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Cutthnt-fnainte

ufletele recunosc5toare sunt
rare. Tidim, parcd., in epoca ne-

mulgumigilor. Pacea liuntric5 este

urmarea fireasc5 a armoniei cu

aproapele gi cu Dumnezeu.
Cugetarea omeneascd se stre-

coar5 perfid in inimd: aproaPele

este de vinl pentru chinul meu.

,Celdlalt4 latd iadul!" (Sartre)

Evanghelia are un rdspuns care

nu-i din lumea aceasta: aproapele

este chipul lui Dumnezen, este fra-

tele meu! Prin el imi Iucrez via;a
sau moartea sufletului.
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Cu siguran!5 avemin preajmd gi

oameni minunafi. Nu gtrn s5-i vedern,
sau nu ;tim s5-i punem in valoare.

Pdringii, colegii, prietenii, sotul
sau sogia sunt cei mai potrivigi pen-
[ru fiecare dintre noi. DacI nu re-
ugim sE fim mulgumili cu ei, nu
vom reugi sd fim multumigi nici
in alte imprejurdri.

Chiar gi dugmanii sunr folositori.
Prin ei, ne vedem propriile defecteEi,
dac5 vrem, le mai putem indrepta.

MAntuitorul Iisus Hristos a vin-
decat zece Ieprogi. Doar unul s-a
intors s5-l mulgumeascd. TAIcul
acestei intAmplsri poate fi acesta:
le mulgumim lui Dum nezeu qi
aproapelui doar a zecea parte din
cAt s-ar cuveni.

Mulgumirea adusd lui Dumnezeu
gi fragilor nogtri este semnul matu-
ridtii noastre ca oamenii. Este sem-
nul cd ochii sufletului au lumin5.

Pdrintele Vsarion

Sd le fim recunoscdtori

celor care ne oferd fericire.

Ei sunt acei grddinari fermecdtori care

ne fac sufletele sd infloreascd.

MARCEL PROUST

Multumesc!/

I rl i-am dorit ca prin aceast5

IVI..tte sE fac u' iu.ru pe care

adesea il uit5m, intrucAt il con-

sider5m a fi de la sine ingeles, cu

toate cI nu este. Prin urmare, af
dori sd spun mullumesc gi sd reu-

gesc sd congtienttzez cdt de mult
mi-au imbogS;il viala ceilalgi oa-

meni, prieteniile gi relagiile mele

cu semenii.

Deseori lrecem cu vederea ceea

ce primim din partea celorlalgi. $i
totugi, la o privire mai atent5, ne d5m

seama cd prilejurile de a mulgumi
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sunt nenumlrate. Fdrd a se agtepta
la recompense, ceilalgi ne ddruiesc
prietenia gi iubirea, ingelepciunea
gi timpul lor. Ei ne stau aproape si

ne oferl un cdmin, ne mAngdie gi

ne iart5 gregelile. Ne fac sI vedem
lumea cu alti ochi gi sd ne transfor-
mdm viaga.

Pentru toate acestea, astdzi, ag

dori sI mulgumesc!

Dintre toate darurile Ve care ni le oferd

sotrtA/ nu existd un dar mat mare

decht Vrietenia - o bogilie mAi mare,

o bucurle mai mare.

EPICUR

Multutnesc./

?entru ?rietenia ta
,'\
f gi mulgumesc pentru prietenia
Ita. Ne cunoa$tem deia de mulgi
ani. Poate cd nu ne vedem prea

des. Dar atunci cAnd ne vedem,

lucrurile stau ca gi cum am fi pds-

trat in permanengS leg5tura. $i
numaidecAt ajungem sI ne ingele-

gem unul pe celdlalt.

igi muigumesc pentru ioialita-
tea ta, cu toate cd deseori nu !i-am
dat niciun semn de via;5. igi rnul-

lumesc pentru faptul cd lAngd tine
pot sd fiu aga cum sunt, cd nu tre-

buie sd md justific, cd in faga ta
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pot se md descarc de tot ceea ce

md impovlteazl, md supdrl sau

md deruteazE.

igi mulgumesc cd md accepli
aga cum sunt gi nu md judeci. Jie
pot sd-gi spun tot ceea ce mE pre-
ocup5, dar gi ceea ce mi se pare
uneori penibil. Fiindcd felul tdu de

a md asculta flrd sE mI judeci le
ingdduie, pot s-o spun cu toatl con-
vingerea, gAndurilor gi sentimen-
telor mele s5 iasl la iveald. Asculgi,
pur gi simplu, gi-mi spui apoi ceea

ce crezi. Nu-mi dai sfaturi. insl
atentia ta gi cuvinteie tale deschid
in mine o nou5 perspectivS.

I

Igi mulgumesc cI mE porli in
gAnd gi in rugdciunile rale si cd,

de fiecare datd cAnd vine vremea
sd plec de lAng5 tine, imt urezt
ca Domnul sd md binecuvdnteze.
AceastS urare este foarte impor-
tantl pentru mine. $tiu cI pot sI
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md despart de tine gi sd m5 intorc
in viaga mea de toate ztlele cu

binecuvAntarea ta, dar;i cu bine-

cuvAntarea Domnului, plin de re-

cunogtingd ca egti prietenul meu.


