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Ro�cova Vesela. Despre „bun�-stare”, Proverbe 3:1-10 

 
Aeroportul Otopeni,  

28 ianuarie 2004,  
La împlinirea vîrstei de 33 de ani,  

dup� ascultarea sorcovelor tîrzii  
de dup� Sf. Vasile 

 

Sorcova vesela?! O lume “dus� cu sorcova”, o lume 
cosmetizat�, nu frumoas�. 

 
„Sorcova, vesela, 
S� tr�i�i, s� înflori�i, 
Ca merii, ca perii, 
În mijlocul verii...” 

 

Cred c� a�i auzit aceste versuri cu pu�ine s�pt�mîni în 
urm�. În esen�� e vorba de o list� cu ur�ri, în diferite versiuni 
regionale, toate îns� sunt varia�ii pe acelea�i teme: s�n�tate, 
fericire, bun�stare, bel�ug, siguran��, confort. Este înc� început 
de an �i nu este înc� tîrziu a ne sorcovi. Alegerea sorcovei îns�, 
nu este deloc u�oar�. Una dintre op�iuni este s� ne sorcovim cu 
sorcovele unei lumi „duse cu sorcova”, o lume din ce în ce mai 
trist� �i mai nebun�. Ce este vesel? Veselia nebunului, nu 
bucuria în�eleptului; o veselie reflex�, plin� de chicoteli �i 
grimase for�ate, f�r� bucuria autentic� a vie�ii curate �i simple. 
Ne lipse�te chiar �i bucuria simpl�, nu necesar cre�tin�, ca cea 
din cîntecul lui Louis Armstrong „What a Wonderful World!”.  

Anul acesta a fost sorcovit un popor foarte trist. Un post 
de televiziune ne informa în zilele trecute c� peste trei milioane 
de români sufer� de depresie, c� în zece ani de acum, principala 
cauz� a mortalit��ii nu vor fi bolile virale, ci bolile de ordin 
psihic. În urm�toarea decad�, a patra persoan� dintre noi va fi 
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un om cu probleme psihice. Rata sinuciderilor este mai mare în 
Elve�ia, o �ar� foarte bogat�, ceea ce ne arat� cel pu�in un lucru: 
s�r�cia nu este cauza sinuciderii.  

Vom numi lumea în care tr�im, lumea care probeaz� c�i 
alternative la c�ile vechi, nu neap�rat la c�ile biblice, o lume 
“dus� cu sorcova”. O asemenea lume (cultur�, societate) ne 
propune mai mult decît o simpl� perspectiv� sau în�elegere a 
fericirii, ci FERICIREA îns��i. Ceea ce ni se ofer� este o 
fericire ce poate fi în�eleas� pe cîteva axe ce definesc via�a 
noastr� privat� �i cea public�, un tip de confort care atinge aria 
cunoa�terii, rela�iilor, habitatului, propriet��ilor �i priorit��ilor; 
e vorba de un fel de „bine”, nu vag, ideologic definit, ci din ce 
în ce mai concret, dup� criterii care s� ne m�sur�m între noi �i 
s� ne cuantific�m binele.  

Aceast� a�a-zis� „fericire” este descompus� în mici 
„fericiri” care pot fi m�surate, cînt�rite �i împ�r�ite dup� 
m�surile meschine ale acestui veac. A�adar, e�ti încurajat s�-�i 
dore�ti informa�ii care s� te fac� fericit – într-un registru care 
se întinde de la horoscop pîn� la �tiri –, rela�ii care te vor face 
fericit – într-un evantai care pleac� de la întîlnirea ocazional� 
aproape de flirt spre rubrica cu matrimoniale –, atitudini 
pozitive – de la yoga la literatura motiva�ional� scris� de tot 
felul de psihologi cu celebritate de cartier –, ac�iuni care s� 
duc� la fericire profesional� sau domestic�, bunuri menite s� 
te fericeasc� – mari �i mici, ieftine �i scumpe.  

Tr�im într-o lume care nu �tie pe ce lume se afl�, dar care 
vrea s� ne orienteze pe un p�mînt pe care pretinde c� îl de�ine. 
Tr�im într-un veac care �i-a pierdut dimensiunea veciei. Într-un 
kosmos43 preocupat mai mult de cosmetic�, nu de ordine, într-o 
lume care este înfrumuse�at�, pudrat� �i frumos împachetat� de 
media, dar din care lipse�te acut frumuse�ea descoperit� la 
prima mîn�. Cum altfel este o lume pe care copiii no�tri o mai 

                                                 
43 Etimologia cuvîntului este legat� de ideea de „ordine”, cuvîntul are dou� 

semnifica�ii, lumea creat� �i „omenitate” 
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descoper� frumoas� doar la Discovery Channel, unde, de altfel, 
lumea mediat� de televizor li se prezint� ca fiind preferabil� 
celei în care copiii no�tri pun singuri mîna pe semin�e �i flori?  

Poate este momentul s� afl�m pe ce fel de p�mînt trebuie 
s� ne punem picioarele, �i anume pe p�mîntul Celui ce l-a 
creat. Este momentul s� ne d�m seama care ne sunt izvoarele, 
c�ci „El ne-a f�cut �i ai Lui suntem”, �i, probabil, este timpul 
pentru o redefinire din punct de vedere biblic a ideii de fericire.  

�i anul trecut a fost un an în care, ca toat� lumea, am 
a�teptat �i ne-am dorit: u�i deschise �i probleme rezolvate, 
bel�ug material, realiz�ri profesionale �i mult�, mult� s�n�tate 
– dorin�e �i a�tept�ri legitime. Am fi ipocri�i s� nu recunoa�tem 
c� ne dorim cu to�ii aceste lucruri �i nu e deloc condamnabil �i 
nespiritual s� ne gîndim la bani �i la bunuri, la propriet��i �i 
s�n�tate.  

�i cuvintele Scripturii sunt destul de aproape de felul în 
care sun� sorcovele noastre de fiecare început de an: zile �i ani 
lungi în mult� pace, minte s�n�toas� �i trecere înaintea lui 
Dumnezeu �i înaintea oamenilor, c�i �i c�r�ri netezite, s�n�tate 
în trup, r�corire a oaselor, grînare pline de bel�ug, teascuri 
gemînde. 

 
Fiule, nu uita înv���turile mele,  
�i p�streaz� în inima ta sfaturile mele! 
C�ci ele î�i vor lungi zilele �i anii vie�ii tale,  
�i-�i vor aduce mult� pace. 
 
S� nu te p�r�seasc� bun�tatea �i credincio�ia:  
leag�-�i-le la gît, scrie-le pe t�bli�a inimii tale. 
�i astfel vei c�p�ta trecere �i minte s�n�toas�,  
înaintea lui Dumnezeu �i înaintea oamenilor. 
 
Încrede-te în Domnul din toat� inima ta,  
�i nu te bizui pe în�elepciunea ta! 
Recunoa�te-L în toate c�ile tale,  
�i El î�i va netezi c�r�rile. 
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Nu te socoti singur în�elept;  
teme-te de Domnul, �i abate-te de la r�u! 
Aceasta va aduce s�n�tate trupului t�u,  
�i r�corire oaselor tale. 
 
Cinste�te pe Domnul cu averile tale,  
�i cu cele dintîi roade din tot venitul t�u: 
c�ci atunci grînarele î�i vor fi pline de bel�ug,  
�i teascurile tale vor geme de must. 

 

Fericirea nu st� în contracte, în în�elegeri, ci într-o 
rela�ie 

 
Un lucru important ne scap� îns�. Sorcovele noastre sunt 

o list� de ur�ri, în timp ce promisiunile Bibliei sunt în termenii 
unei rela�ii. Promisiunile sunt condi�ionate nu de prevederi 
contractuale, ci de legea spa�iului rela�ional. Rela�ia dintre tat� 
�i fiu, rela�ia dintre El �i noi, dintre El �i lume, dintre noi �i 
lumea locuit� sau neînsufle�it�. Rela�iile acestea sunt prev�zute 
în textul pe care l-am uitat. Rela�ia cu lumea t�cut�, a 
lucrurilor, este una care trece prin lucruri pentru a se opri tot 
spre Cel care a f�cut lumea cu tot ce este pe ea. Cinste�te-L pe 
El, Nev�zutul, cu lucrul v�zut, cinste�te pe El care te �ine, cu 
lucrurile pe care oricum nu le po�i de�ine. Nu po�i de-�ine 
neprev�zutul – încrede-te în El! Nu po�i p�stra respectul 
celorlal�i prin fa�a c�rora treci. Nu po�i controla via�a din tine, 
s�n�tatea, trupul. Rela�ia cu acestea se opre�te, converge în 
rela�ia suprem� cu El, Cel care �ine via�a, s�n�tatea, casa, masa, 
trupul, roadele �i toate celelalte. 

Mai trebuie s� ne amintim un lucru, �i anume faptul c�, 
din perspectiva de sus, ordinea �i bun�starea, cel mai mare bine 
nu sunt neap�rat legate de plin�tate, bel�ug �i s�n�tate în felul 
în care noi le în�elegem. „Pe de alt� parte”: dac� privim 
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lucrurile de pe alt� parte a istoriei, a ve�niciei, putem descoperi 
o gîndire alternativ�: „�tim c� toate lucrurile lucreaz� spre 
binele celor care iubesc pe Dumnezeu”. 

Textul din Proverbe 3:1-10 acoper�, prin promisiunile de 
acolo, domeniile importante peste care lumea “dus� cu 
sorcova” din jurul nostru caut� s� se înst�pîneasc�, pentru a ni 
le vinde la bucat�, cu promisiunea c� vom avea parte de fericiri 
minore. Lumea aceea ne promite c�, dac� vom de�ine 
domeniile acestea în felul în care toat� lumea cum-se-cade le 
st�pîne�te, vom fi mul�umi�i �i s�n�to�i, respectabili �i 
confortabili. Din tortul mare al vie�ii lumea ne serve�te 
firmiturile.   

 

Firimituri �i felii de via�� 

 
Via�a noastr� domestic� �i social� poate fi t�iat� în cîteva 

felii-domenii în care influen�a lumii poate fi judecat�, analizat�, 
apoi refuzat� �i exorcizat�: 

 
Informa�iile,  
Rela�iile,  
Atitudinile,  
Ac�iunile,  
Propriet��ile. 
 
Proverbele, de la începutul capitolului trei, acoper� aceste 

domenii de via��. Pentru fiecare domeniu se aloc� o strof� în 
perfect paralelism: fiecare dintre condi�ii, exprimate în dou� 
versuri; iar cu promisiunile vin alte dou� versuri. Avem deci o 
structur� poetic� echilibrat�, rotund�, frumoas�, ca tortul din 
care Dumnezeu vrea s� ne înfrupt�m ca �i fii, nu s� strîngem 
firimiturile ca robi. 
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IN-FORMA�IA: informare sau formare, activitate sau 
via��.  

 
„�i la sfîr�it...  

nu conteaz� cî�i ani ai avut în via��,  
ci cît� via�� ai avut în ani”  

 Abraham Lincoln 
 

„Tot ceea ce avem de decis este  
ce facem cu timpul care ne-a fost dat” 

Gandalf c�tre Frodo 
 
Unul dintre mentorii mei a avut dreptate cînd mi-a spus 

c� dup� treizeci de ani, timpul va curge altfel. Mai repede. �i 
aceasta nu mi se întîmpl� doar mie. Observ c�, de cî�iva ani 
încoace, avem tot mai mult� tehnologie care ne ajut� s� 
economisim mai mult timp, pe care mai apoi îl risipim. Avem 
aparate care ne ajut� s� avem mai mult� activitate, nu neap�rat 
mai mult� via��.  

Un prieten mi-a r�spuns odat� la banal� întrebare „ce mai 
faci” astfel: „Func�ionez”. Genera�ia mea este o genera�ie care 
„func�ioneaz�”, care alearg� mult, dar f�r� �inte precise; o 
genera�ie care este tot timpul ocupat�, dar f�r� treab�; cu multe 
realiz�ri, dar pu�ine împliniri; cu multe propriet��i, dar cu 
pu�ine bunuri; o genera�ie care a r�mas nu cu o lucrare, ci cu 
lucruri, care, în loc s� ne elibereze �i s� ne u�ureze via�a, ne 
ocup� vremea. 

În lumea “dus� cu sorcova” ai impresia c� ai zile mai 
eficiente dac� reu�e�ti s� înghesui mai multe în ele, dac� alergi 
mai mult, dac� ai o ma�in� mai rapid�, aparate mai 
performante, aspiratoare de capacitate mai mare, ma�in� de 
sp�lat, ma�in� de uscat, dac� m�nînci mai repede (în fast-food), 
dac� tr�ie�ti mai intens, dac� bei ness în loc de cafea, dac� 
produci mai mult în timp mai scurt. Am economisit timpul 
cheltuit pe sp�latul cu mîna prin cump�rarea unei ma�ini de 
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sp�lat, dar restul de timp r�mas l-am cheltuit pe tot felul de alte 
aparate care se introduc în priz�. Producem materiale 
intelectuale nu neap�rat de o calitate mai bun� decît genera�iile 
care scriau cu pana la lumina lumîn�rii. Aceasta se vede cel 
mai bine în �tiin�ele umaniste. Cu internet, cu telefoane �i 
email, producem tratate despre clasici mai pu�in consistente �i 
informate decît cele de la sfîr�itul secolului trecut. Augustin a 
scris peste patru milioane de cuvinte; o oper� care cu greu se 
mai cite�te ast�zi. 

Tr�im mai pu�in �i mai prost decît bunicii no�tri care, 
aparent, tr�iau într-un ritm mai pu�in intens, dar care aveau mai 
mult timp. Murim mai repede, fiind mai pu�in munci�i. Ne 
îmboln�vim mai des decît genera�iile închisorilor, de�i suntem 
mai vitaminiza�i. Tr�im mai repede, nu neap�rat mai bine. �tim 
mai multe, nu mai mult. Genera�ia mea este genera�ia pe care o 
po�i paraliza dac� o sco�i din priz�. Vedem minun��ii, dar ne 
lipsesc cuvintele pentru a descrie frumuse�ea unei flori �i am 
uitat cum s� prindem fluturi. Copiii no�tri nu �tiu cum arat� 
porumbul �i cred c� �opîrla mu�c�. Suntem o genera�ie 
ignorant� în tot mai multe domenii ale vie�ii, o genera�ie mai 
gr�bit�, mai bolnav�, cu vie�i mai goale �i mai scurte, o 
genera�ie care devine ultraperformant� în acela�i domeniu, o 
genera�ie care vorbe�te o limb� mai s�rac� �i mai comun�: 
limba sms-urilor �i a chat-ului44, plin� de prescurt�ri �i cli�ee.  

Scriptura nu ne d� de în�eles c� Dumnezeu ne d�ruie�te 
mai multe zile, ci c� El ne poate lungi anii �i zilele. În 
Scriptur� afl�m c� 45 de ani pot fi mai inten�i decît 80 petrecu�i 

                                                 
44 Fac referire la un fenomen îngrijor�tor despre care vom scrie alt� dat�: 

dispari�ia diversit��ii specializ�rilor, unificarea direc�iilor profesionale pe 
care noile genera�ii le urmeaz�. Pentru o vreme vor cu to�ii s� fie medici. 
Pentru alt� vreme, cu to�ii se fac avoca�i. Pasiunile nu mai sunt 
diversificate. Filateli�tii, fotografii au disp�rut, f�cînd loc unei mase mari de 
fani ai muzicii �i filmelor de pe DVD-uri. Tipul de societate care se creeaz� 
este una a celor care vom împ�rt��i o palet� din ce în ce mai restrîns� de 
profesii, pasiuni �i hobby-uri.  
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neîn�elept, dac�, în loc s� st�m, petrecem cu sfaturile �i 
înv���turile restul de timp pe care îl economisim cu ma�ina de 
sp�lat. Textul ne spune c�, dac� ne punem în minte 
în�elepciunea, zilele ni se vor lungi, nu înmul�i. Cum? Poate 
pentru c� vom �ti s� le tr�im mai în�elept. Poate pentru c� în 
momentul în care lumea ne spune c� lucrurile merg bine, noi 
�tim c� trebuie s� r�scump�r�m vremea, c�ci zilele sunt rele. 
Am putea în�elege din acest text c� putem tr�i nu numai intens, 
ci �i mult mai dens. Condi�ia despre care vorbe�te poten�ialul 
tat� din acest text este alegerea informa�iile care formeaz�. 

Pofta noastr� imens� de informa�ii poate fi satisf�cut� 
dac� permitem în casele noastre doar acele informa�ii care 
formeaz� caractere: înv���turile Bibliei, cuget�rile înainta�ilor, 
biografiile marilor personalit��i, marile c�r�i ale lumii. Am 
decis s� t�iem cablul. Am reu�it, dar nu am putut renun�a la 
�tiri. Am observat îns� c� �tirile TV de pe oricare canal nu 
ofer� satisfac�ia inform�rii. Ele satisfac curiozitatea, nu dorin�a 
de cunoa�tere, nu con�in informa�ii vitale pentru supravie�uire. 
�tirile radio de circa 10 minute ne ofer� informa�iile necesare 
s� nu ne aventur�m în nordul Moldovei cu ma�ina dac� a nins 
abundent, �i s� nu mînc�m carne de pui din Thailanda în 
aceast� perioad�. Dar m-am nec�jit amar zilele trecute, pentru 
c� o or� din via�a mea se risipe�te doar pentru c� reporterii TV 
m� informeaz� asupra oric�rui tractor c�zut în Dîmbovi�a sau 
c� vreo gospodin� �i-a închis pisica turbat� în balcon �i c� 
pompierii, ce nebunie, au fost chema�i s� o salveze de felin�. 
Am devenit mai acru �i mai îngrijorat, fiindc� aceste informa�ii 
nu adaug� valoare vie�ii mele, universului meu intelectual �i 
spiritual, ci numai firimituri din vie�ile altora. Îmi ajunge. 
Vreau informa�ia care formeaz�, care transform�. Copiii înva�� 
mai multe din istoria întîlnirilor lui Moise, Avram �i Iosif cu 
Dumnezeu decît din �tirile TV împachetate într-o groaz� de 
imagini care r�mîn ca toxine rezidente în memoria unei noi 
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genera�ii a prizei �i a cablului, genera�ie care se dep�rteaz� tot 
mai mult de cartea tip�rit� preferînd textul HTML. 

Dac� r�mînem la textul nostru se poate observa c� scena 
se petrece între un tat� �i un fiu. Informa�ia care formeaz� se 
transfer� într-un proces de ucenicie fa�� c�tre fa��, dinspre tat� 
spre fiu – o întîlnire nemediat�. Am observat c� în urma acestei 
încerc�ri, fiul nostru nu a stat doar lini�tit, ceea ce rar se 
întîmpl�, ci a c�p�tat mai mult� pace. 

 
„Fiule, nu uita înv���turile mele,  
�i p�streaz� în inima ta sfaturile mele!” 
 
Timpul cî�tigat este pentru a pune „înv���turi �i sfaturi” 

în mintea copiilor. O formare duhovniceasc�, nu o informare 
mai bun�, va face vie�ile noastre fragile mai eficiente. O via�� 
cu zile mai lungi, mai dense, nu cu zile mai multe, ne va da mai 
mult� pace mental� �i fizic�. Dac� alegem informa�ia care 
formeaz�, timpul nu ne mai trece, ci noi îl petrecem mai 
în�elept. Dumnezeu ne poate întinde anii, zilele �i secundele, 
dac� alegem informa�ia care formeaz�, pentru c� vom �ti s� ne 
folosim mai bine timpul. Dac� nu putem îndesi zilele vie�ii 
noastre, putem îndesa mai mult� via�� în zile pu�ine. „În cele 
din urm�, conteaz� cît� via�� avem în ani, nu cî�i ani avem în 
via��”.  

 



 106 

RELA�IILE – respectul �i iubirea, organizarea �i 
ordonarea, contacte �i contracte 

 
„A zîmbi c�tre aproapele t�u  

este mai important  
decît s� îl tratezi cu b�utur�” 

Johanan ben Nappaha,  
Talmud: Ketubot  

 
Lumea “dus� cu sorcova” î�i spune c� rela�iile, 

aranjamentele, ma�ina, casa, îmbr�c�mintea, fa�adele de toate 
felurile î�i vor asigura trecerea înaintea oamenilor, respectul. 
Fa�a lui Dumnezeu poate s� înceteze a mai fi privit�. Tr�im 
într-o lume care ne judec� în func�ie de ma�inile din care ie�im 
�i de casele în care intr�m, în func�ie de setul de c�r�i de vizit� 
strînse �i de numerele „importante” din memoria celularului 
nostru. Profesiile „nobile” au dec�zut. Aprecierea �i respectul 
în func�ie de �coal� �i competen�� sunt de domeniul trecutului. 
Ideea de domn respectabil, de doamn� respectabil� a devenit 
mai curînd legat� de puterea politic� �i financiar� decît de 
realiz�rile profesionale. Într-o �ar� în care Gigi Becali se 
gînde�te s� intre în politic� în vreme ce profesorii de limba 
român� mor de foame rela�iile se definesc dup� alte criterii fa�� 
de acum 15-20 de ani. 

Definirea ta în func�ie de lucruri te va arunca într-o 
puternic� criz� de identitate atunci cînd lucrurile în care te-ai 
ancorat se stric�, iar rela�iile pe care le-ai �esut se rup. Exist� 
persoane care pot intra în depresie dac� la noua ma�in�, foarte 
scump�, se aprinde o lumin� de avarie pentru care nu exist� 
nici un fel de explica�ie. Sunt unii care pot face crize serioase 
cînd se stric� noul cuptor cu microunde pentru c� �i-au legat 
via�a de lucruri. R�mînem cu întrebarea foarte dificil�: Cine 
suntem? Ceea ce se proiecteaz� în afara noastr� sau ceea ce 
eman�m dinl�untru? Suntem ceea ce �tim c� suntem sau ceea 
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ce oamenii cred. Suntem ceea ce Dumnezeu spune c� suntem, 
adic� un vîn�tori de vînt – „totul este goan� dup� vînt”. 

 
„S� nu te p�r�seasc� bun�tatea �i credincio�ia:  
leag�-�i-le la gît, scrie-le pe t�bli�a inimii tale” 
 
Scriptura, împotriva curentului lumii, ne garanteaz� 

respectul �i mintea s�n�toas� nu în func�ie de rela�ie �i confort, 
ci în func�ie de bun�tate �i credincio�ie; acea bun�tate cultivat� 
prin dragoste fa�� de ei, de ceilal�i semeni;  acea credincio�ie 
cultivat� prin disciplin� fa�� de El. Este greu s� fii bun. Este o 
lupt�. Bun�tatea nu ne este natural� tuturor. Suntem c�zu�i. 
Bun�tatea trebuie cultivat�, la fel ca �i disciplina �i organizarea 
personal�. Este greu s� fii credincios, ordonat �i disciplinat. 
Este o alt� lupt�. 

Bun�tatea î�i aduce �i respectul oamenilor, mai mult, 
dragostea lor. Nu am prefera oare s� fim iubi�i pentru ceea ce 
suntem decît s� fim respecta�i pentru propriet��i �i putere? Nu 
ne-am îmbog��i mai mult dac� i-am c�uta pe oamenii buni, nu 
pe cei care au devenit respectabili datorit� lucrurilor �i 
puternici doar pentru o vreme? 

Bun�tatea î�i asigur� trecerea înaintea oamenilor. 
Credincio�ia î�i d�ruie�te trecere înaintea lui Dumnezeu. 
Bun�tatea �i credincio�ia trebuie legate la mîini, la picioare, la 
gît �i scrise pe inim�, pentru c� se pot pierde. Aceasta este doar 
o fa�� a acestei metafore, fiindc� a doua ne spune: bun�tatea �i 
credincio�ia s� î�i fie podoaba �i frumuse�ea care îi cucere�te pe 
ceilal�i. S� le legi ca podoab�, dar s� le legi ca s� nu te 
p�r�seasc� bun�tatea, amabilitatea, entuziasmul �i credincio�ia, 
pentru c�, dac� le pierdem, devenim mai acri �i mai pu�in 
înfl�c�ra�i, mai pu�in dispu�i la zîmbet �i mai pu�in dornici de 
planificare �i visare. 

Bun�tatea �i credincio�ia, odat� p�strate, pot crea ordine 
în lumea dinl�untru �i în lumea dinafara noastr�, c�ci lumea 
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care conteaz� nu este cea a bunurilor posedate, ci cea a 
rela�iilor p�strate. Marilor oameni ai credin�ei, marilor eroi ai 
Bibliei le-a fost d�ruit� lumea din afara lor, dup� ce �i-au 
cucerit lumea din�untrul lor. Moise �i Avram, Iosif �i Daniel au 
cucerit �i îngenunchiat teritorii �i bunuri, au dobîndit rela�ii �i 
au c�p�tat respect dup� ce au devenit mai blînzi, mai fideli, mai 
umili, mai disciplina�i, mai înfrîna�i; în dou� cuvinte: mai buni, 
mai credincio�i. 

Lucrurile nef�cute te omoar�. Amîn�rile, lucrurile 
neterminate frustreaz� �i obosesc. Majoritatea dintre noi am 
sim�it acel cui în stomac pe care îl sim�im cînd ne amintim de 
sarcinile neîndeplinite. Lipsa de disciplin� în rela�iilor �i în 
vie�uire, lipsa de bun�tate �i de credincio�ie ne lipsesc de pace. 
Avem tot mai multe contracte care încep s� ne învîrto�eze via�a 
�i inima, s� ne împietreasc�, �i tot mai pu�ine contacte, rela�ii 
cu cei din jur. Dar disciplina în lucrurile mici, reflexele în 
detaliile tr�irii d�ruiesc stabilitate �i ritm vie�ii de familie, iar 
acest ritm ne d� lini�te �i pace mental� nou� �i copiilor no�tri. 
Asta înseamn� s� fii credincios în lucrurile mici. Dac� ne 
apuc�m s� citim Scriptura într-un an �i nu suntem credincio�i 
în a duce acest lucru la bun sfîr�it, vom crea r�ni în caracterul 
celor din casa noastr�, r�ni care pot r�mîne peste ani �i care, 
mai tîrziu, se vor transfera în via�a lor. 

Dorim s� ne organiz�m mai bine agendele �i plannere-le, 
dar, dac� nu ne m�sur�m orele prin lucrurile mici care sunt 
importante �i care sunt parte din disciplina noastr� spiritual� 
(citirea, medita�ia, rug�ciunea, munca autentic� la serviciu, 
sarcinile de munc� îndeplinite la timp, slujirea în familie), 
sistemele electronice de calcul pentru timp nu ne sunt de ajutor. 
Organizarea mai bun� nu d� mai mult� pace, ci ne umple de 
mai mult� activitate. Ordonarea, care are de-a face cu 
priorit��ile vie�ii, ne poate aduce atît lini�te în c�mine, cît �i 
pace l�untric�, pentru c� ordonarea are de-a face cu ordinea 
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priorit��ilor, cu separarea lucrurilor �i actelor importante de 
cele mai pu�in importante. 

Ne m�sur�m ceasurile cu ceasul �i pierdem orele. Pe 
ornicul lui Dumnezeu r�mîn acele ore pe care le-am petrecut în 
lucrurile pentru care am fost crea�i s� facem umbr� p�mîntului, 
pentru lucrurile ordonate de El �i dup� rînduiala Lui. F�r� a fi 
mai pu�in organiza�i, în defavoarea tr�irii în istorie, atunci cînd 
ne cere s� ne schimb�m proiectele pentru a cî�tiga orele, s� ne 
m�sur�m timpul cu ceas-ornicul, cu ceasul program�rii �i 
ordon�rii fiec�rei activit��i planificate. Între timpul nostru �i 
ve�nicia lui Dumnezeu, între chronos-ul m�surat cu ceasul �i 
kairos-ul m�surat cu ornicul, între organizare �i ordine, va 
trebui s� facem un compromis: s� tr�im în ordinea lui 
Dumnezeu cuantificat� în organizarea noastr�, nu în planurile 
pe care a�tept�m s� ni le adopte El. Ceasuri �i orologii nu ne 
vor fi de folos dac� nu ne a�ez�m via�a dup� persoane, nu dup� 
proiecte, dup� cei din familie, nu dup� cei din afar�. Isus a stat 
de vorb� ore întregi cu oameni, �i nu s-a îngrijorat decît de un 
singur ceas, de ceasul sacrificiului – marele proiect pe care a 
venit s� îl des�vîr�easc� tot pentru oameni.  

Nu o via�� mai respectabil� �i mai plin� de bun�stare ne 
va aduce mai mult respect din partea semenilor, ci o atitudine 
de bun�tate �i dragoste. Nu o via�� de disciplin� �i organizare 
mai mare – mai multe ceasuri în zi –, ci prin consecven�� �i 
ordonare dup� priorit��i drept a�ezate dup� rînduiala Scripturii, 
prin reîntoarcerea la cele simple. Acestea ne vor da s�n�tate 
mental� nou� �i copiilor no�tri. 
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ATITUDINILE – Încredere �i credin��, în�elepciune �i 
inteligen��, cunoa�tere �i recunoa�tere. 

 
„S-o faci sau s� n-o faci,  

aceasta-i încercarea”  
Yoda, Imperiul Contraatac� 

 
„Nebunia este definit� prin faptul  

c� faci acelea�i lucruri, în acela�i fel 
 �i a�tep�i rezultate diferite” 

Friedrich Nietzche  
 
Lumea “dus� cu sorcova” vrea s� lucreze la imaginea ta 

de sine. Just do it!45, f�-o! Ai încredere în tine! Po�i s� faci 
orice! Ai voie s� faci orice! Lumea genera�iei mele este lumea 
în care constrîngerea min�ii, disciplinarea trupului nu mai sunt 
valori la mod�. Genera�ia mea ia pastile ca s� fac� mu�chi în 
loc „s� trag� de fiare” la sal�. Lumea noastr� nu mai cunoa�te 
înfrînarea. S� faci sau s� nu faci? – o dilem� care nu mai sfî�ie 
prea multe min�i. 

 Ce ai scris pe oglinda aburit� din baie? Ce gînde�ti cînd 
te razi diminea�a? C� tipul simpatic �i de�tept din oglind� este 
singura persoan� demn� de încredere �i respect pe care o 
cuno�ti? Manuale, psihologi, yoga, autosugestia nu ajut�, a�a 
cum lecitina nu te face mai de�tept. Scriptura ne spune s� ne 
încredem în El, f�r� a ne anula inteligen�a, în m�sura în care 
aceasta exist�. �i dac� nu exist� sau este limitat�, nu-i a�a c� nu 
avem alt� �ans�? Inteligen�a nu se poate dezvolta, cump�ra, dar 
în�elepciunea Sa poate fi d�ruit� „cu mîn� larg� �i f�r� 
mustrare”. 

Nu te încrede în tine, nu te încrede nici în al�ii. „Încrede-
te în Domnul” – nu te bizui pe inteligen�a ta. În�elepciunea ta 

                                                 
45 Celebru slogan publicitar al comaniei Nike, produc�toare de articole 

sportive. 
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este curat� prostie. Ai de ales între a urma solu�iile �i ac�iunile 
tale gr�bite �i c�ile Sale, solu�iile Sale. F� un test acest an. 
Las�-L s� intervin� în via�a ta. Cum s� Îi po�i recunoa�te Mîna, 
dac� tu �i-ai b�gat abuziv mîinile în mecanismele care-�i mi�c� 
via�a? Dac� ai apelat la pile �i rela�ii, la aranjamente, nu po�i 
recunoa�te decît mîinile pilelor �i ale rela�iilor, dar nu pe El. 
Dar vei tr�i dilema ucenicului lui Yoda: „S� o faci sau s� n-o 
faci? Aceasta-i încercarea...” Aventureaz�-te �i las�-L s� 
lucreze! Mizeaz� pe El �i atunci Îl vei putea recunoa�te 
intervenind în via�a ta, deschizîndu-�i u�ile, netezindu-�i 
c�r�rile. Nu te baza pe ceea ce se bazeaz� lumea “dus� cu 
sorcova”. Înr�d�cineaz�-�i via�a în Domnul �i încrede-te în 
ac�iunile Sale, f�r� a paraliza din punct de vedere social. 

 
 „Recunoa�te-L în toate c�ile tale,  
�i El î�i va netezi c�r�rile.” 
 
Astfel devenim noi nu doar în�elep�i, „de�tep�i �i f�r� 

fric�”, cum spune „Mitic�” în spiritul lui Caragiale, ci în�elep�i. 
Lumea caragialesc� este o lume a descurc�re�ilor, a micilor 
p�c�litori care sfîr�esc prin a deveni bufonii acestei lumi. 
Lumea se uit� la ei, dar nu-i iube�te �i respect�. Sunt doar ni�te 
mici p�c�lici. Lumea în care Dumnezeu vrea s� se aventureze 
cu noi este lumea u�ilor deschise de El spre o aventur� a 
credin�ei. El vrea s� ne netezeasc� c�r�rile prin încredere. 
Începe altfel cu El anul acesta. Dac� faci lucrurile la fel ca în 
anul trecut, ca în anii trecu�i, nu-i o nebunie s� a�tep�i ca anul 
acesta s� fie altfel? 

Nu po�i recunoa�te ce nu ai cunoscut mai întîi. Încearc� 
s� îl cuno�ti pe El. Aceasta î�i va rezolva �i problema 
cunoa�terii de sine. C�ci în El suntem cunoscu�i. Dac� El ne-a 
f�cut �i ai lui suntem, atunci cel mai bun loc în care ne putem 
redefini este locul din fa�a Lui. Moise s-a întîlnit cu Domnul �i 
s-a cunoscut pe el (adic� i s-a v�zut pe fa��) �i s-a cunoscut pe 
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el (adic� pe sine însu�i; a v�zut cum este el cu adev�rat). 
Avraam, dup� fiecare experien�� cu Domnul, afla mai multe 
despre stilul lui Dumnezeu de lucru �i despre el însu�i. David s-
a cunoscut în ochii Domnului. Vrem s� c�p�t�m trecere 
înaintea Domnului f�r� s� ne obi�nuim s� trecem pe dinaintea 
Lui. Moise a c�p�tat trecere înaintea Lui pentru c� a stat 
înaintea Lui pîn� i s-a luminat fa�a. Avraam �i Enoh au c�p�tat 
trecere pentru c� au petrecut cu Domnul, la fel �i David sau 
Daniel.  

Cunoa�te-L pe Domnul ca s� îl po�i RE-CUNOA�TE 
cînd î�i vorbe�te sau cînd lucreaz� în via�a ta! Cunoa�te-L pe El 
ca s� te po�i cunoa�te pe tine! Petrece timp cu El! Înva��-I din 
Scripturi modul de a fi, modul de a lucra cu oamenii, ca s� po�i 
abandona modul t�u de reac�ie la via�� �i s� reac�ionezi în felul 
în care El ar dori s� ac�ionezi. 

 

AC�IUNILE – team� sau fric�, bine �i bun 

 
„Experien�� nu însemn�  

ce i se întîmpl� unui om,  
ci ceea ce un om face  

cu ceea ce i se întîmpl�” 
Aldous Huxley 

 
„Niciodat� s� nu faci vreun lucru  

pe care �i-ar fi fric� s� îl faci 
în ultima or� a vie�ii tale” 

Jonathan Edwards 
 
Lumea “dus� cu sorcova” î�i spune c� e�ti singur. 

Adapteaz�-te, lupt� este legea lui Darwin. Fii r�u! Nu te teme 
de nimic! R�zbe�te! Dac� alegi s� supra-vie�uie�ti dup� legea 
celui mai tare, probabil c� vei în-frînge, dar nu vei putea birui. 
Te vei frînge tu �i îi vei frînge �i pe al�ii. Po�i c�lca pe cadavre 
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pentru a te �ine la suprafa��. Experien�ele de pe diferitele 
cîmpuri de b�t�lie ne fac mai duri, mai acri, în loc s� ne fac� 
mai în�elep�i �i cu mai mult� experien��; nu ne fac mai buni, 
mai în-dur�tori, în sensul lui Noica – capabili s� îndur�m mai 
multe, s� rezist�m la mai multe, dar �i capabili s� fim mai 
îndur�tori cu al�ii. În micile b�t�lii pe care le avem de purtat, 
alegem de cele mai multe ori s� ne r�zbun�m, în loc s� ne în-
bun�m.  

În lumea “dus� cu sorcova”, toat� lumea se teme de toat� 
lumea. Scriptura ne spune s� ne temem doar de Dumnezeu, nu 
s� ne fie fric� de El. Trebuie s� fim „de�tep�i �i f�r� fric�”. 
Teme-te de El în tot ce faci �i f� totul �tiind c� El vegheaz� 
asupra ta. 

Nu ajunge s� fii bun �i cumsecade. Abate-te de la r�u în 
tot ceea ce faci. Asta poate însemna s� faci bine tot ceea ce 
trebuie s� faci, pentru c� nu ajunge s� fii bun �i atît. F� ca 
pentru Domnul în cele mai mici am�nunte. Dac� e�ti strungar, 
abatere de la r�u înseamn� s� fugi de lucrul prost f�cut. În acest 
context temerea de Domnul �i a face bine ar putea fi o pies� 
bine f�cut�, cel mai bine f�cut�, o m�rturie �i o lumin� fa�� de 
to�i ceilal�i oameni „cumsecade”, care nu fac totu�i lucruri 
„cum se cade” s� fie f�cute.  

Abate-te de la r�ul moral, dar �i de la r�ul de orice fel. 
Abate-te de la a face un lucru de mîntuial�, prost. �i aceasta 
este o abatere de la r�u �i Domnul te va ajuta. F� orice lucru ca 
�i cum în urm�torul moment ai muri. Orice pies�, orice lucrare, 
orice scriere, orice bilet scris c�tre colegii de birou s� fie scrise 
ca �i cum ar fi ultimele tale vorbe, ultimul rînd scris, ultima ta 
glum�, ultimul t�u surîs. S-ar putea s� par� o exagerare, s� 
devii prea serios, dar oare nu la acest fel de r�sturnare a 
u�ur�t��ii lumii de a tr�i suntem noi chema�i?  

Alege calea aceasta de a vie�ui între oameni �i vei r�zbi. 
El va r�z-bate pentru tine. Î�i va da trecere înaintea oamenilor, 
ca lui Iosif care a schimbat faraonii. Î�i va da creativitate �i 
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inteligen�� mai mare decît a competitorilor, ca lui Daniel care a 
schimbat împ�ra�ii. Ambii au r�zbit, iar Domnul a r�z-b�tut. 
Gloria Sa a r�zb�tut peste veacuri �i vr�jma�ii S�i au fost b�tu�i 
�i r�z-b�tu�i. 

Pe lîng� acestea, stai tot timpul sub autoritate, sub 
supraveghere. Nu te socoti singur în�elept. Scriptura ne spune 
c� aceasta î�i va da confort fizic, chiar s�n�tate. Încearc� s� 
ascul�i! Ascult� �i dovede�te-te credincios în lucrurile mici. 
Probeaz� ascultarea. Dac� lumea spune c� este rea cafeaua, c� 
nu î�i mai miroase gura �i picioarele, nu mai faci osteoporoz� 
a�a de repede, de�i nu scrie în Biblie despre asta, atunci 
încearc� s� ascul�i m�car pentru o lun�, apoi o po�i lua de la 
cap�t. L�satul de cafea s-ar putea s� nu î�i r�coreasc� oasele 
(toat� lumea �tie c� „ajut�” osteoporoza) dar chiar dac� nu se 
vor înt�ri oasele, cu siguran�� �i se va înt�ri caracterul. Lucruri 
a�a mici? Ab�ineri a�a m�runte? Da, c�ci a fi credincios în 
lucrurile mici de cele mai multe ori garanteaz� credincio�ia �i 
în lucrurile mari, iar puterea de a te �ine de o decizie în cele 
m�runte va cre�te atunci cînd este nevoie de ea pentru cele 
m�re�e. 

Cînd întreprinzi ceva, cere sfat. Biserica lui Cristos este 
plin� de oameni care î�i pot fi sf�tuitori în procesul cump�r�rii 
unui apartament sau a unei ma�ini; cînd ai probleme de 
s�n�tate; în domeniul educa�iei copiilor. Abate-te de la r�u, de 
la orice se pare r�u, de la orice î�i r�pe�te lini�tea sufleteasc�. 

 
„Aceasta va aduce s�n�tate trupului t�u,  
�i r�corire oaselor tale.” 
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Propriet��ile �i priorit��ile  

 
„Împlinirea nu înseamn�  

s� ai tot ce dore�ti,  
ci s� realizezi  

cît de mult ai deja”
46 

 
 
Lumea “dus� cu sorcova” î�i ofer� o list� întreag� de 

cump�r�turi. Devenim consumatori cu pofte noi. Toat� 
societatea noastr� de consum este orientat� spre a ne crea pofte 
noi. Apar variante noi, modele noi. Ceea ce anul trecut era 
ultimul r�cnet acum este demodat. Avem de-a face cu o curs� 
în care, dac� ai intrat, nu mai ai sc�pare. Un popor s�rac a 
cheltuit enorm în luna decembrie. Apare un fenomen care nu 
poate fi calificat nici bun nici r�u, dar este simptomatic: dispar 
pantofarii; dispar micii reparatori, ceea ce înseamn� c� suntem 
pe drumul consumerismului mult mai mult decît ne-am 
imaginat pîn� acum. Românii au început s� gîndeasc� la fel ca 
occidentalii. Este mai bine s� cumperi un lucru nou decît s� îl 
repari. 

Problema apare atunci cînd a�tep�i s� �i se strice lucrul 
nou cump�rat pentru a tr�i din nou pl�cerea achizi�ion�rii unui 
lucru nou. Este o curs� în care, dac� nu ai disciplin�, po�i 
ajunge s� iei bani de la gura copiilor ca s� schimbi cauciucuri �i 
�terg�toare de parbriz pentru noua ma�in�. Momentul 
cump�r�rii unui lucru este un moment psihologic foarte delicat, 
înc�rcat cu tot felul de semnifica�ii care vin odat� cu noua 
achizi�ie. Cump�rarea unui nou lucru ne afecteaz� 
personalitatea. Devenim mai st�pîni. 

                                                 
46 Contentment is not the fulfillment of what you want, it is the realization of 

how much you already have. 



 116 

Dac� vrei s� de�ii lucruri în pace �i lini�te, las�-te de�inut 
de Dumnezeu. Trebuie s� înv���m cum s� vie�uim între 
sfaturile Scripturii pentru a primi fericirea promisiunilor 
Scripturii. Cinste�te-L pe Domnul cu averile tale înainte de a-�i 
împlini nevoile absolut legitime din lista ta de priorit��i. 
Frustreaz�-te singur. Pune-�i z�bala în gur�. D� zeciuiala mai 
întîi, nu a�tepta s� o dai din ceea ce r�mîne dup� „cheltuielile 
curente”. Pierde întîi ceva înainte de a te l�sa cople�it de 
bel�ugul Domnului. 

 
„C�ci atunci grînarele î�i vor fi pline de bel�ug,  
�i teascurile tale vor geme de must.” 
 
D�-I lui Dumnezeu întîi. Înfrînge-�i reflexul de a lua mai 

întîi pentru tine, de a-�i împlini prima nevoie. Frustreaz�-te 
singur! Lipse�te-te înainte de a deveni frustrat de lipsuri. 
Dumnezeu, dac� nu înmul�e�te, întinde, precum f�ina �i uleiul 
v�duvei. Dumnezeu face via�a, timpul �i banii elastice. Î�i 
întinde anii, î�i întinde zilele. Dac� îi dai pîini �i pe�ti, hr�ne�te 
5000 de oameni. Dac� El poate întinde anii �i zilele, atunci tot 
El î�i poate întinde �i banii. Dumnezeu g�se�te de cuviin�� s� 
aib� leg�tur� �i cu aceasta. Nu este nepermis s� te gînde�ti la 
bani. Nimeni nu î�i poate garanta c�, dac� îi dai lui doi lei, va 
face din ei dou� milioane.  Un lucru, totu�i, promite, �i anume 
c� teascurile vor geme �i grînarele vor scîr�îi de preaplin. Cînd 
Dumnezeu întinde, înmul�e�te, o face în exces, ca la nunta din 
Cana. Le-a f�cut vin pentru înc� vreo zece zile de nunt�. La 
înmul�irea pîinilor au r�mas dou�sprezece co�uri de firmituri. 
Dumnezeul nostru, cum spunea Steinhardt, este un boier 
aparent risipitor. Ne toarn� pîn� paharul este plin de d� peste 
el, dac� �tim s� îi aducem tot ce mai avem ascuns. 

Chiar dac� am r�mîne cu hainele de pe noi, tot mai avem 
o avere: mintea, energiile, ochii, mîinile, picioarele. Atunci 
cînd le vom pierde �i pe acestea, ne vom înv��a s� tr�im doar 
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cu Domnul. Acum, cînd m� aflu în fa�a unui diagnostic grav 
legat de ochi, m� gîndesc altfel la toate imaginile înghi�ite, la 
toate paginile citite. Cînd po�i pierde un ochi în orice moment, 
te întrebi: „Cînd este mai bine s� se întîmple? Cînd m� uit la 
televizor sau cînd citesc din Biblie?” Cinste�te-L pe Domnul cu 
averile tale înseamn� �i s� folose�ti mai în�elept tot ce �i-a mai 
r�mas din ceea ce �i-a l�sat: neuronii �i mu�chii, tendoanele �i 
nervii optici. S� îi dai Lui tot ce este mai bun din tot ce-i mai 
bun în tine – pe tine �i împrejurul t�u. 

 

Fericiri �i Fericire 

 
Într-o lume “dus� cu sorcova”, într-o lume care ne 

propune o alt� defini�ie a fericirii decît cea a Scripturii, 
Dumnezeu vrea s� creeze ordine în informa�iile, rela�iile, 
atitudinile, ac�iunile �i propriet��ile noastre. Într-o lume care 
ne ofer� firmituri din ceea ce ni se cuvine pe drept, care ne ia 
ceea ce ne apar�ine pentru ne servi cu por�ia, Dumnezeu vrea s� 
administr�m corect ceea ce ne-a d�ruit deja �i ceea ce este pe 
cale s� ne dea din bel�ug.  

Informa�iile tale: formeaz�-te prin tot ce intr� în mintea ta 
�i înva�� s� tr�ie�ti, nu s� activezi. Rela�iile tale: iube�te, 
zîmbe�te, fii credincios, fii bun �i respectuos, disciplinat �i 
ordonat, nu doar organizat; sacrific� ceasurile proiectelor 
urgente petrecînd orele cu oamenii. Atitudinile tale: încrede-te 
în El �i ai credin��; înva�� s� Îl cuno�ti pentru a-L putea 
recunoa�te la lucru în via�a ta. Ac�iunile tale: cînd ac�ionezi, 
teme-te de El în orice lucru; fii bun în ceea ce faci �i f� tot ce 
faci bine. Propriet��ile tale: fii gata s� pierzi ceea ce oricum vei 
fi pierdut ca s� cî�tigi ceea ce El este oricum gata s� î�i 
d�ruiasc� din bel�ug. 

Lumea din jurul nostru ne propune firimiturile unei 
fericiri sociale �i domestice – ni�te resturi. S� revenim la Cel 
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care este sursa FERICIRII! S� ne întoarcem la cuvintele 
aduc�toare de pace, la atitudinea aduc�toare de s�n�tate 
mental�, la ac�iunile bine îndeplinite, la propriet��ile bine 
înst�pînite, la rela�iile în�elept administrate!  

Am risipit o parte din via�� �i din vreme pîn� am g�sit 
în�elepciunea aceasta. Am mîncat �i eu, ca fiul risipitor, 
ro�covele acestei lumi „duse cu sorcova”, „ro�covele” 
informa�iilor mincinoase, rela�iilor pierdute, din cauza 
atitudinilor proaste, din cauza ac�iunilor discutabile, din 
pricina priorit��ilor prost aranjate. 

 
Dup� ce treci prin toate acestea se schimb� „sorcova”. 

Acum, cînd devenim „cu-min�i”, cînd ne vine mintea la cap, 
sun� altfel. De�i nu scriu poezii, pentru a-i face o surpriz� unui 
prieten care face versuri, am compus urm�toarea sorcov�, al 
c�rei început ne aminte�te de ce trebuie l�sat în urm�, 
ro�covele, pentru a alerga spre ce ne st� înainte – rela�ia cu 
Tat�l reg�sit: 

 
S� ai pace în cas�   
�i pîine pe mas�,  
C�m�ri pline 
Boli pu�ine 
 
Minte s�n�toas�,  
Bun�tate aleas�,  
De sus în�elepciune 
�i de�tept�ciune 
 
C�r�ri drepte,  
F�r� trepte,  
U�i deschise,  
�i guri de du�mani închise 
 



 119 

Oase tari  
�i copii mari. 
S� cî�tigi ce nu po�i pierde  
�i s� pierzi ce nu po�i �ine 
 
... ceea ce v� doresc �i dumneavoastr�! 
 
Fericirea adev�rat� nu se poate desp�r�i de EL, de 

cuvintele Lui, de p�rt��ia cu El, de încrederea �i credin�a în El, 
de cunoa�terea Lui, de temerea de El, de umblarea cu El. 
Fericirea adev�rat� înseamn� nu s� de�ii, ci s� fii de-�inut de El. 

 

Post Scriptum  

 
În final, propun o aplica�ie pe care am testat-o în familie. 

Scrie�i de mîn� sau tip�ri�i, pentru cei care iubesc mai mult 
tehnologia, acest text din Scriptur�: Proverbe 3:1-10. Pune�i o 
copie pe televizor, într-o parte, nu chiar pe ecran, pentru a v� 
aduce aminte ce fel de informa�ii permite�i s� intre în cas�. 
Pune�i o alt� copie pe telefon, pentru a v� aduce aminte s� nu 
abandona�i bun�tatea nici m�car în tonul vocii, la telefon. 
Afi�a�i o copie pe u�a de la intrare, pentru a le preg�ti 
musafirilor un zîmbet plin de bun�tate. O alt� copie pune�i-o pe 
oglinda de la baie, ca s� v� aduce�i aminte c� singura persoan� 
în care trebuie s� ave�i încredere nu este domnul (doamna) 
simpatic(�) din oglind�, ci Domnul. Duce�i o copie la locul de 
munc�, pentru a v� aduce aminte s� v� teme�i de Domnul �i s� 
v� dep�rta�i de r�u. O alt� copie lipi�i-o de cea mai drag� 
proprietate, ca s� v� aduce�i aminte s� îl cinsti�i pe Domnul cu 
averile dumneavoastr�47. 

                                                 
47 La pu�in� vreme de la prima apari�ie a acestui text am primit în dar din 

partea unor tineri o copie superb� a acestui text, frumos ornamentat�. Le 
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Mîine ne vom trezi din nou cu o mul�ime de alegeri de 

f�cut. Dac� ne l�s�m pe seama lumii „duse cu sorcova”, vom 
ajunge noi în�ine „du�i cu sorcova”. Peste cî�iva ani vom face 
parte din sfertul „ne-bun” al acestei genera�ii. Lumea aceasta 
„mai dus�”, mai înstr�inat� „te duce”, te p�c�le�te, te duce 
„razna”. 

Dar în lumea lui Dumnezeu „niciodat� nu este prea tîrziu 
s� devii ceea ce ai fi putut s� devii”,48 s� faci ceea ce ai fi putut 
s� faci, s� recuperezi ceea ce ai pierdut, s� te întorci de la 
ro�covele �i firimiturile pe care aceast� lume �i genera�ie 
viclean� �i le ofer� spre masa îmbel�ugat� la care El vrea s� ne 
a�ez�m fa�� în fa��, schimbîndu-ne în asem�nare cu El. Aceasta 
este normalitatea, binecuvîntarea, fericirea �i bun�starea, 
„starea cea bun�”, buna a�ezare, fa�� de lucruri, oameni, noi 
în�ine �i Dumnezeu. 

                                                                                                        
mul�umesc înc� o dat� pentru încurajarea în a aplica tot ceea ce spun �i 
scriu.  

48 „It's never too late to be who you might have been” – George Elliot 


