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Capitolul I: Introducere 

 

 

              

 

 Ce este mulţumirea? 
 

  A mulţumi înseamnă a exprima (cuiva) recunoştinţă sau satisfacţie pentru un dar, un 

bine, o manifestare de politeţe etc. 

Recunoştinţa este o trăsătură de caracter pozitivă care are la bază o experienţă pozitivă; este o 

trăsătură de caracter dorită şi apreciată de Dumnezeu şi care adânceşte respectul faţă de 

Dumnezeu şi faţă de oameni. 

  

                Mulţumesc!   
 

 Acest cuvânt este probabil printre primele cuvinte pe care am învăţat să-l spunem de mici 

copii. Există totuşi o diferenţă între a spune “mulţumesc” şi a avea o inimă mulţumitoare. 

Diferenţa constă in faptul că mulţumirea este de două feluri: cea automată, rezultată în urma unei 

educaţii şi care are loc în circumstanţe favorabile nouă  precum atunci când cineva ne face un 

bine sau ni se face un serviciu etc…şi mulţumirea care înseamnă să recunoaştem şi să apreciem 

binefacerile pe care le primim de la Dumnezeu şi de la oameni, adică mulţumirea să vină din 

adâncul inimii. 

 

   Mulţumirea schimbă felul în care îţi petreci ziua, în care îţi petreci viaţa, ne schimbă 

modul de a gândi şi de a acţiona, ea ne defineşte ce fel de oameni suntem şi cât de mult preţuim 

relaţia noastră cu Dumnezeu şi cu cei de lângă noi.  Prin mulţumire arătăm credinţă, arătăm 

dragoste, arătăm smerenie şi realizăm că nu suntem vrednici de binecuvântările pe care le 

primim. 

 

   Mulţumirea are o putere fantastică în noi cât şi în cei din jurul nostru şi este un mijloc 

prin care Dumnezeu toarnă pacea şi liniştea în sufletele noastre.  Această putere a mulţumirii 

constă în faptul că ea generează şi mai multă mulţumire, căci dacă suntem mulţumitori faţă de 

Dumnezeu putem să fim şi faţă de oameni. Şi ceilalţi la rândul lor pot fi mulţumitori prin puterea 

exemplului nostru. 

Ce frumos! Să trăim într-o lume în care să nu mai fim copleşiţi de îngrijorare şi frământare, ci să 

trăim într-o lume caracterizată de mulţumire. 

 

 Dacă ar fi să-ţi clasifici virtuţiile, mulţumirea ar fi printre primele?   

Eşti o persoană recunoscătoare? Sau nu prea ai pus accent pe mulţumire până acum? 

 

 

  

Ce se întâmplă când mulţumim? 

 
Când cineva mulţumeşte, în primul rând Îl proslăveşte (Îl înalţă, Îl laudă) pe Dumnezeu 

(" Cine aduce mulţumiri, ca jertfă, acela mă proslăveşte..." Psalmul 50:23a), iar mai apoi acea 

persoană este binecuvântată (“cel cu inima mulţumită are un ospăţ necurmat”- Proverbe 15: 

15b), iar pe de altă parte, împlineşte o parte din voia lui Dumnezeu (“ Mulţumiţi lui Dumnezeu 
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pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi “- 1 

Tesaloniceni  5:18). 

 

 

               

 

 

 

                         Care sunt modurile de a-I mulţumi? 

 
  Îi putem mulţumi lui Dumnezeu prin cântare şi/sau prin rugăciune, dar cel mai bine Îi 

putem mulţumi făcându-ne plăcuţi Lui, ascultând Cuvântul şi trăindu-ne viaţa în smerenie şi 

sfinţenie. 

 

 

 

                Uităm adesea … 

 

 

Uităm adesea un lucru esenţial, şi anume, să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru ceea ce 

avem deja şi peste care trecem foarte uşor crezând, într-un mod greşit, că toate lucrurile ni se 

cuvin, că le-am meritat. Nu merităm nimic, e doar harul şi bunătatea lui Dumnezeu. 

O femeie a spus odată următoarele cuvinte într-o rugăciune către Dumnezeu:  

 ” Doamne, nu-ţi cer nimic, dar îţi mulţumesc pentru tot.” 

           Aşadar, înainte de a cere orice lucru cât de mic de la Dumnezeu, să nu uităm în primul 

rând să-I mulţumim pentru toate lucrurile pe care deja le avem şi de care nici nu ne facem 

vrednici, adică nu le merităm. 
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Capitolul II: Motive de mulţumire 

 

 

1. Mulţumesc pentru viaţă. 

 

      Dumnezeu te-a creat într-un mod aşa de minunat. Dacă astăzi exişti, trăieşti, ai viaţă e 

pentru că Dumnezeu ţi-a dăruit acest lucru. 

Fiecare zi este un dar special pe care îl primim din Mâna lui Dumnezeu. Noi, oamenii, nu 

suntem stăpâni decât pe secunda pe care o trăim acum, mai departe nu ştim ce urmează şi nici 

când vine vremea să plecăm în veşnicie. 

 De aceea, trăieşte-ţi viaţa în aşa fel încât să nu-ţi pară rău că ai risipit-o şi caută să ÎI 

aduci cinste lui Dumnezeu, ca unul care ştii că ai o singură viaţă ("şi, după cum oamenilor le este 

rânduit să moară o singură dată, iar după aceeea vine judecata…-Evrei 9:27"), după ce murim 

nu ne reîncarnăm în animale sau alte fiinţe, ci ne vom prezenta înaintea lui Dumnezeu la 

judecată. 

 

Cu câteva luni în urmă, un băieţel cu numele de Beniamin Găluţi, în vârstă de 6 ani, mi-a 

spus aşa: ” Eu m-am născut mort, dar acum trăiesc !” Beniamin, născut prematur la doar 6 luni 

din cauza unei urgenţe medicale, a fost declarat mort de către medici, scorul Apgar, cunoscut şi 

sub numele de "nota copilului", a fost zero (normal este între 9-10), i s-a făcut RCP (protocolul 

de reanimare cardio-respiratorie) şi deşi şansele de recuperare erau nule, copilul a revenit la 

viaţă, medicii rămânând sceptici cu privire la el. Spre mirarea lor copilul supravieţuise cu mult 

peste cele 30 minute prevăzute de ei.  Fiecare zi din viaţa lui Beniamin era o minune, un dar de 

la Dumnezeu recunoscut  până şi de specialiştii care controlau cazul copilului. 

Astăzi, Beniamin trăieşte datorită lui Dumnezeu, e un copil sănătos, normal, frumos, care 

merge la şcoală împreună cu alţi copii, cântă, se joacă şi povesteşte tuturor, cu o bucurie 

deosebită ce se poate vedea pe chipul lui, cum el s-a născut mort dar acum trăieşte.  

 

Beniamin Îi este recunoscator lui Dumnezeu pentru viaţa primită. Dar tu?  

 

În fiecare dimineaţă, când te trezeşti poţi spune aşa:”Doamne, astăzi m-am trezit şi sunt în 

viaţă. Îţi mulţumesc”. 

 

 

2. Mulţumesc pentru sănătate. 

 

 Sănătatea  reprezintă darul cel mai frumos şi mai de preţ al omului din partea lui 

Dumnezeu. Cu toţii ştim că dacă avem sănătate, le putem face pe toate. Sănătatea reprezintă 

comoara noastră cea mai mare, o comoară care însă se poate pierde foarte de uşor şi care nu se 

poate cumpăra... . Abia atunci când eşti bolnav realizezi cât de importantă e sănătatea. 

 Sunt situaţii când cineva se naşte bolnav (aşa cum a fost şi cazul orbului Bartimeu) dar, în 

general, ne naştem sănătoşi şi ne îmbolnăvim de-a lungul vieţii, de cele mai multe ori din cauza 

neglijenţei sau a neascultării noastre. 

  

 Se spune că, cu mulţi ani în urmă, într-un sat din România, trăia la marginea satului o 

familie cu doi copii. Cum părinţii erau mai toată ziua la muncă, fiul cel mare, Ionel, trebuia 

adesea să rămână acasă şi să aibă grijă de frăţiorul lui mai mic.  

Într-o zi călduroasă de vară Ionel vroia să meargă cu copiii din sat la scăldat, la balta de la 

marginea satului, însă tocmai în acea zi, mama îl rugase să rămână acasă cu frăţiorul lui. Ionel nu 

a fost prea bucuros să audă vestea mamei, dar i-a promis acesteia că va rămâne acasă cu cel mic. 

La scurt timp după plecarea mamei, lui Ionel îi trece prin minte un gând… 

-Ce-ar fi să dau o fugă până la baltă, mă scald puţin şi mă răcoresc, după care mă întorc acasă...? 



 
6 

mama  nu va şti nimic...   

Zis şi făcut. Ionel aleargă la baltă, se scaldă de câteva ori, face câteva sărituri în apă bucuros că a 

putut să se răcorească şi chiar înainte de a se întoarce acasă se hotărăşte să mai facă o ultimă 

săritură, când... simte o înţepătură însoţită de durere în talpa piciorului. Ieşind afară din apă văzu 

cum îi sângera piciorul din cauza ciobului de sticlă ce-i intrase în talpă. Îşi scoase cu grijă ciobul 

de sticlă şi se îndreptă repede spre casă. De teamă că-l va certa mama pentru neascultarea lui, nu-

i spusese nimic şi se străduia să calce pe picior, fără să şchiopăteze, ca mama să nu observe 

nimic, în ciuda faptului că-l durea foarte tare. 

A doua zi dimineaţa piciorul lui Ionel se umflase tare, era roşu şi-l durea ingrozitor. Mama, 

văzându-i piciorul îl luă repede în braţe şi alergă la medicul din sat. Acesta, văzând gravitatea 

infecţiei, îl trimise cu ambulanţa la spitalul din apropiere. Ajunşi acolo medicul chirurg, după 

examinarea medicală, îi spune mamei: 

-Doamnă,  îmi pare rău, dar va trebui să-i amputăm piciorul copilului. Infecţia s-a extins prea 

mult şi dacă nu-i tăiem piciorul, va muri.  

 

Doamne, ce veste îngrozitoare! Ionel avea să rămână fără un picior… 

 

 Pentru neascultarea lui, Ionel a plătit scump. De acum înainte nu va mai putea alerga, 

juca, sări, înota… va trebui să poarte cârje pentru toată viaţa. 

 

Dar tu? Preţuieşti sănătatea pe care ţi-a dat-o Dumnezeu? 

 

Dacă  astăzi te-ai ridicat pe propiile picioare şi poţi merge oriunde doreşti... eşti un om 

binecuvântat. 

Dacă poţi vedea lumina zilei, pământul îmbrăcat cu flori şi iarbă, culorile ce te înconjoară...eşti 

un om binecuvântat. 

Dacă poţi lucra cu propiile mâini...eşti un om binecuvântat. 

Dacă ai grai să poţi spune ce iubeşti şi ce nu… dacă poţi auzi o melodie duioasă, cântecul 

păsărilor ...eşti un om binecuvântat. 

Dacă ai raţiune să poţi judeca lucrurile drept, dacă ştii să scrii, dacă ştii să citeşti, dacă eşti om şi 

nu vreo altă făptură, dacă te poţi bucura de viaţă, dacă te poţi bucura de libertate, dacă inima ta 

mai bate şi astăzi, eşti un om binecuvântat. 

 

“Doamne, Tu mi-ai zidit rărunchii, Tu m-ai ţesut în pântecele mamei mele: Te laud că sunt o 

făptură aşa de minunată.” Psalmul 139: 13,14a.  
 

Începând de astăzi, în fiecare dimineaţă, când te trezeşti poţi spune aşa:”Doamne, astăzi m-

am trezit, sunt în viaţă şi sunt sănătos. Îţi mulţumesc“. 

 

 

3. Mulţumesc pentru familie. 

 

  Pe lângă viaţă şi sănătate Dumnezeu ţi-a dăruit şi o familie unde să te naşti şi nişte 

părinţi care să îngrijească de tine şi să te iubească. Pentru orice copil părinţii sunt cele mai 

frumoase şi bune persoane din viaţa lui. Aşa cum ei au avut grijă să nu îţi lipsească nimic 

niciodată şi te-au ferit de momentele grele pe care orice familie le întâmpină, acum a venit 

rândul tău să ai grijă de ei şi să le mulţumeşti cu gesturi mici pentru tot ceea ce fac pentru tine. 

Te provoc să aduci un zâmbet pe chipurile lor în fiecare zi! 

 Mama e cea mai bună prietenă, consilier, doctor (ea este prima care vede că eşti bolnav şi 

care ştie să-ţi dea un siropel sau să-ţi sărute rana cu acel sărut care vindecă totul), este persoana 

care te iubeşte cel mai mult şi care te sprijină necondiţionat, dar oare realizezi câte a făcut pentru 

tine? Te-a născut, te-a îngrijit când erai mic, te-a lăsat să dormi cu ea în pat atunci când ai avut 
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coşmaruri, a avut grijă de tine când erai bolnav şi s-a rugat pentru tine. Te-a ajutat la teme, te-a 

iertat după fiecare ceartă, ţi-a dat sfaturi şi ţi-a impus reguli pentru a te proteja şi te-a iertat dacă 

le-ai încălcat. Te-a motivat să fii mai bun, ţi-a inoculat valori, te-a învăţat să iubeşti, te-a 

imbrăţişat şi te-a sărutat de atâtea ori, ai putut întotdeauna să te bazezi pe ea şi este modelul tău 

în viaţă. 

 Tatăl este cel mai puternic tătic din lume, este curajos, un bun prieten ce ştie să-ţi dea 

întodeauna sfaturi bune şi pline de înţelepciune, este harnic şi se preocupă să nu-ţi lipsească 

nimic. Asemenea mamei, te învaţă să iubeşti şi să respecţi legile lui Dumnezeu şi este modelul 

tău în viaţă. 

  Aud însă tot mai mulţi adolescenţi şi tineri care se plâng că părinţii nu-i înţeleg, că sunt 

supăraţi pe părinţii lor pentru că nu le permit să stea mai mult timp cu prietenii lor sau să iasă în 

oraş de fiecare dată când vor ei şi nicidecum nu pot să se împace sau să ajungă la un compromis. 

 

 Un băiat de 16 ani a făcut o călătorie în străinătate. După un timp, când s-a întors acasă, 

la aeroport îl aştepta mama lui cu lacrimi de bucurie în ochi. Când a ajuns, şi-a strâns băiatul în 

braţe cât de tare a putut, deoarece i-a fost foarte dor de el.  

Băiatul însă i-a spus: 

-Mamă, ştiu că mă iubeşti mult, dar dacă mă strângi aşa de tare în braţe în faţa atâtor oameni ca 

pe un copil mic, mă faci de ruşine! 

Cu aceste vorbe a rănit-o foarte tare pe mama lui care se gândea că fiul ei nu se bucură din tot 

sufletul că o revede. 

După 5 ani fiul ei a plecat din nou într-o călătorie în străinătate şi, deşi avea 21 de ani, 

mama lui a mers cu el la aeroport să îl conducă şi să-şi ia rămas bun de la el. Dar de data aceasta 

nu şi-a îmbrăţişat fiul, ci s-a întors cu spatele plângând foarte tare şi zicându-i doar atât: 

-Rămas bun, fiule şi să ai grijă de tine! 

După o vreme, când băiatul s-a întors din călătorie, mama lui nu îl mai aştepta la 

aeroport. Când a ajuns acasă a găsit pe masă un buchet de flori şi lângă o scrisoare de la mama 

lui. 

Curios a deschis-o şi a început să o citească, iar după ce a terminat de citit a căzut la pământ 

plângând şi distrus… era cel mai urât şi rău moment din viaţa lui.   

Iată ce scria în scrisoare: 

 “Fiul meu drag, cu 5 ani în urmă, când te-ai întors acasă aveam lacrimi de bucurie în 

ochi şi te-am strâns cu drag în braţe, dar când tu vei citi rândurile acestea…eu voi fi deja în 

cimitir într-un mormânt…pentru că am murit de cancer… . Când ai plecat ultima dată nu te-am 

mai strâns în braţe, ci ţi-am întors spatele ca să nu te fac de ruşine în faţa oamenilor strângându-

te în braţe ca pe un copil mic, dar am plâns foarte tare pentru că am ştiut că te voi vedea pentru 

ultima dată. Te iubesc foarte mult şi mă voi ruga Domnului pentru tine, iar dragostea mea va 

veghea întodeauna asupra ta! 

Cu mult drag, mama.” 

 

 Cred că ţi-ar prinde bine nişte sfaturi practice despre cum să ai o relaţie frumoasă cu 

părinţii tăi: 

a. “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi le lungească zilele în ţara pe care ţi-

o dă Domnul, Dumnezeul tău”- este a cincea poruncă din cele zece, lăsate de Dumnezeu pe 

paginile Bibliei. Indiferent cine sunt părinţii tăi, ce decizii iau ei, ce atitudine sau ce 

comportament au ei, tu trebuie să-i cinsteşti. Aceasta este prima poruncă a lui Dumnezeu însoţită 

de o promisiune: ca să fii fericit şi să trăieşti mult timp pe pământ (Efeseni 6:3). Te-ai gândit 

vreodată că zilele tale pe pământ depind într-o oarecare măsură de cinstea pe care tu le-o acorzi 

părinţilor tăi? A cinsti înseamnă a avea respect, a purta de grijă, a fi alături de ei. 

b. Ascultă-i. Aceasta este tot o poruncă dată de Dumnezeu. Efeseni 6:1: ”Copii, ascultaţi în 

Domnul de părinţii voştri, căci este drept”. De multe ori copiilor li se pare că în anumite 

domenii ei ştiu mai bine şi nu au nevoie de sfatul părinţilor, considerându-i pe aceştia 
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“demodaţi”, “rămaşi în urmă”, “învechiţi” şi nu le mai cer sfatul sau chiar dacă o fac nu vor să-i 

asculte. Nu este drept să procedezi astfel. Când eşti rugat să faci ceva, fii ascultător! 

c.Nu dispreţui mustrarea.  Atunci când părinţii te ceartă nu o lua în nume de rău, ei o fac spre 

binele tău pentru că te iubesc şi doresc să te îndrepte. Poate uneori ţi se pare că nimeni nu te 

înţelege, că toţi sunt împotriva ta, dar dacă laşi să treacă puţin timp, vei ajunge să le mulţumeşti 

pentru că te-au oprit de la unele acţiuni. Însuşi Dumnezeu mustră pe cine iubeşte, de aceea şi ei, 

pentru că te iubesc şi îţi vor binele, de multe ori sunt nevoiţi (nu o fac cu plăcere) să te certe sau 

să te pedepsească. 

d. Ai grijă de părinţii tăi.  Ajută-i cu treburile casei în măsura puterii tale (spală vasele, mătură, 

adună-ţi jucăriile şi fă-ţi curat în cameră, du gunoiul), fă-le din când în când un masaj că doar i-

ai auzit de atâtea ori cât de tare îi dor spatele şi sunt convinsă că ei îl vor ruga pe Dumnezeu să 

binecuvinteze mânuţele tale micuţe. 

 Astăzi mulţi părinţi sunt uitaţi în aziluri sau în casa lor bătrânească aşteptându-şi copiii 

să-i viziteze. Au fost momente când ei au dat totul pentru tine, dar vor veni timpuri când ei vor 

avea nevoie de ajutorul tău, de grija ta, să nu le întorci spatele. 

e. Mulţumeşte-le. Spune-le părinţilor tăi un “mulţumesc “din suflet că doar ai o mulţime de 

motive să faci asta. Spune-le că le eşti recunoscător pentru binele ce ţi l-au făcut. Fii o bucurie 

pentru ei! 

 

Într-o zi vei fi şi tu mamă sau tată şi cred că te-ai bucura să-ţi vezi copiii ascultători şi să-ţi dea 

cinstea care ţi se cuvine. Nu uita vorbele Domnului Isus din Luca 6:31:“Ce voiţi să va facă vouă 

oamenii, faceţi-le şi voi la fel” - este legea de aur a Bibliei.  

 

 

Un copil nenăscut încă vorbea cu Dumnezeu înainte de a fi trimis pe Pământ: 

 

-Doamne, mâine mă trimiţi pe Pământ. Eu sunt aşa de mic şi de neajutorat, cum o să mă descurc 

acolo? 

-Un înger te va aştepta şi va avea mare grijă de tine! 

-Dar aici, în Rai, nu trebuie să fac nimic, doar să cânt, să zâmbesc şi să fiu fericit... 

-Îngerul tău va cânta pentru tine şi va zâmbi numai pentru tine. Vei simţi toată dragostea 

îngerilor şi vei fi fericit. 

-Şi cum o să-i pot înţelege pe oameni, când eu nu ştiu vorba lor? 

-Îngerul tău îţi va spune cele mai dulci şi mai frumoase cuvinte pe care le-ai auzit şi le vei auzi 

vreodată pe Pământ. El va avea multă răbdare cu tine şi te va învăţa să vorbeşti. 

-Şi ce o să fac atunci când o să vreau să vorbesc din nou cu Tine? 

-Îngerul te va învăţa să-ţi împreunezi mâinile şi să te rogi. 

-Şi cine mă va apăra? 

-Îngerul tău te va proteja, chiar dacă asta înseamnă să-şi rişte propia viaţă. 

-Dar o să fiu aşa de trist că n-o să Te mai văd  niciodată... 

-Îngerul tău îţi va vorbi întodeauna despre Mine şi te va învăţa cum să te întorci la Mine. Şi 

oricum, Eu voi fi tot timpul lângă tine. 

 

În acel moment, Raiul devenea din ce în ce mai îndepărtat şi începeau să se audă voci de oameni. 

-Doamne, Doamne, spune-mi măcar cum îl cheamă pe îngerul meu? 

-MAMA! 

 

Dacă astăzi ai o mamă şi un tată eşti un copil binecuvântat! 

Pleacă-ţi genunchii înaintea Celui Prea Înalt şi mulţumeşte-I. 
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4. Mulţumesc pentru casă, pentru hrană şi pentru purtarea de grijă. 

 

 Dacă ai un cămin unde să locuieşti, un pătuţ unde să-ţi pleci capul şi dacă poţi să simţi 

căldura dragostei celor ce te înconjoară, atunci să ştii că eşti un copil binecuvântat şi ai un motiv 

în plus să-i mulţumeşti lui Dumnezeu. Iar dacă nu ai toate aceste lucruri, să ştii că şi tu eşti un 

copil binecuvântat pentru că ai în cer un Dumnezeu atotputernic (atotputernic înseamnă că poate 

face totul). Biblia este plină de promisiuni ale lui Dumnezeu pentru tine. Ştiai că unul din 

numele lui Dumnezeu este Iehova Ire, care înseamnă “Domnul va purta de grijă”? Deci, lasă-L 

pe Dumnezeu să-ţi împlinească nevoile tale. 

 Cu toţii ştim că leul este regele animalelor, este foarte puternic şi de temut, şi totuşi, puii 

de leu adesea duc lipsă de hrană şi le este foame pentru că tatăl lor, leul, nu este atotputernic. În 

Biblie scrie că “Puii de leu duc lipsă şi-i li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de 

nici un bine“(Psalmul 34:10). 

 Copiii lui Dumnezeu când ajung în nevoi nu merg să cerşească bani, nici mâncare, nu 

caută prin gunoaie, ci se pleacă pe genunchi rugându-L pe Dumnezeul cel atotputernic, pe 

Iehova Ire, să le trimită ajutor din cerul Său şi să le împlinească nevoile, pentru că ei ştiu că 

Dumnezeu a promis în Cuvântul Său că:“va da pâine celor flămânzi”(Psalmul 147:7),“dă o 

familie celor părăsiţi”(Psalmul 67:6),”va binecuvânta din belşug hrana, va sătura cu pâine pe 

săracii Lui”(Psalmul  132 : 15),“îţi satură de bunătăţi bătrâneţea”(Psalmul 103:5a) şi multe 

altele. Toate acestea pentru că“Domnul ascultă pe săraci”(Psalmul 69:33) şi celor ce Îl iubesc 

pe Domnul”El le dă pâinea ca în somn”(Psalmnul 127:2b), asta nu înseamnă că ei nu lucrează, 

ci nu se îngrijorează de aceste lucruri, căutând mai presus de toate să asculte de Dumnezeu. 

 Nu vă îngrijoraţi dar, zicând:”Ce vom mânca? “Sau“Ce vom bea?” Sau:”Cu ce ne vom 

îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc ştie că aveţi 

trebuinţă de ele. Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi neprihănirea Lui, şi toate aceste 

lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijoraţi dar de ziua de mâine; căci ziua de mâine se 

va îngrijora de ea însăşi. Ajunge zilei necazul ei. (Matei 6: 31-34) 

  

 

 În continuare am să va relatez o mărturisire făcută de fratele Pavel Riviş Tipei despre 

felul în care Dumnezeu poartă de grijă copiiilor Săi. Imediat după Revoluţia din 1989 fratele 

Tipei fusese invitat la o biserică din judeţul Caraş. Într-o după-amiază rece de noiembrie fratele 

Tipei împreună cu fratele Borlovan au plecat într-acolo iar întrunirea cu fraţii se prelungise până 

la miezul nopţii, aşa că unul din fraţi îi sfătuiră pe cei doi să se întoarcă acasă pe un alt drum, 

mai scurt. 

Era un drum de ţară, plin de gropi, afară era noapte, iar cei doi se grăbeau spre casă, când dintr-o 

dată maşina rămâne blocată într-o groapă şi nu mai pornea nici cum. Se gândeau ce vor face, 

cum vor ajunge acasă? Unul credea că e mai bine să caute, noaptea, în frig şi ploaie, un pocăit 

într-un sătuc cu mai puţin de 100 de case, iar celălalt considera că era mai bine să meargă la gară. 

Cum se vorbeau ei aşa apare un tânăr care, intrebat fiind, le spuse că nu cunoştea nici un pocăit 

în sat dar îi asigura pe cei doi că până la gară, aflată peste deal, sunt vreo 6 km. Dezamăgiţi fraţii 

rămân în maşină în aşteptarea dimineţii, când apare un bărbat beat ce se îndrepta spre casă... 

-Domnule, staţi puţin în loc! Aveţi pocăiţi aici? întrebă fratele Tipei. 

-De care domnule? Din ăia ce vorbesc în alte limbi? 

-Din ăia, spuse fratele Tipei. 

-Uite acolo! vezi, e un gemuleţ acolo! 

 S-au îndreptat cei doi înspre locul indicat, au bătut la uşă şi imediat apăru fratele Ionel. 

-Frate Tipei, mă bucur că aţi venit! Intraţi în casă! 

 Fratele Ionel şi-a chemat soţia şi cei 14 copii să vină la rugăciune, că doar venise fratele 

Tipei... degeaba insistase fratele să nu deranjeze toată familia, că el venise cu o problemă şi avea 

nevoie de ajutor. Intraţi în casă se putea vedea, zicea fratele, cât de micuţă şi sărăcăcioasă era 

căsuţa. Avea doar două încăperi, în una dormeau cei 14 copii iar în cealaltă părinţii.  Au cântat 
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copiii vreo 2-3 cântări după care s-au plecat cu toţii la rugăciune. Când s-a terminat rugăciunea 

copiii s-au întors în paturile lor iar adulţii au rămas să vorbească despre problema ce-i aducea 

acolo în miez de noapte. 

Fratele Tipei văzând-o pe sora Maria tare frământată şi parcă vroia să spună ceva dar nu ştia cum 

să o facă a întrebat-o dacă deranjează prezenţa lor acolo, spunând că ei pot să rămână peste 

noapte în maşină, dar sora, care începuse să plângă, spuse că nu era niciun deranj, doar că ar fi 

vrut să-i servească cu ceva dar nu mai avea nimic în casă.  

-Astă seară pentru cină am mai avut doar câţiva cartofi pe care i-am fiert în coajă şi i-am dat 

copiilor, care au mâncat şi nu s-au săturat, iar noi doi nu am mâncat nimic, spuse sora Maria.  

-Mai am puţin zahăr într-un borcănel, spuse sora Maria, şi mă gândeam că dacă îl împart în două 

şi-l amestec cu puţină apă ca să-l serviţi în loc de ceai, oare vă jignesc?  

 În acel moment fratele Tipei şi-a amintit de plicul cu bani pe care-l primise chiar în ziua 

aceea de la un grup de surori din biserica Betania Arad ca să-l dea unei familii sărace. Erau 14 

500 lei, mulţi bani pe vremea aceea. Fratele a scos plicul din buzunar şi l-a pus pe masă 

spunându-le că aceşti bani erau pentru ei din partea surorilor de la Betania. 

Cei doi, Ionel şi Maria, au început să plângă şi mai apoi au trezit din nou copiii să vină la 

rugăciune. Cu ochii în lacrimi tatăl le-a spus copiilor: 

- Copii, aseară când v-am trimis la culcare, noi toţi ne-am rugat să ne dea Domnul pâinea pentru 

mâine dimineaţă şi Domnul ne-a dat mult mai mult decât am cerut noi. Avem pâine pentru 

aproape un an de zile. 

 S-au plecat cu toţii la rugăciune, mulţumindu-I lui Dumnezeu pentru hrană şi pentru 

purtarea de grijă. După aceea copiii au mers din nou la culcare iar fratele Ionel împreună cu 

fratele Borlovan şi fratele Tipei au ieşit afară să împingă maşina până în faţa casei pentru că în 

acel sat nu era decât un singur bec care ilumina satul. În timp ce bărbaţii împingeau maşina, 

fratele Tipei a pornit motorul şi maşina a luat-o din loc, neoprindu-se până în Arad.  

La comanda lui Dumnezeu, cel ce este Atotştiutor (le cunoaşte pe toate) şi Iehova Ire 

(Dumnezeul care poartă de grijă ), maşina s-a oprit exact în locul unde trebuia să ajungă acel plic 

cu bani ca răspuns la rugăciune.  

 

 Ai o casă unde să locuieşti şi un pătuţ unde să dormi şi mai ai şi pâine să mănânci în 

fiecare zi?  Se cuvine să-I mulţumeşti lui Dumnezeu că îţi poartă de grijă şi împlineşte 

nevoile tale. 

 

 
5. Mulţumesc pentru jucării. 

 

  Când vorbesc de copilărie mă gândesc la jucării dar mai ales la jocurile pe care le jucam. 

Mie îmi vin în minte păpuşile din cârpe, fotbalul de pe strada din faţa casei, moara cu boabe de 

porumb sau cu nasturi, palatele din cearceafuri şi jocul de-a v-aţi ascunselea din faţa casei până 

seara târziu. Nu aveam multe jucării dar găseam modalităţi ingenioase de a ne petrece timpul şi 

confecţionam mereu noi jucării, găsind întrebuinţări nebănuite obiectelor din casă. Un cearceaf  

legat la colţuri devenea un palat al prinţeselor, iar din frunze şi pietricele făceam adevărate 

festinuri regale. Ceea ce comerţul nu putea oferi, suplineam noi prin creativitate şi imaginaţie. 
Astăzi jucăriile copiilor sunt mult mai colorate şi mai sofisticate şi parcă au uitat să se bucure de 

ceea ce au la îndemână. Unii chiar cred că nu pot fi fericiţi dacă nu au cele mai scumpe şi cele 

mai moderne jucării. Cât de mult se înşeală! 

Fetiţei noastre, Andreea, îi place foarte mult să îi povestesc cum era "pe vremea mea", 

cum ne jucam şi cum ne distram. Multe din jocurile copilăriei mele am învăţat-o şi pe ea, iar 

dacă o întrebi ce preferă între o jucărie /joc modern şi un joc "vechi" ea îţi va spune că preferă 

jocurile vechi pentru că sunt mult mai distractive şi mai creative. Am învăţat-o să-şi facă jucării 

din orice, de exemplu dintr-o cutie de carton ea ştie să-şi facă un castel medieval, o căsuţă pentru 

animale, o casă pentru păpuşi(cu dormitor, sufragerie, bucătărie şi baie) cât şi un cuptor pentru 
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pizza şi chiar apetisante felii de pizza. Fericirea nu stă în a avea tot ce-ţi doreşti, ci în a fi 

mulţumit cu ceea ce ai. Cu puţină imaginaţie îţi poţi crea cele mai frumoase jucării. Încearcă şi ai 

să vezi! 

Atunci când vrei o jucărie nouă şi scumpă cum ai văzut la prietenul tău/prietena ta şi începi să 

plângi, să plângi...şi să plângi pentru ca părinţii să ţi-o cumpere, adu-ţi aminte că sunt copii care 

nu au nicio jucărie. Unii joacă fotbal cu o minge făcută din carpe, alţii îşi fac săbiuţe din cuie, 

avioane din ştiulete de porumb etc. 

Ce-ar ar fi dacă ai începe să înveţi să dăruieşti? Cunoşti un copil care nu are nicio jucărie sau are 

puţine jucării? Fă-i cadou o jucărie şi vei vedea cât de fericiţi veţi fi amândoi. Domnul Isus a 

spus" este mai ferice să dai decât să primeşti"(Fapte 20:35) ceea ce înseamnă atât milă din 

partea ta, cât şi faptul că ai mai mult decât ai nevoie şi poţi să împarţi cu cineva. 

 

 Cu câţiva ani în urmă o femeie cunoscuse un băieţel, cu numele Ionuţ, rămas orfan de la 

o vârstă fragedă în urma unui tragic accident de maşină soldat cu moartea ambilor părinţi. Ionuţ 

era acum îngrijit de o rudă mai îndepărtată de-a mamei sale. Mătuşa lui Ionuţ îl iubea mult, ca pe 

copilul ei, dar ea nu avea un buget care să acopere toate nevoile lui. Avea un acoperiş deasupra 

capului, mergea la şcoală, avea mâncare şi strictul necesar, dar nu avea jucării care să-i capteze 

atenţia. Această femeie care îşi făcea timp să stea de vorba cu el, să-l asculte, să se joace cu el a 

observat într-o zi că era supărat, trist, parcă îl deranja ceva... 

-De ce eşti supărat? Ce te deranjează atât de tare că nu poţi fi fericit măcar pentru 10 minute? l-a 

întrebat femeia. 

-Îmi doresc o jucărie, a răspuns Ionuţ fără să stea pe gânduri. O maşinuţă sau un avion cu care să 

mă joc... 

Femeia, pe moment nu a ştiut cum să reacţioneze, dar mai apoi, acasă, s-a gândit ce ar putea să 

facă pentru Ionuţ. El nu ceruse nici bani, nici telefon modern nici jucării sofisticate...dorea o 

jucărie simplă. Această femeie cu suflet mare a cumpărat câteva jucării şi le-a dus acasă la Ionuţ 

şi i le-a lăsat în curte, fără să-i spună că sunt din partea ei, rugând-o pe mătuşa lui Ionuţ să 

păstreze secretul. Ionuţ primise jucăriile de la mine, spunea femeia, dar el credea că-i fuseseră 

trimise din Rai, de la Dumnezeu, de la părinţii lui ca răspuns al rugăciunilor. Trecuseră anii şi 

acum Ionuţ era elev în clasa a VIII-a, cu medie mare la sfârşit de an, fericit şi cu un zâmbet de 

milioane pe chipul lui. Oare care este motivul pentru care este atât de fericit că mă vede? s-a 

întrebat femeia. Şi mi-a spus că şi-n ziua de azi, el încă are grijă de jucăriile de la mine. Mătuşa 

lui i-a spus după mulţi ani, că eu i le-am trimis, iar el de atunci m-a considerat unul din îngerii 

lui, spunea ea. 

 

Dacă ai o jucărie cu care te poţi juca, cred că se cuvine să-I mulţumeşti Domnului 

Isus pentru aceasta. Ai putea spune aşa:"Doamne Isuse, astăzi m-am trezit, sunt în viaţă, 

am sănătate, mai am şi familie, o casă, un pătuţ unde să dorm şi pâine să mănânc, dar am 

observat că am şi multe jucării... Pentru toate acestea eu Îţi mulţumesc". 

 

6. Mulţumesc pentru educaţie. 

 În zilele noastre abandanul şcolar a crescut mult din cauza sărăciei, dezinteresului 

familiei de a merge copilul la şcoală, a războaielor, lipsa şcolilor în multe zone etc. Mersul la 

şcoală şi studiatul din greu te ajută să obţii un loc de muncă bun mai târziu, dar îţi permite şi să 

explorezi, să interacţionezi cu lumea înconjurătoare şi să te relaţionezi cu alte persoane. Mulţi 

copii ar vrea să meargă la şcoală şi nu pot pentru că nu au bani, iar alţii dispreţuiesc această 

şansă. Educaţia laică (educaţia pe care o cîştigăm prin mersul la şcoală) este importantă dar nu 

este esenţială. 



 
12 

 Ceea ce este esenţial este caracterul omului şi acesta se formează prin dragostea şi grija 

părinţilor. Educaţia creştină are rolul ei în formarea caracterului copilului. Părinţii creştini ştiu şi 

caută cu multă grijă să imprime în mintea şi în sufletul copilului adevăratele valori, valorile lui 

Dumnezeu. Ei înşişi pot fi un exemplu de urmat pentru copii. Dacă ai părinţi creştini ce se 

preocupă de formarea caracterului tău, să ştii că eşti un copil binecuvântat, iar dacă nu ai părinţi 

creştini deocamdată, nu te îngrijora; în bisericile evanghelice, în cadrul serviciului religios de 

duminică se desfăşoară şi programul de şcoală duminicală unde poţi învăţa mai multe despre 

Domnul Isus şi caracterul Lui.  

Dar ce este caracterul? Caracterul este o carte de vizită nescrisă pe hârtie, dar săpată în 

adâncul fiinţei tale, care te arată oriunde, oricând şi oricui cine eşti. Este o prezentare chiar fără 

cuvinte din partea ta, dar se exprimă prin felul cum te îmbraci, cum te comporţi în familie, în 

biserică, în societate, prin felul cum conduci bicicleta sau maşina, prin felul cum îţi alegi 

prietenii, căci nu degeaba este scris  "Cine umblă cu înţelepţii se face înţelept, dar cui îi place să 

se însoţească cu nebunii o duce rău" (Proverbe 13:20). Toate adeveresc, fără grai, ce fel de 

caracter ai. Faptul că îţi ţii cuvântul sau ţi-l calci, că eşti punctual sau că întârzii mereu, că eşti 

ordonat sau dezordonat, că iubeşti curăţia sau te complaci în murdărie, că eşti aprins sau blând, 

că eşti certăreţ sau paşnic, că eşti mândru sau smerit, că găseşti plăcere în lucrurile uşuratice sau 

îţi plac lucrurile serioase, toate, absolut toate, arată ce caracter ai. Nu poţi să-l ascunzi. Toate 

vorbele, toate mişcările, toate faptele te trădează: chiar fără să vrei, spui în gura mare, ce fel de 

caracter ai. 

 

Dikembe Mutombo este al şaptelea copil din cei zece ai familiei Mutombo. S-a născut 

într-o perioadă dificilă din anii ’60 în Africa, Kinsasha. La fel ca milioane de africani a cunoscut 

suferinţa care nu poate fi descrisă în cuvinte, sărăcia, bolile, corupţia, crimele, străzile murdare şi 

fără canalizare pe care dormeau zeci de mii de orfani goi şi flămânzi, lipsa apei potabile şi a unui 

loc unde cei bolnavi să fie trataţi cu decenţă. A fost martor la zeci de evenimente în care oameni 

bolnavi au murit sau au suferit mult numai pentru că nu au avut posibilitatea să fie pansaţi 

normal ori nu au avut la dispoziţie o simplă injecţie cu antibiotic. Şi-ar fi dorit să devină un 

medic că să poată ajuta bieţii oameni. 

Ascultând într-o zi, la misionarii care vizitau şi ajutau africanii, un lucru important i-a rămas în 

minte. Soţia misionarului a citat odată cuvintele Domnului Isus: „Totul este posibil celui ce 

crede” (Matei 9:23) şi a vorbit despre acest lucru unor tineri care stăteau curioşi în jurul ei la tot 

felul de povestiri  frumoase din Biblie, după ce aceasta le împărţea alimente şi alte bunuri. 

Printre altele ea a zis: „Când crezi şi te îndrepţi în acea direcţie poţi obţine tot ceea ce ai nevoie 

sau îţi doreşti. Eu nu cunosc nici un caz în care cei care au stat hotărât în credinţă pentru ceva 

anume şi au muncit pentru asta, să nu fi obţinut acele lucruri. Şi faptul că eu sunt aici şi vă 

împart alimente şi medicamente este ceea ce eu am dorit  şi pentru ce m-am rugat de când eram 

tânără. Cea mai mare dorinţă a mea a fost să ajung să lupt pentru cei nedreptăţiţi, să ajut pe cei 

care au nevoie de ajutor. Şi iată-mă, trăindu-mi visul înaintea ochilor voştri. Sunt cea mai fericită 

persoană din lume. Credinţa că pot m-a dus mult mai departe decât vreodată am visat că este 

posibil. Credinţa voastră că puteţi reuşi, vă va duce acolo unde vreţi să ajungeţi şi Dumnezeu va 

binecuvânta lucrarea mâinilor voastre.” Pentru tânărul Dikembe asta era tot ce avea nevoie să 

audă. Nimic nu a mai fost la fel în viaţa lui. Focul interior s-a aprins. Vroia să facă ceva. Dar ce 

să facă? Cu ce să pornească? A început să facă singurul lucru pe care îl putea face. Să se roage. 

Nu avea la dispoziţie nimic. A început să întrebe, să caute, să citească. Devenea tot mai motivat 

să creadă, să viseze că poate deveni medic. A început să se roage să poată pleca din ţară la studii 

şi să se întoarcă să ajute societatea –„să ajut poporul meu” cum spunea el- în calitate de medic. 

Din propria mărturisire a spus că nimeni în familia lui nu era înalt dar el a început să crească tot 

mai mult, ajungând în final la 2,20 m. Să nu fiu prea lungă în descrierea povestirii, Dikembe 

ajunge în America la un colegiu, motivat de aceeaşi dorinţa ce i se aprinsese în inimă în urmă cu 

câţiva ani: să devină medic. A avut multe de învăţat şi de suportat căci nici nu ştia bine vorbi 

limba engleză şi cu o voce răguşită, nu era altceva decât un biet african în ochii multora. Dar din 
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nou el a crezut, s-a străduit, s-a rugat. Lucrurile au luat o neaşteptată întorsătură când antrenorul 

de baschet pe nume John Thompson, i-a spus lui Dikembe că e foarte bun la joc şi că el crede în 

potenţialul uriaş pe care acesta îl are. L-a încurajat şi ajutat să îşi folosească darul acesta şi i-a 

mai spus că probabil într-o zi va putea face mult mai mult pentru poporul african aşa ca sportiv, 

decât în calitate de medic. 

De necrezut, dar în câţiva ani Dikembe Mutombo a devenit cel mai bun jucător, 

nominalizat în fiecare an ca cel mai bun pe diversele categorii din NBA. Acum juca alături sau 

împotriva celor mai mari jucători din lume. 

 Cu banii câştigaţi el a construit cel mai modern spital din Congo cu toate utilităţile, cu 

dotări de ultimă oră, ambulanţe, laboratoare. De atunci încoace, în fiecare an zeci de mii de 

oamenii bolnavi sunt trataţi şi investigaţi gratuit. 

Visul lui era să devină medic să ajute oamenii, dar Dumnezeu i-a dat mult mai mult decât atât. În 

loc să îşi aştepte lunar salariul el plăteşte acum salariile la zeci de medici şi asistente. Şi mai mult 

decât o clădire nouă cu 300 de paturi şi laboratoare ultraperformante, el a adus poporului său noi 

valori de viaţă şi credinţă, o mentalitate nouă, pozitivă, o atitudine iubitoare, altruistă, 

vindecătoare. Le-a dat speranţă, le-a adus bucurie, le-a spus povestea lui incredibilă, le-a spus de 

unde a pornit. I-a învăţat că totul este posibil atunci când crezi în Domnul Isus. Le-a arătat că 

banii şi faima nu sunt nimic dacă nu trăieşti pentru Cineva mai mare şi mai important decât ţine 

însuţi, adică pentru Dumnezeu. 

 

 Ai şansa şi posibilitatea să mergi la şcoală şi să înveţi? Mulţumeşte-I lui Dumnezeu 

pentru aceasta. Crezi că din cauza sărăciei sau a altui motiv tu nu poţi studia? Învaţă de la 

Dikembe şi nu renunţa. Dumnezeu îţi deschide şi ţie o cale ca să-ţi împlineşti visul. 

Biblia ne spune multe lucruri despre educaţie. Cartea Proverbe este un întreg tratat de educaţie. 

Ne vorbeşte despre învăţăturile de bun simţ şi despre înţelepciune, înţelepciunea care derivă din 

trăirea în prezenţa lui Dumnezeu. 

 

 

6. Mulţumesc pentru protecţie. 

 

 Fiecare din noi vrea să-şi ducă viaţa într-un mod liniştit şi paşnic, în casa lui, să poată să 

lucreze, să se joace şi să trăiască fără frică şi stresul că viaţa îi este în pericol. Una din marile 

preocupări ale oamenilor este aceea pentru ocrotire şi protecţie şi mulţi plătesc pentru servicii de 

pază şi protecţie, însă copiii lui Dumnezeu se încred în El, iar această încredere le permite să 

trăiască nestresaţi şi bucuroşi. 

 Da, Dumnezeu e protecţia copiilor Săi, El le poartă de grijă, îi ocroteşte. El are mereu 

privirile îndreptate spre noi ca să ne ocrotească. "Cei ce cunosc Numele Tău, se încred în Tine, 

căci Tu nu părăseşti pe cei ce Te caută, Doamne!" (Psalmnul 9:10). 

 În Biblie găsim multe situaţii şi oameni care şi-au pus încrederea în Dumnezeu şi această 

încredere le-a conferit protecţie. De exemplu, David a avut de a face cu leul şi ursul, cu Goliat şi 

mai mult decât atât, cu împăratul Saul, plin de toată furia şi determinarea să-l omoare, apoi a fost 

capturat de inamici şi dus în casa comandantului lor, mai apoi a avut multe războaie de dus şi în 

toate, încrederea în Dumnezeu i-a fost un real sistem de protecţie.  

Un alt exemplu îl constituie cei trei tineri- Şadrac, Meşag şi Abed-Nego- care au fost aruncaţi în 

cuptorul cu foc pentru că au refuzat să se închine statuii de aur înălţată de regele Nebucadneţar, 

rege care a trebuit să recunoască în final că "Nu este nici un alt dumnezeu care să poată salva în 

felul acesta "(Daniel 3:29b).  Apoi Daniel scăpat de leii din groapa în care fusese aruncat şi 

exemplele pot continua. 

 Dumnezeu este cu siguranţă "un scut pentru toţi cei care se încred în El"(Psalmnul 

18:30), însă această  promisiune a lui Dumnezeu că ne va ocroti nu înseamnă că este obligat să 

facă miracole în folosul nostru. Dumnezeu nu ne garantează o viaţă lipsită de probleme. Mulţi 
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slujitori ai lui Dumnezeu trec prin mari suferinţe, între care sărăcia, războaiele, boala şi moartea. 

El îşi foloseşte însă întotdeauna puterea ocrotitoare pentru a garanta realizarea scopului Său. 

 În prezent Dumnezeu ne apară şi prin intermediul Cuvântului Său, care este viu şi are 

puterea de a vindeca inimi şi de a transforma vieţi (Evrei 4:12). Aplicarea principiilor Bibliei ne 

poate ocroti, în unele cazuri, chiar de daune fizice -"Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este 

de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!" (Isaia 48:17). Fără îndoială, faptul 

de a trăi în armonie cu Cuvântul lui Dumnezeu ne ajută să ne bucurăm de o sănătate mai bună şi 

de o viaţă mai lungă. 

Cât de recunoscători ar trebui să-I fim lui Dumnezeu pentru ocrotirea ce ne-o conferă Cuvântul 

Lui! 

 
  O tânăra misionară se întorcea acasă din câmpul ei de misiune cântând de fericire. Fiind 

o oră  destul de târzie, la un colţ de stradă, undeva în apropiere de blocul în care aceasta locuia, a 

fost surprinsă şi apucată brusc de către un individ corpolent, moment în care tânăra a rămas 

înmărmurită şi speriată. Nu a putut decât să rostească disperată, scurta rugăciune "Doamne, 

salvează-mă!" După câteva secunde, în faţa lor a apărut un poliţist. Agresorul se schimbase la 

faţă, părea destul de palid şi nu mai putea să rostească niciun cuvânt. Poliţistul a întrebat-o pe 

tânără dacă se simte bine, a mustrat pe răufăcător şi nu în cele din urmă, a propus să înalţe o 

rugăciune pentru cei doi.  

Plină de curaj, de această dată, tânăra noastră i-a întins individului un pliant creştin. După un 

moment, acesta a rupt-o la fugă, iar fata care a vrut să-i mulţumească poliţistului, întorcându-se 

văzu că acesta dispăruse. Valuri de fior au trecut-o pe tânără, văzând acest lucru. Mută de uimire 

a ajuns acasă unde a sunat la poliţie, pentru a cere detalii despre cel care a ajutat-o.  

 Ce răspuns credeţi că a primit? Nimic altceva decât că, nu a existat niciun poliţist pe teren 

în acea noapte, decât câteva patrule de poliţişti pe motociclete, pe străzile principale ale oraşului.  

 Dumnezeu a trimis îngerul Său, care luase chip de poliţist, pentru a o păzi pe tânăra 

misionară.  Aceasta a căzut pe genunchi cu sufletul inundat de fericire pentru a-I mulţumi 

Tatălui ceresc pentru ocrotirea Sa. 

 Această întâmplare minunată îmi aminteşte de versetul:" Îngerul Domnului tabareste în 

jurul celor ce se tem de El, şi-i scapă din primejdie"(Psalmul 34:7). 

Ce Dumnezeu minunat avem!  

 

 Dar haideţi să vă mai spun o întâmplare... 

 

 Într-o zi, Cosmin şi Daniela au primit un telefon de la prietenul lor Răzvan. Dorea să-i 

roage să se răzbune pe un coleg de-al lui care îi furase un stilou. Dar pentru că ei tocmai 

învăţaseră versetul din Romani 13.10, "Dragostea nu face rău aproapelui", Cosmin şi Dana l-au 

refuzat pe Răzvan. 

Copiii au hotărât să-l viziteze pe bunicul şi să-i spună cum i-a ajutat versetul învăţat pe de rost că 

să nu păcătuiască. Bunicul, după mai mult timp, le-a deschis uşa. 

- Săru' mâna bunicule- a început Cosmin plin de bucurie. Am venit să-ţi spunem cum ne-a ajutat 

astăzi un verset pe care l-am învăţat pe de rost. 

 -Am adus şi Biblia cu noi, ne-am gândit că poate ai vrea să ne citeşti nişte versete, spuse 

Daniela. 

-Astăzi nu pot- spuse bunicul încet, dar mă bucur că aţi învăţat Psalmul 22:11. O să mi-l spuneţi 

altă dată. Acum mergeţi acasă şi mai citiţi-l. Mie o să mi-l spuneţi în altă zi. Repede închise uşa 

în "nasul" celor doi copii care au rămas uimiţi. 

 Cosmin şi Daniela se urcară pe biciclete şi porniră spre casă, întrebându-se ce-o fi cu 

bunicul care s-a purtat atât de ciudat, vorbindu-le despre un verset pe care ei nici nu l-au 

menţionat. S-au hotărât să se oprească şi să citească versetul indicat de bunicul. 

După o oră erau din nou la bunicul, de data aceasta însoţiţi de un poliţist care anunţase prin staţie 

un posibil furt. Ajunşi la casa bunicului, îi aştepta un alt poliţist care le spunea că doi hoţi 
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intraseră în casa bunicului şi când cei doi copii au bătut la uşă ei s-au ascuns cerând bunicului să 

nu sufle o vorbă despre existenţa lor. După ce copiii au plecat, aceştia au ieşit din ascunzătoare, 

l-au legat pe bunic şi au început să-i fure lucrurile de valoare, dar în timp ce acţionau au fost 

întrerupţi de poliţie. 

-Dar de unde aţi ştiut că bunicul are necazuri? 

-Bunicul s-a purtat foarte ciudat cu noi, ne-a trimis acasă, spunându-ne indirect să învăţăm un 

verset din Biblie, a explicat Cosmin.   

-Da, interveni Dana. Şi pentru că ni s-a părut ceva ciudat, ne-am oprit pe drum să citim versetul. 

Atunci ne-am dat seama că bunicului i se întâmplase ceva. 

-Dar  ce spune versetul acela? 

-Versetul spune "Nu Te depărta de mine, căci s-apropie necazul şi nimeni nu-mi vine în ajutor", 

spuse Dana. 

Cosmin se adresă bunicului:  

-Dacă hoţii ar fi ascuns Cuvântul lui Dumnezeu în inima lor, nu ar fi ajuns să facă aşa rele mari. 

-Aşa e! fu de acord bunicul. Biblia e mai ascuţită decât sabia cu două tăişuri. Este arma noastră 

cea puternică, armă cu care ne apărăm. 

 

 Chiar dacă uneori te simţi singur, să ştii că nu eşti părăsit. Dumnezeu este cel care veghează 

asupra ta ca nu cumva să ţi se întâmple ceva rău. Cuvântul lui Dumnezeu te păzeşte cu adevărat! 

 

Cred că se cuvine să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru protecţia pe care ţi-o oferă 

în fiecare zi şi dacă, vreodată, frica îţi cuprinde inima, nu te teme, încrede-te în Dumnezeu. 

 

8. Multumesc pentru prieteni. 

 În zilele noastre tehnologia modernă ne permite să ne facem sute de prieteni pe reţelele 

de socializare prin simpla adăugare a numelor lor în lista noastră de contacte, iar în cazul în care 

vrem să punem capăt unei “prietenii”, nu trebuie decât să ştergem numele persoanei de pe listă. 

Dar oare asta înseamnă să ai prieteni? O lungă listă de nume? 

  Un prieten este o persoană care ştie să asculte, care te înţelege, care te acceptă aşa cum 

eşti şi în prezenţa căruia te simţi bine şi comod, el se bucură pentru lucrurile frumoase care ţi se 

întâmplă. Prietenul adevărat ştie să-ţi întindă mâna şi să te ajute atunci când ai căzut, e dispus să-

şi împartă timpul cu tine şi la bine şi la rău, te iartă când greşeşti, te îndreaptă când eşti pe o cale 

greşită şi are curajul să-ţi spună adevărul chiar dacă asta te va durea. 

  Prietenii te vor influenţa întodeauna. Oricât de puternică este credinţa ta, oricât de bine 

educat ai fi şi oricât de hotărât ai fi pentru a respecta Legea lui Dumnezeu, prietenii te vor 

influenţa. Prietenii spirituali te vor încuraja în căile spirituale, în a-L asculta pe Dumnezeu; 

prietenii lumeşti te vor încuraja în cele lumeşti. Asta nu înseamnă că nu poţi avea prieteni 

necreştini, ci că nu poţi participa împreună cu ei la activităţi care îl dezonorează pe Dumnezeu. 

 În Biblie găsim câteva sfaturi practice despre cum să fii tu însuţi un bun prieten dar şi 

despre cum să-ţi alegi prietenii. Pornind de la ceea ce Domnul Isus a spus:“Aşa cum vreţi să va 

facă vouă oamenii, faceţi-le voi la fel”(Luca  6: 31)-legea de aur a Bibliei, înţelegem că trebuie 

să ne purtăm cu cei din jurul nostru exact la fel cum ne-ar place să ne trateze ei pe noi.  

Deci, în primul  rând trebuie să arăţi prietenului tău un sincer interes pentru el, să aveţi o 

comunicare regulată, să vorbiţi despre interesele voastre comune. Ascultă ce are de spus celălalt 

(nu vorbi doar tu) şi respectă-i părerea, sfătuieşte-l, laudă-l şi încurajează-l ori de câte ori e 

posibil, fii prompt în a arăta dragoste.Vizitează-l, ajută-l la lecţii dacă e nevoie, împarte-ţi 

jucăriile. Caută întotdeauna să-i vezi calităţile, nu defectele. Nimeni dintre noi nu e perfect. 

Lărgeşte-ţi cercul de prieteni. E adevărat că trebuie să fim selectivi când ne alegem prietenii, dar 

asta nu înseamnă să ne limităm alegerile la persoane de a anumită vârstă, educaţie sau poziţie 

socială. 
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 Pe de altă parte găsim în Cartea Proverbelor multe sfaturi despre menţinerea bunelor 

prietenii. Haideţi să vedem câteva lucruri pe care trebuie să le evitaţi (adică să nu le faceţi): nu 

repeta la alţii tot ce auzi “Cine acoperă o greşeală, caută dragostea, dar cine o pomeneşte mereu 

în vorbirile lui, dezbină pe prieteni” (Proverbe 17:9). Evită certurile, nu abuza de ospitalitate 

“Calcă rar în casa aproapelui tău, ca să nu se sature de tine şi să te urască “(Proverbe 25:17). 

“Nu-ţi băga nasul unde nu-ţi fierbe oala “ spune o zicală românească, sfat pe care îl găsim şi în 

Proverbe 26:17:”Un trecător care se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte, este ca unul care 

apucă un câne de urechi".  Nu fă glume proaste, nu fii un clevetitor (adică aducător de bârfe) şi 

nu te angaja în linguşiri nesincere, ci mai degrabă, dacă e nevoie, mustră (cu mult tact şi 

dragoste) în loc de a linguşi;  nu fii iute la mânie“Un om iute la mânie stârneşte certuri, dar cine 

este încet la mânie potoleşte neînţelegerile”(Proverbe 15:18), nu te grăbi să răspunzi, iar când 

vorbeşti, fă-o cu blândeţe. Nu vorbi mult, căci este scris “Cine vorbeşte mult nu se poate să nu 

păcătuiască, dar cel ce-şi ţine buzele este un om chibzuit”(Proverbe 10:19). Aplicarea 

acestor sfaturi divine îţi va aduce binecuvântarea unor prieteni buni, iar dacă vreodată, cineva s-

ar dovedi a-ţi fi duşman, asigură-te că te afli într-o bună relaţie cu Domnul Isus, în cazul acesta, 

de restul ocupându-se Dumnezeu care a spus:“Când îi sunt plăcute Domnului căile cuiva, îi face 

prieteni chiar şi pe vrăjmaşii lui”(Proverbe 16:7). 

 

Se aude soneria. 

-Crina, te rog, deschide uşa. Cred că e Marius. 

Mama pregăteşte masa, dar toţi îl aşteaptă pe Marius să vină de la şcoală. E marea lor bucurie să 

mănânce seara împreună. Ziua părinţii sunt la lucru, Crina merge la şcoală de dimineaţă, iar 

Marius de după amiază şi numai după ora 17 sunt cu toţii acasă.  

Dar se mai aude şi o altă voce... 

-Mamă, el e Daniel - spuse Marius. 

-Săru' mâna, spuse Daniel. 

-Bună Daniel, mă bucur că ai venit la noi- răspunse mama. 

-Crina, mai pune, te rog, un tacâm. 

-Marius, te rog, cheamă-l şi pe tata la masă. 

-Eh, tu eşti Daniel? Mă bucur să te văd, spuse tatăl. Marius ne-a povestit multe de tine.Văd că 

eşti pentru prima dată la noi şi aş vrea să-ţi spun că noi ne rugăm înainte de masă. 

Daniel se uită la ceilalţi. Marius îi zâmbeşte încurajator. Închide şi el ochii şi-l ascultă pe 

Domnul Prădescu rugându-se. După rugăciune toţi mănâncă cu plăcere cartofii, dar mama lui 

Marius se uită ţintă la Daniel. 

 De câteva săptămâni Marius vorbeşte mereu despre colegul lui. Nu pare a fi un băiat rău, 

dar Marius mai are încă doi prieteni, pe Adrian şi pe Nicu, de la grupa de copii de la biserică, dar 

mai nou e mereu cu Daniel. 

Seara târziu mama pune rufele la spălat. Ce multe s-au adunat! Dar ce să pună mai întâi? Gata, s-

a hotărât: rufele lui Marius. Începe să le sorteze şi... înlemneşte. Blugii noi sunt tăiaţi şi au 

franjuri în loc de tiv. Mama aleargă cu ei în mâna în camera băiatului. 

- Marius, cum ai putut să faci asta? De ce ai stricat bunătate de blugi? 

-Ştii, mami, Daniel are blugi la fel şi am vrut să fiu ca el. 

-Dar, Marius, nu-i frumos.Tu eşti un copil credincios. Noi, creştinii, trebuie să fim lumini în 

lume, să arătăm pe Hristos oamenilor. Putem face asta şi prin felul în care ne îmbrăcăm. Un 

credincios trebuie să se îmbrace decent. 

-Mamă, nu mi-am dat seama.Te rog să mă ierţi.  

Sâmbătă dimineaţa toată familia are program de curăţenie. Marius şi Crina curaţă bucuroşi în 

camerele lor. Mama pregăteşte mâncarea, mâine e duminică şi, ca în fiecare duminică, au 

musafiri. Mama are tare mult de lucru. Copiii au pus o casetă; sunt cântări frumoase. E adevărat, 

nu mai sunt cântările din tinereţea ei, au un alt ritm, o altă melodie, dar mesajul transmis e 

frumos, curat, duhovnicesc, te pătrunde la inimă. Ce să-i faci? Acum e o altă generaţie, gândea 

mama. 
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Nici nu-şi dă seama când trece timpul, dar îl vede pe Marius măturând frunzele din curte în timp 

ce murmură o cântare. 

Mama deodată se opreşte. Oare ce cântă Marius? Ascultă din nou cu atenţie. Nu-şi crede 

urechilor. Îl strigă: 

-Marius, ce cânţi tu acolo? 

-Oh, mamă, nu ştiu! N-am fost niciodată bun la engleză. E o melodie bună. Am ascultat-o la 

Daniel săptămâna trecută înainte de a merge la şcoală, mi-a plăcut mult şi am reţinut-o. Dar ţie 

nu mi-e ruşine să-ţi spun că nu ştiu ce înseamnă. 

-Marius, Marius. Ştii tu ce-ai cântat?   

" Într-o zi am sărit şi-am salvat un om de la înec 

 Dumnezeu e un nimeni pentru că încă nu a scăpat  

Niciun om de la moarte." 

Astea sunt cuvintele pe care le-ai cântat tu în engleză. Marius rămâne mut.  

-Mamă, te rog, crede-mă, nu am ştiut ce cânt. I-a plăcut foarte mult lui Daniel, a pus mereu 

această casetă şi am învăţat şi eu fără să vreau. 

-Marius, hai să ne rugăm. Cere Domnului Isus să te ierte pentru cuvintele pe care le-ai cântat. 

Roagă-L să te ajute să-i arăţi lui Daniel ce este bine şi să nu te mai laşi influenţat de el. Ştii ce 

scrie în Proverbe 12:26  -"Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună, dar calea celor 

răi îi duce în rătăcire ".  Dacă vezi că nu te poţi abţine şi Daniel te atrage spre lucruri care nu-i 

plac lui Dumnezeu, te rog, Marius, termină prietenia cu el. 

 

 Nu-i aşa că prietenii ne pot influenţa? "Prieteniile rele strică obiceiurile bune " scrie în 

Sfânta Scriptură. Aveţi grijă cu cine va împrieteniţi, copii, pentru că pe nesimţite vă veţi trezi că 

ascultaţi o muzică nouă sau vă îmbrăcaţi mai deosebit, că vorbele pe care le rostiţi nu sunt cum 

ar trebui să fie şi în loc să oferiţi un exemplu bun, va însuşiţi tot mai multe lucruri rele de la 

prietenii voştri. 

 

 

 Emanuel se trezi devreme. Îşi dădu seama că e foarte devreme pentru că era cam 

întuneric iar sunetele erau tipice sunetelor ce se aud dis de dimineaţă. Emanuel se ridică din pat 

şi o caută pe mama. Se uită în bucătărie dar nu era acolo. Nu era nici în sufragerie. Emanuel se 

duse în cele din urmă în dormitorul părinţilor. Deschise încet uşa şi mama era în balansoar cu 

Biblia în braţe. Ochii îi erau închişi şi Emanuel ştia că se roagă. 

 Emanuel simţi nevoia să fie îmbrăţişat aşa că se furişă la mama în braţe. 

-Bună dimineaţa, spuse mama îmbrăţişându-l. Te-ai sculat devreme. 

-Te rugai? întrebă Emanuel. 

-Da, răspunse mama. 

-Pentru ce? întrebă curios Emanuel. 

-Oh! Pentru nimic special, răspunse mama. Stăteam doar cu Isus. 

-Stăteai doar cu Isus? întrebă Emanuel fără să înţeleagă ceea ce i-a spus mama. 

Mama dădu din cap. 

-Păi vezi, tu ai intrat în dormitor şi te-ai furişat în braţe pentru că ai vrut să fii cu mine, îi spuse 

ea. Mă bucur de lucrul acesta, pentru că te iubesc şi îmi place să fiu cu tine. La fel şi mie îmi 

place uneori doar să stau cu Isus. Uneori îmi place să stau cu El, să mă gândesc cât e de bun, să 

vorbesc cu El despre toate lucrurile şi să mă bucur de El. Cred că şi Lui îi place că eu mă bucur 

să stau doar cu El. 

-Pot şi eu să stau cu El? întrebă Emanuel. 

-Sigur că da, îi spuse mama. Gândeşte-te că El e aici cu noi chiar acum. Mama a închis ochii şi a 

început să se balanseze în balansoar. Emanuel a închis şi el ochii şi a început să se gândească la 

faptul că Isus era cu ei. Îi plăcea să stea acolo în balansoar cu mama şi cu Isus. 

 

Dar tu? Ai un prieten cu care îţi place să fii? Un prieten de care să te bucuri că e acolo indiferent 
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ce faci? Un prieten cu care să-ţi placă pur şi simplu să fii împreună? Asta înseamnă a iubi pe 

cineva. Isus doreşte să fie cel mai bun prieten al tău. Încearcă şi tu să stai doar cu El-să stai cu 

El, să-I vorbeşti, să te gândeşti la ceea ce a făcut El pentru tine sau să te gândeşti la ceea ce 

spune Biblia. Poate El va şopti ceva inimii tale dacă stai liniştit în faţa Lui. 

 

 Ai prieteni şi nu eşti singur? Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru prietenii tăi. Nu ai 

prieteni dar îţi doreşti să fii înconjurat de ei? Începe prin a fi tu însuţi un prieten adevărat 

pentru cei din jurul tău. Domnul Isus nu a venit pe Pământ să-şi facă prieteni, ci că să fie 

El însuşi Prietenul tuturor.  

Cel mai bun prieten al nostru este Domnul Isus! Cere-I prietenia chiar acum. 

 

 

9. Mulţumesc pentru cei ce se roagă pentru mine. 

 

 Cineva spunea că cel mai nenorocit om de pe faţa Pământului nu este cel ce nu are nimic, 

ci cel pentru care nu mijloceşte nimeni înaintea lui Dumnezeu(a mijloci înseamnă a stărui, a 

interveni pe lângă cineva). Majoritatea dintre noi am avut şi avem persoane în jurul nostru care 

se roagă pentru noi, de exemplu părinţii, bunicii, rudele, fraţii şi surorile de la biserică şi nu-i aşa 

că ne bucurăm când auzim că suntem susţinuţi în rugăciune, când suntem încurajaţi? 

 De câte ori nu te-ai dus mai liniştit/ă la examen ştiind că nu doar tu te-ai rugat pentru 

reuşită, ci şi alţii ţi s-au alăturat? Sau când a trebuit să intri în sala de operaţie, când frica te-a 

cuprins, nu-i aşa că ţi-a fost mai uşor când ai aflat că alţii stau în rugăciune pentru tine? 

 Biblia ne învaţă să ne rugăm unii pentru alţii atunci când trecem prin greutăţi, suferinţe, 

încercări iar în Scriptură găsim multe exemple în acest sens: Avraam a mijlocit pentru nepotul 

său Lot, Moise şi Daniel s-au rugat pentru popor ca să primească izbăvire etc. Însă atunci când 

greşim, Biblia spune, că avem un singur mijlocitor la Tatăl, pe Domnul Isus. Numai Domnul 

Isus ne poate ierta păcatele şi numai El poate interveni la Tatăl pentru noi. E greşit să-i rogi pe 

cei morţi să se roage pentru tine, nici măcar îngerilor nu le este permis să mijlocească pentru 

păcatele oamenilor, ci numai tu poţi să-I ceri Domnului Isus să te ierte. 

 Eu, ca o persoană timidă ce sunt, adesea nu îndrăznesc să le cer celorlalţi să se roage 

pentru mine, însă obişnuiesc să mă plec pe genunchi şi să-L rog pe Domnul Isus să găsească El 

mijlocitori pentru mine, adică să le pună pe inimă unor persoane să se roage, şi nu de puţine ori 

am fost oprită la biserică sau am fost sunată de persoane care mi-au spus că Domnul le pusese pe 

inimă să se roage pentru mine. Ce întărire, ce bucurie să vezi cum alţii, călăuziţi de Duhul Sfânt, 

te susţin în rugăciune! 

 

 Copiii fratelui Marius Bodnariu, şi a soţiei sale, Ruth, au fost luaţi de Barnevernet 

(Protecţia Copilului din Norvegia), pe 16 noiembrie 2015, în urma denunţului directoarei de la 

şcoala în care învăţau cele două fete. Toţi cei cinci copii ai familiei au fost luaţi de la părinţi şi 

plasaţi în familii surogat. Soţii Bodnariu au fost anchetaţi, după ce micuţele ar fi spus că primesc 

corecţie fizică acasă şi pentru îndoctrinare religioasă a copiilor, şi pentru că nu au fost găsiţi 

vinovaţi au fost eliberaţi. Ulterior copiii au fost plasaţi în trei familii norvegiene diferite, la 

distanţe de 3-5 ore de mers cu maşina de casa părintească. Părinţii au avut dreptul de a-i vizita 

doar de două ori pe săptămână. 

 În faţa acestei situaţii cei doi soţi au cerut mai întâi de toate ajutor lui Dumnezeu, cel ce 

este Atotputernic, dar a cerut şi ajutorul nostru, al tuturor şi astfel o mare mulţime de oameni, 

timp de 7 luni, au stat în post şi rugăciune pentru această familie. Poate printre ei ai fost şi tu... 

 Rezultatul? În luna iulie 2016 familia Bodnariu şi-a recuperat toţi cei cinci copii. Plini de 

bucurie şi  recunoştinţă ei le mulţumesc tuturor celor ce le-au fost alături, ce i-au susţinut în 

rugăciune şi i-au încurajat, mesaj ce se încheie cu un citat din Biblie:”A Dumnezeului nostru, să 

fie lăuda, slava, înţelepciunea, mulţămirile, cinstea, puterea şi tăria, în vecii vecilor!Amin.” 

(Apocalipsa 7:12) 
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Vezi ce mult înseamnă să ai pe cineva care să se roage pentru tine? Dacă până acum 

nu I-ai mulţumit Domnului pentru aceste persoane, e momentul să o faci!  

Roagă-te şi tu pentru aceste persoane! 

 

 

 

10. Mulţumesc pentru biserică şi pentru învăţătorii de la şcoala duminicală. 

 

 “Şi Isus le-a zis:“Lăsaţi copilaşii să vină la Mine, şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor 

este a celor ca ei”(Matei 19:44). Aceasta este dorinţa Domnului Isus: să vină copiii la El, la casa 

lui Dumnezeu. Biserica este locul unde se prezintă Domnul Isus, este Casa lui Dumnezeu şi aici, 

în biserică, unde este chemat Numele Lui, trebuie să fim atenţi, pentru că stăm în prezenţa lui 

Dumnezeu. În biserică trebuie să ascultăm mesajul lui Dumnezeu, nu venim să citim reviste sau 

să colorăm cărţi sau, şi mai rău, să vorbim şi să deranjăm închinarea. În biserică, stând în 

prezenţa lui Dumnezeu, cu reverenţă şi cu o inimă curată, primim binecuvântări cereşti, hrană 

spirituala şi putere de sus, dar totodată putem să-I aducem jertfele noastre lui Dumnezeu care a 

spus " Să nu te prezinţi înaintea Mea cu mâinile goale"(Exodul 34:20b). Ce jertfă Îi aduci tu? O 

jertfă de laudă? de mulţumire? sau o jerftă asemănătoare cu cea a lui Cain, neplăcută lui 

Dumnezeu? 

 Şcoala biblică vine în întâmpinarea voastră, a copiilor, prin predarea Cuvântului lui 

Dumnezeu pe înţelesul vostru, învăţătorii străduindu-se, cu multă dragoste şi răbdare, să vă ajute 

să dobândiţi o înţelegere mai profundă a Bibliei prin povestiri, discuţii, aplicaţii practice, jocuri 

didactice, rugăciune, părtăşie, concursuri biblice, proiecte de misiune, muzică etc 

  În timp ce tu astăzi poţi merge liniştit la biserică, să te închini cu bucurie în inimă şi fără 

nicio teamă, în alte locuri de pe Pământ sunt mii de creştini care sunt nevoiţi să se întâlnească pe 

ascuns, în păduri sau în munţi chiar cu riscul vieţii lor. În China, de curând, oficialii 

guvernamentali din provincia Guizhou au anunţat că vor tăia toate beneficiile de asistenţă socială 

şi medicală pentru creştinii în vârstă care vor continua să mai participe la slujbele din bisericile 

locale. 

  

 Dar tu? Mergi cu bucurie la Casa Domnului sau preferi să stai acasă la TV pe motiv că 

eşti obosit sau că nu ai chef? 

  

 Era o familie destul de necăjită, care trăia undeva la ţară. Femeia era foarte credincioasă 

şi în ciuda faptului că soţul era iubitor de alcool, nu-şi pierduse nădejdea că Dumnezeu va lucra 

şi la inima soţului ei. Soţul era bun şi darnic, nu era violent, dar bea aproape toţi banii şi copiii se 

chinuiau văzând acestea. Soţia lui îi spunea mereu: 

-Ionică! Roagă-te şi tu un pic la Dumnezeu să-ţi ia patima asta a beţiei, roagă-te şi tu măcar 

pentru tine, dacă nu şi pentru noi! 

Iar el mereu îi spunea aşa: 

-Lasă că te rogi tu şi pentru mine! 

Femeia mereu îi repeta: 

-Vino şi tu cu noi la biserică, acolo unde se prezintă Dumnezeu! 

Iar el răspundea întotdeauna cu aceeaşi replică: 

-Lasă, Florico, că mergi tu şi pentru mine! 

Şi tot aşa la fiecare îndemn al soţiei bărbatul spunea: 

-Lasă că faci tu şi pentru mine! 

 Într-o bună zi Ionică se îmbolnăvi şi făcu febră mare, soţia era la biserică cu copiii şi se 

rugau pentru el. În starea în care era a adormit sub influenţa bolii şi a febrei puternice şi a avut 

un vis. Se făcea că Ionică ajunsese cu familia lui la poarta raiului şi toţi erau fericiţi de 

frumuseţile de nedescris care se întrezăreau acolo.Un înger foarte frumos i-a invitat în rai unul 
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câte unul. Bucuria era de nedescris, numai că atunci când ajunsese Ionică să intre, îngerul îi făcu 

semn cu asprime să iasă afară. Atunci el întristat până la lacrimi strigă îngerului cu glas tare: 

-De ce nu mă laşi îngere să intru şi eu cu soţia mea? 

Iar îngerul cu voce gravă îi spuse: 

-Lasă că intră ea şi-n locul tău! Toată viaţa s-a rugat în locul tău, a mers la biserică în locul tău, a 

avut grijă de copii în locul tău, a muncit în locul tău, s-a îndreptat în locul tău! Deci, acum se 

cuvine să intre în rai şi în locul tău! 

Şi de îndată ce se închiseră porţile raiului, lângă el apărură rânjind nişte făpturi hâdoase şi 

înspăimântătoare care deja începuseră să-l chinuie şi să-i spună: 

-Al nostru eşti, că nouă ne-ai slujit toată viaţaaaaa …! 

Şi în timp ce se zbătea în acel coşmar, soţia şi copiii ajunseseră acasă şi-l auzeau cum ţipa şi se 

tânguia şi cerea iertare, strigând către Dumnezeu să nu-l lase. Soţia puse mâna pe el şi-l trezi. 

Când a văzut el că totul a fost un vis urât, înfricoşat a spus soţiei: 

-Draga mea nevastă, începând de astăzi voi fi credincios lui Dumnezeu şi am să merg la biserică, 

căci eu am fost acum câteva clipe până la porţile raiului şi nu m-au lăsat să intru cu voi acolo, aţi 

intrat doar voi şi pentru mine... 

 

 Nu aştepta să facă altcineva în locul tău! “Nemersul la biserică aduce nenorocirea” 

obişnuieşte să spună fratele Pavel Riviş Tipei, deci caută să preţuieşti timpul pe care îl petreci în 

Casa lui Dumnezeu. 

 

Nu I-ai mulţumit Domnului că ai o biserică pe care să o frecventezi şi unde să te poţi întâlni 

cu El? Fă-o chiar acum! Nu I-ai mulţumit pentru învăţătorii de la şcoala duminicală care 

se străduiesc să te înveţe mai multe din Cuvântul lui Dumnezeu? Cred că ar fi timpul să o 

faci. 

 

 

 

11. Mulţumesc pentru dragostea şi bunătatea lui Dumnezeu. 

 

 Modul în care Dumnezeu te iubeşte este unic. Dragostea Sa este necondiţionată (adică nu 

se întemeiază pe îndeplinirea unor condiţii). Dumnezeu te iubeşte pentru simplul fapt că El te 

iubeşte -”Dragostea lui Dumnezeu faţă de noi s-a arătat prin  faptul că Dumnezeu a trimis în 

lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Şi dragostea stă nu în faptul că noi am iubit 

pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit pe noi...”(1 Ioan 4:9,10). 

 El nu te iubeşte datorită performanţelor tale pentru că nimic din ceea ce ai putea face tu 

nu Îl poate determina pe Dumnezeu să te iubească mai mult decât deja El te iubeşte, şi nu este 

nimic care să-L determine să te iubească mai puţin. El te iubeşte chiar mai mult decât te iubeşti 

tu însuţi. 

 Dumnezeu este dragoste, iar această dragoste este plină de bunătate (1 Corinteni 13:4). 

Cel mai mare act de bunătate a fost făcut de Dumnezeu, care şi-a jertfit Fiul pentru noi, 

trimiţându-l pe pământ. Scopul Domnului Isus e să îi facă pe oameni ca Tatăl, care este bun. 

 Bunătatea Domnului o pot simţi toţi oamenii, pentru că ea nu se limitează doar la cei buni 

şi credincioşi, ci îi cuprinde şi pe cei răi -” El este bun şi cu cei nemulţumitori şi cu cei 

răi”(Luca 6:35b),iar soarele răsare şi peste cei buni şi peste cei răi tot datorită bunătăţii lui 

Dumnezeu. 

Bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă astăzi la pocăinţă, te îndeamnă să te împaci cu El, să-L 

cunoşti pe El, pentru ca să poţi simţi dragostea adevărată, dragostea lui Dumnezeu. 

 

 Lili şi Ovidiu sunt fraţi. După cum adesea se întâmplă între fraţi şi între ei doi apăreau 

neînţelegeri, care trebuiau să fie rezolvate de mama. Una din marile lor neînţelegeri era legată de 

răţoiul Donald, pe care Lili îl avea, de când era mică, şi care acum era tare zdrenturos, dar Lili îl 
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iubea foarte mult. Pentru ea, Donald era adorabil, dar Ovi nu înţelegea cum putea Lili să 

iubească un răţoi atât de urât. Pentru el era pur şi simplu mizerabil şi îl numise Donald 

mizerabilul. 

 Într-o zi Lili veni la mama plângând în hohote. Donald lipsea şi era sigură că vinovat de 

dispariţia răţoiului era Ovi. Dar Ovi a declarat, că deşi era încântat de dispariţia răţoiului, el nu 

avea nimic de a face cu aceasta. Au căutat peste tot dar Donald nu s-a găsit nicăieri. 

După câteva zile mama avu o discuţie cu Ovi. 

-Ai observat ce necăjită e Lili de când a disparit Donald? l-a întrebat ea. 

-N-am crezut că ţine atât de mult la urâţenia aceea, a răspuns Ovi. Nu înţeleg cum poate cineva 

iubi ceva atât de urât. 

Mama zâmbi şi spuse: 

-Vezi, tu, Ovi dragă, nu pentru toţi lucrurile au aceeaşi valoare. Ea nu-l iubeşte pe răţoi pentru că 

e frumos, ci pentru că îl are de când a fost mică şi s-a ataşat de el. Lili îl iubeşte pe Donald în 

ciuda faptului că e urât. 

-Bine, dar răţoiul acela e din cale afară de… 

-Da, pentru tine, îl întrerupse, pentru tine e foarte urât, dar aş vrea să-ţi spun că dragostea lui Lili 

pentru Donald îmi aminteşte de dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Noi toţi suntem nişte răţoi 

mizerabili în ochii lui Dumnezeu şi totuşi El ne iubeşte, Biblia spune că toate faptele noastre 

bune sunt o urâciune înaintea lui Dumnezeu. Apostolul Pavel ne spune, că, pe când eram noi 

înşişi păcătoşi, Isus ne-a iubit şi a murit pentru noi. Cu alte cuvinte nu merităm să fim iubiţi de 

Dumnezeu şi totuşi El ne iubeşte aşa de mult. Toţi suntem nişte păcătoşi mizerabili. De exemplu 

unii minţim... . Ovi roşi până în vârful urechilor şi interveni: 

-Da, ştiu ce vrei să spui, mamă. Am minţit în legătură cu Donald. Eu l-am ascuns; e în dulapul 

meu, sus pe raft. 

-Ştiu, răspunse mama, l-am văzut, dar am dorit să-mi spui tu că e acolo. 

Lui Ovi îi fu ruşine şi întrebă: 

-Mamă, tu chiar crezi că Dumnezeu mă iubeşte, în ciuda faptului că eu sunt atât de rău? Crezi că 

mă iubeşte aşa cum Lili îl iubeşte pe Donald mize..., adică pe Donald al ei? 

-Oh, El te iubeşte mult mai mult, l-a asigurat ea. Te iubeşte şi vrea să te spele de orice păcat. 

 

 Domnul Isus te iubeşte şi pe tine. 

 

Ţi-a plăcut povestea? Dacă da, atunci fii atent în continuare la următoarea ... 

 

 Într-un oraş, într-o noapte geroasă, tocmai se stârnise un viscol. Un băieţel vindea ziare la 

colţul străzii, iar oamenii treceau când şi când. Băieţelului îi era atât de frig, încât nici nu mai 

încerca să mai vândă ziare. S-a dus la un poliţist şi l-a întrebat: 

 -Domnule, ştiţi cumva din greşeală un loc călduros unde ar putea dormi un băiat sărac în 

noaptea aceasta? Vedeţi dumneavoastră, eu dorm ghemuit într-un colţ, mai jos, pe alee, şi e 

îngrozitor de frig acolo în noaptea asta. Mi-ar prinde bine un loc călduţ unde să stau. 

Poliţistul s-a uitat la băiat şi i-a răspuns: 

-Du-te pe strada asta la vale şi vei ajunge la o casă albă mare. Când ajungi acolo, să baţi la uşă şi 

când ţi se va deschide să spui doar „Ioan 3 cu 16” şi te vor lăsa să intri. 

 Şi aşa a şi făcut. A urcat treptele, a bătut la uşă şi după câteva clipe i-a deschis o doamnă. 

Băiatul s-a uitat la ea şi a zis: „Ioan 3 cu 16”. 

Femeia i-a zis: 

-Intră, fiule. L-a luat înăuntru şi i-a arătat un leagăn în faţa unui şemineu pe care să se aşeze şi a 

plecat. Băiatul a stat acolo un timp, gândindu-se:„Ioan 3 cu 16? Nu înţeleg ce înseamnă, dar cu 

siguranţă încălzeşte un băiat îngheţat”. Puţin mai târziu ea s-a întors şi l-a întrebat: 

-Îţi este foame? 

El a răspuns: 

-Ei bine, doar un pic. Nu am mâncat de câteva zile şi cred că aş putea da gata un pic de mâncare. 
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Femeia l-a invitat în bucătărie şi l-a rugat să se aşeze la o masă plină cu bucate. A mâncat şi iar a 

mâncat până ce nu a mai putut. Apoi s-a gândit: „Ioan 3 cu 16? Nu înţeleg ce înseamnă, dar cu 

siguranţă satură un băiat înfometat". Apoi l-a chemat sus într-o baie, unde se afla o cadă imensă 

plină cu apă caldă şi a stat acolo că să se înmoaie puţin. După ce s-a spălat, s-a gândit :”Ioan 3 cu 

16 ? Nu înţeleg ce înseamnă, dar cu siguranţă curăţă un băiat murdar”. Băiatul nu mai făcuse 

niciodată o baie cu adevărat. Singura baie care a făcut-o vreodată a fost când stătea lângă un 

hidrant care era deschis. 

 Femeia l-a luat apoi şi l-a dus într-un dormitor, l-a înfăşurat cu un cearceaf, l-a pus pe un 

pat, l-a învelit cu o pătură până la gât, l-a sărutat de noapte bună şi a stins lumina. În timp ce 

stătea în întuneric şi privea afară pe fereastră cum ningea în acea noapte geroasă, s-a gândit: 

"Ioan 3 cu 16? Nu înţeleg ce înseamnă, dar cu siguranţă odihneşte un băiat frânt de oboseală”. 

Dimineaţa, femeia a venit sus şi l-a luat din nou în bucătărie, la acea masă plină de bucate. După 

ce a mâncat, ea l-a luat din nou şi l-a aşezat în acel leagăn, în faţa şemineului şi a luat o Bible. S-

a aşezat în faţa lui, uitându-se la faţa lui inocentă, spunându-i: 

-Înţelegi tu ce înseamnă “Ioan 3 cu 16”? l-a întrebat ea gentil. 

El a răspuns: 

-Nu, doamnă, nu înţeleg. Am auzit prima oară cuvintele acestea aseară, când poliţistul mi-a zis să 

le folosesc. 

Ea a deschis Biblia la Ioan 3 cu 16 şi a început să-i vorbească despre Isus Hristos. Chiar acolo, în 

faţa acelui şemineu, băiatul şi-a predat inima lui Dumnezeu. Stând acolo, s-a gândit: “Ioan 3 cu 

16? Nu înţeleg ce înseamnă, dar cu siguranţă salvează un băiat pierdut”. 

 

 “Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca 

oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică.“Ioan 3:16 (versetul de aur al Bibliei). 

 

Mulţumeşte-I astăzi Domnului Isus pentru marea Sa iubire şi pentru bunătatea  pe 

care ţi-o arată în fiecare zi. 

 

 

12. Mulţumesc pentru mântuire. 

 

 Ţi-ar place să-ţi petreci veşnicia în Cer cu Domnul Isus înconjurat de fericire, pace, 

bucurie, cântece şi voioşie? Crezi că dacă eşti bun şi ascultător vei ajunge acolo?  Biblia spune 

că nu toţi oamenii vor merge în Cer, pentru că nimeni nu este atât de bun pentru a merita Cerul, 

dar pentru că Dumnezeu te iubeşte foarte mult şi doreşte să fii acolo cu El, cu mult timp în urmă, 

a trimis pe singurul Lui Fiu, pe Domnul Isus Hristos, să moară pe cruce pentru tine şi dacă crezi 

în Domnul Isus, în jertfa Lui, atunci vei fi mântuit.    

     "Mântuit " înseamnă salvat, scăpat, izbăvit de la pedeapsa iadului şi a morţii veşnice şi 

primirea darului vieţii veşnice- "Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe 

singurul Lui Fiu pentru ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică " (Ioan 

3:16). 

Mântuirea este darul fără plată al lui Dumnezeu şi o poate primi oricine crede în El, se capătă 

prin credinţa în Isus şi nu prin fapte, şi se manifestă printr-o viaţă schimbată a unui om nou care 

face fapte vrednice de credinţa pe care o mărturiseşte. Domnul Isus e singurul Mântuitor-"Căci 

nu este sub cer nici un alt Nume dat oamenilor, în care trebuie să fim mântuiţi"(Fapte 4:12).  

     Dacă vrei să ajungi în Cer trebuie să-ţi mărturiseşti păcatele şi să-L rogi pe Domnul Isus 

să-ţi schimbe viaţa, să te salveze de păcatele tale, chiar poţi să-I spui: " Doamne Isuse, 

mântuieşte-mă şi pe mine". 

 

 Cu mulţi ani în urmă o familie de englezi s-au dus ca misionari în India. Mulţi L-au 

acceptat pe Isus ca Mântuitor, alţii însă nu voiau să renunţe la credinţa lor în zeii falşi şi în 

nădejdea ce-o aveau ei că îşi vor câştiga dreptul de a ajunge în cer. Unul din aceştia era şi 
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Rhambau, un bătrân culegător de perle. Într-o zi i-a spus misionarului: 

-Eşti un om deosebit, nu am niciun prieten mai bun, dar nu pot crede ceea ce predici tu. Alah nu 

poate fi mulţumit cu un om care nu-şi câştigă dreptul de a fi în cer. Şi eu îmi voi câştiga dreptul 

acesta cât de curând. Astăzi e ultima zi când caut perle. Mă retrag, sunt prea bătrân. 

-Ar trebui atunci să faci ceva pentru viaţa de dincolo, spuse misionarul. 

-Asta şi fac. Îl vezi pe omul de acolo? - întrebă el. Este pelerin...probabil merge spre Bombay sau 

Calcuta. Merge desculţ şi alege cele mai ascuţite pietre pe care să calce. Din loc în loc se opreşte 

şi sărută pământul. În prima zi după Anul nou voi începe şi eu pelerinajul.Vreau să-mi asigur 

locul în cer. Voi merge până la Delhi în genunchi. Zeii îmi vor răsplăti. Suferinţa îmi va fi dulce 

pentru că îmi va asigura un loc în cer. 

-Dar Rhambau, spuse misionarul, Dumnezeu oferă neprihănirea Lui tuturor celor care cred doar 

şi acceptă darul mântuirii. Prin moartea şi învierea lui Isus ai locul asigurat în cer. Înţelegi? 

-Nu... e...prea simplu, insistă Rhambau. 

Înainte de a pleca Rhambau veni la misionar şi-i dădu o perlă. Cu multă amărăciune în glas îi 

spuse: 

-Fiul meu a fost şi el culegător de perle şi într-o zi a găsit această perlă, dar a stat prea mult sub 

apă. Curând după aceea a murit.Ţin perla aceasta de mulţi ani, dar acum vreau să ţi-o dau ţie 

pentru că eşti cel mai bun prieten al meu. 

-Oh, îmi pare rău pentru că fiul tău a plătit atât de scump pentru perla asta. Dar, Rhambau, vreau 

să ţi-o plătesc. Îţi dau o mie de dolari. 

Rhambau răspunse cu tristeţe: 

-Nimeni nu are atâţia bani cât preţuieşte perla asta pentru mine. Nu ţi-o dau decât ca dar. 

Misionarul dădu din cap şi spuse: 

-Nu, Rhambau, nu o pot primi ca dar. E prea simplu. Trebuie să plătesc sau să lucrez pentru ea. 

Rhambau îi răspunse rapid: 

-Nu înţelegi că fiul meu şi-a dat viaţa pentru perla aceasta şi că eu nu o pot vinde? Valoarea 

perlei e viaţa copilului meu. Accept-o doar ca semn al dragostei mele pentru tine. 

-Rhambau, spuse misionarul, tu înţelegi? Asta i-ai spus şi tu lui Dumnezeu. El ţi-a oferit 

mântuirea pe gratis pentru că e atât de mare şi de preţioasă încât nici un om de pe Pământ nu o 

poate câştiga. Pe Dumnezeu L-a costat viaţa Fiului Său, Isus, şi tu ai locul asigurat în cer.  Într-

un milion de ani sau… sute de pelerinaje nu-ţi poţi asigura locul în cer. Nu poţi decât să accepţi 

mântuirea ca semn al dragostei lui Dumnezeu pentru tine, un păcătos. 

Faţa lui Rhambau s-a luminat şi spuse: 

-Oh, înţeleg. Da, unele lucruri sunt prea preţioase ca să poată fi plătite sau câştigate. Accept 

mântuirea Lui! 

  

    Mulţumeşte-I Domnului Isus că a murit în locul tău, pentru păcatele tale, pentru ca 

tu să fii salvat, să fii mântuit şi să poţi beneficia de intrarea în Cer. 

 

 

 

 13. Mulţumesc că mă ajuţi să cresc spiritual.

  Aşa cum am mai spus, mântuirea nu se câştigă prin fapte, ci prin credinţa în Domnul Isus, 

iar roadele credinţei sunt faptele bune ce izvorăsc dintr-o inimă bună, cu gândul de ai plăcea lui 

Dumnezeu şi fără a aştepta în schimb răsplată şi medalii. Domnul Isus îşi doreşte ca o astfel de 

facere de bine să fie expresia vieţii fiecărui credincios.  

 Creşterea noastră spirituală e asemănătoare creşterii şi dezvoltării unui bebeluş: creşte pe 

măsură ce se hrăneşte, apoi cam pe la 8-9 luni începe să meargă, pe la 12 luni începe să alerge, 3-

4 luni mai târziu începe să vorbească şi tot aşa până se face mare şi devine adult. La fel e şi cu 

omul cel nou în Hristos, adică cel mântuit, el e ca un bebeluş şi trebuie să se hrănească din 

Cuvântul lui Dumnezeu ca să poată creşte, mai apoi învaţă să umble prin credinţă călcând în 
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faptele bune pregătite mai dinainte de Dumnezeu, apoi învaţă să vorbească oamenilor din jur 

despre dragostea Domnului Isus, şi tot aşa, urmând urma paşilor Domnului Isus, ajunge să 

devină ca El.

 Pentru fiecare zi Dumnezeu ne-a pregătit mai dinainte faptele bune pe care trebuie să le 

facem, începând de la o vorbă bună, o privire blândă, un zâmbet plăcut care pot face minuni în 

viaţa celui de lângă tine. Aceste fapte bune trebuie făcute din dragoste pentru Dumnezeu şi faţă 

de semenii noştri, fără vreun interes personal. Pe Dumnezeu nu-L păcăleşte nimeni. El se uită la 

inima noastră, la motivaţia pentru care facem binele, nu la fapta în sine. Dacă faptele bune care 

le faci altora nu te schimbă şi pe tine în bine, atunci nu le-ai făcut din iubire, ci din interes sau 

pentru a fi lăudat. 

  Bunăvoinţa, amabilitatea, capacitatea de a da o mâna de ajutor, toate acestea, influenţează 

în bine vieţile celor din jur, Îl înalţă şi-L onorează pe Dumnezeu dar ne ajută şi pe noi, multe 

studii arătând că cele mai simple fapte bune pot creşte gradul de fericire al persoanei care le face, 

aşa precum a spus, mai dinainte, Domnul Isus:”Este mai ferice să dai, decât să primeşti” (Fapte 

20:35b),adică este fericit cel ce poate să ajute pe cineva în nevoie. 

            Toate aceste "fapte bune care au fost pregătite mai dinainte de Dumnezeu ca să umblăm 

în ele" (Efeseni 2:10) ne vor ajuta să fim buni creştini, să creştem spiritual în fiecare zi. Şi pentru 

că aceste fapte au fost deja pregătite nu ne vom putea dezvinovăţi în ziua judecăţii înaintea lui 

Dumnezeu că nu am putut să le facem, pentru că Dumnezeu ne-a pregătit şi mijloacele de a le 

înfăptui. Nimeni nu se poate plânge că nu le are. 

De exemplu, a pregătit o biserică la care să mergem dar ne-a pregătit şi picioare cu care să 

umblăm sau maşini şi mijloace de transport cu care să ne deplasăm, pentru rugăciune ne-a 

pregătit ochi care să plângă, genunchi care să se aplece, gură care să vorbească.  A pregătit săraci 

pe care să-i ajutăm, bolnavi pe care să-i vizităm, străini pe care să-i primim... Pentru iubire ne-a 

pregătit inima, pentru vestirea Cuvântului mântuirii ne-a pregătit suflete însetate; pentru 

îmbrăţişare, mâinile; pentru pace, tăcerea; pentru ispitiri, înfrânarea; pentru căderi, pocăinţa; a 

pregătit lupte pe care să le câştigăm, încercări pe care să le biruim şi cununa vieţii pe care să o 

dobândim. 

  

 Cum le folosim noi oare pe toate acestea? 

  

 Ce fapte bune ai putea să faci tu? De exemplu, poţi să-ţi îmbrăţişezi părinţii dimineaţa la 

trezire şi să le spui o vorbă bună, un “te iubesc!”; la şcoală împrumută un pix unui coleg sau 

împarte-ţi sandwich-ul cu cineva care nu are, explică-i unui coleg care nu a înţeles, joacă-te cu o 

colegă cu care nu se joacă nimeni, fă pe cineva să râdă, fii atent în clasă, încurajează-ţi prietenii, 

du gunoiul şi ajut-o pe mama să ducă cumpărăturile etc. Făcând aşa calci pe urmele Domnului 

Isus şi te apropii de cer. 

 

 Oana mergea spre casă gânditoare. Din când în când lovea cu vârful cizmei zăpada 

pufoasă de pe marginea aleii. Fiecare pas o apropia de casă şi de ora la care în casa lor se făcea 

un bilanţ zilnic al faptelor fiecăruia. Luminiţa, sora ei mai mare, întotdeauna avea rezultate 

excelente în toate; ea acum se pregătea să devină medic, iar tatăl spunea că era un lucru minunat 

să fi medic. Raluca, sora ei mai mică, nu era atât de înzestrată ca şi Luminiţa, dar avea darul de 

a-i înveseli pe cei din jur. Prin felul cum vorbea întodeauna aducea bucurie şi bună dispoziţie, iar 

tatăl spunea că e un lucru bun să-i înveseleşti pe alţii. Dar despre ea nu a spus niciodată tatăl 

asemenea lucruri...Oana se simţi nemulţumitoare de poziţia ei de soră mijlocie... 

-Eu nu ştiu să fac nici un fel de lucruri deosebite, nici măcar nu pot să dau bună dispoziţie celor 

din jurul meu, nu ştiu să-i fac pe oameni să zâmbească... îşi zise Oana. Se străduise din răsputeri, 

dar nu era, cum zicea ea, prea deşteaptă, prea spontană, prea veselă... era doar o fată ştearsă şi 

comună... . 

Pe alee, în faţa ei zăcea o ramură uscată din castanul bătrân. Fata se aplecă să o ridice. 

-Poate vine cineva şi să o iau de aici, gândi Oana. În timp ce ridică ramura zărise o vrăbiuţă 
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zgribulită cu o aripioară ruptă. 

-Sărmana de tine, ai să îngheţi de frig!- spuse Oana. Hai să te duc înăuntru, voi găsi un locuşor 

până te vindeci. 

Cu micuţa vietate în mâna Oana intră la fel de gânditoare în casă. Raluca stătea în faţa 

frigiderului şi lacrimi mari i se rostogoleau din ochi pe prăjitura din mâna. 

-Ce ţi s-a întâmplat, Raluca? 

-Sorin... el întodeauna mă porecleşte, îngână printre suspine mezina. 

-Hai, Ralu. Uită-l pe Sorin, a spus Oana. Poate a fost supărat astăzi, cine ştie? Nu i-o fi mers prea 

bine. 

-Poate, dar asta nu trebuie să-l facă răutăcios, zise Raluca oprindu-se din plâns. Apoi, un pic mai 

îmbunată, continuă:  

-Dar ţie cum ţi-a mers astăzi? 

-Ah! nici eu nu am avut un bilanţ prea grozav, să ştii. Oana ar fi vrut să plângă şi ea, dar şi-a dat 

seama că oricum nu ajută la nimic. 

-Uneori, zise Oana, chiar nu înţeleg de ce m-a făcut Dumnezeu aşa? Nu sunt bună de nimic. 

Raluca, mezina, se miră. 

-Ce tot spui acolo? 

-Păi, eu n-am rezultate grozave ca şi voi... 

-Bine, dar nici eu, spuse Raluca. 

-Da, dar tu ştii să-i înveseleşti măcar pe cei din jur, Ralu. 

-Da, dar... 

-Nici un dar, răspunse Oana. Se spune că Dumnezeu a dat fiecăruia un talent special, dar uite, că 

mie nu mi-a dat nimic. 

Raluca protestă: 

-Da, dar tu eşti bună la o mulţime de lucruri! 

Oana clatină din cap.  

-Eu nu o să fiu niciodată medic ca sora mea mai mare. Să tai oameni? Oh, nu! Eu nici măcar nu 

pot să-i înveselesc pe oameni ca şi surioara asta mai mică a mea, din povestirile mele lipsesc 

exact condimentele...sunt o fată comună, banală, ştearsă...  

Uşa se deschise şi intră mama cu braţele pline. Oana se repezi să-i ia bagajele. 

-A fost aglomerat autobuzul, mamă? 

-Da, foarte aglomerat. 

Oana scoase pe rând pachetele cu alimente şi le aşeză la locul lor. 

-Dar, de ce nu te aşezi, mamă? Eşti aşa de obosită... de fapt, gătesc eu pentru tine. 

-Tu eşti o adevărată binecuvântare, Oana! Oh, voi tocmai eraţi la ora bilanţului vostru zilnic, 

spuse mama.  

-Bilanţul meu nu este prea bun, să ştii. Eu mă tot străduiesc, dar... începu Oana. 

-Ei, Oana, spuse mama. Nu putem toţi să fim doctori. 

-Da, e adevărat, mamă, dar eu nici măcar nu ştiu să-i înveselesc pe oameni. Nu ştiu să fac nimic 

bun pentru oameni. 

Mama o privi surprinsă. 

-Oana, cum poţi spune aşa ceva? 

-Da, mamă, e adevărat. Mie Dumnezeu nu mi-a dat niciun talent. 

Mama zâmbi. 

-Dar tu eşti cea mai talentată dintre fetele mele! 

-Eu? spuse Oana mirată. 

-Da, tu.  Ai minunatul talent de a ajuta. Aceasta a făcut şi Domnul Isus, ştii bine. I-a ajutat pe cei 

din jurul Lui. 

-Bine, mamă, dar asta e datoria tuturor- obiectă Oana. 

-Ai dreptate, Oana, însă mulţi oameni nu o fac sau nu pot să o facă. 

După ce Oana termină de gătit se duse în hol să vadă dacă micuţei vrăbiuţe îi merge mai bine; îi 

puse chiar şi puţină apă.  
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-Oare a-i ajuta pe oameni înseamnă să ai totuşi un talent? se întrebă Oana. Încerca să-şi 

amintească pe câţi i-a ajutat ea astăzi. De dimineaţă a văzut un om fugind la autobuz şi a rugat 

şoferul să-l aştepte; mai târziu a văzut o fată care-şi scăpase geanta cu cărţile şi a ajutat-o să-şi 

strângă cărţile; mai apoi la şcoală Mariana, colega ei, a avut nevoie de 50 de lei că să poată să 

cumpere pâine şi ea i-a împrumutat; acasă a încercat să o facă pe Raluca să uite supărarea, apoi a 

ajutat mamei sale să pregătească cina. Iată că făcuse şi ea ceva bun, ba încă cât de multe! Părea 

că mama are dreptate. 

-Da, mie îmi place să ajut pe alţii, îmi place cu adevărat, îmi place mult -îşi zise Oana. 

Intră din nou în cameră cu alte gânduri. Oana era fericită. Înţelesese că talentul ei era de a ajuta 

şi de a fi bună cu cei din jurul ei şi asta îi dădea o mare bucurie. Oana închise ochii: 

-Îţi mulţumesc, Doamne, că mi-ai dat acest talent ca al Tău. Mă voi strădui să fiu întodeauna un 

bun ajutor.  

Şi cu un zâmbet fericit se îndreptă spre mama... 

 

Dumnezeu ne-a dăruit tuturor daruri, talente, ne-a pregătit chiar şi fapte pe care să le facem zilnic 

şi tot El ne şi ajută să le putem face. 

 

Mulţumeşte-i Domnului Isus pentru faptele bune pe care te ajută să le faci, ca dovadă a 

creşterii tale spirituale. 

 

 

14. Mulţumesc pentru promisiunile Tale. 

 

 Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu şi este adevărată; nu găsim nicio minciună în ea. În 

Biblie, pe lângă învăţături şi sfaturi, găsim şi multe promisiuni ale lui Dumnezeu pentru noi: El 

ne promite că ne poartă de grijă, că dă hrană celor săraci, că e un turn de scăpare pentru cel ce se 

încrede în El, că ne iartă de păcate şi ne mântuieşte, că ne învaţă şi ne sfătuieşte, ne arată calea 

vieţii, e cu noi în încercări şi ne ajută în slăbiciunile noastre.   

 “Nu te teme, căci Eu sunt cu tine!” este o altă promisiune a lui Dumnezeu şi este 

remediul împotriva fricii noastre. Şi, pentru că Domnul ştie că zilnic avem nevoie de prezenţa Sa 

aducătoare de pace şi siguranţă, El ne-a lăsat în Cuvântul Său câte o promisiune de acest gen 

pentru fiecare zi. De 366 ori(şi pentru anii bisecţi!), Biblia repetă:”Nu te teme!...”. De 366 de 

ori, Dumnezeu ne invită să învingem teama, luându-L pe El drept Tovarăş de drum. 

 Dumnezeu nu ne-a promis că vom fi scutiţi de suferinţă şi nici nu ne-a promis că, dacă Îi 

vom fi credincioşi, vom trăi ca sub un clopot de sticlă, neatinşi de boală, de suferinţă sau de 

răutatea oamenilor, ci ne-a promis:”Când Mă va chema, îi voi răspunde; voi fi cu el în 

strâmtorare, îl voi izbăvi şi-l voi proslăvi. Îl voi sătura cu viaţă lungă şi-i voi arăta mântuirea 

mea.”(Psalmul 91:15-16). 

 Marele avantaj al copiilor lui Dumnezeu care trăiesc în acest timp de primejdii şi 

nesiguranţă este că se pot baza şi pot experimenta promisiunea Mântuitorului:” Vă las, vă dau 

pacea Mea. Nu v-o dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima şi nici să nu se înspăimânte“ 

(Ioan 14:27). 

 O altă promisiune a lui Dumnezeu este aceea că ne va duce în cer. Domnul Isus a spus:“ 

În casa Tatălui Meu sînt multe locaşuri. Eu Mă duc să va pregătesc un loc. Şi după ce Mă voi 

duce  şi vă voi pregăti un loc, Mă voi întoarce şi vă voi lua cu Mine, ca acolo unde sunt Eu, să 

fiţi şi voi.”(Ioan 14: 2-3). 

 Te-ai gândit că pentru fiecare situaţie în care te-ai afla, Dumnezeu are o promisiune 

pentru tine?  Ce minunat e să ştii că există Cineva care te înţelege întodeauna! 

 

 Pe 7 decembrie 1988, un cutremur a devastat partea nord-vestică a Armeniei, lăsând în 

urmă să aproximativ 25.000 de victime. Într-un mic orăşel, imediat după cutremur, un tată a 

alergat la şcoală unde învaţa fiul său şi a văzut cum clădirea fusese distrusă din temelii, fără ca 
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priveliştea să mai dea speranţa că cineva ar fi putut supravieţui. Nici prin gând nu i-a trecut 

tatălui să stea şi să nu facă nimic. Adeseori îi spusese fiului său: “Indiferent de circumstanţe, voi 

fi mereu lângă tine când vei avea nevoie”. 

 Deşi ruinele şcolii păreau fără de speranţă, bărbatul s-a apucat să zgârme printre bucăţile 

de moloz, către locul unde ştia că fusese clasa copilului său. Alţi părinţi, înmărmuriţi de durere, 

nu puteau decât să-şi plângă neputincioşi suferinţa: “Băiatul meu!”, “Fata mea!”. Alţii îi spuneau 

tatălui să nu mai sape, că nu are rost, întrucât era imposibil ca vreun copil să supravieţuiască. 

Auzindu-i, tatăl le-a răspuns: 

-I-am făcut fiului meu o promisiune, că voi fi lângă el când va avea nevoie. Trebuie să caut în 

continuare! 

Cu mult curaj, şi-a continuat singur căutarea. Nimeni nu s-a oferit să-l ajute. Pur şi simplu era 

sigur că are dreptate:”Sunt sigur că băiatul meu nu este mort...nu are cum să fie mort...simt că 

trăieşte şi este acolo jos, şi îmi cere ajutorul!” 

Înarmat cu forţă şi tărie, tatăl încrezător şi iubitor a continuat să sape ...a săpat 8 ore...12 ore... 24 

ore.. 36 de ore. Apoi, în cea de-a 38-a oră, în timp ce ridică o bucată grea de moloz, a auzit 

ceva...ceva ce parcă i-a tăiat răsuflarea,...şi apoi bărbatul a strigat: 

-Armand! 

Un glas de copil i-a răspuns: 

-Tati! Sunt eu, Armand! Ce bine îmi pare să-ţi aud vocea tati! Tati, să ştii că nu sunt singur 

aici...sunt împreună cu colegii mei. Tati, le-am spus celorlalţi copii să nu se sperie. Le-am spus 

că dacă tu trăieşti, mă vei salva, şi ei vor fi salvaţi. Mi-ai promis că vei fi mereu alături de mine, 

tati! Şi mi-ai fost! 

Mai târziu tatăl îşi ajută fiul, pe Armand, şi pe cei alţi 13 copii-băieţi şi fete-zgribuliţi de frig, 

însetaţi şi înfometaţi, să escaladeze ruinele şcolii. În sfârşit liberi! Atunci când acea clădire 

cedase, aceşti copii fuseseră prinşi ca într-un fel de adăpost, lucru care le salvase vieţile. Tatăl şi-

a dus băiatul acasă, iar mama lui şi intreaga familie i-au oferit îngrijirile necesare. Când oamenii 

din sat au aflat de fapta curajoasă a omului, l-au lăudat. Tatăl lui Armand le-a răspuns: 

-I-am promis copilului meu faptul că, indiferent de circumstanţe, îi voi fi alături mereu, şi mi-am 

ţinut promisiunea! 

Azi, Armand este şi el tată a doi copii, este fericit şi ori de câte ori are ocazia, le 

povesteşte copiilor lui despre curajul şi speranţa cu ajutorul căruia bunicul lor, care nu mai este 

printre ei, l-a salvat de sub ruinele şcolii. 

 

Deci, dacă un om poate să-şi ţină promisiunea în ciuda circumstanţelor, cu atât mai mult 

Dumnezeu îşi va ţine promisiunea faţă de tine. El a spus:“Cheamă-Mă în ziua necazului, şi Eu te 

voi izbăvi, iar tu Mă vei proslăvi!”(Psalmnul 50:15)... dar şi tu trebuie să te încrezi în El, precum 

s-a încrezut Armand în tatăl lui. 

 

Te provoc să cauţi şi să subliniezi în Biblia ta toate promisiunile pe care ţi le-a făcut 

Dumnezeu şi cred că se cade să îngenunchezi chiar acum înaintea Lui şi să-I mulţumeşti“că 

El, ce făgăduieşte, poate să şi împlinească” (Romani 4:21). 

 

 

 

15 . Mulţumesc pentru pace. 

 

 Când vorbim de pace ne referim la lipsa războiului, iar despre război nu pot vorbi cu 

adevărat decât cei care au trăit acele clipe de groază, acei ani care s-au scurs între temeri şi 

speranţe, între viaţă şi moarte. Noi cei care am aflat războiul din cărţi sau din auzite, nu suntem 

capabili să ne imaginăm dimensiunea tragediei războiului şi nici nu putem să înţelegem cele 

trăite de soldaţi sau de populaţia civilă: mizeria, disperarea, frica, condiţiile inumane, moartea ce 

bântuia la tot pasul, dezastrul economic şi social, drama familiilor rămase singure şi multe altele. 
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 Doc Long fusese încorporat în armată la vârstă de 19 ani, iar mătuşa lui i-a dăruit o Biblie 

care avea numele său gravat în aur pe copertă. 

-Vreau să porţi această  Biblie cu tine în fiecare zi, lângă inima ta şi să citeşti din ea oriunde te 

vei duce, i-a spus mătuşa  lui Long. 

Aşa a fost până în cea mai întunecată zi din viaţa lui: 13 noiembrie 1944. 

În acea zi, Long a fost rănit de două ori, în mână şi în picior, a pierdut mult sânge şi şi-a pierdut 

cunoştinţa. În jurul lui gloanţele şi bombele explodau, dar el nu-şi aminteşte nimic despre acest 

moment. 

 Spre seară şi-a revenit dar un era nimeni lângă el. A auzit strigătele a doi camarazi răniţi 

ca şi el care strigau după ajutor. Nu era nimeni însă care să-i salveze. Long a petrecut toată 

noaptea care a urmat în meditaţie şi rugăciune. El şi-a reamintit cuvintele din Psalmnul 23:4:” 

Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei mortiii, nu mă tem de nici un rău, căci Tu eşti cu 

mine. Toiagul şi nuiaua Ta mă mângâie”.  

 -Doamne, ai milă de mine! s-a rugat el întreaga noapte. În dimineaţa următoare, un soldat 

francez a venit în ajutorul lui. A fost trasportat la spital unde a primit îngrijiri medicale, dar a 

rămas cu braţul drept paralizat. 

 După externare şi lăsarea la vatră i-au fost returnate toate lucrurile personale.  A constatat 

cu uimire, că Biblia lui, pe care o purta în buzunarul de la piept, fusese străpunsă de o bucată de 

şrapnel. El şi-a dat seama că numai o minune a făcut ca Biblia să oprească glonţul să nu-i atingă 

inima. 

-Acesta a fost răspunsul la rugăciunile mele. Dumnezeu a avut milă de mine. El a făcut-o! 

mărturisea cu lacrimi în ochi bătrânul militar, căruia i se luase un interviu la vârsta de 89 de ani. 

 

Pacea e un cuvânt mic dar cu un sens adânc de bunătate, linişte, lumină şi se poate asocia cu 

duioşia, cu dragostea, cu ciripitul păsărilor, răsăritul de soare sau cu cerul senin deasupra 

capului, cu zâmbete pe feţele oamenilor. Pacea e atunci când în jur e linişte şi nu ne paşte niciun 

pericol. Pace pe Pământ există, dar nu peste tot. 

Ca să existe pace în lume, trebuie să existe mai întâi pace în inimile noastre, iar această pace o 

poate da numai Dumnezeu. Pacea pe care ne-o dă El rămâne chiar şi în mijlocul furtunii şi nu ţi-

o poate fura nimeni. 

 

O fetiţă de 4 ani îşi întrebă tatăl într-o seară ce e acela un război. Auzise expresia la radio, 

la ştiri.Tatăl îi răspunde: 

-Vezi tu, draga mea, două ţări nu se înţeleg şi ajung să se lupte. De exemplu, dacă între Statele 

Unite şi Anglia apare o neînţelegere… 

-Nu vorbi prostii. Între Anglia şi America nu sunt niciodată conflicte, îl întrerupse mama. 

-Dar ce importanţă are? Dădeam şi eu un exemplu, replică tatăl. 

-Cu exemple de-astea vrei tu să faci copilul să înţeleagă? ripostă mama. Îi umpli capul numai cu 

prostii. 

-Măcar eu îl umplu cu ceva, răspunse tatăl, dacă ar fi după tine, ar rămâne gol… 

-Eşti ridicol, răspunse mama. 

În timp ce părinţii se pregăteau să-şi mai arunce câteva vorbe grele, fetiţa interveni: 

-Vă mulţumesc. Am priceput ce e acela un război. 

 

 

E pace în casa ta, în ţara ta? Mulţumeşte-I lui Dumenzeu pentru aceasta. Dar în 

inima ta? Mulţumeşte-i Domnului Isus pentru că a pus pacea Lui în inima ta, pace care 

învinge orice teamă. 
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16. Mulţumesc pentru toate lucrurile. 

 

Până acum am învăţat să mulţumim pentru multe lucruri: pentru viaţă, sănătate, familie, 

prieteni etc. Să fie oare aşa de scurtă lista mulţumirilor? Cu siguranţă, nu. Avem mult mai multe 

motive pentru care să-I mulţumim lui Dumnezeu şi poate că nu greşesc dacă spun că avem 

milioane de motive, de exemplu: pentru vremea frumoasă, pentru ploaia cu care El udă pământul 

însetat, pentru briza vântului care ne răcoreşte pe timpul verii, pentru zăpadă…şi lista poate 

continua: pentru ciocolata pe care o poţi mânca, în timp ce milioane de copii din lume nici măcar 

nu ştiu că există aşa ceva, ca să nu va mai spun că nici nu au probat-o, pentru dulciuri, pentru 

bicicletă, pentru reuşite la examene, pentru că părinţii tăi au un loc de muncă, pentru că 

Dumnezeu îţi ascultă rugăciunile…pentru toate lucrurile. 

  Noi trebuie să vedem Mâna lui Dumnezeu până în cele mai mărunte şi nesemnificative 

lucruri şi în felul acesta vom putea întotdeauna să-I mulţumim, de exemplu, dacă nu ai o 

bicicletă dar un copil te lasă să te dai cu bicicleta lui, acesta e un motiv de mulţumire; sau, nu ai 

multe jucării dar ai multă imaginaţie şi-ţi faci tu propiile jucării- e un alt motiv de mulţumire 

pentru că eşti inteligent; îţi place să citeşti dar nu îţi permiţi să-ţi cumperi cărţi, poţi fii 

mulţumitor că în oraşul tău există bibliotecă etc. 

 

Paul şi tata lucrau împreună în grădină. Săpau amândoi pământul cu mult spor şi Paul 

văzu o mulţime de râme- mari şi lungi-numai bune pentru pescuit. 

-Tată, râmele astea sunt bune la ceva, în afară de faptul că servesc ca hrană pentru păsărele şi le 

folosim la pescuit? a întrebat el. 

-Sigur că da, a răspuns tata. Râmele ajută pământul să respire. 

Paul râse şi întrebă: 

-Vrei să spui că sunt ca nişte plămâni? 

-Nu chiar, zâmbi tata, dar râmele astea sapă şi ele pământul şi lasă aerul proaspăt să intre în 

pământ. Apoi când mănâncă şi digeră solul, este ca şi când mama cerne făină pentru a face 

prăjitură; cu cât este mai bine cernută cu atât e mai bună prăjitura. Cu cât solul este mai 

“digerat”şi mai bine fertilizat de către viermi, cu atât mai bine vor creşte plantele.  

-Groazav, ce bine a plănuit Dumnezeu totul; toate se potrivesc perfect, nu-i aşa? spuse Paul. 

Tata dădu din cap. 

-În grădină poţi vedea multe astfel de ilustraţii, a spus el. De exemplu, toamna când cad frunzele 

din copaci, ele putrezesc şi devin îngrăşământ pentru pământ. Pământul cu îngrăşământ face ca 

pomii să crească mai mari şi mai frumoşi. Păsările mănâncă insectele şi lucrul acesta este bun. 

Între timp începuse ploaia şi cei doi intraseră în casă. 

-Nu-i uşor să fii adolescent, spuse încet, pentru sine, Roxana, în timp ce privea ploaia, ce se 

prelingea încet pe geam. Eşti tratat ca un copil, dar au pretenţii de la tine ca de la un om mare. 

-Plouă! Toarnă! cânta mica Cristina, intrând în cameră. Se opri lângă scaunul Roxanei şi spuse:  

-Îmi place ploaia.Se fac bălţi în care te poţi bălăci... 

-Da...şi anulează ieşirile la pădure, adaugă Roxana. 

-Ai vrut să mergi la pădure? întrebă Cristina. 

Roxana răspunse cam răstit: 

-Nu mă duc nicăieri. O să-mi crească rădăcini aici în casă. 

Cristina o mângâie pe Roxana şi-i spuse: 

-Sper să fie furtună. Îmi place aşa de mult când e furtună. Se sting luminile şi folosim lumânări. 

Ce fain poate fi! 

Roxana se strâmbă: 

-Mie nu-mi plac deloc furtunile. Tu eşti o fetiţă ciudată, Cristina. Ţie îţi plac furtunile şi ploaia şi 

zăpada şi vremea urâtă şi vremea frumoasă, toate.  

Mama râse, când auzi discuţia fetelor. Apoi adaugă: 

-Pentru Cristina nu există vreme urâtă sau frumoasă. Pentru ea există vreme de diferite feluri. 
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-Tu ştii anotimpurile, Roxana? întrebă micuţa Cristina pe sora ei mai mare. Uite...e … 

primăvara, toamna, iarna şi...offf! 

-Vara... completă Roxana. 

Cristina deschise larg braţele şi spuse: 

-Da şi îmi plac toate. 

Mama se aşeză alături de Roxana şi îi spuse cu blândeţe: 

-Şi în viaţă sunt diferite anotimpuri. E copilăria şi adolescenţa. Apoi, înainte să ne dăm seama, 

vine maturitatea, suntem părinţi şi chiar bunici. 

-Şi dintre toate, adolescenţa este cea mai urâtă, explodă Roxana. 

Mama dădu din cap dezaprobator.  

-Nu, draga mea. Dumnezeu a destinat pentru fiecare perioadă a vieţii binecuvântări speciale, dar 

şi probleme speciale. Este adevărat că sunt perioade furtunoase în anii adolecenţei dar toţi 

oamenii de diferite vârste experimenteza perioade frumoase.  

-Va fi furtună? Se extazie micuţa Cristina. Mă duc după lumânări, spuse ea şi alergă din cameră.  

Roxana zâmbi, văzând bucuria surioarei ei. Mama zâmbi şi ea şi adaugă: 

-Chiar şi furtunile au un rost în viaţă. Nu există zile proaste, există doar zile diferite. De 

exemplu, fulgerul aduce nitrogen în aer, care ajută plantele să crească. Dacă îi permitem 

Domnului să ne înveţe, El ne va ajuta să creştem, indiferent de ce “vreme” este în viaţa noastră, 

Roxana.  

-Roxana, spuse tatăl, noi trebuie să-I fim recunoscători lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, chiar 

şi când nu înţelegem. 

-Tată, spuse Roxana, cum faci tu de eşti totdeauna atât de mulţumit? Niciodată nu te-am văzut 

supărat. 

-Foarte simplu, a răspuns tatăl. În fiecare dimineaţă, când mă trezesc, privesc mai întâi cerul. 

Aşa îmi aduc aminte de Dumnezeu, de milă şi de bunătate. Apoi privesc pământul. Astfel îmi 

amintesc de moarte şi de Judecata de Apoi. În cele de urmă, privesc în jurul meu lumea întreagă 

ce se trezeşte în fiecare dimineaţă la viaţă. Aşa îmi aduc aminte de semenii mei, de cei care 

suferă de boli sau neputinţe, de cei ce au o viaţă mai grea decât a mea şi pe care i-aş putea ajuta. 

În felul acesta mă bucur pentru ceea ce sunt şi pentru ceea ce pot face. Bunătatea izvorâtă din 

dragoste aduce întotdeauna linişte şi mulţumire, atât în sufletul celui care primeşte cu 

recunoştinţă, cât şi în sufletul celui care dăruieşte cu drag. 
 

 

 Începând de astăzi încearcă să vezi partea bună a fiecărui lucru şi în felul acesta vei 

putea să-L vezi pe Dumnezeu în toate şi să auzi cum îţi şopteşte:“Te iubesc, e pentru tine” 

şi astfel vei deveni o persoană cu inima mulţumitoare, o inimă după placul lui Dumnezeu. 
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CAPITOLUL II: SITUAŢII ŞI MOTIVE SPECIALE DE MULŢUMIRE 

 

 

 1.Sunt sărac/ă. 

 

     Într-un orăşel din vestul ţării locuieşte familia Popescu împreună cu cei trei copii: Victor, 

Andreea şi David, o familie creştină, iubitoare de Dumnezeu. 

De curând s-a mutat pe strada lor o nouă familie, familia Olteanu, impreună cu cei doi copii, Maria 

şi Mihai. Cei doi nu îndrăzneau să se joace cu ceilalţi copii pentru că le era ruşine, nu prea aveau 

hăinuţe şi nici jucării, iar când erau chemaţi la joacă aceştia refuzau pe motiv că preferau să stea 

deoparte şi să privească.   

După câteva zile Andreea îşi luă inima în dinţi şi se apropie de Maria: 

-Bună, eu sunt Andreea. Pe tine cum te cheamă? 

-Bună, numele meu este Maria. 

-Vrei să vii să te joci cu mine? Poţi să vii acasă la noi dacă vrei...am multe jucării şi nu am cu cine să 

mă joc- spuse Andreea. 

Maria nu ştia ce să spună, pe de-o parte îşi dorea să meargă să se joace dar pe de altă parte îi 

era ruşine de situaţia ei, aşa că, găsi repede o scuză şi plecă acasă. Maria era foarte revoltată 

împotriva lui Dumnezeu şi supărată pe părinţii ei din cauza situaţiei în care ajunseseră. Familia 

Olteanu fusese cândva o familie bogată care nu ducea lipsă de nimic, dar din cauza unei neatenţii a 

părinţilor pierduseră casa, maşina, tot... iar acum trebuiau să trăiască umil şi mezina cea mândră a 

familiei nu putea accepta acest lucru. 

Andreea, care fusese învăţată în familie să se joace cu toţi copiii, indiferent de situaţia socială 

şi economică, în fiecare zi se apropia răbdătoare de Maria pentru a-i vorbi câtuşi de puţin. Între timp 

cele două deveniseră prietene, iar Andreea îi lansă din nou invitaţia de a merge la ea acasă. 

-Trebuie să o întreb pe mama mai întâi, spuse ea. 

-Bine, îmi spui mâine dacă te lasă, spuse Andreea. 

A doua zi, Maria se îndrepta împreună cu Andreea spre casa acesteia. 

-Mamă, ea este Maria, vecina noastră şi prietena mea de care ţi-am vorbit. 

-Săru´mâna, spuse Maria. 

-Bună, Maria. Bine ai venit. M-aş bucura să rămâi cu noi la masă - spuse mama. 

Ziua aceea a fost deosebită pentru Maria. 

După câteva săptămâni, într-o după-amiază, Maria îi spuse doamnei Popescu: 

-Am văzut că mulţumiţi la masă… asta o pot face doar cei bogaţi… ştiţi, cândva şi noi am fost 

bogaţi, dar acum părinţii mei, deşi muncesc din greu, abia au ce să ne pună pe masă, de aceea eu nu 

pot să mulţumesc. Sunt zile când nu mâncăm decât cartofi cu pâine, de fapt, sunt scârbită de 

mâncarea asta. 

Doamna Popescu o privi cu drag, o îmbrăţişă şi îi spuse: 

-Maria, noi trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Mulţi oameni lucrează toată 

viaţa ca să-şi adune tot felul de lucruri, îşi construiesc case mari, dar nimeni nu le poate garanta că 

vor dura veşnic. Foarte curând aceste case se distrug, pentru că nimic nu durează veşnic, doar viaţa 

veşnică prin Domnul Isus. E trist că prea puţini oameni sunt interesaţi de viaţa lor de după moarte. 

Ei sunt foarte ocupaţi de viaţa de aici, de pe pământ. M-aş bucura dacă tu nu ai face această greşeală.  

Ştii, Maria, continuă doamna Popescu, cu vreo 75 de ani in urmă, într-o noapte de iarnă, un băiat, pe 

un drum de ţară, mergea către un sat mic. Era foarte frig şi zăpada care ziua era plăcută, acum 

scârţâia rece sub paşii săi. Băiatul se numea Hendrick. Se vedea pe el că deja a cunoscut suferinţa şi 

necazurile. Îmbrăcămintea sa uzată şi subţire nu prea putea să-l ferească de frig; jacheta era foarte 

peticită şi din pantalonii, de asemenea peticiţi, lipsea o bucată bună. Hendrick nu mai primise de 

foarte mult timp nicio pereche de pantaloni iar cei vechi nu-i erau potriviţi. Picioarele sale încălţate 

cu ghete de lemn călcau în picioare zăpada rece. Ciorapii erau rupţi, de aceea ghetele erau capitonate 

cu fân ca să-i ţină de cald. Totuşi, Hendrick era bine dispus, chiar fluiera un cântecel în timp ce 

păşea cu greu prin zăpada îngheţată. Frigul nu-i făcea rău, desigur când plecase de dimineaţă îşi 
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strânsese pe el jacheta, dar sângele îi curgea repede prin vene şi în felul acesta simţea că îi era cald. 

Stomacul însă îi era gol. Cu o seară înainte o ţărancă îi oferise o bucată de pâine şi o farfurie de 

supă, dar de atunci nu mai primise nimic de mâncare. 

Se făcuse seară şi primele stele străluceau pe cer. Hendrick începuse să meargă puţin mai 

repede, căci dorea să ajungă la timp în sat. Spera să găsească oameni buni care să-i dea o bucată de 

pâine sau de brânză pentru stomacul său gol şi un mănunchi de paie pe care să se poată culca 

undeva, într-un grajd. Sărmanul băiat… Dorinţa şi aşteptarea sa se îndreptau spre o gustare pe care o 

râvnea şi de un loc călduţ în care să poată dormi. Nu auzise până acum nimic despre bunul 

Dumnezeu din cer care a pregătit atâtea lucruri bune pentru oameni, lucruri mai de seamă decât 

mâncarea, îmbrăcămintea, adăpostul. Hendrick mergea repede. Deodată se poticni şi căzu în zăpadă. 

Uluit se ridică iarăşi şi-şi scutură zăpada de pe jachetă şi de pe pantaloni. Apoi se uită în urmă. Peste 

ce să fi dat de s-a împiedicat? A dat puţin cu piciorul zăpada la o parte şi s-a lovit de un obiect tare. 

Grăbit a săpat cu mâinile şi după câteva momente a descoperit o geantă de piele… o geantă de piele 

aşa cum ştia el că numai poştaşii au. Geanta era închisă, dar când Hendrick a scuturat-o a auzit clar 

zgomotul unor bani, bani mulţi. S-a uitat puţin împrejur, şi-a pus geanta pe umăr şi a pornit repede 

înspre sat. Tocmai îşi spunea: “Hmm! Pentru geanta asta voi primi o bucată de pâine şi un loc de 

dormit “. 

Curând ajunse în sat. Prima casă pe stânga era o construcţie mare şi luxoasă cu multe ferestre 

pe amândouă părţile uşii. Casa era singură într-o curte mare. Între ea şi următoarea, o casă mică, se 

vedea un drum îngust.  

-Aici nu are rost să bat, îşi spuse Hendrick. Oamenii bogaţi au prea puţină milă faţă de cei mai 

săraci. O să-mi închidă uşa în nas. Mai bine mă duc la casa vecină, aceea mai micuţă.  

Spunându-şi acestea se îndreptă spre casa mai mică. Cu greu a găsit drumul îngust, când 

deodată o lumină puternică l-a orbit, lumina aceea venea de la o fereastră a casei mari. Băiatul a stat 

liniştit şi dupa ce ochii s-au obişnuit cu lumina, a păşit mai aproape de casă printr-o spărtură a 

gardului şi a început să privească prin fereastra mare din camera aceea luminată puternic. I s-a oprit 

respiraţia. În viaţa lui nu mai văzuse o cameră atât de mare şi cu atât de mult lux în ea. S-a apropiat 

de fereastră şi acum putea să privească toată încăperea. În apropierea unei sobe de teracotă 

călduroasă stăteau un mare număr de oameni: un bărbat nobil, o doamnă într-o rochie închisă la 

culoare şi cinci copii. Cel mai mare dintre copii, un băiat, avea, poate, cine ştie, cam aceaşi vârstă ca 

şi Hendrick, iar cel mai mic dintre copii, o fetiţă, probabil să fi avut vreo 5 ani. Tatăl ţinea în mâini o 

carte mare cu coperţi negre şi citea din ea iar toţi ceilalţi stăteau foarte atenţi şi-l ascultau. În 

mijlocul casei se afla o masă rotundă. Când Hendrick s-a uitat pe masă ochii lui au lăcrimat. Se aflau 

acolo trei torturi mari şi frumoase şi în jurul acestora multe farfurii cu fel de fel de prăjituri bune. 

Acum, copiii şi părinţii, s-au ridicat de la cămin şi au luat loc la masă. Toţi şi-au aplecat capul şi tatăl 

a început să spună ceva: o rugăciune! Hendrick era uimit. Până acum el crezuse că numai la biserică 

trebuie şi poţi să te rogi. Fără să-şi dea seama îşi scoase căciula din cap în semn de respect. Când 

rugăciunea s-a terminat, mama a început să taie torturile şi copiii au primit bucuroşi câte o bucată 

mare pe farfuriile lor. Atunci a intrat o fetiţă care aducea o tavă cu şapte căni aburinde. 

-Ah! Cacao! Cacao! au strigat copiii.  

Era prea mult pentru băiatul nostru flămând şi din cale afară de ostenit şi care tremura de frig 

afară, la fereastră. S-a apropiat mai mult şi fără să-şi dea seama şi-a presat năsucul de fereastră. Din 

întâmplare, fetiţa cea mică, aruncă o privire spre fereastră şi-l văzu… îl văzu pe Hendrick acolo. 

Speriată a ţipat şi a arătat cu degetul înspre fereastră. Toţi s-au întors într-acolo. S-a speriat şi 

Hendrick şi a vrut să dispară repede, dar până să facă un pas, uşa casei s-a deschis larg şi unul dintre 

băieţi a ieşit afară. Hendrick nu a mai putut să găsească aşa de repede, prin întuneric, spărtura din 

gard şi… 

-Cine eşti?! Ce cauţi aici?! 

Împietrit de groază Hendrick n-a putut răspunde. Cu greu a bâiguit …mmi-e foame … 

- Dacă ţi-e foame, atunci hai în casă, a răspuns băiatul. Poţi să mănânci şi tu cu noi: avem tort şi 

cacao. Ce zici? Hai înăuntru! Cu aceste cuvinte l-a apucat pe Hendrick de mâna şi au intrat amândoi 

în casă. 
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În antreu Hendrick a trebuit să aştepte un moment apoi s-a deschis uşa de la o camera şi spre 

el s-a îndreptat o femeie care era chiar doamna cu rochie închisă la culoare pe care o văzuse prin 

fereastră. I-a vorbit prietenos dar el nu ştia cum să răspundă. Ea a deschis apoi uşa de la camera 

mare şi l-a poftit să intre. Totuşi când Hendrick văzu la picioarele sale covorul acela luxos s-a oprit 

şi a vrut mai întâi să-şi scoată ghetele sale de lemn. Doamna a spus însă că poate să calce liniştit şi l-

a împins uşurel în cameră. A stat acolo în mijlocul camerei înconjurat de toţi acei oameni străini 

care-l priveau… era aşa de încurcat şi nu prea se simţea bine şi nu îndrăznea să privească spre 

nimeni, ţinea capul în jos cu căciula în mâini pe care o tot învârtea şi nu ştia ce să facă cu ea. Pe 

umărul său stâng atârna geanta aceea mare şi neagră. 

-Vino aici, băiatul meu –îl auzi el dintr-o dată pe domnul casei vorbindu-i prietenos. Vrei să mănânci 

ceva şi să bei împreună cu noi o cană de cacao? 

- Maríe, adu-i musafirului nostru un scaun şi invită-l să ia loc lângă tine. 

-Băiete, cum te  numeşti? 

-Hendrick. 

-Hmm! Frumos nume Hendrick, îmi place. În seara asta vei fi musafirul nostru. Ce zici? 

Deja Maríe îi adusese un scaun şi Hendrick a trebuit să ia loc lângă ea. Stătea foarte atent şi 

ca pe ace. Se aşezase numai pe un colţ al scaunului căci i se părea atât de luxos. Între timp mama lui 

Marie i-a dăruit o cană cu cacao şi unul dintre băieţi i-a întins o farfurie cu o bucată bună, zdravănă 

de tort. Aşa că acum avea amândouă mâinile ocupate. Mirosul băuturii calde se ridică ademenitor la 

nasul său dar nu ştia cum va putea duce cana la gură, deoarece în cealaltă mână avea farfuria cu tort. 

Situaţia era într-adevăr stânjenitoare. Neajutorat, privirea sa se plimba de la cană la tort şi de la tort 

spre cană şi atunci, micuţa Maríe, i-a venit în ajutor. 

-Bea mai întâi cana cu cacao, Hendrick! Eu îţi voi ţine tortul până vei bea tu. 

Hendrick i-a aruncat fetiţei o privire mulţumitoare şi a apropiat încet cana de gură. Ah! ce 

gust bun avea! Ceva atât de gustos nu mai băuse el niciodată în viaţa lui. Băutura l-a făcut să se 

simtă, dintr-o dată, comod. După ce a mâncat şi a terminat felia de tort a început să-şi mai piardă din 

stânjeneală şi s-a simţit mulţumit şi fericit. 

-Deci, Hendrick, întrebă tatăl, cum îţi place la noi? 

- Foarte mult îmi place. Mulţumesc, mă simt foarte bine. 

- Hmm. Mă bucură, spuse râzând tatăl, în timp ce mama îi dădu micuţului musafir încă o cană cu 

cacao fierbinte şi o a două bucată de tort. 

-Tu eşti foarte flămând, băiete! 

-Daa. N-am mai mâncat nimic de ieri seară. 

Tatăl şi mama au schimbat o privire scurtă între ei, ce rău le părea de micul musafir; le era milă de 

el. După ce Hendrick s-a săturat, tatăl l-a întrebat: 

-Ştii tu cui trebuie să-i mulţumeşti pentru toate acestea?  

Hendrick privi mirat şi stânjenit. Întrebarea îl miră foarte mult. Cui altcuiva trebuia să le 

mulţumească, decât lor, acestor oameni buni? Tatăl observă privirea lui mirată. Un timp îl lasă să 

cugete, apoi îi spuse: 

-Dăruitorul tuturor acestor daruri bune este Domnul Isus. Desigur, ai auzit deja despre el, nu? 

Hendrick roşi şi apoi se întoarse cu privirea spre pământ. 

-Nu-L cunoşti? întrebă Maríe mirată. 

-Nu, eu nu L-am văzut încă pe acest Domn, răspunse şovăitor Hendrick.  

Spre ruşinea lui, Hendrick, a trebuit să recunoască că nu auzise despre Domnul Isus. 

 

Maria Olteanu stătea tăcută şi cu capul plecat iar faţa i se umplu de ruşine. După un timp, zise: 

-Cât de nerecunoscătoare şi egoistă sunt. Sunt atâţia alţii care nu au nimic, iar eu mă port aşa de urât 

cu părinţii mei dar şi cu Dumnezeu... 

-Maria, spuse doamna Popescu, hai să ne plecăm şi să ne rugăm Domnului Isus. Cere-I Domnului să 

te ierte pentru păcatul tău şi începe să-I mulţumeşti pentru toate lucrurile. Chiar şi cel mai sărac om 

de pe pământ, dacă Îl are pe Domnul Isus în inimă este bogat. 
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După câteva zile Maria se grăbi spre casa Andreei. O frământa un gând şi trebuia să vorbească cu 

doamna Popescu. 

-Săru´mâna, spuse ea. 

-Bună, Maria. S-a întâmplat ceva? Pari îngrijorată … 

-Nu mi s-a întâmplat nimic, doar că aş vrea să vă spun ceva. Ştiţi, zilele acestea am cugetat mult la 

cuvintele dumneavoastră şi aş dori să-I dăruiesc şi eu ceva lui Dumnezeu, în semn de recunoştinţă şi 

mulţumire pentru ceea ce mi-a dat, dar nu am nimic. Ce I-aş putea dărui? 

În timp ce serveau o prăjitură pe terasă, doamna Popescu îi spuse: 

-Mulţi oameni cred că a dărui ceva sau a face o binefacere înseamnă a da bani, dar aceasta e doar în 

parte adevărat, pentru că poţi dărui cuiva un zâmbet, o vorbă bună, o îmbărbătare, poţi ajuta pe 

cineva să-şi ducă cumpărăturile, de exemplu, şi aceasta este tot binefacere. Apostolul Pavel spunea 

că el deşi era privit ca find sărac totuşi îi îmbogăţea pe mulţi; bogăţia unui om nu stă în ceea ce are 

cineva, ci în ceea ce dă sau face pentru Dumnezeu. 

Când eram de vârsta ta, într-o zi, la şcoala duminicală, sora Viorica ce se ocupa de noi, ne-a întrebat: 

-Care este lucrul cel mai important pe care îl ai? Banii? Bicicleta? Sau poate vreo haină sau o 

jucărie? 

Apoi luă o carte mare de pe masă, o deschise şi începu să ne citească o poveste: 

Odată, de mult, împărăteasa Elena conducea un mic regat. Nu avea copii şi ea era ultima 

reprezentantă a familiei regale. Dorea acum să înfieze un copil care să-L iubească pe Dumnezeu ca 

şi ea. 

-Cred că Dumnezeu mă va ajuta să găsesc un copil care să conducă acest regat, spuse ea.   

Apoi dădu sfoară în ţară şi spuse că e în căutarea unui copil care să fie conducătorul ţării şi că toţi 

copiii sunt chemaţi la palat să aducă împărătesei cel mai preţios dar pe care îl are fiecare. În ziua 

hotărâtă au sosit sute de copii. Împărătesei i s-au oferit atunci bani, bijuterii, pământ şi tot felul de 

lucruri. Se făcu târziu şi împărăteasa spuse: 

-Acesta e ultimul copil pe care-l voi primi. 

O mică fetiţă intră în sala mare, se închină în faţa împărătesei şi-i spuse: 

-Maiestate, eu sunt o fetiţă săracă, dar m-am rugat şi Dumnezeu mi-a spus să vă ofer ceea ce I-am 

oferit şi Lui. 

Fata îngenunche în faţa împărătesei şi spuse: 

-Vă pun la picioare o viaţă şi o inimă plină de dragoste. 

-Scoală-te, copila mea, spuse împărăteasa. Viaţa ta şi inima plină de dragoste au fost acceptate de 

Dumnezeu şi acestea sunt calităţile necesare pentru a conduce o ţară. Tu vei fi fiica mea şi 

moştenitoarea  tronului meu. 

 

Maria se cercetă în timp ce doamna Popescu se ridică să aducă un pahar cu apă. Da, dorea şi ea să-I 

dea lui Dumnezeu cele mai preţioase lucruri din viaţa ei, chiar în ziua aceea îşi predase inima lui 

Dumnezeu. 

 

Dar tu? I-ai dat Domnului Isus inima şi viaţa ta? Nimic altceva nu-i poţi oferi mai mult. Nu mai 

aştepta.  

Te mai îngrijorezi încă pentru ce vei mânca, cu ce te vei îmbrăca sau în ce casă vei trăi? Speri că 

într-o zi vei avea bani mulţi şi vei fi bogat şi atunci vei putea să-I mulţumeşti lui Dumnezeu? S-ar 

putea să fie prea târziu… astăzi este ziua mulţumirii! 

 

 

2. Sunt bolnav/ă. 

 

Andreea şi David tocmai se întorseseră de la şcoală. 

-Mamă, spuse Andreea, îţi aminteşti de Cosmin, vecinul nostru de pe cealaltă stradă? Cosmin cel 

slăbuţ, cum îi spunem noi, cel care mânca foarte mult şi care în ultima vreme era mai tot timpul 

obosit şi crizat.  
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-Mda... parcă îmi amintesc de el, spuse mama. Dar de ce mă întrebi? 

-Păi, ieri a început să tremure tare şi apoi a leşinat iar părinţii l-au dus repede la medic. 

-Şi cum se simte? întrebă mama. 

-Nu prea bine... e puţin speriat pentru că i-au spus că va trebui să-şi facă injecţii în burtă… ştii, i-au 

spus că are prea mult zahăr în sânge. Dar cum a intrat zahărul în sânge, mamă? 

-Când copilul mănâncă, spuse mama, sucurile digestive ale organismului descompun alimentele într-

un zahăr simplu numit glucoză, care este principala sursă de energie a organismului. Glucoza trece 

în sângele care circulă prin organism, unde un hormon numit insulină ajută celulele să o folosească 

pentru creştere şi ca sursă de energie. În cazul în care organismul este bolnav fie nu se mai produce 

insulină (şi atunci e nevoie de injecţii cu insulină) fie se produce dar celulele organismului nu sunt 

capabile să o absoarbă. În ambele cazuri glucoza se acumulează în sânge. 

-Vrei să spui că dacă mănânc multe dulciuri îmi va creşte şi mie zahărul în sânge? întrebă speriată 

Andreea căreia îi plăceau mult dulciurile. 

-Da, dacă în alimentaţia ta predomină dulciurile, vei ajunge să te îmbolnăveşti şi tu. 

-Oh, săracul de el! Acum nu va mai putea să se joace cu noi... poate nici nu va mai veni la şcoală... 

-De ce? 

-Păi, dacă e aşa de bolnav... spuse Andreea. 

-Diabetul zaharat este o boală cronică, adică o boală ce o va avea toată viaţa, dar asta nu înseamnă 

că el nu se va mai putea juca cu voi sau că nu va mai putea merge la şcoală. Această boală nu-l 

împiedică să facă aceleaşi activităţi şcolare şi extraşcolare ca şi voi, va trebui doar să aibă grijă să 

mănânce la timp şi să-şi facă injecţia, îi explică mama. 

-Oh, mamă! Abia aştept să se întoarcă de la spital şi să-i dau această veste bună, spuse Andreea. 

Câteva zile mai târziu, copiii au pregătit un coş mare cu fructe şi au mers să-l viziteze pe Cosmin 

care se întorsese de la spital. Au servit din fructele aduse, au râs şi s-au bucurat împreună. Mai apoi 

Andreea le propuse copiilor să se joace jocul ei preferat, jocul mulţumirii. Copii s-au aşezat în cerc 

dându-şi  unul altuia mânuţele la spate şi în timp ce cântau o strofă dintr-o cântare, dădeau din mână 

în mână o mingiuţă mică. Cel care rămânea cu mingea în mână la sfârşitul strofei trebuia să înalţe o 

rugăciune de mulţumire.   

-Eu sunt bolnav, nu pot să mulţumesc! spuse Cosmin care rămăsese cu mingea în mână. Eu trebuie 

să-mi fac injecţii în fiecare zi... nu, nu vreau să mulţumesc! Nu e drept! strigă Cosmin printre 

lacrimi. 

-Mulţumesc eu în locul tău, spuse Andreea, şi înălţă o scurtă rugăciune de mulţumire după care 

copiii plecară fiecare la casele lor. 

Trecuse o lună de când Cosmin ieşise din spital şi acum avea din nou programare la medic. 

Părinţii lui Cosmin îl rugase pe tatăl Andreei să-i ducă la spital, pentru că maşina lor se stricase între 

timp. Urcaţi în maşină, domnul Popescu porni radioul şi Cosmin recunoscu imediat acea voce atât 

de cunoscută lui... era emisiunea “Povestiri pentru copii”. 

- Dorel, spunea realizatoarea emisiunii, era un băieţel mai deosebit, avea o judecată slabă. Un 

bun creştin i-a spus că Dumnezeu este iubire şi că El vrea să dea viaţă veşnică oricui crede că Isus 

este Fiul Lui şi că El a murit pentru noi şi a înviat. Duhul Sfânt l-a ajutat pe Dorel să înţeleagă 

iubirea lui Dumnezeu şi planul Său de mântuire. El L-a primit pe Domnul Isus în inimă şi a început 

să frecventeze casa Domnului. 

Într-o duminică el a auzit predicandu-se din cartea Samuel cuvintele: ”Vorbeşte Doamne, căci 

robul Tău ascultă”(1 Samuel 3:9). Apoi l-a auzit pe pastor explicând că şi noi trebuie să spunem în 

fiecare zi: “Doamne, aici sunt. Vorbeşte”. Dorel a înţeles în felul lui această explicaţie. El a început 

să vină în fiecare zi la ora 12 fix în faţa bisericii, luând o poziţie solemnă şi spunând: ”Isuse, aici 

este Dorel!”.  Apoi pleca acasă. Ani de-a rândul credincioşii l-au văzut pe Dorel făcând lucrul acesta 

în fiecare zi, dar ei nu i-au dat mare importanţă. 

Într-o zi el se îmbolnăvise foarte tare. O salvare l-a dus la spital unde doctorul, consultându-l, i-a 

spus că va sta multe luni în spital şi că va avea dureri mari. După câteva luni de stat în spital 

doctorul a avut un semn de întrebare cu privire la Dorel. În ciuda durerilor, în fiecare zi, el radia de 

bucurie. Într-o zi un doctor l-a întrebat: 
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-Dorel, cum poţi fi aşa de vesel când ai dureri aşa de mari? 

Dorel i-a răspuns:  

-Sunt vesel pentru că în fiecare zi, la ora 12, la patul meu vine Domnul Isus şi-mi spune aceste 

cuvinte: “ Dorel, aici este Isus!”  

 

Deşi între timp ajunseseră la spital, Cosmin era încă gânditor. Oare chiar e posibil să-I mulţumeşti  

lui Dumnezeu când eşti bolnav? Îl iubea Domnul Isus şi pe el, chiar şi aşa bolnav?  

Da, il iubea si pe el. Domnul Isus îi iubeşte pe toţi oamenii, pe cei sănătoşi dar şi pe cei bolnavi, pe 

cei cu judecată mai slabă dar şi pe cei mai inteligenţi, pe săraci şi bogaţi… pe toţi, deopotrivă, îi 

iubeşte Dumnezeu, pentru că Dumnezeu înseamnă iubire.  

În zilele următoare Cosmin se ruga din nou şi din nou. Oh, cum ar fi vrut ca Dumnezeu să-l 

vindece şi să nu mai trebuiască să-şi facă injecţiile în burtă. 

-Dumnezeu te poate vindeca, îi spuse domnul Popescu, dar dacă nu o va face, e pentru că te iubeşte 

şi vrea să te facă o fiinţă mai bună. 

-Cum poate o boală ca şi aceasta să mă ajute? suspină Cosmin. 

-Învăţând să te disciplinezi şi să rabzi, îi răspunse domnul Popescu. Faptul că trebuie să-ţi faci 

injecţii în fiecare zi nu face din tine un invalid. Problema de sănătate pe care o ai poate face din tine 

un învingător sau un învins. 

Cosmin pufăi. 

-Cum pot să fiu un învingător? 

-Având o atitudine corectă, răspunse domnul Popescu. Biblia ne vorbeşte despre un om în viaţa 

căruia totul mergea rău -totul afară de atitudinea lui. Numele lui era Iov. El a ieşit învingător. 

 

Dar tu? Întrebarea nu este:”care-i boala ta?”, ci “ care este atitudinea ta?”. Toţi au necazuri, mulţi 

sunt bolnavi. Problemele tale te pot educa sau te pot face rău. Poţi să devii un învingător sau un 

învins. Depinde de tine. Ce alegi? Vei spune şi tu ca şi Iov:”Fie Numele Domnului binecuvântat?”  

(Iov 1:22) sau vei cârti şi vei fi nemulţumitor? 

 

 

3. Am dizabilitaţi. 

 

David împreună cu Raul, prietenul şi colegul lui de la grădiniţă, s-au hotărât să se ia la întrecere 

cu bicicletele, împreună cu ceilalţi copii de pe stradă. Raul, era convins că va câştiga, bazându-se pe 

bicicleta cea nouă pe care tocmai o primise, însă nu prea avea experienţă cu ea iar drumul de ţară era 

plin de gropi. 

Toţi copiii participanţi se aşezară în linie de start şi concursul începuse.  Roţile se învârteau cu 

repeziciune în timp ce copii încercau să evite gropile de pe şoseaua prăfuită. Nu se auzeau decât 

strigătele de încurajare ale celorlalţi copii ce stăteau pe margine cu sufletul la gură. Se pare că Raul 

avea să câştige cursa, reuşind să-i întreacă pe ceilalţi; era atât de concentrat încât nu auzise strigătele 

copiilor care-l anunţau că se apropia un camion. Speriat de sunetul claxonului, care parcă-l trezi 

dintr-un vis, Raul sări de pe bicicletă în ultimul moment iar căderea fu brutală. Copilul stătea 

nemişcat la marginea şoselei. Cu toţii se strânseseră în jurul lui. Şoferul, care reuşise să oprească 

maşina la timp, se apropie de el şi, văzându-l plin de sânge, chemă repede o ambulanţă. 

După câteva zile de spitalizare băiatul ajunse din nou acasă. Copiii veniseră să-l viziteze şi să-i dea 

un bun venit, însă Raul nu mai era la fel; avea încă urme de la traumatismele suferite şi nu doar 

mâna ruptă şi bandajul de la genunchi îl făcea diferit, ci faptul că plasturele de la ochiul stâng avea 

să rămână acolo pentru totdeauna. În timpul căderii o mică pietricică de pe marginea şoselei intrase 

în ochiul copilului, spărgându-l, medicii neputând să-i salveze ochiul. Raul era trist, supărat şi nu 

mai dorea compania nimănui. Degeaba insistau copii să vină afară să se joace, el îi refuza mereu. 

Într-o zi pe când stătea singur în camera sa, porni radioul şi prezentatoarea emisiunii tocmai 

anunţa: 

-Episodul de astăzi aş dori să fie o surpriză şi să fie diferit de ceea ce aţi ascultat până acum, pentru 
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că la microfonul emisiunii “Povestiri pentru mari şi mici” avem o invitată, o invitată specială. Este 

vorba despre o fetiţă, ca şi toate fetiţele, cu deosebirea că deşi are 9 ani, ea nu a putut umbla 

niciodată. Cu toate că este româncă ea s-a născut în SUA cu o boală care a împiedicat-o să se bucure 

deplin de primii paşi făcuţi cu ajutorul mamei, de jocul cu ceilalţi copii şi de câte alte lucruri… 

Am invitat-o în studiou pentru că, deşi lucrurile stau exact aşa cum v-am povestit, Rebeca este o 

fetiţă foarte veselă şi fericită. Ştiu că sunt mulţi copii care sunt mereu nemulţumiţi ba de una, ba de 

alta şi nu prea au timp să-I mulţumească lui Dumnezeu pentru sănătate, pentru că pot alerga şi se pot 

juca cu ceilalţi copii. Aşadar, în continuare, vă invit să o ascultăm pe Rebeca cu o poveste adevărată, 

povestea vieţii ei, intitulată “Cum poţi să fii fericit dacă eşti într-un cărucior cu rotile?” 

-Pe mine mă cheamă Rebeca Oprean, sunt în clasa a treia şi locuiesc în California. Am 9 ani şi vreau 

să spun că Îl iubesc pe Domnul Isus pentru că m-a creat şi a murit pentru mine, pentru păcatul meu. 

El a înviat din morţi ca eu să pot fi cu El în cer şi acolo să pot umbla şi să merg ţinându-L de Mâna. 

-Ce ai tu în plus faţă de ceilalţi copii, o întrebă realizatoarea emisiunii? 

-Eu sunt specială, pentru că sunt în cărucior cu rotile, a răspuns Rebeca, dar eu sunt fericită că pot să 

cânt pentru Domnul Isus şi pentru copii şi pot cânta fără emoţii. 

-Nu eşti niciodată tristă? 

-Nu, spuse ea. 

-Tot timpul eşti fericită? 

-Da, răspunse Rebeca. 

-Ce-ţi place ţie să faci cel mai mult? 

-Să cânt la pian şi să cânt. 

-Spune-mi Rebeca, ce-ţi doreşti tu cel mai mult? 

-Să am prieteni, să mă joc, să nu fiu singură… 

-Cum îţi petreci tu timpul când eşti acasă la tine? 

- Dimineaţa când mă trezesc mă rog Domnului Isus să fie cu mine, să ajung cu bine la şcoală, să mă 

ajute la matematică, să mă ajute să fiu bună cu copiii şi să mă pot juca cu ei. Acasă când ajung, îmi 

fac lecţiile, apoi cânt la pian, mai apoi mă uit la filme cu Domnul Isus care îmi plac foarte mult. 

-De ce ai venit în România? 

-Am venit să cânt pentru copii şi pentru toţi oamenii dar şi să spun despre Domnul Isus şi despre cât 

de mult Îl iubesc… 

 

-Rebeca a înţeles un lucru important, spuse realizatorea emisiunii, că Dumnezeu o iubeşte şi L-a dat 

pe Domnul Isus Cristos să moară pentru păcatele ei şi asta o face atât de fericită. Ea mai ştie că, 

odată, când va ajunge în ceruri, Domnul Isus o va lua de mâna şi se va plimba alături de El o 

veşnicie.  

Să nu uitaţi, copii, versurile cântecelului cântat de Rebeca: Poţi să fi şi tu un copil care să te bucuri 

că păcatele îţi sunt iertate, poţi să fi şi tu un copil care să te rogi pentru cei de lângă tine, să-i asculţi 

şi să-i ajuţi pe părinţii tăi.  

Lui Raul nu-i venea să creadă. O fetiţă în scaun cu rotile era fericită! Iar el, care deşi putea 

merge, putea sări şi alerga, el nu era fericit. Cum era posibil aşa ceva? Se hotărâse să-l viziteze pe 

prietenul lui, David.  

-Bună David! am venit să ne jucăm împreună, spuse el. Vrei? 

-Oh! Raul! bine ai venit! ce mă bucur să te văd!  

-Mami, tati! a venit Raul! 

Domnul Popescu veni să-l salute pe băiat. 

-Cum te mai simţi, băiete? 

-Mai bine, mulţumesc. 

-Tati, te rog, spune-i şi lui Raul povestea cu căţeluşul şchiop pe care mi-ai spus-o aseară, spuse 

David. E atât de frumoasă... 

-Vrei să o asculţi Raul? 

- Da, desigur- răspunse băiatul. 

În vitrina unui magazin de animale era un afiş: ”Căţeluşi de vânzare “. 
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Un băieţel de 10 ani intră şi întreabă care-i preţul unui căţeluş. Vânzătorul îi răspunde că preţul este 

între 20 şi 40 $. Băieţelul bagă mâna în buzunar, scoate câteva monezi. Numără 2,15$... şi apoi 

întreabă: 

-Aş putea să văd căţeluşii? 

Vânzătorul zâmbeşte. Fluieră, din magazin iese afară căţeaua şi în urma ei 5 căţeluşi frumoşi. Al 

şaselea căţeluş...rămase în urmă şi nu se apropia! 

Băieţelul întreabă: 

-De ce căţeluşul ăsta şchioapătă? 

Omul îi răspunse că acesta s-a născut cu o problemă la picior şi va şchiopăta toată viaţa. 

-Acesta-i căţeluşul pe care-l doresc,  a spus băieţelul cu bucurie în glas. 

-Dacă asta ţi-e dorinţa, ţi-l dau gratis! 

Copilul s-a supărat şi a răspuns: 

-Nu-l vreau gratis, preţul lui e la fel ca şi a celorlalţi căţei, îţi voi da tot ce am la mine acum, şi în 

fiecare lună, îţi voi plăti 50 de cenţi până voi achita preţul lui întreg! 

Băieţelul s-a aplecat, şi-a ridicat puţin pantalonul şi i-a arătat vânzătorului aparatul de fier ce-i 

susţinea piciorul strâmb. 

-Nici eu nu pot alerga, de aceea acest căţeluş are nevoie de cineva care să-l înţeleagă. 

Ochii vânzătorului s-au umplut de lacrimi când i-a spus copilului: 

-Mă rog şi sper ca fiecare căţeluş să aibe pe cineva care să-l iubească, aşa precum tu îl vei iubi pe 

acest căţeluş. 

 

-Raul, spuse domnul Popescu, în viaţă nu contează cine eşti sau cum arăţi, contează ca cineva să te 

preţuiască şi să te iubească necondiţionat. Domnul Isus te iubeşte aşa cum eşti. 

 

Chiar în seara aceea Raul înţelesese că a fi supărat pe Dumnezeu pentru ceea ce ţi se întâmplă este 

un lucru urât şi rău înaintea Lui. Se plecă pe genunchi şi spuse: 

- Doamne Isuse, te rog să mă ierţi pentru atitudinea mea greşită. Am înţeles astăzi că Tu mă iubeşti 

aşa cum sunt, chiar şi fără un ochi. Vreau să ştii, că Îţi mulţumesc că mi-ai salvat viaţa, că mă iubeşti 

şi mi-ai mai dat încă o şansă să mă bucur de viaţă. 

 

Dar tu? Eşti supărat pe Dumnezeu pentru că ai o dizabilitate? Crezi că ai dreptate să te porţi aşa? 

Dumnezeu te iubeşte aşa cum eşti şi vrea ca tu să-I înţelegi iubirea şi să laşi ca pacea Lui să-ţi 

învioreze sufletul ca să te poţi bucura de El aşa cum eşti. 

Nu ştiu de ce a îngăduit Dumnezeu aşa ceva în viaţa ta şi poate că nici tu nu ştii, dar cred, cu 

convingere, că nu se cade să avem o asemenea atitudine înaintea Lui. Dragostea lui infinită ne ajută 

să putem trece mai uşor peste toate aceste obstacole şi, cel puţin pentru acest lucru, suntem datori să-

I mulţumim. 

Priveşte cu atenţie în viaţa ta şi fă-ţi o listă cu motive de mulţumire. Vei vedea că această listă va fi 

mai lungă decât lista cu nemulţumiri. 

 

 

4. Sunt orfan/ă. 

 

 

De câteva zile Mihaela şi Cristi sunt foarte trişti. Mama lor, doamna Costea care fusese bolnavă 

de cancer, murise. Acum cei doi copii au rămas în grija tatălui care nu prea ştia cum să se descurce 

în această nouă situaţie. Copiii se simţeau abandonaţi şi părăsiţi, neiubiţi, şi nu prea era nimeni în 

preajma lor să-i strângă în braţe atunci când aceştia aveau nevoie, aşa cum obişnuia să facă mămica 

lor, pentru că tata era mai toată ziua la muncă.  

Ca o adevărată mamă ce era, doamna Popescu, s-a purtat cu o atenţie deosebită cu cei doi copii, 

oferindu-se să le pregătească câte ceva de mâncare în fiecare săptămână şi spunându-le că era 

disponibilă să-i strângă în braţe sau să vorbească cu ei ori de câte ori simţeau nevoia. De asemenea, 
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dacă vreodată le era poftă de ceva dulce puteau trece pe la ei şi cu mare dragoste le pregătea desertul 

dorit. 

Într-una din zile micuţa Mihaela, care avea vreo şapte anişori, îi spuse doamnei Popescu: 

-Mi-aşa de dor de mama…aş vrea să o revăd şi să o strâng în braţe…oare cum o să fie viaţa mea fără 

ea? 

Doamna Popescu o strânse tare în braţele ei şi o sărută dulce apoi, după un timp, îi spuse: 

-Nu te teme, micuţa mea. Dumnezeu însuşi îţi va purta de grijă, El este cel care îi protejează direct 

pe orfani şi care nu va întârzia să intervină, pentru că este scris:”El este Tatăl orfanilor, Apărătorul 

văduvelor, El, Dumnezeu, care locuieşte în locaşul Lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor 

părăsiţi... şi-i face fericiţi” Psalmul 68:5-6. 

-De ce a trebuit să moară mama? întrebă cu ochii plini de lacrimi Mihaela. 

-Eu nu ştiu de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple lucrul acesta, spuse doamna Popescu, dar ştiu 

sigur că, vouă, ţie şi lui Cristi, Dumnezeu vă va purta de grijă şi nu veţi duce lipsă de nimic. 

Dragostea Lui vă va însoţi în fiecare zi şi niciodată nu vă va părăsi. El este cu voi chiar dacă voi vă 

simţiţi singuri. Ştii, când eram micuţă, aşa ca tine, am auzit o poveste pe care aş vrea să ţi-o spun şi 

ţie. Ce zici, vrei să o asculţi? 

-Bine, spuse încetişor Mihaela. 

 

Se spune că demult, într-un sector din capitala Bucureşti, la doar câteva zile după Anul Nou 

factorul poştal se prezentă la şeful său. 

-Domnule director, am aici o scrisoare pe care nu pot să o expediez la adresa ei. 

-De ce oare? 

-Pentru că este destinată la o adresă pe care nu o cunosc. 

-La ce destinaţie? 

-La cer. Hhmm… .Cu siguranţă este o farsă…Cineva a vrut să-şi bată joc de bieţii factori. 

-Nu cred, domnule director. Adresa pare să fie scrisă de un copil nevinovat. 

-Arată-mi scrisoarea. 

Factorul îi întinde scrisoarea. 

 

“Bunei mele mame din cer”, citi directorul… din literele mici şi liniile nedrepte ale adresei, uşor 

se vedea că a fost scrisă de un copil. Să vedem ce scrie, spuse directorul. Deschise scrisoarea cu 

grijă şi citise scrisoarea cu un glas din ce în ce mai mişcat. 

  “Dragă mămico,  

De când eşti în cer eu sunt părăsită de toţi. Tare aş dori să vin la tine. Doamna Florica e bună, dar nu 

aşa bună cum erai tu. De altfel şi ei îi merge prost acum. Soţul ei a murit săptămâna trecută, cu 

siguranţă l-ai întâlnit. A trebuit să părăsim vechea noastră locuinţă iar acum stăm într-o stradă 

laterală murdară. Din fosta noastră locuinţă n-am luat nimic decât pisica. Te rog, dragă mămico, 

arată scrisoarea aceasta Bunului Dumnezeu şi roagă-L să mă ia la El. Oh! Cât m-aş bucura dacă aş 

putea să fiu cu tine! Vino mămico şi ia-mă! 

Te sărută mica ta, Anicuţa. 

 

P.S. Spune-i, te rog, îngerului care-mi va aduce scrisoarea ta să nu uite adresa: Strada Dorului, 

numărul 12 “. 

 

Factorul plângea când directorul terminase de citit dar şi ochii acestuia s-au umplut de lacrimi. După 

un timp, spuse: 

-Ar fi bine să cunoaştem fetiţa care a scris scrisoarea. Mergi îndată pe strada Dorului, numărul 12 şi 

adu-mi pe micuţa Anicuţa. Spune-i că a sosit răspunsul la scrisoarea ei şi că ea personal trebuie să-l 

ia în primire. Ai înţeles? 

-Am înţeles, răspunse factorul şi părăsi biroul. 

Directorul căzu pe gânduri. Inima începu să-i bată de parcă vroia să-i sară din piept. Avea o soţie 

bună, o leafă frumuşică şi o avere destul de mare. Îi mai lipsea un singur lucru ca să fie deplin 
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mulţumit: un copil. Şi iată, acum Dumnezeu i-a scos în cale această mică fetiţă. Să fie oare răspuns 

la rugăciunile noastre? se întrebă directorul. 

Uşa biroului se deschise larg şi o fetiţă învelită într-o broboadă mare păşi pragul. Avea o privire 

nedumerită şi era îmbrăcată în haine sărăcăcioase dar curate. Să fi avut vreo opt ani. Faţa ei palidă 

purta semne de suferinţă. Privi întrebătoare la directorul care nu-şi putea lua ochii de la ea. După ce 

s-au privit astfel câtva timp, factorul poştal rupse tăcerea. 

-Domnule director, Anicuţa a venit după răspunsul promis. Tare ar vrea să ştie ce i-a scris mama ei 

din cer. 

-Este adevărat, domnule, întrebă acum fetiţa încet, că mama mea v-a scris? 

-Mama ta nu mi-a scris personal, răspunse directorul poştei, însă Bunul Dumnezeu mi-a dat de 

înţeles că tu trebuie să mai stai încă câtva timp aici pe pământ, până când vei fi mare. 

În ochii fetiţei străluceau lacrimi. 

-Nu ai tată? întrebă directorul. 

-A murit când eram încă mică de tot, şopti fetiţa. 

-Mai am să-ţi spun ceva, adaugă directorul. 

-Bunul Dumnezeu vrea ca eu să-ţi fiu de-acum încolo tată. Am acasă o soţie care este tot aşa de bună 

cum era mama ta. Vrei să vii la noi şi să fi fetiţa noastră? 

-Dacă aceasta este dorinţa mamei mele, vin cu bucurie, spuse ea. 

Şi directorul luă fetiţa acasă la el. Soţia lui a primit-o pe Anicuţa cu dragostea unei mame, iar fetiţa a 

devenit soarele vieţii acestor două suflete mărinimoase. 

 

Mihaela începuse să plângă. Povestea Anicuţei îi aminti de mămica ei. Ce dor îi era de ea! Doamna 

Popescu o ţinea strâns în braţe, iar când aceasta se linişti îi spuse: 

-Nu te îngrijora, frumoasa mea. Dumnezeu, în Cuvântul Său, a spus:“Nicidecum n-am să te las, cu 

nici un chip nu te voi părăsi”(Evrei 13:5b), El va fi cu tine şi te va ajuta să treci mai uşor prin 

încercarea aceasta. Încrede-te în El. În viaţă, noi trebuie să acceptăm lucrurile rele la fel ca pe cele 

bune, continuă doamna Popescu. Moartea mamei tale e nedorită iar noi nu putem înţelege de ce s-a 

întâmplat lucrul acesta trist. Dumnezeu însă nu ne cere să înţelegem aceste lucruri, dar ne cere în 

schimb să ne încredem în El cu toată inima în ciuda circumstanţelor nefavorabile. El a promis că va 

fi cu noi în momentele grele din viaţă. El este prezent ca să ne întărească şi să ne mângâie sufletele. 

-Înţeleg că trebuie să învăţ să mă încred în Domnul Isus, spuse Mihaela, chiar şi atunci când îmi 

vine să plâng. 

 

Dar tu? Eşti nedumerit, întrebându-te de ce a permis Dumnezeu să se întâmple un lucru trist în viaţa 

ta? El nu vrea decât să ai încredere în El, şi să aştepţi mângâierea şi ajutorul Său. Dacă Îl crezi pe 

cuvânt, acest test al credinţei te va întări şi mai mult. Vei descoperi mai târziu că harul şi ajutorul 

Său sunt mai mult decât suficiente. Mulţumeşte-I că e lângă tine chiar acum. 

 

 

 

5. Disciplină. 

 

Florin era trist şi abătut. În ultima vreme parcă lucrurile rele se ţineau numai de el: toată lumea îl 

certa, toţi îl considerau vinovat pentru orice lucru rău care se întâmpla şi imediat îl şi pedepseau fără 

a verifica mai întâi dacă aşa stăteau lucurile. 

-Nimeni nu mă mai iubeşte, îşi spuse el. Mama mă pedepseşte pentru orice, tata e prea ocupat să mă 

asculte, la şcoală toţi dau vina pe mine… Pentru ce să mă străduiesc să fiu mai bun aşa cum am auzit 

la biserica unde merge David? Cu siguranţă că lui Dumnezeu nu-i pasă de mine... 

-Stai liniştit, Lăbuş, porunci Florin cu blândeţe. Ştiu că nu-ţi place, dar trebuie să-ţi pun lesa când 

ieşim la plimbare. Căţeluşul se învârti, scânci puţin şi apoi se linişti. 

-Gata, putem pleca, continuă Florin. 

În timp ce se plimbau, Florin ţinu bine lesa, pentru că Lăbuş căuta mereu să cerceteze tufişurile sau 
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să se arunce după câte un fluture. 

-Ce căţeluş drăguţ ai, strigă domnul Popescu din curtea casei lui. 

-Da, răspunse Florin, mergând spre domnul Popescu. Ştiţi ceva? întrebă el cu un suspin. Poate va 

trebui să ne mutăm de lângă dumneavoastră pentru că tata şi-a pierdut slujba şi nu mai putem plăti 

chiria.Trebuie să căutăm o casă mai mică. Ieri noapte cineva mi-a furat biclicleta. Toate îmi merg 

prost acum. Sunt tare amărât. Făcu o pauză şi apoi continuă: Domnule Popescu, dumneavoastră 

mergeţi la biserică şi sunteţi credincios, spuneţi-mi... dacă Dumnezeu îmi poartă de grijă de ce a 

îngăduit să mi se întâmple toate acestea? 

În timp ce Florin vorbea, Lăbuş trăgea de lesă. Florin îl luă în braţe şi-l ridică. 

-Nu-i prea place lesa lui Lăbuş, nu-i aşa? observă domnul Popescu. De ce nu-l laşi liber? 

Florin îl strânse pe Lăbuş la piept şi răspunse: 

-Păi, dacă l-aş lăsa liber s-ar putea rătăci, ar putea fi atacat de un câine mai mare şi multe altele. 

-Cred că mai sunt şi alte lucruri care nu-i plac lui Lăbuş. Cu siguranţă nu-i place când îi faci baie sau 

când îl duci la veterinar şi nici când îl pedepseşti dacă face rele. 

Florin zâmbi şi răspunse: 

-Da, cred că uneori Lăbuş crede că nu-l iubesc deloc, dar de fapt eu îi arăt o grijă plină de dragoste. 

-Florine, spuse domnul Popescu, şi Dumnezeu îţi arată o grijă plină de dragoste. El îngăduie 

încercări în viaţa ta pentru ca să te înveţe anumite lucruri şi să dezvolte în tine un caracter creştin. 

Încearcă să înveţi ce vrea Dumnezeu să te înveţe şi crede că El se îngrijeşte de tine. 

Chiar în momentul acela Lăbuş îşi ridică ochii spre Florin şi îşi apropie boticul de obrazul lui Florin. 

-Vezi ce mult te iubeşte Lăbuş, deşi tu îl disciplinezi, spuse domnul Popescu. De ce să nu-i răspunzi 

şi tu lui Dumnezeu la fel? 

 

Florin înţelesese că, deşi nu-i place să fie disciplinat, Dumnezeu îl iubeşte şi se îngrijeşte de el. Îşi 

amintise de versetul pe care îl auzise duminica trecută la şcoala duminicală când fusese pentru prima 

dată împreună cu David Popescu:”Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului şi nu-ţi pierde inima când 

eşti mustrat de El. Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l 

primeşte. Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu se poartă cu voi ca şi cu nişte fii. Căci, care este fiul pe care 

nu-l pedepseşte tatăl?”(Evrei 12: 5-7)  

 

Dar tu ? Ce simţi atunci când unul dintre părinţi trebuie să te corecteze pentru lucrurile rele pe care 

le faci? Te enervezi şi te încăpăţânezi? Dumnezeu spune că disciplinarea este necesară ca să te ajute 

să fii persoana care trebuie să fii. După ce durerea disciplinării se stinge, vezi dacă nu poţi fi 

recunoscător pentru disciplinare. 

Mulţumeşte-I lui Dumnezeu pentru că, ori de câte ori te disciplinează, îţi arată, de fapt, o grijă plină 

de dragoste. Pentru că te iubeşte şi îi pasă de tine, Dumnezeu doreşte să te îndrepte. 

 

 

6. Nemulţumit/ă.  

 

Andreea s-a dus la cumpărături cu mama ei la marele magazin şi se uita curioasă la toate 

lucrurile acelea frumoase care se găseau pe rafturi.  

-Mamă, uite, o tablă de ciocolată. Îmi cumperi? te rog frumos, spuse Andreea. 

-Nu Andreea, nu de data asta, răpunse mama. 

-Dar, mamă, te rog! s-a rugat Andreea de mama ei. 

-Hai să mergem, a spus mama care nu s-a lăsat impresionată. Am spus “nu “şi aşa rămâne. 

-Faţa Andreei s-a întristat puternic şi s-a dus supărată după mama ei care plecase pe un alt culoar să 

cumpere ceai. Apoi a luat ouă şi mai la urmă a mai pus în cărucior şi o căpăţână mare de salată 

verde. 

-Pentru asta am venit? a întrebat fetiţa nedumerită. 

-Da, a răspuns mama. Din acest magazin doar de aceste lucruri avem nevoie. 

Pe când stăteau la rând la caserie Andreea se uită cu jind la gumele de mestecat şi la bomboanele 
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expuse acolo. 

-Mamă, uite! a spus trăgând-o pe mama de mânecă. Te rog, ia-mi măcar nişte gumă! Te rog! E 

ieftină... 

-Nu, Andreea! Şi nu te mai ruga atâta de mine. 

Ochii fetei s-a umplut de lacrimi.  

-Dar n-am mai avut gumă de mestecat de multă vreme, mamă! 

-Vom vorbi despre asta când ajungem în maşină, i-a şoptit mama la ureche. 

După ce mama a plătit s-au îndreptat spre maşină. Mama a deschis portbagajul şi şi-a pus 

cumpărăturile. 

-Andreea, a început mama în timp ce pornea maşina, nu m-am aşteptat să te porţi aşa în magazin. 

-Dar mamă, guma şi bomboanele arătau aşa de bine... s-au umplut iarăşi ochii Andreei de lacrimi. 

-Ştiu, a fost mama de acord, dar nu putem să cumpărăm întodeauna tot ce ni se pare nouă că arată 

bine de fiecare dată când intrăm într-un magazin, banii pe care-i avem sunt un dar de la Dumnezeu, 

iar noi suntem datori să-i folosim într-un mod în care să-I facă Lui plăcere. Dacă am cumpăra toate 

lucrurile care ne fac nouă plăcere foarte curând n-am mai avea bani suficienţi pentru cele necesare. 

Şi Dumnezeu mai doreşte ca noi să-i mai ajutăm şi pe cei care au nevoie de ajutorul nostru. 

-Oh! a exclamat Andreea. Te rog, mamă, să mă ierţi, nu m-am gândit la toate acestea. 

-Nu e niciun rău să mai cumpărăm din când în când nişte gumă de mestecat şi bomboane, i-a mai 

spus mama, dar aş vrea ca să ne laşi pe mine şi pe tata să decidem când este nevoie să-ţi cumpărăm. 

-Dacă faci tot aşa şi când mergem în magazinul următor va trebui să te pedepsesc când ajungem 

acasă. 

-Da, mamă, am inteles, şi n-o să te mai rog nimic, a promis fetiţa.  

La magazinul următor mama a oprit maşina. 

-Să vedem dacă găsim un puzzle pentru ziua de naştere a lui Mircea, a spus mama. 

Andreea s-a dus cu mama la jucării să caute un joc potrivit. În timp ce stăteau acolo şi căutau 

Andreea a zărit un băieţel cu mama lui. 

-Mamă, l-a auzit pe micuţ spunând, uite jocul acesta care vorbeşte... te rog, cumpără-mi-l!  

-Ţi-am cumpărat deja o jucărie pentru ziua de astăzi- a spus mama. 

-Dar, mamă, te rog! a început băiatul să dea din picioare... 

-Nu! a spus mama hotărâtă. Cred că ai auzit bine ce am spus. 

Băieţelul s-a aruncat pe jos şi a început să se tăvălească de supărat ce era. 

-Vreau jocul ăla! Vreau jocul ăla! Mamă, îl vreau! strigă copilul. 

Andreea se uită uimită la băieţel. 

-Vino, Andreea, a chemat-o mama. Hai să mergem că am găsit ce căutam. 

Andreea abia aştepta să ajungă în maşină. 

-Mamă, ai văzut băiatul acela? 

-Da, l-am văzut, a spus mama tristă. Ai putut şi tu să vezi ce frumos e să te dai în spectacol. 

-Dar eu n-am strigat ca băiatul acela, s-a apărat Andreea. 

-Asta pentru că te-am învăţat să nu faci aşa, a spus mama. Tu ştii bine, că, dacă te-ai purta aşa, ai fi 

pedepsită. Se pare că mama acelui băiat nu l-a învăţat acasă să asculte şi cum să se poarte, de aceea a 

avut o asemenea reacţie în magazin. Crezi că băiatul acela a fost fericit? 

-Nu, normal că nu, a răspuns Andreea. 

-Tu ai fost fericită când te-ai rugat azi dimineaţă de mine în magazin? a întrebat mama. 

-Nu, a răspuns fetiţa cu glas scăzut. 

-Dacă ţi-aş fi permis să te rogi de mine în continuare în magazin probabil că şi tu ai fi continuat 

asemănător, a continuat mama, dar eu doresc să te învăţ să fii mulţumită cu tot ceea ce ai, aşa cum 

ne învaţă Bibia. 

Odată ajunse acasă Andreea o ajută pe mama să pregătească masa. 

-Mă rog eu, spuse David, când se aşezară cu toţii la masă. Plecară capetele cu toţii şi David mulţumi 

pentru mâncare. Apoi, privind la bucatele de pe masă, băiatul nemulţumit mormăi: 

-Iar pilaf? Nu-mi place orezul... şi nici puiul gătit aşa... . Dar, pentru că ştia că altfel rămâne flamand 

îşi puse puţin în farfurie şi înfulecă mai mult de silă. 
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-E prea cald afară, se plânse el printre înghiţituri. 

Tata se încruntă şi întrebă: 

-David, crezi că Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea în seara aceasta? 

-Sigur că da, răspunse el încrezător. 

Tatăl îşi mai puse puţin pilaf şi continuă cu întrebările: 

-Dar nemulţumirile ţi le-a auzit? 

Cu privirea în farfurie David recunoscu: 

-Da, le-a auzit şi pe acelea. 

-Oare ce spune Dumnezeu despre toate astea? Fără a aştepta răspuns tata continuă. După-masă ne 

ducem la fântâna cea veche din grădină. Cred că putem învăţa ceva din ea. 

Ajunşi la fântână, David întrebă: 

-Udăm grădina? 

Ştia că apa din fântână nu e bună de băut, dar uneori o foloseau pentru a uda plantele din grădină. 

Tata dădu din cap. 

-Lasă găleata în fântână şi scoate apă ca să bei, spuse tata. 

David se uită foarte surprins: 

-Dar apa din fântâna aceasta nu e bună de băut, protestă el. 

-Aşa e, spuse tata. Apa din fântână nu e bună, dar tu nu bei apă din fântână. Tu bei apă din găleată. 

David făcu o mutriţă foarte nedumerită şi spuse: 

-Dar dacă apa din fântână nu e bună, nu e bună nici apa din găleată. 

Tata fu de acord: 

-Da, e adevărat. Ce e în fântână e şi în găleată. Lucrul acesta îmi aminteşte de ceea ce a spus 

Domnul Isus:”Căci din prisosul inimii vorbeşte gura”(Matei 12:34). David, am observat că tu 

mulţumeşti lui Dumnezeu când ţi se cere să te rogi, dar apoi începi să-ţi expui nemulţumirea pentru 

lucurile pe care ţi le-a dat Dumnezeu. Asta înseamnă că vorbele acelea ies dintr-o inimă foarte 

nemulţumită. 

-David scoase găleata cu apă la suprafaţă şi se uită la mizeriile ce pluteau deasupra apei. Dacă aşa 

era şi starea inimii lui, atunci ar trebui să facă ceva pentru a o schimba. 

David intră în casă împreună cu tatăl lui. Victor se pregătea să plece la repetiţie cu tinerii de 

la biserică. 

-Nu-mi plac hainele astea: bluza mă face să arăt cât o balenă, iar pantalonii sunt demodaţi. Părul îmi 

stă creţ …arat ca o oaie! se plângea nemulţumit Victor tatălui său. 

În ultima vreme se pare că Victor se îmbolnăvise de nemulţumire şi nimic nu-i mai convenea. 

-Şi ce poţi face pentru a schimba lucrurile? întrebă domnul Popescu. Pot să te ajut, dacă ai nevoie. 

-Nu ştiu. Poate nişte haine noi, moderne şi o freză nouă… spuse Victor plictisit. 

-Stă în puterea ta să alegi: poţi să fii bolnav de nemulţumire sau poţi să alegi să fii fericit şi să 

percepi nemulţumirile ca pe nişte întâmplări fireşti ce trebuiesc puse în ordine la un moment dat. 

Nemulţumirea, de ceea ce eşti şi cum eşti, roade ca un vierme înlăuntrul tău. Şi toată această 

nemulţumire nu face altceva decât să strice armonia dintre tine şi Dumnezeu, iar consecinţa 

nemulţumirii de sine duce la incapacitatea de a-ţi iubi semenii, încălcând astfel porunca Domnului 

Isus care a spus: “Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi”(Matei 22:39b). Cum poţi să-i iubeşti 

pe alţii, dacă pe tine însuţi nu te iubeşti şi nu te accepţi aşa cum eşti? 

-Dacă m-ar fi iubit Dumnezeu, m-ar fi făcut perfect- spuse Victor cu obrăznicie. 

-Atunci când nu eşti mulţumit de tine, de fapt, nu eşti mulţumit nici de Creatorul tău, care este 

desăvârşit şi a cărui chip se oglindeşte în tine şi acest gând vine de la diavol, care a semănat în tine 

îndoială. “Tot ce face Dumnezeu dăinuie în veci şi la ceea ce face El nu mai este nimic de adăugat şi 

nimic de scăzut (Eclesiatul 3.14)”.Tu eşti chipul lui Hristos, în tine e frumuseţea cerului, tu eşti o 

valoare şi Dumnezeu te-a creat în chip aşa de minunat. Priveşte această lucrare cu ochii credinţei şi 

nimeni nu va fi mai frumos ca tine. 

 

 

Dar tu? Eşti nemulţumit de felul în care arăţi? Eşti nemulţumit de ceea ce ai sau de ceea ce eşti? 
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Dumnezeu te vede frumos şi ai mare preţ în ochii Lui, de aceea a dat tot ce avea mai scump pentru 

tine- pe Fiul Său- ca în tine să se reflecte frumuseţea Lui şi să străluceşti atât în lumea aceasta cât şi 

în cea viitoare. Eşti o perlă de mare valoare înaintea Domnului Isus: " De aceea, pentru că ai preţ în 

ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi Te iubesc, dau oameni pentru tine, şi popoare pentru viaţa ta." 

Isaia 43:4. 

 

Ce este în inima ta? Încearcă să fii conştient de toate lucurile bune pe care ţi le face Dumnezeu în 

fiecare zi. Şi în loc să te plângi, mulţumeşte-I Lui pentru ceea ce primeşti. Lucrul acesta va face ca 

inima ta să fie mulţumitoare. 

Efeseni 5:20: “Mulţumiţi totdeauna lui Dumnezeu Tatăl, pentru toate lucrurile, în Numele Domnului 

nostru Isus Cristos.” 

 

 

7. Îngrijorat/ă.  

 

Mătuşa Ema împreună cu copiii ei venise în vizită la familia Popescu pentru câteva 

zile.Trecuse mult timp de când nu se văzuseră. Mătuşei Ema, care este psiholog, nu-i luă mult timp 

ca să-şi dea seama că se întâmplă ceva cu Victor. De câteva zile era mai agitat, nervos, părea 

preocupat, îngrijorat; în parte era normal pentru că nu trecuse examenul de admitere la liceul dorit 

iar acum trebuia să se pregătească pentru un nou examen care se anunţa a fi destul de greu. 

 Într-o după-amiază, în timp ce stăteau cu toţii pe terasă şi savurau din prăjitura cu mere şi sucul 

de soc făcute de doamna Popescu, mătuşa Ema luă paharul de suc, care era pe jumate gol, şi spuse: 

-Victor, cât de greu crezi că este paharul acesta? 

Mirat, Victor  încercă să dea un răspuns şi bâlbâi ceva… 

-Greutatea absolută nu contează, spuse mătuşa Ema. Contează cât timp îl vei ţine ridicat. Un minut – 

nicio problemă, o oră- o durere de braţ, o zi- îţi paralizează braţul. În fiecare din aceste trei cazuri, 

greutatea paharului nu se schimbă. Se schimbă doar timpul şi cu cât e mai lung, cu atât mai greu 

este. Stresul şi grijile vieţii sunt asemena paharului cu apă. Dacă te gândeşti puţin la ele, nu se 

întâmplă mare lucru. Dacă te gândeşti mai mult la ele, începe să te doară sufletul. Dacă te gândeşti 

tot timpul la ele, îţi paralizează mintea şi nu mai poţi să faci nimic. Nu lăsa ca stresul şi îngrijorările 

vieţii să-ţi distrugă viaţa. 

-Şi ce trebuie să fac? - răspunse Victor. 

-Pune paharul jos! Adică pune-ţi îngrijorările în Mâna Domnului Isus, încrede-te în El şi vei avea 

biruinţă şi o viaţă liniştită. 

-Mătuşa Ema are dreptate, spuse domnul Popescu. În Biblie scrie“ Încrede-te în Domnul din toată 

inima ta şi nu te bizui pe înţelepciunea ta! Recunoaşte-L în toate căile tale şi El îţi va netezi 

cărările.” (Proverbele 3:5-6) iar in Filipeni 4:6 este scris:” Nu vă îngrijoraţi de nimic; ci în orice 

lucru, aduceţi cererile voastre la cunoştiinţa lui Dumnezeu, prin rugăciuni şi cereri, cu mulţumiri.” 

 

Victor înţelesese că un astfel de mod de viaţă, stresant şi îngrijorat, nu este plăcut Domnului Isus. Îşi  

amintise de versetul  pe care obişnuia să i-l spună tata ori de câte ori îi era greu:“Este oare ceva prea 

greu pentru Domnul?(Genesa 18:14a). Cum de uitase de aşa ceva? De ce nu îndrăznise să-i ceară 

lucruri mari, lucruri care, poate, omeneşte vorbind, sunt imposibile? Dumnezeu nu se schimbase. El 

e acelaşi care a făcut cerurile şi pământul, care a făcut lucruri măreţe în trecut, dar care face şi în 

prezent lucruri mari şi minunate. 

 

 Îngrijorările nu te lasă să te bucuri de viaţă? Lasă-le la poala crucii Domnului Isus. Spune-I Lui 

ce te apasă şi vei vedea cum pacea Lui va inunda viaţa ta. Din prea înaltul cerului te priveşte un Tată 

iubitor care aşteaptă să recunoşti că fără El nu eşti nimic şi să-I dai Lui toate grijile tale. 

 Încrede-te în El şi dă-I slavă lui Dumnezeu mulţumindu-I, deplin încredinţat, că“El ce 

făgăduieşte poate să şi împlinească “- Romani 4:21. 
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8. Aşa-i trebuie! 

 

 

Victor se întoarse acasă de la şcoală foarte bucuros, pentru că unul din băieţii care obişnuia 

să-şi bată joc de el, alunecase pe gheaţa din curtea şcolii şi căzând, şi-a spart nasul iar astăzi venise 

la şcoală cu nasul bandajat şi arăta foarte caraghios. Toţi copii au râs de el, mai ales Victor. 

-Bună Victor, spuse domnul Popescu. Ce te face astăzi aşa de fericit? 

-Oh, tată! Nici nu o să-ţi vină să crezi. Îţi aminteşti de Mihnea, cel care se poartă aşa de urât cu 

mine? Ei, bine, ieri a căzut în curte, pe gheaţă, iar astăzi a venit la şcoală cu nasul bandajat… toţi am 

râs de el. Cât mă bucur de asta! Aşa poate vede şi el ce înseamnă să râdă alţii de tine. Îi mulţumesc 

lui Dumnezeu că s-a întâmplat asta, spuse râzând Victor. 

-Deci să înţeleg că te bucuri de necazul lui? spuse domnul Popescu. 

-Daaa! Cum să nu mă bucur? 

-Şi tu crezi că lui Dumnezeu îi place? 

-Nu înţeleg tată ce vrei să spui. Doar El a îngăduit să cadă… de ce nu I-ar place să mă bucur de asta? 

Ce e rău în a te bucura dacă cineva, care merită, păţeşte ceva?  Nu trebuie să mulţumim pentru toate 

lucrurile? spuse Victor. 

-Băiete, vrei să spui că, în aceste momente, ai putea să înalţi o rugăciune şi să spui: ”Doamne, îţi 

mulţumesc că Mihnea a căzut şi şi-a rupt nasul. Slavă Ţie. Amin”? 

-Păi...cam aşa ceva... spuse Victor. 

-Într-adevăr noi trebuie să-I mulţumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, însă nu şi pentru 

necazurile altuia. Asta e o mulţumire greşită şi urâtă înaintea Domnului. În Biblie scrie că“ Cine se 

bucură de o nenorocire nu va rămânea nepedesit ”, Proverbe 17:5. Aşa că ai grijă pentru ce 

mulţumeşti, spuse domnul Popescu. 

-Cee? Vrei să spui că… mă va pedepsi Dumnezeu pentru că m-am bucurat de necazul lui Mihnea? 

întrebă speriat Victor. 

-Unul din împăraţii lui Iuda a fost Manase, spuse domnul Popescu. El a domnit 55 de ani şi s-a 

purtat foarte urât înaintea Domnului: şi-a trecut fiii prin foc, adică i-a închinat zeului Moloh, s-a 

închinat zeilor păgâni, se ocupa cu ghicitul şi vrăjitoria şi a dus poporul într-o mare rătăcire 

spirituală, poporul ajungând să facă mai mult rău decât neamurile. Pentru aceasta Dumnezeu 

vesteşte poporului că va aduce peste Ierusalim şi peste întreg Iuda nenorociri care va asurzi urechile 

oricui va auzi vorbindu-se de ele şi va face cu ei ce a făcut şi cu Samaria pe vremea lui Ahab când, 

din cauza foametei foarte mari care venise peste ei, ajunseseră să mănânce fecale de porumbel şi 

bălegar de vite ca fiind forme ieftine şi nedorite de produse vegetale considerate comestibile. Mai 

mult, au ajuns până într-acolo că îşi fierbeau copiii şi-i mâncau. 

 Regatul lui Iuda fusese asediat de către babilonieni pe vremea împăratului Zedechia şi rezistase 

asediului  până în anul 586 i.H când a fost cucerit de Nebucadneţar, împăratul Babilonului. Templul 

lui Solomon a fost distrus, aurul şi bogăţiile regelui au fost furate iar demnitarii, regele şi mare parte 

din popor fusese deportat în Babilon. Evreii deportaţi acolo au suferit mult pe vremea lui 

Nebucadneţar, însă ei au fost scăpaţi de această robie grea abia de către Cyrus al II-lea cel Mare al 

Persiei, după 70 de ani de robie. Chiar dacă aceste lucruri care li s-au întâmplat au fost mai dinainte 

hotărâte de Dumnezeu ca pedeapsă, totuşi Dumnezeu nu a privit cu plăcere atunci când alte popoare 

şi chiar evreii, fraţii lor din Israel, s-au bucurat de aceste nenorociri. 

În Ezechiel 25:3b,6,7 scrie aşa:” Pentru că ai zis:“Ha! Ha” sfântului Meu locaş, când era pângărit, 

ţării lui Israel, când era pustiită, şi casei lui Iuda, când se ducea în robie.... aşa vorbeşte Domnul 

Dumnezeu:“ Pentru că ai bătut din mîni, şi ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chip 

batjocoritor şi din adâncul sufletului de ţara lui Israel, de aceea, iată că Îmi întind mâna peste tine, 

şi te dau pradă neamurilor, şi te nimicesc. Şi vei ştii că Eu sunt Domnul!”, iar în Obadia 1:15 scrie 

aşa:  

“Cum ai făcut, aşa ţi se va face; faptele tale se vor întoarce asupra capului tău”. 
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O mare frică îl cuprinse pe Victor care spuse: 

-Tată, hai să ne rugăm Domnului Isus. Vreau să-mi cer iertare pentru că nu am ştiut că păcătuiesc 

bucurându-mă de necazul altuia. Oare mă iartă? 

-Cu siguranţă te iartă, căci este scris” Dumnezeu nu ţine seama de vremurile de neştiinţă, şi 

porunceşte tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască”(Faptele apostolilor 17:30)“, dar să 

fii atent pe viitor. Învaţă de la Iov” care nu s-a bucurat de nenorocirea vrăjmaşului şi nici nu a sărit 

de bucurie când i-a ajuns nenorocirea” (Iov 31:29). 

 

Dar tu? Ai sărit de bucurie şi te-ai bucurat de nenorocirea duşmanului tău? Vezi că lui Dumnezeu 

nu-i place acest lucru. Doar cei răi şi cu suflet urât se pot bucura de necazul altora. 

 

Ştiai că există o strânsă legătură între stimă(respectul) de sine şi bucuria generată de necazul altuia? 

Cel care are o părere proastă despre sine însuşi se bucură cel mai mult de necazul altuia, iar  

cel care se bucură de necazul altuia este un om rău şi cu suflet urât în stare să-i calce pe alţii în 

picioare din cauza răutăţii lor. Cum e sufletul tău? 

 

“Nu te bucura de căderea vrăjmaşului şi nu te veseli când se poticneşte, ca nu cumva Domnul să 

vadă şi să nu-I placă şi să-şi întoarcă mânia de la el.” Proverbe 24:17-18. 

 

“Plângeţi cu cei ce plâng”-Romani 12:15b. 

 

 

9. Sunt invidios. 

 

Andreea şi Cristina au fost bune prietene până într-o zi când s-a întâmplat un lucru care le-a 

pus în pericol prietenia. 

 

-Andreea, opreşte-te! Aşteaptă o clipă! 

Cristina striga disperată alergând după prietena ei şi fluturând o foaie în mână. 

-Să vezi şi să nu crezi! Am luat un zece la matematică! 

În timp ce Cristina radia de fericire pe Andreea a trecut-o un fior din tălpi până în creştetul capului. 

Cele două fete lucrasese împreună la matematică ore întregi. Cum de Cristina a luat zece iar ea s-a 

ales doar cu un şase? 

-E minunat, Cristina! a încercat Andreea să zâmbească, dar după aceasta a plecat supărată. 

Cristina nu s-a lăsat şi s-a luat după ea. 

-Nu eşti prea încântată! a spus revoltată. Tu ce notă ai luat? 

-Nici nu vreau să discut despre asta, a răspuns Andreea supărată şi s-a îndreptat spre casă.  

Când a ajuns în camera ei, a trântit uşa după ea şi a izbucnit în hohote de plâns. Cu cât se gândea 

mai mult cu atât se enerva mai tare. Nu e drept deloc! Şi eu am învăţat tot atât de mult ca şi ea! Eu 

nu reuşesc niciodată nimic! Cu toate acestea uneori iau note mai bune decât ea, şi-a amintit 

deodată... 

-Păi, sigur că e aici! Stă supărată pe pat şi dă apă la şoareci în timp ce noi ne spetim muncind, s-a 

auzit vocea fratelui ei care a dat buzna în camera Andreei.  

Andreea a ridicat privirea supărată şi ar fi fost gata să-l scoată pe fratele ei afară dacă nu şi-ar fi 

amintit că promisese să ajute la plantarea florilor în grădină. Uitându-se la ceas şi-a dat seama că 

jelise cam 20 de minute. 

-Îmi pare rău, spune-i mamei că vin imediat. S-a dus degrabă să-şi spele faţa şi ochii umflati de 

plâns. Apoi s-a shimbat şi a apărut în grădină.  

- Ce-i cu ochii tăi? De ce sunt aşa de roşii? Doar nu ai plâns? a vrut mama să ştie sprijinindu-se de 

hârleţ. 

Briza vântului a înviorat faţa Andreei iar mirosul proaspăt de iarbă i-a dat un sentiment de siguranţă. 

Pe când se gândea cum să-i spună mamei şi-a dat seama că fusese extrem de egoistă şi de invidioasă. 
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-Da, mamă, a răspuns Andreea.  Am plâns şi acum mi-e ruşine de comportarea mea. 

-Dar ce s-a întâmplat? Ce ai făcut?  

-Mi-a fost ciudă pe Cristina. 

-Pe prietena ta cea mai bună? Dar Andreea cum s-a putut întâmpla aşa ceva? 

-Păi, îţi aminteşti cum am învăţat amândouă săptămâna trecută pentru examenul de la matematică? 

Imaginează-ţi că Cristina a luat zece şi eu am luat doar un...şase... a început Andreea să-i explice 

mamei cu capul plecat de ruşine. Când am auzit ce notă a luat ea, m-am îngălbenit de invidie. Nici 

n-am putut să stau de vorbă cu ea. Mamă, mi-a fost aşa de ciudă!  

-Vezi tu, firea noastră egoistă ne face să reacţionăm aşa uneori, a răspuns mama. Dar ce vei face în 

continuare? 

-Nici nu ştiu, a răspuns Andreea, probabil îi voi spune că îmi pare rău. 

-Şi cu asta ai încheiat subiectul?  

-Îmi voi cere iertare în faţa lui Dumnezeu, a mai adăugat Andreea. 

-Dar te bucuri tu că ea a luat zece? 

-Voi încerca, a răspuns Andreea nu prea convinsă de ceea ce spunea. 

-Ai doar două variante: te bucuri sau nu te bucuri, i-a spus mama. Tu trebuie să alegi. Nu-ţi va folosi 

la nimic dacă îi spui Cristinei că îţi pare rău şi dacă îţi ceri iertare de la Dumnezeu, dar în fundul 

inimii tale mai zace o cât de mică urmă de invidie. 

 Îmi amintesc că atunci când am fost şi eu copil prietena mea a primit o bicicletă. Părinţii mei nu 

erau prea bine situaţi şi nu-şi puteau permite să-mi cumpere şi mie o bicicletă. Sentimentele pe care 

le-am avut atunci au fost gata-gata să distrugă prietenia noastră frumoasă. De câte ori mă duceam 

acasă la prietena mea mă întorceam plină de ciudă pe părinţii mei...din cauza lor eu nu aveam 

bicicletă. 

Părinţii mei, bineînţeles, că şi-au dat seama de ceea ce simţeam eu şi m-au lăsat din ce în ce mai 

puţin să merg la fata aceea. Mă simţeam mizarabil şi eram cea mai nenorocită fată din lume... Dar pe 

când stăteam acasă, singură, într-o zi, a continuat mama, mi-a venit dintr-o dată ideea că toată starea 

asta a mea nenorocită se datora alegerii nepotrivite pe care o făcusem. Aveam două variante: să fiu 

nenorocită sau să mă bucur împreună cu prietena mea de bicicleta ei şi astfel să profităm amândouă 

de prietenia noastră. Aveam de ales. Atunci L-am rugat pe Dumnezeu să mă ierte pentru atitudinea 

mea egoistă.  

N-am primit niciodată o bicicletă aşa cum o avea prietena mea, dar am câştigat o prietenă de care m-

am bucurat mult. Şi ce a fost mai important, am avut linişte în suflet fiindcă ştiam că am pace cu 

Dumnezeu. 

-Da, a spus Andreea, cred că ar trebui să-I mulţumesc lui Dumnezeu că nu am căzut la test, ar fi fost 

groaznic. 

Prin fereastra deschisă a casei s-a auzit telefonul sunând. Andreea a alergat să răspundă. 

-Andreea, nu mai rezist! M-am uitat în caiet. 

Andreea nu înţelegea ce tot încerca Cristina să-i spună. Aceasta a început să plângă la telefon în timp 

ce povestea mai departe. 

-Am trişat! Am găsit problema rezolvată şi am copiat-o. Aşa am reuşit să o rezolv. Oh, Andreea! 

înainte de test eram aşa de îngrijorată, dar acum mă simt îngrozitor! Ce mă fac? 

Andreea era şocată. Niciodată în cei opt ani pe care-i petrecuse împreună la şcoală nu s-a mai izbit 

de o asemenea problemă. Ce sfat putea ea să-i dea acum? 

-Oricât vei încerca nu vei reuşi să mă urăşti mai tare decât mă urăsc eu pe mine. Întodeauna ai fost 

mai isteaţă decât mine şi am vrut şi eu, o dată, să fiu mai tare decât tine, dar nu se merită, să ştii... nu 

se merită!   

-Cristina, a început Andreea, stai, nu te pripi, nici poveste să te urăsc, dar sunt dezamăgită. Nu m-am 

aşteptat ca tu să faci aşa ceva. Hai să lăsăm totul la o parte. Dumnezeu este cel care ne judecă pe 

fiecare. Să ştii că până nu rezolvi problema asta cu Dumnezeu vei avea probleme cu tine însăţi. 

-Daa! Probabil că va trebui să-i spun profesorului, nu-i aşa? Sunt aşa de speriată...vrei să mergi cu 

mine? 

Andreea s-a gândit la problema asta puţin. Simţea că nu s-ar implica într-o problemă aşa de 
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încurcată, dar cu ce a fost ea mai bună decât Cristina atunci când i-a fost aşa de ciudă pe ea? Singura 

deosebire era că Cristina trişase şi ea a avut doar nişte sentimente nepotrivite...dar prietena ei avea 

nevoie de ea acum. 

-Bine, Cristina, voi merge cu tine. Vom rezolva problema asta mâine dimineaţă. Diseară ne vom 

ruga pentru tine şi sperăm că profesorul nu te va pedepsi prea aspru. 

Acum era destul de greu să-i spună mamei ultimele ştiri. Andreea nu ar fi vrut ca mama să-şi 

schimbe părerea despre Cristina, dar cu toate acestea i-a spus tot adevărul. 

-Două lucruri rele niciodată nu îndreaptă situaţia, a spus mama. Mă bucur că te-ai decis să mergi cu 

ea, asta dovedeşte că ai iertat-o şi eşti gata să ceri iertare şi de la Dumnezeu. 

-Mamă, sâmburele acela de invidie pe care Cristina l-a sădit în inima ei a creat multe probleme. La 

început a fost ea invidioasă, apoi am fost eu... amândouă am avut de suferit, de aceea ne spune 

Biblia că "dragostea nu pizmuieşte"(1 Corinteni 13:4). Nu poţi iubi şi pizmui în acelaşi timp. 

-Da, aşa-i cum spui, a spus mama, mângâind-o pe Andreea pe păr plină de duioşie. Invidia este un 

defect dezgustător, un sentiment orb care oferă numai amărăciune omului şi îi otrăveşte întreaga 

viaţă. Invidia provine de la diavol, el a fost invidios pe fericirea de care se bucurau în rai Adam şi 

Eva şi a pus la cale căderea lor. Din invidie Cain l-a omorât pe fratele său Abel. Din invidie fraţii lui 

Iosif l-au vândut pe acesta egiptenilor şi tot din invidie fariseii L-au condamnat pe Domnul Isus la 

moarte. Cine este invidios nu face altceva decât să-l imite pe diavolul şi de aceea va primi aceeaşi 

pedeapsă ca şi el pentru faptele sale. 

-Da, mamă, aşa e. Invidia poate duce la ură, nedreptate şi crimă. Nu voi uita niciodată păţania asta, a 

spus Andreea oftând adânc înălţând o rugă în mintea ei pentru ziua următoare. 

 

Dar tu? Nu poţi suporta fericirea celui de lângă tine? Inima ta tresare de tristeţe când cineva e fericit 

sau simţi o mare bucurie şi satisfacţie atunci când este încercat de suferinţă sau necaz? 

Biblia spune “Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură “(Romani 12:15a). Domnul Isus a fost exemplu 

pentru noi şi în sensul acesta. El s-a bucurat văzând succesul ucenicilor Săi şi a spus că ei vor avea 

în predicare realizări şi mai mari decât ale Sale. 

Bucurându-te cu cei ce se bucură nu vei da voie invidiei să-şi facă cuib în inima ta iar printr-o 

purtare deschisă faţă de toţi oamenii şi cu bunăvoinţă în suflet vei putea să-I mulţumeşti lui 

Dumnezeu pentru bucuria altora şi asta va face din tine un copil deosebit înaintea lui Dumnezeu dar 

şi înaintea oamenilor. 

 

 

10. Ar trebui să-mi mulţumească! 

 

 David începu să-şi mănânce micul dejun cât putu el mai repede. 

-Nu te-ai rugat, David, îi aminti sora lui, Andreea. 

David ridică din umeri: 

-Oh, da, spuse el. Sunt foarte grăbit. Era rândul lui să facă curăţenie pe masă după micul dejun. De 

obicei mama îi mulţumea pentru ajutor, dar astăzi ea nu-i spuse nimic, cu toate că David îşi făcuse 

treaba bine. În drum spre şcoală, David văzu un băiat ce căzu şi îşi împrăştie toate cărţile pe jos. 

David se grăbi să-l ajute. Copilul infăşcă toate cărţile şi o rupse la fugă fără să se uite măcar la 

David. 

-Ce copil nerecunoscător! gândi David. 

În pauză David se oferi să adune hârtiile de pe jos. Merse printre bănci şi adună toate hârtiile apoi le 

aruncă la coş. Când termină, profesoara  îi aruncă o privire şi îi spuse absentă: 

-Poţi pleca! 

David o privi curios. Nici măcar un cuvânt de apreciere pentru ajutorul lui. În drum spre casă David 

obişnuia să cumpere pâine pentru un bătrânel bolnav de artrită. De când se îmbolnăvise îi era tare 

greu să meargă la cumpărături, aşa că aproape în fiecare zi, David suna la poartă şi îi întindea 

pâinea. Astăzi omul îl aştepta în poartă şi mormăi: 

-Te aştept de multă vreme, ai întârziat! 



 
49 

“Nu-mi amintesc să fi fost pentru mine o mare problema să aştept în faţa porţii, gândi David, pentru 

că mă bucuram să ştiu că-i va place ce fac pentru el”. Când o luă spre casă se simţi puţin dezgustat. 

-De ce eşti trist, David? întrebă mama lui, doamna Popescu. 

-Oh, nu-i mare lucru, dar mă simt ca şi când toţi mă desconsideră, nimeni nu apreciază nimic din 

ceea ce fac eu. 

-David, spuse mama, când eram mică un păcat mare pusese pe neobservate stăpânire vicleană pe 

inima mea. De câte ori făceam câte ceva, nu mai aşteptam plata, dar aşteptam laudă. Începusem să 

am în sufletul meu o sete chinuitoare să fiu lăudată pentru orice lucru, ca şi cum, cine ştie, ce mari 

merite sau ce daruri aş fi avut eu. Dacă cei din jurul meu nu-mi aduceau laudele după care alergam 

eu, începeam să mă laud singură: Vezi, bunicule, ce frumos am făcut asta? Vezi, bunico cât de multe 

fac eu? Vedeţi ce repede m-am dus? 

La început, ai mei ca să mă încurajeze şi să mă încânte spre a face şi mai mult sau şi mai repede, 

lăudau faptele mele mărindu-le nespus de mult însemnătatea şi frumuseţea. Acestea, încetul cu 

încetul m-au obişnuit cu laudele în aşa fel încât nu mai puteam fără ele. Pentru o treabă de nimica pe 

care o făceam aş fi aşteptat să mă laude lumea o zi întreagă. 

Dar într-o zi bunica, supărată, îmi spuse: 

-Lasă-mă cu laudele tale! Nu ţi-e ruşine să aştepţi mereu atâtea laude? Dacă mi-ai adus câteva lemne 

pentru sobă ca să-ţi fac chiar ţie mâncarea, te tot lauzi atâta, că uneori îmi vine mai bine să mă duc 

chiar eu să mi le aduc decât să te tot aud că te lauzi. Când îţi faci numai datoria ta, este o ruşine să 

mai aştepţi şi laude. Un om cinstit s-ar supăra dacă l-ai lăuda pentru că este cinstit. Ar spune: Dar 

oare nu este asta ceva normal? Nu este oare asta o datorie pentru fiecare om? Tu eşti acum ca pisica 

cea lăudăroasă ... 

Eu eram şi ruşinată şi supărată. Totuşi, dorind să aflu ce a fost cu pisica aceea, am întrebat: 

-Bunico, cum a fost cu pisica? 

-Păi, era odată un om care avea casa plină de şoareci. Dacă a văzut el asta, şi-a adus de undeva o 

pisică gândindu-se: "Pisica asta o să-mi prindă toţi şoarecii, că doar asta este datoria ei, că de aceea 

este pisică!" Dar pisica era o leneşă şi o lăudăroasă... Îi plăcea să aibă mâncare de-a gata, să stea 

lângă sobă la căldură, să se linguşească pe lângă om şi să miaune. Dacă îi prindea omului câteodată 

vreun şoarece îi tot mieuna în cap o săptămâna, ca şi cum ar fi zis: 

-Vezi ce mare lucru am făcut eu? Vezi ce harnică pisică sunt? Vezi ce mare bine ţi-am făcut? 

Intr-o zi omul, supărat, de atâtea miorlăituri, şi-a pierdut răbdarea şi apucând-o de coadă a aruncat-o 

cât colo peste gard zicând amărât: 

-Na! du-te de la casa mea. Am să-mi prind singur şoarecii mei! M-ai înebunit cu miorlăiturile tale! 

Şi bunica tăcu făcându-se că nu mă vede cum mă roşisem de ruşine şi cum mă supărasem înţelegând 

ce vroia ea să-mi spună cu povestea aceasta. 

Un timp nu zise nimic nici bunica şi nu zisei nici eu. Prefăcâdu-se că nu înţelege starea mea, bunica, 

bucuroasă de lecţia pe care mi-o da-se, zise mai departe: 

-Dar nu numai omul cu pisica lăudăroasă a păţit aşa. Tot aşa a păţit şi omul cu soba cea umflată. 

Deşi nu-mi trecuse încă nici ruşinea nici supărarea, totuşi întrebai: 

- Cu ce sobă umflată, bunico? 

- Cu soba aia umflată! căci toţi lăudăroşii sunt nişte umflaţi de mândrie ca nişte sobe sparte. Toţi 

lăudăroşii se umflă de mândrie când le spui ce vreau ei sau se bosumflă de mânie când le spui ce n-

ar vrea ei. Lângă omul, cel cu pisica lăudăroasă, locuia un vecin care avea o sobă umflată care-i 

scotea câte o casă de fum ori de câte ori gătea câte un strop de ciorbă. Când vecinul cu pisica ieşea 

afară cu urechile ţiuindu-i de miorlăituri, vedea şi pe vecinul cu soba ieşind afară cu ochii înroşiţi de 

fum.  

Odată omul su soba îi zise vecinului său: 

-Nu ştiu, vecine, ce să mă mai fac cu soba asta! Pentru un vreac de ciorbă îmi umple o lume de fum. 

-Ştii ce?  Fă şi tu cu soba ta cea umflată cum am făcut eu cu pisica mea cea lăudăroasă. 

De data asta bunica se uită drept în ochii mei şi-mi zise: 

- Cele ce ţi-am spus eu sunt nişte întâmplări oarecum de râs, dar bine faci tu că nu râzi acum fiindcă 

înţelesul lor trebuie să-ţi folosească ţie spre bine toată viaţa ta, căci starea celor lăudăroşi nu este de 
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râs ci de plâns. Când omul ajunge robit de patima mândriei şi a laudelor este un nenorocit şi a ajuns 

în cursa diavolului. Să ştii tu şi să ţii minte adevărul şi înţelepciunea asta. Chiar când este meritată 

lăuda tot nu-i bună, căci ea te deprinde cu obiceiul de a te mândri şi de a-ţi închipui că tu, prin 

puterea ta, ai făcut ceva iar nu Domnul prin ajutorul Lui care, dacă nu te-ar fi sprijinit, nu ai fi putut 

face nimica. 

Văzându-mă că tot nu-mi trecuse de tot supărarea bunica mă luă de mână şi-mi zise: 

- Vino să ne rugăm Domnului. 

Am intrat amândouă în casă şi acolo ne-am aşezat pe genunchi lângă fereastra care da în grădină şi 

pe care, venea din afară, un plăcut miros de busuioc. Bunica se rugă rar, iar eu şopteam după ea: 

"Tatăl nostru care eşti în cer, sfinţească-Se Numele Tău.Tu care ai făcut cerurile şi pământul 

şi nu Te-ai lăudat cu lucrările Tale nemărginite şi veşnice, Tu care ai făcut cele văzute şi cele 

nevăzute, soarele, luna şi stelele de sus, mările şi munţii cei mari de jos, pomii şi florile, oamenii şi 

lucrurile şi nu Te-ai lăudat cu nici una din lucrările Tale cele minunate şi felurite, te rugăm, fă, 

Doamne, în viaţa noastră şi în inima noastră schimbarea cea mare- care dintre nişte credincioşi 

fireşti să ne facă nişte credincioşi duhovniceşti şi din nişte suflete mândre să ne facă nişte suflete 

smerite cu adevărat care să nu se laude, să nu se umfle de mândrie, să nu se poarte necuviincios, ci 

în tăcere să-Ţi mulţumească Ţie şi să Te laude numai pe Tine pentru toate".  

Oh! ce mult am învăţat atunci din lecţia pe care mi-a dat-o bunica mea credincioasă, căci cu 

ispita laudei am avut de luptat multă vreme în viaţa mea până am înlăturat-o, dar încă tot nu de tot, 

însă Domnul Isus îmi va ajuta să o birui odată pe deplin. 

-Sunt sigură că şi Dumnezeu se simte adesea desconsiderat si decepţionat, continuă mama. 

David ridică brusc capul. 

-De ce s-ar simţi şi Dumnezeu la fel? 

-Ei, bine, eu apreciez ce face El pentru mine, spuse mama, dar adesea sunt neglijentă şi uit să spun 

lucrul acesta. 

-David, spuse mama, să ştii că apreciez mult faptul că te străduieşti să fii bun şi ascultător şi sari 

repede în ajutorul celorlalţi. 

David zâmbi şi parcă se simţi un pic mai bine, dar era tare îngândurat în timp ce mergea în camera 

lui. Dimineaţa următoare Îi mulţumi cu grijă lui Dumnezeu pentru mâncare, înainte ca să se apuce 

de mâncat. 

 

Dar tu?  Aştepţi ca toţi să te laude pentru că faci ceea ce trebuie să faci? Sau aştepţi ca ceilalţi să-ţi 

mulţumească pentru cel mai mic gest de bunătate? Ai obosit să-I mulţumeşti lui Dumnezeu pentru 

tot ce face pentru tine, pentru binecuvântări? Poate că tu într-adevăr le apreciezi, dar oare Îi 

mulţumeşti tu lui Dumnezeu cu propiile cuvinte pentru tot ceea ce-ţi dă? Dacă nu, începe chiar de 

astăzi să faci aşa. Dumnezeu se bucură când Îi spui: “Mulţumesc!” 

 

 

11. În încercări. 

 

Într-o zi Victor i se plângea mamei de cât de greu îi era la noua şcoală, de colegii lui dificili 

şi de  problemele care parcă veneau lanţ în viaţa lui şi nu mai ştia cum să se descurce, cum să le 

depăşească. Era gata să renunţe…i se părea că era prea greu pentru el. 

Mama, pentru a-l ajuta, îl luă cu ea în bucătărie şi-l rugă să fie atent la ceea ce va face. Luă trei vase 

pe care le umplu cu apă şi le puse pe foc. Curând apa din toate cele trei vase începu să fiarbă. În 

primul vas puse morcovi, în al doilea puse câteva ouă şi în ultimul nişte frunze de ceai şi le lasă să 

fiarbă fără să spună niciun cuvânt. 

Victor aşteptă nerăbdător întrebându-se ce vroia să facă mama lui. După ce au fiert mama, le-a pus 

pe fiecare într-un castron şi, l-a rugat pe Victor să-i spună ce vede şi ce simte. 

-Văd morcovi, ouă şi ceai- veni repede răspunsul. 

-Apropie-te şi atinge morcovii, spuse mama. 

Victor se apropie de castronul cu morcovi, îi atinse şi observă că erau moi. 
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-Acum atinge ouăle, spuse mama. 

Victor atinse ouăle şi văzu că erau tari. 

Apoi îi ceru lui Victor să guste ceaiul ce emana o aromă foarte plăcută. 

-Mamă, ce înseamnă asta? întrebă umil Victor. 

-Toate cele trei elemente au întâmpinat aceeaşi adversitate, spuse mama, apa fiartă, dar au reacţionat 

diferit. Morcovul a intrat în apă puternic şi ferm. Totuşi, scufundat în apa fiartă, s-a înmuiat şi a 

devenit slab. Oul era fragil. Coaja fragilă i-a protejat interiorul moale, dar apa fierbinte i-a întărit 

interiorul. Frunzele de ceai au avut o comportare unică. Ele au schimbat apa.   

Apoi mama îi spuse: 

-Care dintre ele eşti tu? Cum te comporţi când întâmpini dificultăţi? Când apar în calea vieţii tale 

obstacole, când vin problemele şi-ţi bat neobosite la uşă, întreabă-te: Cine sunt eu? Sunt morcovul, 

care pare ferm, dar din cauza durerilor îmi pierd tăria? Sunt oul, care începe cu o inimă uşoară şi un 

spirit voios, dar, după ce îşi pierde slujba sau se desparte de cineva, se întăreşte şi devine rigid? Sau 

sunt asemenea frunzei de ceai? Frunza de ceai e specială. În faţa adversităţilor reprezentate de apa 

fierbinte, frunza degajă parfum şi savoare. Comportându-te asemenea unei frunze de ceai, vei reuşi 

să priveşti partea plină a paharului chiar în momentele cele mai dificile ce pot apărea în viaţa ta. Te 

întăreşti şi schimbi situaţia în jurul tău. 

-Mamă, nu ştii cât de mult Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru tine! Eşti atât de deosebită şi de 

înţeleaptă! Îţi mulţumesc mult pentru lecţia pe care tocmai am învăţat-o. 

-Dragul meu, spuse mama, atunci când timpurile sunt potrivnice şi încercările sunt mai grele, 

încearcă să te ridici la un nivel superior şi roagă-L pe Domnul Isus să te ajute să te comporţi în aşa 

fel încât să-I aduci cinste. 

 

Dar tu? Când Dumnezeu permite să vină în viaţa ta ceva ce tu nu doreşti şi nu-ţi place, te mânii pe 

El? Dumnezeu ne trimite lucruri neplăcute -pierderea unui prieten, dureri de burtă, bani puţini din 

care nu-ţi poţi cumpăra ceva special etc- ca să te formeze. Cere-I lui Dumnezeu să te ajute să înveţi 

ceva din aceste experienţe. 

Mulţumeşte-I Lui pentru lucrurile dureroase ba chiar bucură-te în toate acestea, aşa cum este scris:  

“ Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări ...” Iacov 1:2. 

 

 

12. Pierderea cuiva drag. 

 

De câteva zile, Vlad, un băieţel de 6 ani, nepotul doamnei Popescu, locuia la ei. Părinţii lui 

plecaseră, trimişi de la servici pentru câteva zile, într-o delegaţie în Italia. 

Era o sâmbătă frumoasă de primăvară. 

 Vlad se întinse, ieşind de sub plapumă, deşi încă era cam somnoros. Se întreba de unde sentimentul 

acela de gol lăuntric, pe care îl avea. Dintr-o dată îşi aminti. Se uită spre celălalt pat. Da, era gol. 

Parcă uitase pentru o clipă- fratele lui mai mare, Ştefan, nu mai era. Trecuseră deja două săptămâni, 

de când Ştefan plecase la şcoală dimineaţa şi nu s-a mai întors. Ochii i se umplură de lacrimi când 

îşi aminti. Avusese loc un accident şi el a murit. Mama spunea că este în cer. 

 Chiar atunci mătuşa lui, doamna Popescu, deschise uşa încetişor să vadă dacă Vlad s-a trezit. 

Intră şi se aşeză pe marginea patului lui Vlad: 

-Te gândeşti la Ştefan, nu? întrebă ea. Şi nouă ne lipseşte mult, dar încercăm să ne gândim ce fericit 

este Ştefan cu Domnul Isus. 

Dar tuşi, de unde ştii tu că el este cu Isus? întrebă Vlad cu ochii înlăcrimaţi. 

-Ştiu pentru că Ştefan l-a primit pe Domnul Isus în inimă ca Mântuitor, răspunse mătuşa.Tu nu crezi 

în Domnul Isus, Vlăduţ? 

-Ba da, tuşi, dar tot nu înţeleg.Voi spuneţi mereu că Ştefan este în cer, dar eu l-am văzut în sicriu şi 

apoi am văzut cum l-au pus în groapă la cimitir, suspină Vlăduţ. 

-Doar trupul lui este în groapă, explică mătuşa, sufletul lui, Ştefan cel adevărat, este cu Domnul Isus.  

-Nu înţeleg cum se poate aşa ceva, spuse Vlad. Capul meu, mâinile mele...ochii mei... urechile 
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mele... acestea sunt eu, nu-i aşa? 

-Nu chiar, spuse mătuşa dând din cap. Trupul tău este doar casa în care trăieşti.Trupul tău poate 

muri, dar nu şi sufletul tău. El trăieşte.Trupul lui Ştefan a murit şi l-am îngropat. Dar Dumnezeu i-a 

luat viaţa şi sufletul i l-a dus în cer. De aceea când mă gândesc la Ştefan, mă gândesc că este în cer şi 

nu la cimitir. 

-Asta parcă mă face să mă simt mai bine, spuse Vlad încet, dar, încă aş vrea să-l văd pe Ştefan în 

fiecare zi aici cu mine. 

-Ştiu, şi noi am vrea să-l vedem, dar ca şi creştini aşteptăm ziua, când îl vom vedea lângă Domnul 

Isus. Atunci vom fi împreună pentru totdeauna. Atunci vom avea trupuri de slavă, trupuri deosebite 

de acestea. Aminteşte-ţi că este scris în Biblie:“ Căci însuşi Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui 

arhanghel şi cu trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorâ din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. 

Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe 

Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiaţi-vă dar unii pe alţii cu aceste 

cuvinte.” 1 Tesaloniceni 4:16-18. 

 

Când moare un creştin, sufletul lui merge la Domnul Isus. Ne întristăm când persoana care a 

murit nu mai este cu noi, pentru că îi simţim lipsa. Dar pentru cel ce este cu Domnul Isus este mult 

mai bine. Chiar şi în încercări grele ca şi aceasta, se cade să-I mulţumim lui Dumnezeu că este cu 

noi şi ne mângâie şi ne dă putere să trecem cu bine. 

 

 

 

13. Oricum e necăjit, ce mai contează? 

  

Părinţii lui Bogdan l-au acceptat de curând  pe Domnul Isus ca Mântuitor, dar Bogdan nu a vrut 

să audă de aşa ceva. El dorea să-şi trăiască viaţa aşa cum vroia el; îi plăceau obiceiurile lui păcătoase 

chiar dacă îi făceau uneori mari necazuri. 

 Într-o zi îi vându lui Puiu, un copil creştin, coleg de clasă dar şi vecin, radioul lui cel vechi care 

nu mergea. Era bucuros şi tare mulţumit de sine că reuşise să se scape de radioul cel stricat şi încă 

mai luase şi bani pe el. 

Când Puiu a aflat că radioul nu funcţiona a încercat să-şi recapete banii. 

Bogdan râse şi-i ripostă: 

-Târgu-i târg! 

Bineînţeles, Puiu plecă necăjit. Bietul de el, strânsese cu greu câţiva bănuţi, pentru că era sărac şi îşi 

dorea foarte mult să-i facă un cadou şi în acelaşi timp o bucurie tatălui său care era foarte bolnav. Se 

pare că, bătrânii aveau dreptate când ziceau că necazul nu vine niciodată singur. 

 După câteva zile, Bogdan era în maşină cu Victor şi domnul Popescu. Trecură pe lângă un băiat, 

care mergea încet pe trotuar. 

-Mi se pare că băiatul ăsta e Puiu, nu? spuse  domnul Popescu. Ce ar fi să-l luăm cu noi în maşină, 

parcă începe să plouă. Şi, înainte ca cei doi să poată spune ceva, domnul Popescu opri maşina. 

Puiu intră în maşină şi spuse: 

-Săru´mâna. Mulţumesc mult că aţi oprit! Salut Bogdane! Salut Victor! Bogdane, tocmai doream să-

ţi spun despre radioul pe care mi l-ai vândut. Nu trebuia să mă supăr aşa de tare pe tine.Trebuia să te 

fi întrebat dacă radioul acela era bun sau nu. 

Bogdan fu surprins. 

-Vrei să spui că nu eşti supărat pe mine? întrebă el. 

-Nu, şi aş vrea să rămânem prieteni. 

După ce Puiu coborî în faţa casei lui, domnul Popescu îl întrebă pe Bogdan: 

-Am auzit că ai vândut ceva radiou? 

-Aaaa...da..., i-am vândut radioul meu cel vechi, răspunse Bogdan. 

-Dar ştiai că nu e bun! De ce nu i-ai spus? întrebă domnul Popescu. 

-Păi, nu m-a întrebat. Nu e vina mea... dacă e prost! Şi oricum e sărac… la câte necazuri are, ce mai 
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contează şi ăsta? Dacă pot profita de pe seama cuiva o fac cu plăcere, răspunse dispreţuitor Bogdan. 

-Hmm! Aşa că ai profitat de un băiat nevinovat... spuse domnul Popescu. 

-Vreţi să spuneţi că nu pot profita de cineva sau de ceva? întrebă repede Bogdan. 

-Cred că este nu este bine să profiţi de necazul omului, este imoral să-i produci tu nenorocirea şi 

apoi să profiţi de ea. Când profiţi de necazul cuiva ţi se întoarce şi ţie în acelaşi mod, spuse domnul 

Popescu, pentru că este scris“ Cine sapă groapa altuia cade el în ea şi piatra se întoarce peste cel ce 

o prăvăleşte “(Proverbe 26:28). Tot în Biblie este scris:” Fărădelegea pe care a urzit-o, se întoarce 

asupra capului lui, şi silnicia pe care a făcut-o, se pogoară înapoi pe ţeasta capului lui .“(Psalmul 

7:16). 

Apoi domnul Popescu suspină şi-l întrebă: 

-Bogdane, tu cum te-ai simţi dacă cineva ţi-ar face aşa ceva? 

-Normal că aş vrea banii înapoi. Cine nu i-ar vrea? se răsti Bogdan. 

-Băiete, Domnul Isus a spus:”Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le voi la fel” (Matei 7:12). 

Se numeşte legea de aur a Bibliei. 

Bogdan se gândi un minut, apoi spuse: 

-Vreţi să spuneţi că eu ar trebui să mă port cu ceilalţi aşa cum aş vrea eu ca ei să se poarte cu mine? 

Ar fi cam greu, mai ales să nu profit de pe cineva. 

-Da, ar fi cam greu, recunoscu domnul Popescu, dar când Domnul Isus a spus lucrul acesta, vorbea 

cu cei ce erau copiii Lui. Doar cei care Îl cunosc pe Cristos au puterea să facă lucrurile aşa cum 

trebuie făcute. 

Ajunseră în faţa casei, parcară maşina şi Bogdan, gânditor, spuse: 

-Aş putea intra cu voi în casă? Aş vrea să ştiu mai multe despre cum aş putea să fiu şi eu copilul 

Domnului Isus şi cum aş putea respecta legea de aur. 

 

Dar tu? Te bucuri şi eşti mulţumit atunci când poţi profita de cineva sau ceva? Sau eşti mulţumit cu 

ceea ce ai şi-I dai slavă lui Dumnezeu pentru toate lucrurile? 

 

 

14. Când părinţii te părăsesc …. 

 

Duminica trecută, la biserica unde merge familia Popescu, au fost invitaţi şi un grup de copii de 

la Casa Copilului, iar după terminarea serviciului divin, copiii au fost repartizaţi în diferite familii 

pentru a petrece un timp împreună. 

  Sanda, o fetiţă de vreo 10 ani, a fost părăsită de părinţii ei când avea doar 3 anişori. Tatăl ei era 

un alcoholic ce nu prea stătea pe acasă, iar mama o părăsise fără motiv şi plecase la muncă în 

străinătate promiţându-i acesteia că se va întoarce după ea, însă de atunci nu i-a mai văzut niciodată. 

Bineînţeles că îi era dor de părinţii ei, dar tot nu putea înţelege de ce au părăsit-o... le greşise cu 

ceva? era întrebarea constantă din mintea ei. Se simţea abandonată, neiubită de nimeni, adesea 

neînţeleasă şi lipsa de afecţiune îşi pusese amprenta pe sufletul ei de copil. 

În timp ce doamna Popescu pregătea masa Andreea şi Sanda erau în camera de joacă, întorcând casa 

cu “sus-ul în jos”  jucându-se cu maşinuţele, cu păpuşile, cu lego etc. Sanda se simţea bine, se 

simţea iubită şi apreciată. După servirea mesei Sanda s-a oferit să spele vasele, însă doamna Popescu 

i-a spus că, deşi apreciază gestul ei, preferă să o vadă jucându-se şi o întrebă: 

-Sanda, îţi place la noi? 

-Da, foarte mult. Ştiţi, spuse ea, am mai fost invitată şi în alte familii, dar eram privită că fiind 

ciudată, însă aici mă simt ca în casă... off, casă…familie... sunt cuvinte care îmi sunt tot mai puţin 

familiare. Va mulţumesc încă o dată pentru atenţie, spuse Sanda care încerca să schimbe subietul 

discuţiei. 

-Păi, dacă te simţi bine la noi, spuse doamna Popescu, să ştii că eşti invitată să vii în fiecare 

duminică. Noi te primim cu drag şi te iubim. 

-Mă iubiţi? întrebă mirată Sanda. Dar nici nu mă cunoaşteţi. Aş putea fi un copil rău… 

-Nu eşti un copil rău, Sanda, spuse doamna Popescu. Eşti un copil care are nevoie de dragoste, şi 
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cred că, noi, familia Popescu, putem să-ţi oferim această dragoste şi afecţiune de care ai nevoie. 

Sanda privea mirată la doamna Popescu care îi mai servi o bucată de tort de ciocolată. Nu putea să 

înţeleagă cum, cei care îi sunt părinţi au dat-o uitării şi au părăsit-o, iar această femeie, pe care nu o 

mai văzuse niciodată în viaţa ei, o iubea... şi încă fără să o cunoască. 

 

Trecuseră câteva săptămâni şi Sanda continua să vină, în fiecare duminică, acasă la familia Popescu. 

Într-o oarecare măsură se simţea ca făcând parte din această familie. Într-o duminică Victor spuse: 

- Zilele trecute am citit ceva ce m-a impresionat mult. E un articol despre o tânără musulmană, fiica 

unui conducător religios musulman. Această tânără, Najima, din copilărie, a fost o credincioasă 

ferventă a Islamului. Ea citea în mod regulat Coranul, îndeplinind cerinţele acestuia. Făcea 

rugăciunea namaz de cinci ori pe zi, postea în luna Ramadan şi ajuta pe săraci şi bolnavi. 

După anii de şcoală din ţara sa, ea a mers pentru studiile superioare la o universitate occidentală, dar 

niciodată nu a renunţat la practicile sale obişnuite. 

Într-o zi ea a găsit pe masa ei o hârtiuţă pe care era scris: “Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El 

L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El”(2 Corinteni 5:21). 

Versetul acela o marcase. “Cum poate Isus să se facă păcat pentru noi?” se întrebă ea înainte de a 

arunca la gunoi bucata de hârtie pe care era scris versetul. Dar acest verset i-a revenit în minte din 

nou seara când s-a dus la culcare. Nu a contat cât de mult a încercat să uite acel verset. El a fost 

proiectat în mintea ei din nou şi din nou. Najima însă nu putea dormi. În cele din urmă ea a înţeles 

că mesajul venea de la Isus şi a îngenuncheat lângă pat, primindu-L pe Domnul Isus în inima ei ca 

Mântuitor. Ceva mai târziu, Najima şi-a mărturisit credinţa mai întâi prietenilor ei apoi familiei sale. 

În momentul în care tatăl său şi fraţii au aflat că devenise creştină, o furie fără de margini i-a 

cuprins. Au vrut să o omoare şi pentru că nu au reuşit, au dezbrăcat-o de haine şi lovind-o, tatăl i-a 

strigat: “ Nu mai eşti fiica mea “, apoi a aruncat-o în stradă aşa dezbrăcată cum era. 

Najima fugea pe străzi, îndurerată şi umilită. Tremurând şi cu lacrimi în ochi, a alergat la casa unei 

prietene. Oamenii se uitau la ea, mai mult curioşi decât şocaţi. Prietena ei i-a deschis, i-a dat 

îmbrăcăminte şi adăpost. 

A două zi, prietena ei i-a întrebat pe vecini ce au gândit când au văzut o fată alergând goală pe 

stradă. 

-Despre ce vorbeşti? au răspuns aceştia. Am văzut o fată care alerga dar era îmbrăcată într-o rochie 

albă, minunată. Ne-am întrebat de ce cineva atât de frumos îmbrăcată a trebuit să alerge pe străzi. De 

fapt, cu rochia ei am avut senzaţia că parcă plutea, nu alerga. 

Dumnezeu îi ascunsese goliciunea, iar în ochii lor părea îmbrăcată într-o rochie frumoasă, albă. 

Najima devenise tot mai puternică în credinţa creştină. După un timp tatăl ei, a căutat-o şi a 

dus-o acasă cu forţă, nu pentru că ar fi iubit-o, ci că s-o convingă să renunţe la credinţa în Domnul 

Isus, însă ea nu a renunţat. De atunci tatăl ei o ţine închisă în cameră şi nu o lasă să iasă afară. 

Recent, scria în acel articol, două femei misionare au vizitat-o pe Najima la domiciliul ei. Ele purtau 

burka şi s-au dat drept colegele ei, cerând permisiunea să o vadă. Najima a fost fericită să vadă 

femeile misionare; s-a rugat împreună cu ele şi a cerut tuturor copiilor lui Dumnezeu din întreaga 

lume să se roage pentru ea şi pentru ca familia ei să-l cunoască pe Domnul Isus. 

 Najima le-a spus femeilor misionare aşa : ”Domnul Isus Hristos mi-a redat libertatea, mi-a şters 

păcatele şi m-a salvat de la moarte. Acum, alături de Mântuitor, mă simt liberă şi salvată. “ 

 

 Sanda era şocată. Acolo, la Casa Copilului, auzise tot felul de poveşti, însă nici una aşa ca 

aceasta … propiul tău tată să încerce să te omoare … era prea mult pentru ea. Până acum îi 

considera pe cei care îi erau părinţi şi care au părăsit-o fără motiv ca fiind cele mai rele persoane din 

lume, însă astăzi aflase că sunt tineri care sunt într-o situaţie mult mai rea decât a ei. Dar mai era 

ceva ce Sanda nu putea înţelege: cum putea Najima să-i iubească în continuare pe cei ce se purtau 

aşa de urât cu ea? Să aibă oare vreo legătură cu Domnul Isus? Îşi luă inima în dinţi şi o întrebă pe 

doamna Popescu când rămăseseră doar ele două în bucătărie:  

-Dar Najima de ce nu-l ura pe tatăl ei? întrebă încet Sanda. 

-Pentru că Najima Îl primise în inima ei pe Domnul Isus, ca Mântuitor. 
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-Nu înţeleg... spuse Sanda. 

-Când cineva Îl primeşte pe Domnul Isus în inimă, viaţa lui se schimbă complet. Domnul Isus îi 

curăţă inima aruncând afară toate mizeriile aflate acolo, cum ar fi: ura, invidia, minciuna, răutatea, 

neiertarea, neascultarea etc şi în locul rămas gol rămâne El împreună cu dragostea Lui. Când în 

inima ta există iubire, atunci poţi să ierţi, poţi să ajuţi pe cei ce ţi-au făcut rău, pentru că este scris: 

” Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate: dragostea nu pizmuieşte; dragostea 

nu se laudă, nu se umflă de mîndrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mînie, nu 

se gândeşte la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr, acoperă totul, crede totul, 

nădăjduieşte totul, sufere totul. Dragostea nu va pieri niciodată”. (1 Corinteni 13: 4-8a) 

Dragostea Lui îţi aduce nu numai iertare ci şi linişte şi pace în suflet, te eliberează de poveri şi abia 

atunci începi să te bucuri de viaţă şi să trăieşti cu adevărat. Adevărata viaţă începe o dată cu intrarea 

Domnului Isus în inima ta. De aceea Najima a continuat să-i iubească pe ai ei, chiar dacă se purtau 

rău cu ea, pentru că inima ei era plină de dragostea Domnului Isus. 

-Şi dacă cineva te-a rănit foarte tare şi nu poţi să-l ierţi? întrebă Sanda gândindu-se la părinţii ei. 

-Ceea ce nu poţi face tu, va face dragostea Lui pentru tine- spuse doamna Popescu. Domnul Isus te 

iubeşte mult şi vrea să-ţi vindece rana mare din sufletul tău. 

-Ce trebuie să fac? întrebă Sanda. 

-Trebuie, mai întâi de toate, să-ţi doreşti ca Domnul Isus să fie Domnul şi Salvatorul tău, apoi 

trebuie să recunoşti că inima ta este rea, păcătoasă, că este murdară şi să-L rogi pe El să te 

curăţească. Când inimioara ta e curată intră în ea Domnul Isus şi o umple de dragoste. Imaginează-ţi 

că ai un sac în care tu bagi tot felul de jucării. Ce vei scoate din el? Jucării... nu poţi să scoţi decât 

ceea ce ai pus acolo. La fel e şi cu inima ta. Dacă în inima ta e doar dragoste, orice vei face va fi 

însoţit de dragoste: vei gândi cu dragoste, vei ajuta cu dragoste, vei învăţa cu dragoste, vei ierta 

iubind etc. 

Chiar în seara aceea Sanda L-a primit în inima ei pe Domnul Isus şi viaţa i s-a schimbat. A 

înţeles că, chiar dacă aici pe pământ, se întâmplă ca cei dragi să o părăsească, Domnul Isus o iubeşte 

mult şi nu o va părăsi niciodată, pentru a spus: ”Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi 

părăsi”-Evrei 13:5b . 

 

 

Dar tu? Realizezi cât de mult te iubeşte Domnul Isus, că şi-a dat viaţa pentru tine ca tu să nu 

mai fi singur? El e cu tine în fiecare zi, niciodată nu te va părăsi, o spune însuşi Dumnezeu în 

Cuvântul Său: “ De aceea, pentru că ai preţ în ochii Mei, pentru că eşti preţuit şi te iubesc... nu te 

teme de nimic, căci Eu sunt cu tine.” (Isaia 43: 4a-5a). Vino cu mulţumire înaintea Lui. 

 

 

15. Batjocorit ca sunt crestin. 

 

David Îl primise în inima lui pe Domnul Isus ca Mântuitor şi veni acasă cu o buză umflată şi un 

ochi albastru. 

-David, spuse domnul Popescu, te-ai bătut? 

-Păi, răspunse David, şi Biblia spune că trebuie să ne luptăm lupta cea bună. Ni se spune să fim 

ostaşi ai Domnului; tocmai am citit versetele acestea. 

Tata suspină. 

-Fiule, versetele acestea nu vorbesc despre certuri şi bătăi cu copiii. Ele vorbesc despre apărarea 

credinţei- a mărturiei despre Cristos. 

-Tocmai asta am şi făcut! răspunse el rapid. Răzvan m-a auzit când am spus că L-am primit pe 

Domnul Isus ca Mântuitor şi mi-a spus în faţa tuturor că noi creştinii suntem o bandă de loviţi în 

cap. 

-Şi tu ce i-ai răspuns? întrebă tata. 

-Am început bătaia şi să ştii că am câştigat! I-am înnegrit ambii ochi şi i-am spart nasul. Apoi m-am 
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suit pe spatele lui, i-am răsucit mâna până mi-a spus ”domnule” şi apoi l-am făcut să-şi ceară scuze 

că a spus că noi creştinii suntem loviţi în cap... după aceea i-am sucit mâna şi mai tare şi l-am 

întrebat dacă nu vrea să fie şi el creştin. 

-Oh, nu -suspină tata- nu-i adevărat! Nu poţi să faci pe nimeni creştin cu forţa. Omul trebuie să-L 

primească pe Domnul Isus de bună voie nu pentru că altcineva îi suceşte mâna. 

-Bine, dar eu am luptat pentru Isus, a insistat David. 

-Dar Biblia ne spune că Duhul convinge pe om de păcat, nu forţa. Duhul lui Dumnezeu este un Duh 

de linişte, pace şi blândeţe. 

-Adică să fiu bun cu Răzvan când el îşi bate joc de mine? întrebă David. 

-Oamenii şi-au bătut joc de Domnul Isus şi El a murit batjocorit pentru noi. E prea mult să suferi un 

pic pentru El? 

David stătu pe gânduri şi spuse: 

-Crezi că ar trebui să-mi cer scuze? 

-Da, cred că da, spuse tata. Spune-i că ai greşit când te-ai bătut cu el şi că ai vrea să-i fi prieten. Mai 

repede îl vei câştiga aşa pentru Cristos. 

-Aşa voi face! 

-Mă bucur că ai înţeles, David! spuse tatăl. Domnul Isus a spus: ”Ferice de cei prigoniţi din pricina 

neprihănirii, căci a lor este Împărăţia cerurilor! Ferice va fi de voi când, din pricina Mea, oamenii 

vă vor ocărâ, vă vor prigoni, şi vor spune tot felul de lucruri rele şi neadevărate împotriva voastră! 

Bucuraţi-vă şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri”(Matei 5:10-12) 

 

 Câteva zile mai târziu, David a plecat în vizită la bunici şi s-a gândit el, ca pentru câteva zile, să 

nu spună copiilor că Îl primise în inima Lui pe Domnul Isus ca Mântuitor. Se săturase  să fie mereu 

deosebit faţă de toţi copiii şi uneori era considerat chiar fanatic şi batjocorit. 

Într-una din zile fusese invitat la ziua de naştere a unui vecin. Erau prezenţi mulţi copii şi David s-a 

simţit bine până în momentul în care s-au jucat un joc ciudat. Trebuiau să tragă biletele dintr-o 

pălărie şi să facă ce scrie pe bilet. Cel mai bun urma să ia un premiu. Nu s-a aşteptat la aşa ceva. Mai 

citi o dată biletul. Oare de ce tocmai lui îi căzuse biletul acesta? se gândi el. Căuta să scape de 

bilet… dacă va face ce scrie pe bilet însemna că îşi va bate joc de Dumnezeu. Ce să facă? Poate ar 

vrea cineva să schimbe cu el... dar asta ar însemna că va cere altcuiva să îşi bată joc de Dumnezeu. 

Îşi auzi numele strigat. Ezitând a răspuns: 

-Eu trebuie să stau în cap şi să spun rugăciunea “Tatăl nostru”, dar nu pot să fac aşa ceva, a explicat 

el. 

Toată lumea făcu linişte. 

-Deşi nu am spus nimic până acum, continuă David, eu Îl iubesc pe Dumnezeu şi nu pot să-mi bat 

joc de El. Îmi pare rău. 

Petrecerea a continuat, dar David nu s-a distrat prea mult. 

La sfârşit un băiat a venit la el şi i-a spus: 

-Mă bucur de ceea ce ai făcut, David. Şi eu sunt un copil al Domnului Isus dar nu m-am comportat 

ca un creştin adevărat. De acum încolo aş vrea să fiu un martor mai bun pentru Cristos. 

-Şi eu, spuse David. Poate împreună vom putea câştiga copii pentru Domnul Isus şi nu trebuie să ne 

ruşinăm atunci când suntem batjocoriţi ci să-I mulţumim şi să-L lăudăm pe Dumnezeu pentru asta. 

Uite ce am găsit scris în Biblie: “Dacă sunteţi batjocoriţi pentru Numele lui Hristos, ferice de voi! 

Fiindcă Duhul slavei, Duhul lui Dumnezeu, Se odihneşte peste voi. Dimpotrivă, dacă sufere 

pentrucă este creştin, să nu-i fie ruşine, ci să proslăvească pe Dumnezeu pentru numele acestea.” 

( 1 Petru 4:14,16).  

 

Dar tu? Ţi-e ruşine să fi martor pentru Isus? Lui nu i-a fost ruşine de tine. Te superi când alţii râd de 

tine? Duci tu lupta cea bună pentru Isus? 

 Poate vei putea fi o încurajare pentru vreun copil care Îl iubeşte pe Domnul şi poate vei putea şi tu 

să fii martor pentru vreun copil care nu este mântuit. 

Poţi să-I mulţumeşti Domnului Isus că ţi-a dat harul să suferi ca şi El. 



 
57 

 

 

 

16. Nu inteleg! 

 

Familia Marcu aştepta un copil. Doru avea şapte ani şi era sigur că va avea un frăţior. 

-Sunt destule fete în familia noastră, a spus el uitându-se spre cele două surori. Mă voi ruga să fie 

băiat, spuse Doru. 

-Ar fi bine să te rogi să fie sănătos şi să laşi pe seama lui Dumnezeu să hotărască dacă va fi băiat sau 

fată, i-a spus domnul Marcu. Dar până una alta va trebui să căutăm o casă unde să ne mutăm, pentru 

că aici va fi prea mare aglomeraţie. 

 A urmat muncă destul de grea. Nu era uşor să găseşti o casă de închiriat. În cele din urmă au 

găsit, prin mica publicitate din ziarul local, exact casa dorită. Au văzut-o din exterior şi au fost 

încântaţi. Când au dat telefon au aflat că doar cu jumătate de oră înainte casa a fost închiriată de 

altcineva. Dezamăgiţi au recurs la a doua alegere. Era o casă destul de mare, dar pentru că nu avea  

grădină rămăsese pe locul doi în ordinea preferinţelor. Aceasta a fost liberă şi s-au putut muta în ea 

imediat. 

-Mamă, parcă te-ai rugat ca Domnul să ne dea cealaltă casă, spuse Doru. 

-Am spus Domnului în rugăciune că aş dori să locuim în casa aceea, dar când Domnul ne răspunde 

la rugăciuni nu ne spune întodeauna “Da”. 

 În cele din urmă s-au mutat. Era o casă mai veche şi era mult de reparat la ea, dar proprietarul a 

fost de acord să scadă din preţul chiriei. Doru era puţin trist pentru că nu înţelegea cum Dumnezeu 

nu le-a dat casa dorită deşi s-au rugat pentru aceasta. Singura alinare pentru el era faptul că acum era 

vecin cu David Popescu. 

Într-o zi, jucându-se cu David, doamna Popescu îl întrebă cum s-au acomodat în noua casă, iar el, 

dezamăgit, spuse : 

-Eu cred că Dumnezeu nu ne-a ascultat rugăciunea, pentru că altfel nu-mi explic de ce nu ne-a 

răspuns, spuse David. 

- Dumnezeu întodeauna răspunde, însă o poate face în mai multe feluri.  Câteodată ne spune “da”, 

altădată ne spune “Nu” iar câteodată ne dă de înţeles că trebuie să mai aşteptăm, dar indiferent care 

ar fi răspunsul Lui, noi trebuie să avem încredere în El, pentru că El ştie întodeauna ce e mai bine 

pentru noi. Aminteşte-ţi ce scrie în Biblie: “...ştim că toate lucrurile lucrează împreună spre binele 

celor ce iubesc pe Dumnezeu şi anume spre binele celor ce sînt chemaţi după planul Lui”- Romani 

8:28. 

Câteva zile mai târziu, spre surprinderea tuturor, proprietarul le-a propus chiar să cumpere casa. Cu 

toţii au fost foarte bucuroşi, mai ales Doru. 

-Eu vreau să aranjez camera mea şi a frăţiorului meu, spuse Doru plin de elan. 

-Nu fi chiar atât de sigur că va fi frăţior, eu aş prefera să fie o surioară, îi replică surioara lui mai 

mică. 

-Va fi băiat, ai să vezi. M-am rugat pentru asta, insistă Doru. 

 Sosi şi marea zi. Copilaşul veni pe lume- era ...fetiţă! Au fost tare bucuroşi când s-au dus la 

spital să o ducă pe doamna Marcu acasă. Deşi Doru era cam dezamăgit a fost de acord să ţină fetiţa 

în braţe înapoi spre casă. Când au trecut pe lângă casa preferată au văzut că era de vânzare. 

-Ce bine că nu am putut să o închiriem atunci. Nu am fi avut destui bani ca să o cumpărăm şi nu era 

cel mai nimerit lucru acum să ne mutăm, a spus doamna Marcu. 

-Acum înţeleg de ce Dumnezeu nu ne-a dat voie să o închiriem atunci, remarcă domnul Marcu. 

Doru, ce face mititica? 

-E tare drăgălaşă, fu el de acord. Uite cum mă ţine de deget. Şi ea este a doua alegere a mea, ca şi 

casa... 

-De fapt cred că e alegerea lui Dumnezeu pentru noi toţi.  Dumnezeu ştie cel mai bine ce e bine 

pentru noi, accentuă doamna Marcu. 

Nu după multe zile David ieşise la plimbare împreună cu surioara si mama lui, doamna 
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Marcu, şi s-au întâlnit cu doamna Popescu. 

-Oh! Ce surioară frumosă ai, nu-i aşa Doru? spuse doamna Popescu. 

-Da, aşa e.  Deşi eu mi-am dorit un frăţior... 

-Doru, spuse doamna Popescu, Dumnezeu întodeauna ştie ce e mai bine pentru fiecare dintre noi. 

Vei vedea mai târziu că El a avut dreptate. Mulţumeşte-I că e sănătoasă şi că întodeauna face cea 

mai bună alegere pentru noi. 

 

 

Dar tu? Accepţi uşor alegerile lui Dumnezeu? Nu uita că Dumnezeu ştie ce e mai bine pentru noi de 

la bun început. Încrede-te în El şi spune-I în rugăciune: ” Doamne, cred că ceea ce Tu alegi pentru 

mine este cel mai bun lucru. Îţi mulţumesc chiar şi atunci când nu înţeleg nimic, pentru că ştiu că Tu 

eşti în control.” 

 

" Ştiu că Tu poţi totul şi că nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale" (Iov 42:2) 

 

 

 

Concluzie: 

 

 

  Dacă am trece dincolo de a spune “mulţumesc” din când în când şi ne-am cultiva un stil de 

viaţă în care să apreciem bunătatea lui Dumnezeu în fiecare zi, în ciuda împrejurărilor prin care 

trecem, am observa că adevărata recunoştinţă nu este un ingredient secundar în viaţa unui creştin, ci 

este un mod de viaţă, iar atunci când ne confruntăm cu situaţii care nu corespund dorinţelor noastre, 

sau  mai rău, care nici pe departe nu seamănă cu lucrul de care credem că avem nevoie, ar trebui şi 

ar fi frumos din partea noastră dacă am răspunde acestor circumstanţe închinându-ne lui Dumnezeu. 

 

Bunicii noştri obişnuiau să spună: “Din ce ai, poţi să-ţi faci rai!” Totul se rezumă la a şti să fii 

mulţumitor, iar mulţumirea vine când înţelegem că ceea ce ne dă Dumnezeu este mai bun pentru noi 

decât ceea ce ne dorim noi.    

“Mulţumirea de sine îi face bogaţi pe cei săraci, nemulţumirea îi face săraci pe cei bogaţi”spunea 

Benjamin Franklin. 

  

 

Mulţumirea este rezultatul unei inimi care se sprijină pe Dumnezeu, este sufletul ce se bucură de 

pacea şi binecuvântările lui Dumnezeu, este acea bucurie care izvorăşte din privirea oricărui lucru 

mărunt şi primit ca dar nepreţuit de la Dumnezeu. 

 

 

 
     

 

 

 

 

 



  
 

 

  

 

 

 

 

 


