
De ce îmi place
ziua de luni

„De ce îmi place ziua de luni e o carte ce se citește destul de ușor 
și se adresează în special oamenilor de afaceri foarte ocupați. În ea se 
portretizează drumul credinței lui John Beckett și modul în care el a știut 
cum să implementeze valorile creștine la locul său de muncă. O recomand cu 
căldură în special mai tinerilor directori executivi.”

Archie W. Dunham, Președinte și Director executiv la Conco Inc.

„John Beckett este prietenul meu. Iar cartea aceasta s-a născut din 
frământările vieții unui om de afaceri integru și cu o viață de credință 
sănătoasă. Mesajul cărții De ce îmi place ziua de luni demonstrează că afacerile 
clădite pe principii biblice solide pot avea succes chiar și în zile ca acestea! 
Este un ghid necesar și o încurajare pentru cei din lumea afacerilor.“

 Dr. Henry T. Blackaby, coautor la Experiențe cu Dumnezeu

„De ce îmi place ziua de luni demonstrează foarte clar că nu există niciun 
confl ict între standarde morale înalte, preocuparea pentru binele angajaților 
și câștigul obținut de oamenii de afaceri. Toate acestea sunt în concordanță 
cu slujirea semenului nostru – un aspect pierdut din vedere în cele mai multe 
școli de afaceri.“

Dr. Walter E. Williams, profesor de economie, George Mason University

„De ce îmi place ziua de luni e o carte remarcabilă, un îndrumător nu 
doar în domeniul afacerilor de succes, ci și pentru trăirea unei vieți de succes. 
Beckett a surprins esența trăirii creștine – administrație, îndatoriri, principii 
solide și importanța credinței.“

C. C. Krulak, general (în rezervă) în Marina Statelor Unite
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„În prezent viața pare din ce în ce mai complicată. De ce îmi place ziua de luni este cartea 
care face ca lucrurile să pară mai directe și mai simple. Prin aderarea la valorile promovate aici 
putem avea succes, atât în viață, cât și în afaceri.“
John G. Breen, Președinte și Director Executiv (pens.), Th e Sherwin-Williams Company

„John Beckett este foarte serios atât în ce privește credința lui, cât și în muncă. În cartea de 
față el oferă un cufăr de idei pătrunzătoare care sondează profunzimile semnifi cației religioase 
în viața personală și relevanța acesteia pentru conducerea unei corporații.“

Laura L. Nash, cercetător, Harvard Business School

„De ce îmi place ziua de luni e o extraordinară declarație de credință în viața de zi cu zi. 
John nu a scris cartea din turnul de fi ldeș, ci din experiențele la care ne putem raporta și noi 
toți în lumea reală.“

Curtis E. Moll, Președinte al Bordului, Director Executiv, MTD Products, Inc.

„Recomand din toată inima cartea De ce îmi place ziua de luni pentru orice om de afaceri 
sau student la economie. John Beckett își împărtășește ideile și experiențele într-un limbaj ușor 
de înțeles – un ghid practic pentru conducerea bazată pe principii biblice la locul de muncă.“

James J. Lindeman, Președinte și Director Executiv,
Emerson Motor Company, Emerson Electric Co. 

„De ce îmi place ziua de luni construiește sistematic și cu măiestrie principiile cheie 
obligatorii pentru obținerea succesului în afaceri. Este un instrument de valoare inestimabilă, 
care ne-a înviorat pe mine și pe oamenii alături de care lucrez.“

Dr. Mark D. Siljander, fost membru al Congresului și ambasador

„Sunt un cititor destul de greu de impresionat – în special când vine vorba despre ceva 
legat de domeniul managementului în afaceri și al teologiei. Totuși, această carte m-a surprins 
prin prospețimea și capacitatea de introspecție – am fost chiar inspirat. Mi-a atins și inima, 
și mintea.“

Perry Pascarella, autor, fost redactor-șef la Industry Week Magazine
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Nu întâmplător, în urmă cu mulți ani, l-am întâlnit pe John 
Beckett. În vremea aceea conduceam o importantă companie de 
produse de consum din Colorado (ai ghicit, cea care poartă numele 
familiei mele). Munca alături de familie îmi ocupa toată ziua. Nu am 
realizat nicio clipă că din viața mea ar putea lipsi ceva anume, până 
când Mike, o cunoștință din grupul de la biserică, mi-a adresat o 
întrebare neașteptată: 

— Care sunt frământările tale pentru care aș putea să mă rog? 
m-a întrebat el. 

Cuvintele: „Am nevoie de un prieten“ au ieșit rostogolindu-se 
de pe buzele mele. Eu însumi am fost surprins de răspunsul pe care 
l-am dat, pentru că până atunci nu mă gândisem niciodată că aș avea 
nevoie de un prieten. Mai târziu, Mike mi-a telefonat și mi-a povestit 
despre John Beckett, un om de afaceri din Ohio, invitându-mă să-l 
cunosc mai bine. 

— Cred că voi doi v-ați înțelege de minune, mi-a spus el. 
La scurtă vreme după aceea, am convenit cu John să ne 

întâlnim într-o zi la ski. Mike avusese dreptate. Ne-am înțeles 
din prima clipă și din ziua aceea am închegat o prietenie 
extraordinară. Aveam multe în comun, în special dorința de a 
fi soți și tați buni – cu atât mai mult cu cât am aflat că fiecare 
dintre noi avea șase copii. Și am mai aflat ceva: că amândoi 

 

Cuvânt-înainte
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vibram la același gând, acela de a ne conduce afacerile într-un mod 
cinstit, exemplar. 

La câțiva ani de la prima noastră întâlnire, John m-a invitat să 
țin un discurs cu ocazia sărbătoririi a cincizeci de ani de activitate 
a companiei sale. Nu mi-am imaginat ce urma să descopăr în acea 
primă vizită la R. W. Beckett Corporation. Era o companie amplasată 
într-un peisaj rustic foarte frumos din Ohio, unde se fabrica un produs 
nu foarte spectaculos, dar foarte util pentru încălzirea locuințelor. 
Însă ceea ce m-a frapat acolo a fost spiritul oamenilor – entuziasmul 
pentru munca pe care o făceau și râvna lor pentru excelență. Au lăsat 
o impresie puternică asupra mea. Această companie, am concluzionat 
eu, este un model prin entuziasmul angajaților, abordările unice ale 
procesului de fabricație, prin politici și practici care nu erau neapărat 
la modă, dar care rezistaseră probei timpului; erau trainice și realiste. 
Am văzut multe lucruri pe care le puteam învăța și chiar implementa 
în afacerea noastră mult mai dezvoltată și mai complexă. 

După întâlnirea cu John am ajuns la conducerea Graphic Packaging 
Corporation, o companie listată la bursă. John face parte din bordul 
de conducere, astfel că avem întâlniri frecvente și ocazii bune de a 
împărtăși idei, de a compara însemnări și de a ne încuraja unul pe 
altul. Ca prieteni care împărtășesc aceeași viziune despre afaceri, 
discutam uneori posibilitatea de a scrie împreună o carte despre cum 
putem integra credința în munca noastră. Presiunea implicării mele în 
lumea afacerilor a împiedicat un efort comun. Dar John a păstrat vie 
viziunea noastră și, pe măsură ce manuscrisul cărții căpăta formă, mă 
suna pentru păreri și comentarii. Am știut încă de la prima lecturare 
a manuscrisului că această carte va avea o contribuție importantă și 
unică în cadrul literaturii de afaceri. 

În spațiul rezervat acestei cărți, John a surprins esența a ceea ce face 
dintr-o companie o afacere bazată pe principii. El identifi că baza unei 
astfel de abordări și ne dă speranța că putem avea un impact puternic 
în viața multor oameni prin activitatea pe care o desfășurăm. De ce 
îmi place ziua de luni nu are forma unei cărți scrise de un academician, 
un teolog sau un specialist. Este scrisă din tranșee, de o persoană care 
a experimentat nemijlocit provocările extraordinare și răsplățile pe 
care le poate aduce o viață în lumea afacerilor. Este simplă, directă, 

Cuvânt-înainte
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destinsă și bogată în idei care demonstrează înțelegerea fenomenului. 
Citeam pagină după pagină ca să descopăr tot mai multe lucruri pe 
care le-aș fi  putut aplica în compania mea. Cartea dezvăluie însăși 
inima omului pe care îl cunosc atât de bine ca prieten și sfătuitor. 

Cred că și tu vei fi  de aceeași părere cu mine că această carte, De ce 
îmi place ziua de luni, e un tezaur de înțelepciune practică și oportună, 
care te va ajuta să îți vezi munca într-o lumină nouă. Am încrederea 
că te va inspira – așa cum John m-a inspirat pe mine de-a lungul 
anilor – să găsești semnifi cații noi și o împlinire nouă în munca pe 
care o desfășori. 

Jeffrey H. Coors
Director executiv, Graphic Packaging Corporation

Cuvânt-înainte
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Cuvinte. Principii. Adevăr. 
Cuvinte. Prea multe cuvinte. Ne înecăm în ele. 
Principii. Se revarsă în cascadă de pe rafturile tuturor librăriilor 

din aeroporturi. 
Adevăr. Este din ce în ce mai greu de găsit. 
Dar atunci când, în sfârșit, îl găsim, adevărul este asemenea luminii 

farului care străpunge noaptea împovărată de ceață – avertizându-ne, 
așa cum este avertizat căpitanul vasului cu privire la bancurile șubrede 
de nisip, conducându-ne în siguranță spre port. 

Să conduci o afacere înseamnă să faci o călătorie – plină de 
promisiuni, dar marcată de provocări. Planul meu, în această 
carte, este de a te ajuta să-ți focalizezi lumina farului pe această 
călătorie. 

Vom înainta rapid. Știu că ești o persoană ocupată, iar țelul meu 
este să te ajut să parcurgi cartea în timpul a două zboruri de câte 
nouăzeci de minute cu avionul, în timp ce savurezi o cafea și te de 
înfrupți dintr-o pungă de alune. 

Când prietenii mei au afl at despre intenția mea de a scrie această 
carte, m-au sfătuit să-mi defi nesc mai întâi publicul țintă. 

Mi-a luat ceva timp, dar acum cred că știu cine ești. 
 Ai o afacere. Sau ai vrea să ai o afacere într-o bună zi.
 Ești o persoană cu principii.

 

Prefaţă: Cafea și o pungă de alune
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 Vrei ca fi rma ta, profesia ta și lumea în care trăiești să fi e un loc 
mai bun datorită prezenței tale. 

 Ești un vizionar, nu te mulțumești cu starea în care te afl i.

Vei avea ocazia să afl i mai multe despre mine, dar pentru început:
 Am o afacere.
 Sunt o persoană cu principii.
 Vreau să cunosc adevăruri fundamentale și să le aplic în 
întregime în munca mea.

 Sunt dispus să împărtășesc altora ce am învățat, dar în același 
timp sunt conștient că mai am multe de învățat.

Ah, și încă ceva. Vei vedea de ce iubesc cu adevărat zilele de luni. 
Țelul fi nal. M-aș bucura dacă această carte ți-ar deveni un bun 

prieten, dacă îți oferă speranță, îți dă curaj, îți insufl ă o viziune nouă, 
ajutându-te să reglezi microcosmosul în care îți desfășori activitatea 
pe frecvența adevărului etern.

Prefață: Cafea și o pungă de alune
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Se cuvin câteva mulțumiri. (Ar putea fi  mult mai multe.)
Lui Wendy, scumpa mea soție, care nu numai că le-a purtat de 

grijă celor șase copii ai noștri, dar m-a suportat și pe mine în această 
strădanie de scriere a cărții. (Scriitorii pot fi  uneori foarte țâfnoși!)

Lui Dick Leggatt, un editor înzestrat, ale cărui perseverență și 
încurajare s-au dovedit deosebit de valoroase. 

Angajaților noștri, care s-au descurcat foarte bine fără mine în 
timpul cât am lucrat la acest proiect.

Şi câinelui nostru, care a avut parte de alergări mai scurte 
dimineața.

 

Mulţumiri
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Iată care este planul de zbor pentru  De ce îmi place ziua de luni.
Cartea este structurată pe patru secțiuni: „Temeliile“, „Imaginea 

de ansamblu“, „Aplicații“ și „Încheierea“.
Partea întâi, „Temeliile“, dezvăluie câteva experiențe personale 

– provocări unice care s-au dovedit de o importanță crucială, 
dezvăluind adesea adevăruri esențiale. De obicei, aceste înțelegeri 
nu s-au concretizat în doze mari, ci în porții mici care, de-a lungul 
timpului, s-au îmbinat perfect. Impactul lor a fost profund, căci ele 
au modelat concepția mea despre viață și au sporit zelul în munca pe 
care o făceam. 

Partea a doua, „Imaginea de ansamblu“, este o scurtă incursiune 
fi lozofi că în cultura occidentală din două perspective total diferite. 
Prima perspectivă prezintă munca și credința ca pe două chestiuni 
complet separate una de cealaltă – două lumi diferite. În schimb, în 
cea de-a doua perspectivă, munca nu mai este văzută la ani-lumină 
distanță de credință – dimpotrivă, cele două aspecte se îmbină într-un 
mod remarcabil, fi ind perfect compatibile. 

Partea a treia, „Aplicații“, examinează moduri concrete în care 
adevărurile fundamentale pot fi  integrate în fi ecare aspect al vieții 
zilnice, în special în munca noastră. Cântărirea acestor adevăruri 
se face ținând seama de o cât mai solidă înrădăcinare a acestora 
în Scriptură, astfel că am ajuns să privesc Scriptura ca o pe sursă 

 

Introducere: Planul de zbor



18

uimitoare, cu mare relevanță în afaceri. Adevărul ei a trecut proba 
timpului și în același timp este foarte actual. 

Partea a patra, „Încheierea“, îmbină conceptele cheie și descrie 
implicațiile lor pentru noi, ca indivizi, în lumea afacerilor. 

Așa cum spune prietenul meu, Jeff  Coors în Cuvânt-înainte, 
această carte nu este de factură teoretică, ci are rădăcini adânci în 
lumea reală. Contextul celor ce urmează a fost dat de experiența mea 
personală de aproape patru decenii de activitate în lumea afacerilor. 
Dar, deși cuprinde istorisiri cu o notă personală, această carte nu este 
despre mine. Nici nu face parte din categoria „Cum să...“, care să 
spună: „Tot ce ai de făcut este să aplici aceste patru principii, să te 
dai la o parte și să vezi ce se întâmplă!“ Este mai curând o carte 
care să ne ancoreze mai ferm în câteva principii de bază și să ofere 
oportunitatea unor moduri diferite de a gândi. Este o carte ce ne 
ajută să vedem semnifi cația practică a aplicării valorilor fundamentale 
în afacerile și activitățile noastre. 

Sunt convins că adevărul aplicat corect dă rezultate. Vei descoperi 
moduri noi și înviorătoare de a umple de energie și semnifi cație 
activitățile tale zilnice. Clienții cu care lucrezi vor observa acest lucru, 
iar angajații tăi vor sesiza diferența. Ba chiar s-ar putea să aduci un 
zâmbet pe chipul sobru al contabilului tău! 

Așadar, pune-ți centura de siguranță! Înainte să-ți dai seama, 
însoțitorul de zbor va veni de-a lungul culoarului să verifi ce spătarele 
scaunelor și măsuțele rabatabile. Iar tu vei închide cartea, gata pentru 
următoarea sarcină extraordinară care îți stă înainte.

Introducere: Planul de zbor




