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CUVÂNT-ÎNAINTE

Sufletele recunoscătoare sunt 

rare. Trăim, parcă, în epoca ne-

mul țumiți lor. Pacea lăuntrică 

este    urmarea firească a armoniei 

cu aproapele și cu Dumnezeu.

Cugetarea omenească se stre-

      coară perfid în inimă  : aproapele 

este de vină pentru chinul meu. 

„Celă lalt ? Iată iadul !“ (Sartre)EDITURA P
ARALE

LA
 45
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Evanghelia are un răspuns 

care nu-i din lumea aceasta : aproa-

pele este chipul lui Dumnezeu, 

este fra tele meu ! Prin el îmi lucrez 

viața sau moartea sufletului.

Cu siguranță avem în preajmă 

și oameni minunați. Nu știm să-i 

vedem, sau nu știm să-i punem 

în valoare.

Părinții, colegii, prietenii, 

soțul sau soția sunt cei mai potri-

viți pen tru fiecare dintre noi. 

Dacă nu reușim să fim mulțu-

miți cu ei, nu vom reuși să fim EDITURA P
ARALE

LA
 45
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mulțumiți nici în alte împreju-

rări.

Chiar și dușmanii sunt folosi-

tori. Prin ei, ne vedem propriile 

de fecte și, dacă vrem, le mai 

pu tem îndrepta.

Mântuitorul Iisus Hristos a 

vin de cat zece leproși. Doar unul 

s-a în tors să-I mul țumească. Tâl -

cul acestei întâmplări poate fi 

acesta : le mulțumim lui Dum ne-

zeu și aproa pelui doar a zecea 

parte din cât s-ar cuveni.EDITURA P
ARALE

LA
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Dintre toate darurile pe care ni le 

oferă soarta, nu există un dar mai mare 

decât prietenia – o bogăție mai mare, 

o bucurie mai mare.

Epicur

MULȚUMESC 
PENTRU PRIETENIA TA

Îți mulțumesc pentru prie-

tenia ta. Ne cunoaștem deja de 

mulți ani. Poate că nu ne vedem 

prea des. Dar atunci când ne 

vedem, lucrurile stau ca și cum EDITURA P
ARALE

LA
 45
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am fi păs trat în permanență 

legă tura. Și numaidecât ajungem 

să ne înțelegem unul pe celălalt.

Îți mulțumesc pentru loiali-

tatea ta, cu toate că dese ori nu 

ți-am dat niciun semn de viață. 

Îți mul țu mesc pen tru faptul că 

lângă tine pot să fiu așa cum 

sunt, că nu trebuie să mă justific, 

că în fața ta pot să mă descarc de 

tot ceea ce mă împovărează, mă 

supără sau mă derutează.

Îți mulțumesc că mă accepți 

așa cum sunt și nu mă judeci. EDITURA P
ARALE

LA
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Ție pot să-ți spun tot ceea ce 

mă pre o cupă, dar și ceea ce mi 

se pare uneori penibil. Fiindcă 

felul tău de a mă asculta fără să 

mă judeci le în gă duie, pot s-o 

spun cu toată con vingerea, gân-

durilor și sen timen telor mele să 

iasă la iveală. Asculți, pur și sim-

plu, și-mi spui apoi ceea ce crezi. 

Nu-mi dai sfaturi. Însă aten ția ta 

și cuvintele tale deschid în mine 

o nouă perspectivă.

Îți mulțumesc că mă porți în 

gând și în rugăciunile tale și că, EDITURA P
ARALE

LA
 45




