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Lucruri mici pe care fiecare român le poate face pentru a contribui 
la progresul țării noastre 

1. RESPECTUL CA VALOARE NAȚIONALĂ 
 

MOTTO: „Cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe 
frați; temeți-vă de Dumnezeu; dați cinste 

 împăratului!” 
(1 Petru 2:17) 

 
Din moși strămoși se știe că românul este un om respectuos. Vasile Ghica spunea: „Am 
dreptul la respect. Sunt os de țăran.”  De aceea ar trebui să ne întrebăm ce se întâmplă cu 
noi, românii în ultimul timp și de ce oare ne-am pierdut respectul față de semenii noștri și 
mai ales față de cei ce se află într-o poziție de autoritate. 

Dalai Lama ne spune: Urmează cei 3 R: respect pentru tine, respect pentru alţii, 
responsabilitatea pentru toate acţiunile tale. Este mare păcat că prea puțini mai sunt 
cei care țin cont de aceste valori. 
Aș putea să dau foarte multe exemple întâlnite, legate de felul în care se comportă oamenii 
în diverse circumstanțe. În trafic nu sunt respectate legile de circulație, nici măcar culoarea 
roșie a semaforului sau marcajele care indică repectarea drepturilor pietonilor. Fiecare șofer 
se crede stăpânul șoselei fără să îi mai pese de ceilalți participanți la trafic. Unii dintre ei sunt 
foarte încrezători în relațiile pe care le au și care le asigură redobândirea permisului de 
conducere, în cazul în care un polițist își permite cumva să i-l suspende.  
Înainte de 1989 spiritul de revoltă ardea mocnit în fiecare dintre noi, iar după Revoluție acest 
foc al revoltei și al nemulțumirii s-a aprins și nu s-a mai stins în cei mai mulți. De aceea 
oamenii au început să devină ostili, să critice și să jignească fără scrupule și chiar mai mult să 
se urască, să prindă dușmănie pe cei cărora le merge bine și să dorească chiar moartea 
semenilor lor. 
Există o regulă a civilizației și a bunei cuviințe,  pe care le-am învățat încă din copilărie de la 
părinți:  ATUNCI CÂND CINEVA A FOST ALES ÎNTR-O FUNCȚIE DE CONDUCERE – EU TREBUIE 
SĂ RESPECT ACEA PERSOANĂ DIN PERSPECTIVA FUNCȚIEI PE CARE O OCUPĂ. Personal, s-ar 
putea să nu îmi placă persoana aleasă în funcția de consilier,  primar, parlamentar sau chiar 
de președinte al României, chiar dacă eu am votat o altă persoană în funcția respectivă,  sunt 
obligat să respect decizia majorității. 

Acest lucru l-am învățat mai târziu și studiind Biblia. Apostolul Pavel în epistola sa către 

Romani 13:1-6 spune: “Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte; căci nu este 

stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de 

Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se impotrivește rânduielii puse de 

Dumnezeu; și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o 

faptă bună, ci pentru una rea. Vrei, dar, să nu-ţi fie frică de stăpânire? Fă binele, si vei 
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avea laudă de la ea.  El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău. Dar, dacă faci răul, 

teme-te, căci nu degeaba poartă sabia. El este in slujba lui Dumnezeu, ca să-L răzbune și 

să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea, trebuie să fiți supuși nu numai de frica 

pedepsei, ci şi din îndemnul cugetului”. 

Biblia ne cere chiar mai mult în relația cu liderii sau cu cei înălțați în dregătorii – trebuie chiar 

să ne rugăm pentru ei, nu doar să îi respectăm. 

Thomas Jefferson spunea: „Guvernul cel mai bun este cel care guvernează cel mai puțin, 

deoarece oamenii s-au disciplinat pe ei înșiși.” 

În fiecare țară care se declară creștină, cum o facem noi românii, ar trebui să guverneze 

principiile iudeo – creștine.  

Ca și români trebuie să ne dorim schimbarea atitudinii și să începem să ne respectăm unii pe 

alții dar totodată să ne respectăm și liderii. Un mare gânditor spunea: „atunci când ne pierdem 

respectul unul față de altul ne-am pierdut umanitatea ”. 

Sunt și  situații în care respectul este greșit înțeles de către cei aflați la putere și de aceea 

cred că este foarte important să știm cât respect tebuie să afișăm în anumite situații. 

Este bine să reflectăm la ceea ce Herodot ne-a sugerat cu mult timp în urmă și din 

moment ce a rămas ca un citat celebru trebuie luat în seamă: Tiranului, arată-i un 

respect moderat şi el se supără pentru că nu-i arăţi destul respect; adu-i omagii 

profunde şi este din nou ofensat pentru că, spune el, te guduri pur şi simplu pe 

lângă el, ca un câine de casă. (citat din Herodot ) 

   Poți să îți construiești tronul cu baioneta dar nu vei sta mult pe el, spunea Boris Yelțin.  

Din istorie putem vedea că cei mai mulți lideri apreciați ai tuturor timpurilor au avut o 

atitudine de slujire și de respect față de cei pe care i-au condus. Există încă un adevăr pe care 

toți liderii ar trebui să îl cunoască, respectul se câștigă în timp, nu se  poate impune. 

Latinii spun că liderii buni își conduc turma nu o jupoaie de blană. Este foarte important ca 

liderii români să aibă o viziune clară, să mucească din greu și cu perseverență, să slujească cu 

modestie și să cultive pentru ei înșiși o autodisciplină fiind un model demn de urmat pentru 

cei ce îi conduc. 

Biblia ne dă multe exemple de lideri care și-au câștigat respectul oamenilor prin acțiunile 

făcute în favoarea celor din subordinea lor. Avraam cedează dreptul de a alege, nepotului său 

Lot, deși în virtutea poziției sale  putea să-și impună punctul de vedere. Moise mijlocește de 

nenumărate ori înaintea lui Dumnezeu pentru poporul răzvrătit. Neemia a fost respectat chiar 

și în calitate de rob în Babilon în slujba pe care a avut-o la împărat. Apoi în calitate de lider a 

acționat astfel încât și-a câștigat chiar respectul celor mai înverșunați critici – Tobia și 

Sambalat. 

Cel mai mare lider al tuturor vremurilor, care și-a câștigat respectul generației sale precum și 

al tuturor generaților care au urmat, este Isus Hristos – Cel care nu a considerat ca un lucru de 

apucat să se numească Fiul lui Dumnezeu,  dar nici nu a refuzat poziția de rob și nici pe cea 

de a fi așezat între doi tâlhari spre a-Şi jertfi viața  pentru ca noi să fim mântuiți, pentru a ne 

recăpăta respectul de sine, respectul și dragostea lui Dumnezeu ,care au fost pierdute odată cu 

căderea omului în păcat. 

Ca  români, suferim din cauza reclamei negative care se face întregului popor român pe seama 

unor așa numiți cetățeni români care și-au pierdut și identitatea și respectul de sine, oglindind 

o imagine deformată care ne stigmatizează pe toți. Avem atât de multe valori umane 

naționale:  scriitori, artiști, cercetători, medici și mulți alții, care merită respectul lumii întregi 

pentru aportul adus societății românești și nu numai. Aș menționa doar câteva nume, atât 
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tinere talente cât și valori consacrate: în sfera artei plastice „micuța Picasso”, în domeniul 

sportului de performață Simona Amanar,Lucian Bute, mulți tineri români participă la 

olimpiade internaționale aducând rezultate remarcabile. În domeniul artei cinematografice  au 

fost recunoscuți la nivel mondial Cristian Mungiu, Silviu Purcărete,Lucian Pintilie și alții; 

muzica românească este respectată la nivel internațional datorită lui Gheorghe Zamfir, Tudor 

Gheorghe și nu numai; actorul și regizorul Sergiu Nicolaescu, artista remarcată în filmul 

Patimile lui Isus - Maia Morgenstern au purtat numele României pe cele mai înalte culmi.  Nu 

putem uita de marii sportivi români care au făcut de multe ori să răsune imnul României și să 

vibreze sufletele tuturor românilor de pretutindeni, amintindu-i aici pe Ilie Năstase, Nadia 

Comăneci, Gică Hagi, Lia Manoliu, Gabriela Szabo și mulți alții. În domeniu medical sunt 

recunoscuți mulți cercetători, chirurgic, biologi precum: Victor Babeș, Ana Aslan,Dragos 

Scripcariu,Emil Racoviţă. Filozofi, scriitori români apreciați în întreaga lume: Eminescu, 

Lucian Blaga, Mircea Eliade, Octavian Paler,Mihail Ralea, Petre Țuțea, Nicolae Steinhardt. 

Au fost doar câteva exemple de oameni cu o valoare inestimabilă pe care nu toți românii îi 

apreciază dar totuși ei au contribuit la recunoașterea României pe plan mondial.   

Noi,ca națiune am câștiga foarte mult dacă am reveni la respect, ca valoare națională. 

Trebuie să ne amintim că, cel ce respectă pe cei din jur se respectă în primul rând pe sine. 

Dorim ca această valoare să o lăsăm moștenire tuturor generațiilor viitoare. Astfel ne vom 

îndeplini o datorie de onoare față de țara noastră și de urmașii noștri. Nu ne costă nici un ban 

și fiecare o putem face! 


