dat dovadă, cei patru bărbaţi
şi-au salvat prietenul.
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4. Lămurirea priorităţilor.

Cei patru bărbaţi au ştiut că cel mai important lucru din
lume, în acel moment, era să-l ducă pe prietenul lor în
faţa lui Iisus. Prin urmare, s-au căţărat pe aco periş. Evi -
dent c-au fost bântuiţi de gânduri precum: „Prin fapta
noastră, o să-I tulburăm cuvântarea“, „N-am mai făcut
niciodată aşa ceva“, „Ce vor crede oamenii?“ Totuşi ei
n-au renunţat — nu puteau renunţa. De ce? Pentru că
frica de a proceda diferit faţă de restul lumii era insigni-
fiantă, în comparaţie cu sarcina lor.

Îi mulţumesc Domnului că a lăsat pe lume oameni dispuşi
să facă găuri în acoperişuri. Aceşti oameni sunt pacifişti,
depăşesc obstacole şi înfăptuiesc miracole. Sunt diferiţi
prin determinarea lor. Sunt criticaţi fiindcă se preocupă
de nevoile altora. Dar, mai presus de orice, sunt cei care-şi
duc semenii în faţa lui Iisus.
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CAPITOLUL 3
Cine a reparat acoperişul?

DUPĂ CE IISUS L-A ATINS pe ologul din Caper naum,
lumea din jur a devenit, cu siguranţă, extaziată. Bol navul 
a fost vindecat, şi-a luat targa şi s-a întors acasă, la familia
lui, care-l aştepta fericită. Prietenii săi au fost mulţumiţi de
ajutorul pe care i-l dăduseră. Și mul ţimea care se adunase
să-l vadă pe Iisus a fost mulţumită.

Totuşi pe mine mă macină o întrebare. După ce s-a termi-
nat cu entuziasmul, miracolele, bucuria şi laudele aduse
lui Iisus, cine a reparat acoperişul? Pentru a afla răspunsul
la această întrebare, să privim lucrurile în sens invers: cine
nu a reparat acoperişul?

1. Acoperişul n-a fost reparat de spectatori.

Spectatorii doar s-au uitat la mulţime şi au decis să rămână
o vreme prin preajmă, pentru a vedea ce-o să se întâmple.
N-au fost implicaţi în fapta săvârşită de Hristos. Nu El, 
ci curiozitatea i-a împins într-acolo.
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