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CUVÂNT-ÎNAINTE

Singurul motiv pentru care sunt astãzi aici este cã mama mea 
mi-a oferit o ºansã. În urmã cu treizeci ºi unu de ani, când era
însãrcinatã cu mine ºi avea probleme serioase de sãnãtate, un
doctor i-a spus cã sunt doar o masã de þesut fetal. De fapt, medicul
acesta i-a recomandat insistent mamei sã mã avorteze, spunându-i
cã, dacã n-o va face, probabil cã va muri. Însã mama a ales sã se
încreadã în Dumnezeu cu privire la viaþa ei ºi a mea. Deºi ºtii cum
s-a încheiat povestirea, în cartea aceasta vei afla detaliile despre
experienþa prin care a trecut.

Nu doar cã mama mi-a oferit o ºansã la viaþã, dar, prin
exemplul ei, mi-a oferit ºi o ºansã sã-mi trãiesc viaþa la maximum.
M-a îngrijit pe mine, cât ºi pe cei doi fraþi ºi cele douã surori ale
mele prin dragostea ei pentru Isus. A imprimat Cuvântul lui
Dumnezeu în inimile noastre cântându-ne versete biblice. Ne-a
iubit dezinteresat, chiar ºi atunci când viaþa a fost grea. Mama ne
susþinea întotdeauna, ne ridica moralul, ne încuraja dupã pierderi
ºi ne smerea dupã victorii. Impactul pe care mama l-a avut asupra
mea ºi a fraþilor ºi surorile mele este aproape de nedescris.
Cuvintele nu pot exprima adecvat profunzimea iubirii, puterea
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exemplului, tãria spiritului, frumuseþea sufletului ºi angajamentul
ei faþã de Dumnezeu în cuvinte ºi în fapte.

De la curajul de a fi printre primii pãrinþi care ºi-au educat
copiii acasã, la a-ºi duce copiii împreunã cu tata pe câmpul de
misiune în Filipine, departe de confortul de acasã, la a-ºi trãi
credinþa zi de zi ca soþie ºi mamã, mama mea mi-a arãtat ce
înseamnã sã-L iubeºti pe Dumnezeu ºi sã-i slujeºti pe semeni. Ea
este cu adevãrat unul dintre cei mai mari eroi ai mei. Îi mulþumesc
lui Dumnezeu pentru ea în fiecare zi.

În paginile care urmeazã, vei citi povestire dupã povestire
despre modul în care a intervenit Dumnezeu prin disponibilitatea
mamei ºi salturile ei, ºi uneori, paºii minusculi ai credinþei. Vei afla
despre cum poþi deveni o femeie influentã – înþelegând impor-
tanþa rugãciunii, a studiului Bibliei, a folosirii cuvintelor pentru 
a-i zidi pe alþii în loc de a te plânge sau de a critica, a încrederii în
Dumnezeu atunci când nimic nu pare sã aibã sens, a experienþei
de a gãsi putere în slãbiciune ºi, mai presus de toate, a cultivãrii
unei relaþii profunde cu Isus. Sunt încrezãtoare cã, în timp ce
citeºti cuvintele acestea, vei fi încurajatã sã-L laºi pe Dumnezeu sã
te foloseascã, indiferent de perioada de viaþã în care te afli, pentru
a-i influenþa pe cei din jurul tãu.

Sunt atât de mândru de mama mea. Este copleºitor sã vezi cum
a crescut influenþa ei de-a lungul anilor în care a ajutat nenu-
mãrate femei prin puterea lui Isus. Nu cunosc tot planul lui
Dumnezeu pentru viaþa ta, însã ºtiu cã El te-a chemat sã trãieºti o
viaþã extraordinarã. Dupã cum mama ne-a învãþat pe noi acasã, ºi
te va învãþa ºi pe tine în cartea aceasta, totul începe prin a trãi
pentru Isus, prin a-þi da seama cã viaþa nu are de-a face cu tine.
Are de-a face cu a produce un impact care va dura dincolo de
viaþa ta pe pãmânt în veºnicie. Dacã foloseºti tot ceea ce þi-a dat
Dumnezeu – experienþele ºi talentele tale, chiar ºi disponibilitatea
ta – ºi le împãrtãºeºti cu alþii, poþi crea efecte de undã în aceastã
lume care vor avea un impact de duratã.

Tim Tebow

EFECTUL DE UNDÃ
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INTRODUCERE

Când am rãspuns la telefon, apelanta s-a prezentat ca fiind pro-
ducãtoarea emisiunii Good Morning America. „Ne-ar plãcea ca tu ºi
fiul tãu sã fiþi oaspeþii noºtri la emisiune”, a spus ea.

Am fost amândoi uimiþi ºi onoraþi. Nici într-un milion de ani
nu mi-aº fi putut imagina acel moment. Nu atunci când eram soþia
unui pastor tânãr care încerca s-o scoatã la capãt din punct de
vedere financiar ºi sã-ºi împlineascã toate responsabilitãþile. Nu
atunci când familia ºi prietenii credeau cã sunt nebunã pentru cã
aveam atât de mulþi copii ºi când conceptul de educaþie la domi-
ciliu nu era cunoscut. Nu atunci când eram o misionarã anonimã
într-un loc de care nu auzise nimeni. Nu atunci când unii se
aºteptau ca eu ºi copilul din pântecele meu sã murim.

Era anul 2012, iar fiul meu cel mai mic, Timmy (cunoscut în
afara familiei noastre ca Tim), juca fotbal la echipa New York Jets.
Câºtigarea premiului Heisman în 2007 îl împinsese în lumina
reflectoarelor ºi avusese o serie de apariþii la televizor. Însã aceasta
a fost prima datã când mi s-a cerut sã mã alãtur lui la un interviu.

Cele douã emisiuni Good Morning America au fost filmate în
Jacksonville, Florida, unde locuiesc. Întreaga echipã de producþie
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a GMA a venit la noi. Cei patru copii mai mari ºi nepoþii noºtri au
venit pentru ce-a de-a doua emisiune, deoarece în acel weekend
participau la meciul lui Timmy în oraºul nostru natal.

Prezentatoarea Robin Roberts este încântãtoare ºi îi face pe toþi
sã se simtã în largul lor. Ea ºi Timmy par sã aibã o relaþie specialã
ºi am fost surprinzãtor de relaxatã în timp ce stãteam lângã
Timmy pe platoul de filmare. Apoi Robin m-a întrebat despre
sarcina mea cu fiul meu cel mai mic. Între întrebãri ºi rãspunsuri,
mi-am adus aminte de experienþele mele din insula filipinezã
Mindanao din anii 1980, atunci când indiciile unui rãzboi civil erau
tot mai clare. În timp ce Timmy glumea cu Robin despre fraþii sãi
care-i spuneau „Timmy tumoarea”, mi-am amintit de unele detalii
mai puþin amuzante: mi s-a spus sã-mi avortez fiul pentru cã el
era o „tumoare” ºi probabil cã aveam sã mor dacã voi continua
sarcina. Însã am ales sã mã încred în Dumnezeu cu privire la viaþa
mea ºi viaþa copilului pentru care ne rugasem pe nume. În cea mai
mare parte a sarcinii, am fost foarte bolnavã ºi nu am beneficiat de
asistenþã medicalã, în timp ce Timmy se lupta sã supravieþuiascã
în pântece. Cu toate acestea, am supravieþuit amândoi, iar me-
dicul a numit faptul acesta cea mai mare minune la care a fost
martor. Însã copilul nostru fusese subnutrit, aºa cã le-am cerut
membrilor familiei ºi prietenilor sã se roage ca el sã creascã mare
ºi puternic. Dumnezeu a rãspuns rugãciunilor lor ºi rugãciunii
mele. Copilul acela minunat ºi puternic stãtea lângã mine.

Timmy i-a spus lui Robin despre colierul pe care îl purtam –
rareori îl dau jos pentru cã înseamnã atât de mult pentru mine.
Dupã ce Timmy a fost acceptat în echipa Denver Broncos, a primit
primul sãu salariu adevãrat ºi acesta i-a permis sã cumpere ca-
douri de Crãciun generoase pentru toþi membrii familiei. Darul lui
special pentru mine a fost un colier de diamant frumos ºi strã-
lucitor. La televiziunea naþionalã, fiul meu a povestit cã eu am fost
„cheia” succesului sãu. Nu pentru cã l-am învãþat cum sã joace
fotbal, ci pentru cã faptele, cuvintele ºi rugãciunile mele de-a
lungul anilor au avut un impact asupra lui, ajutându-l sã devinã
bãrbatul care a devenit. Sunt atât de recunoscãtoare pentru privi-
legiul de a-mi fi influenþat copiii!

EFECTUL DE UNDÃ
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Prin aceste amintiri ºi prin multe altele, cu copiii ºi nepoþii mei
care apãreau în cadru, am vãzut imaginea de ansamblu a in-
fluenþei descoperitã în faþa ochilor mei. În timp, prin provocãri ºi
eºecuri, perioade de monotonie ºi anonimat, fiecare avem ocazia
de a-i influenþa pozitiv pe alþii, chiar ºi atunci când nu ne dãm
seama de lucrul acesta. 

Însã speranþa mea este cã tu îþi vei da seama, cã vei înþelege
oportunitãþile de influenþã pe care þi le-a dat Dumnezeu – efectul
de undã al modului în care îþi trãieºti viaþa – ºi vei fi inspiratã sã-i
influenþezi pe alþii.

EFECTUL DE UNDÃ

ªapte perechi de ochi aºteptau cu aºteptare sã vadã ce ne aºtepta
la capãtul acelui lung drum privat. Era în anul 1992 ºi, prin aju-
torul lui Dumnezeu, familia noastrã tocmai dobândise o casã ºi un
teren la o licitaþie guvernamentalã cu câteva zile mai devreme.
Chiar înainte sã ne despachetãm lucrurile, cei trei bãieþi ai noºtri,
foarte nerãbdãtori, ne-au implorat sã-i lãsãm sã exploreze proprie-
tatea.

Mi-a luat ceva timp sã-mi înþeleg fiii, mai ales pentru cã primii
noºtri doi copii seamãnã mai mult cu mine – sunt fete. Însã în acel
moment din viaþa mea, dupã ce trãisem ani de viaþã cu un soþ ºi
trei bãieþi, nu am fost surprins când prima prioritate a bãieþilor
mei în timp ce explorau noul nostru domeniu era sã ia pietre ºi sã
le arunce. Din fericire, de data aceasta, au aruncat cu ele în lacul
nostru, ºi nu unul spre celuilalt. (Soþul meu, Bob, numeºte eleºteu
apa care se învecineazã cu pãdurea noastrã, dar mie lac mi se pare
mult mai clasic.) Observând cât de încântaþi erau bãieþii de undele
rezultate în lac în timp ce aruncau o piatrã dupã alta, am profitat
de un moment perfect de învãþat. Aºa face o mamã!

Cu mult înainte sã descopãr numeroasele citate inspiratoare
despre „efectul de undã”, am folosit o terminologie simplã pentru
a-i învãþa acest adevãr pe cei trei bãieþi uºor de modelat. Deºi
nu-mi amintesc toate detaliile conversaþiei, probabil cã ea a decurs
cam aºa: „Gândiþi-vã, dacã aceste unde se rãspândesc pe lacul
nostru atunci când aruncaþi o piatrã în apã, oare cum îi

INTRODUCERE
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influenþeazã pe cei din jurul vostru cuvintele pe care le rostiþi ºi
lucrurile pe care le faceþi? ªi apoi, cum îi influenþeazã acei oameni
pe cei din jurul lor?” În timp ce bãieþii continuau sã arunce în apã
orice puteau gãsi, le-am dat niºte exemple simple pe care le
puteau înþelege. „Dacã spui ceva urât fratelui tãu, el se va supãra
ºi s-ar putea sã nu se comporte amabil faþã de cei din jur. Rãutatea
se rãspândeºte. Noi dorim sã rãspândim lucruri bune care Îl
cinstesc pe Dumnezeu, nu lucruri rele care nu-L cinstesc.” ªtiam
cã bãieþii vor arunca lucruri în lac în anii urmãtori ºi speram cã îºi
vor aduce aminte de lecþia „efectului de undã” de fiecare datã
când le vor arunca.

Câþiva ani mai târziu, am avut ocazia sã explic efectul de undã
unuia dintre nepoþii noºtri. La fel cum au fãcut unchii lui când
erau de vârsta lui, el a aruncat instinctiv în lac orice a putut gãsi,
determinând peºtii sã se ascundã. I-am spus: „La fel cum se
rãspândesc undele atunci când arunci o piatrã în lacul nostru,
lucrurile pe care le spui ºi le faci îi influenþeazã pe oamenii din
jurul tãu.” Micuþul meu nepot s-a uitat la mine cu ochii sãi mari,
albaºtri, înarmat cu pietre în buzunarele lui bombate. Chiar dacã
nu avea nicio idee despre efectul de undã, mama lui avea sã-l
înveþe mai târziu despre consecinþele cuvintelor ºi acþiunilor sale.
Aºa face o mamã!

Când cei trei bãieþi ai noºtri erau mai mari, doi la facultate ºi
unul la liceu, le-am scris fiecãruia câte o scrisoare despre efectul de
undã al influenþei. (Deºi fiicele mele erau deja cãsãtorite atunci
când am scris scrisoarea fraþilor lor ºi ele nu s-au simþit niciodatã
constrânse sã arunce cu pietre în lac, au existat multe alte opor-
tunitãþi în timp ce creºteau pentru a le ilustra efectul de undã al
modului cum îºi trãiau viaþa.) Scrisoarea iniþialã se aflã pe un hard
disk preistoric îngropat sub o grãmadã de lucruri vechi în magazia
noastrã ºi foile tipãrite date bãieþilor au fost cel mai probabil
aruncate împreunã cu manualele de facultate pe care nu au putut
sã le revândã. Însã chiar dacã nu mai aveau cuvintele mele exacte,
sunt sigurã cã ei îºi amintesc accentul pus de-a lungul întregii vieþi
pe influenþa pozitivã, accent reiterat prin povestiri, versete ºi ima-
gini din anii în care au fost în grija noastrã.

În scrisoarea pierdutã adresatã fiilor mei, am ilustrat efectul de

EFECTUL DE UNDÃ
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undã în viaþa lui Daniel. O observaþie care m-a izbit în timp ce
studiam viaþa acestui profet din Vechiul Testament este cã a avea
o influenþã pozitivã nu înseamnã sã trãieºti pentru a fi pe placul
celor din jurul nostru. Eu am tendinþa de a fi o persoanã care le
face pe plac altora ºi mã durea inima gândindu-mã cã efectele de
undã ale atitudinii mele ar putea avea un impact negativ asupra
bãieþilor mei. Astfel, scopul scrisorii mele a fost sã-mi încurajez fiii
sã-I facã pe plac lui Dumnezeu, sã aleagã ceea ce este corect, chiar
dacã sunt singurii care fac aºa.

Tuturor copiilor mei le-a plãcut povestea curajului lui Daniel
atunci când a fost aruncat pe nedrept în groapa cu lei. Ca Daniel,
fiecare dintre noi avem nevoie de curaj pentru a înfrunta ispita de
a face compromisuri ºi de a ne conforma unei lumi care Îl respinge
pe Dumnezeu. Deºi Daniel a trãit într-o culturã fãrã Dumnezeu, el
a influenþat naþiuni, regi, oameni înþe-
lepþi ºi prieteni, trãind o viaþã plãcutã
Domnului. Influenþa lui s-a extins tot
mai mult, conducând la un impact pe
care el nu l-ar fi putut prezice niciodatã
– unul care se extinde la familia mea ºi a
ta aproape trei mii de ani mai târziu.

Când oglindim caracterul lui Dum-
nezeu prin darurile ºi oportunitãþile pe
care ni le oferã El, suntem ca niºte pietre
aruncate într-un lac, producând un efect
de undã care îi inspirã pe cei din sfera
noastrã de influenþã – ºi nu numai pe ei
– sã gândeascã ºi sã acþioneze diferit.
Rugãciunea mea pentru tine este aceeaºi rugãciune pe care o
rostesc pentru mine ºi pentru oamenii pe care îi iubesc – de a
aspira la scopul mãreþ de a avea o influenþã puternicã.

Cei înþelepþi vor strãluci ca strãlucirea cerului, ºi cei ce vor
învãþa pe mulþi sã umble în neprihãnire vor strãluci ca
stelele, în veac ºi în veci de veci.

DANIEL 12:3

INTRODUCERE
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Singurã nu pot schimba lumea, însã pot arunca o piatrã pe
apã pentru a crea multe valuri.

MAICA TEREZA

CREATE PENTRU INFLUENÞÃ

Cine are puterea de a influenþa o decizie, a inspira o acþiune po-
zitivã, a determina o schimbare utilã, a schimba o viaþã (sau multe)
în bine ºi a lãsa o amintire veºnicã? Tu ai!

Nu trebuie sã fii celebrã, bogatã sau sã te bucuri de succes. Nu
trebuie sã ai o diplomã impresionantã sau o mulþime de urmã-
ritori pe social media. O anumitã vârstã, naþionalitate sau perso-
nalitate nu este o cerinþã ºi nu eºti limitatã de locul de muncã,
locaþia sau starea ta civilã. Tu, prietena mea, ai puterea de a-i in-
fluenþa pozitiv pe alþii.

„Cum aº putea sã influenþez vreodatã în bine pe cineva?” m-a
întrebat odatã o tânãrã în timp ce plecam de la o conferinþã.

În acel moment, nimic nu era mai important pentru ea decât
rãspunsul la întrebarea ei. „Influenþa” nu fusese subiectul meu în
ziua aceea, însã cred atât de mult în nevoia unei femei de a avea
un impact în viaþa altora încât încerc sã þes acest concept în me-
sajele ºi conversaþiile mele. Oare de ce sã facem o prioritate din a
vorbi despre potenþialul nostru de a-i influenþa pe alþii? Pentru cã
pânã ºi menþionarea faptului cã influenþa este atât privilegiul, cât
ºi scopul nostru pare sã stârneascã o dorinþã care existã deja în
inima fiecãrei femei.

Am fost prima persoanã cãreia aceastã tânãrã i-a vorbit despre
experienþa ei, ºi am ascultat-o cu atenþie. Ea trecuse printr-o
experienþã sfâºietoare ºi continua sã se zbatã atât de tare încât se
întreba cum o putea folosi Dumnezeu. Am discutat, ne-am rugat
ºi ne-am îmbrãþiºat, apoi am încurajat-o, spunându-i: „Dumnezeu
îþi va folosi încercarea pentru a spune cu multã forþã istorisirea
Lui.” Am prezentat-o rapid pe noua mea prietenã unei femei pe
care o cunoºteam ºi care avea sã se îngrijeascã de ea ºi sã þinã
legãtura cu ea. Când am plecat, am aruncat o privire înapoi, le-am
vãzut pe cele douã femei cum se îmbrãþiºau ºi m-am simþit liberã
sã plec. Mai târziu în seara aceea, dupã ce m-am întors la hotelul

EFECTUL DE UNDÃ
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meu, mi-au dat lacrimile chiar înainte de a-mi trece cardul prin
cititor. Am plâns, plinã de recunoºtinþã pentru dragostea ºi scopul
lui Dumnezeu cu acea fatã scumpã pe care tocmai o cunoscusem
– ºi pentru dragostea ºi scopul Lui pentru tine ºi pentru mine. La
fel ca aceastã femeie, fiecare dintre noi trebuie sã ºtim cã suntem
parte a unui plan mai cuprinzãtor. Viaþa înseamnã mai mult decât
rutina zilnicã; am fost create pentru a avea un impact care rãsunã
în eternitate. Dumnezeu ne dã privilegiul de a influenþa pozitiv
viaþa celor din jurul nostru ºi de a-i motiva pe alþii sã facã la fel.

S-ar putea sã fii ca acea femeie din scurta mea întâlnire care 
s-a îndoit de capacitatea ei de a avea o influenþã pozitivã. Poate cã
cineva care ar fi trebuit sã te încurajeze þi-a zis cã nu eºti „bunã de
nimic” ºi tu ai crezut predicþia ei cã eºti „destinatã eºecului”. S-ar
putea sã suferi din cauza unei imagini de sine proaste, a unor
experienþe zdrobitoare din trecut sau a unor provocãri cople-
ºitoare – poate unele pe care þi le-ai
provocat singurã sau pe care þi le-au
impus alþii fãrã ca tu ai vreo implicare.
Te înþeleg pentru cã ºi eu am trecut pe
acolo. Am influenþat-o doar câteva clipe
pe femeia din aceastã relatare, însã
pentru prima datã, ea ºi-a înþeles potenþialul în timp ce îi
spuneam: „Dumnezeu foloseºte oameni cu slãbiciuni ca noi
pentru a avea impact asupra altor persoane cu slãbiciuni.” Ea a
înþeles! Eu doar i-am prezentat o idee biblicã. Nu eu am inventat
cuvântul influenþã. Este un termen contemporan care exprimã un
adevãr veºnic.

Influenþa noastrã nu are de-a face cu faptul cã suntem sau nu
adecvate, ci înseamnã a-I permite lui Dumnezeu sã ne foloseascã
pe noi însene, cât ºi experienþele noastre pentru a produce un
impact veºnic asupra oamenilor pe care îi întâlnim în viaþã.

PRIETENE

„Tu eºti la fel ca noi!” a comentat purtãtoarea de cuvânt a
simpaticului grup de doamne. „Ne-am aºteptat sã te comporþi de
parcã ai fi diferitã de noi, însã credem cã eºti autenticã ºi realistã ºi
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ai putea fi prietena noastrã. Ne putem face poze cu tine?” Era
aproape 11 seara când Julie ºi prietenele sale s-au apropiat de mine.
Eram obositã ºi flãmândã. Ajunsesem la eveniment înainte de ora
ºase pentru a mã întâlni ºi a le saluta pe participante, ºi nu am
vorbit pânã la nouã. Nu mãnânc niciodatã înainte sã vorbesc; cu
siguranþã salata îmi rãmâne între dinþi. Mi se pãrea cã am stat în
picioare ºi am vorbit ore întregi, însã comentariile lor mi-au captat
atenþia. Ele vãd cã sunt la fel ca ele? Uau! Mulþumesc, Doamne, m-am
rugat în tãcere.

Întotdeauna obiectivul meu este ca ascultãtorii sã aibã reacþia
lui Julie, însã la acel mare eveniment din New York City, aceastã
fatã din sud nu se simþea în largul ei. În timp ce vorbeam ºi fãceam
poze, am uitat cu totul de stomacul meu care chiorãia. Am fost atât
de încurajatã de reacþia acestui grup de femei tinere energice ºi
vorbãreþe.

Sper cã, la fel ca Julie ºi prietenele ei, sã mã consideri o
prietenã, o persoanã cu care te poþi identifica. Cineva la fel ca tine.
S-ar putea sã ne aflãm în perioade ºi circumstanþe diferite, însã
suntem la fel în sensul cã, în mijlocul provocãrilor vieþii, avem
nevoie de un scop. Avem nevoie de un scop care sã ne conducã.
Nu-mi imaginez vreun scop mai mãreþ decât acela de a avea un
impact pozitiv asupra oamenilor din sfera noastrã de influenþã.

Cred cã în inima fiecãrei femei existã dorinþa de a fi influentã.
Rugãciunea mea este sã fii inspiratã în timp ce descoperim ºi
explorãm miraculoasa putere de motivare a influenþei pe care
femeile o pot avea asupra acestei generaþii ºi a urmãtoarei, indi-
ferent unde am fost puse în viaþã. Indiferent dacã eºti scufundatã
în tranºeele schimbãrii nesfârºite de pampers, în a urca scara
corporativã în pantofi cu toc cui sau în a-i sluji pe „aceºti ne-
însemnaþi fraþi ai Mei” aici sau în strãinãtate, putem folosi opor-
tunitãþile pe care ni le oferã Dumnezeul nostru pentru a avea
influenþã pozitivã. ªi cred cã noi, femeile, avem ocazii de neegalat
de a influenþa aceastã generaþie ºi generaþiile viitoare.

Trebuie sã ºtim cã vieþile noastre conteazã mai mult decât
simpla prezentare la locul de muncã, îndeplinirea lucrurilor care
trebuie fãcute sau trecerea unui examen. Conteazã mai mult decât
a ne bucura de o vacanþã de vis, a face „paºi” pentru atingerea
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unui obiectiv sau a face unele lucruri pe care dorim sã le realizãm
înainte de moarte. Viaþa înseamnã mai mult, mult mai mult.

În capitolele urmãtoare, vã voi împãrtãºi câteva experienþe din
propria mea viaþã, precum ºi din viaþa multor mele prietene care
trãiesc vieþi influente. Toate acestea ar fi avut rezultate diferite
dacã Dumnezeu nu S-ar fi implicat. El foloseºte femei obiºnuite ca
mine ºi ca tine pentru a fi personaje principale în extraordinarele
istorioare ale lui Dumnezeu – experienþe din viaþa realã despre
scop ºi influenþã. Deºi toate suntem imperfecte ºi inconsecvente,
totuºi putem fi influente datoritã harului lui Dumnezeu. Ne adu-
cem aminte de cuvintele lui Isus: „Despãrþiþi de Mine, nu puteþi
face nimic” (vezi Ioan 15:5). ªi, prietena mea, nu cred cã vrei sã fii
despãrþitã de El.

TEMELA PENTRU INFLUENÞÃ

Mulþi ani am avut privilegiul de a încuraja femeile sã-ºi foloseascã
incredibila influenþã pe care ne-a dat-o Dumnezeu pentru a avea
un impact veºnic asupra lumii. Scopul meu este sã explic ceea ce
cred eu cã reprezintã temelia care ne echipeazã pentru o viaþã de
influenþã ºi a clarifica fiecare idee cu Scriptura, povestiri personale
ºi aplicaþii practice.

Când am început sã-mi dezvolt mesajul despre influenþã, am
încercat sã creionez o schiþã. M-am strãduit sã identific ideile
principale, sã-mi aºtern gândurile pe bucãþi de hârtie în timp ce
lucram. Îmi place ordinea, însã mi-am dorit mai mult decât o
simplã organizare ingenioasã. Fiecare componentã trebuia sã se
alinieze mesajului Bibliei ºi sã aibã sens pentru femeile aflate în
toate etapele vieþii. Trebuia sã se încadreze într-o schemã uºor de
reþinut. Trebuia sã comunice esenþa influenþei, nu doar în cuvinte,
ci ºi în realitate. Trebuia sã îndrepte atenþia femeilor spre
Dumnezeul care ne-a creat pentru a fi influente. În timp, am
dezvoltat ºase teme principale despre influenþã: Stãpânul,
Manualul, rugãciunea, mentalitatea, misiunea ºi pasiunea. Dacã
nu putem face nimic fãrã Domnul, atunci secretul pentru a avea o
influenþã pozitivã evlavioasã este sã-L cunoaºtem pe El ºi sã avem
legãturã cu El. Toate aceste ºase teme ne aratã cum sã ne creºtem
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influenþa apropiindu-ne de Dumnezeu ºi permiþându-I sã ne
schimbe ºi sã ne foloseascã pentru a avea impact asupra celor cu
care intrãm în contact. Vom analiza detaliat fiecare dintre cele ºase
teme în capitolele urmãtoare.

În cãutarea mea pentru o expresie scurtã care sã clarifice
importanþa influenþei, am tot repetat primele litere ale fiecãreia
dintre ideile mele: MMP, MMP [în englezã sunt iniþialele cu-
vintelor Master, Manual, Prayer – nota trad.]. Într-un moment
neaºteptat de inspiraþie, mi-a venit în minte o expresie bazatã pe
acest acronim simplu care pentru mine defineºte influenþa
pozitivã: miraculoasa putere motivatoare. Prin harul lui Dumnezeu,
influenþa noastrã pozitivã are potenþialul de a-i motiva pe alþii sã
facã ceea ce este corect, sã ia decizii bune ºi – cel mai important –
sã-L caute pe El. Indiferent dacã vedem sau nu rezultatele efor-
turile noastre, Domnul ne oferã privilegiul de a fi parte dintr-un
proces care influenþeazã o viaþã, ceea ce într-adevãr este o mira-
culoasã putere motivatoare.

Pregãtitã sau nu, am început sã vorbesc despre influenþã. Ori-
cât de umilitori pot fi criticii, am primit bine opiniile constructive,
deoarece, din prima zi, a fost esenþial sã-mi îmbunãtãþesc perma-
nent mesajul – ºi încã este. Pentru ca viaþa ºi influenþa mea sã se
schimbe în bine, trebuie sã învãþ tot timpul cât trãiesc.

Cu ani în urmã, un reporter de la o televiziune localã, înarmat
cu o camerã ºi un microfon, mi-a pus niºte întrebãri în timp ce
intram în Centrul de conferinþe Jacksonville. El a observat cã urma
sã vorbesc la evenimentul principal care avea loc în acea zi, dar 
m-a întrebat de ce am ajuns cu câteva ore mai devreme pentru a
participa la alte sesiuni. Apoi, fãrã sã-mi cearã permisiunea unui
interviu, mi-a pus microfonul în faþã ºi m-a întrebat de ce doream
sã ascult alþi vorbitori. În mod normal, nu rãspund rapid sau
impresionant la întrebãrile aleatorii. Însã, de data aceasta, fiica
mea Christy mã sunase cu câteva minute înainte de a intra în
clãdire ºi îmi spusese un citat de-al profesorului ei preferat de la
ºcoalã, dr. Howard Hendricks. Când am rãspuns, am repetat
cuvintele acestuia: „Vreau sã învãþ tot timpul, astfel încât sã pot fi
un pârâu proaspãt, nu o baltã inertã.” Câteva prietene care din
întâmplare au ascultat ºtirile în noaptea aceea mi-au comentat
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