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 S e  s p u n e  c ă  z i u a  
păcălelii a apărut în secolul 
al XVI-lea prin Franţa. Alţii 
zic că această zi îşi are 
originea în Biblie când Noe 
şi-ar fi trimis în mod greşit 
porumbelul ca să caute 
uscatul. O idee absurdă.

Azi păcăleala e instituită 
oficial pe 1 aprilie. Nu era 
nevoie de asta. Suntem 
oricum minţiţi în fiecare zi de 
politicieni, de presă, de 
reclame şi ce e mai trist, 

uneori ne minţim noi pe noi înşine. Minciuna şi viclenia au fost prezente pe pământ încă din 
Geneza, când şarpele cel viclean a înşelat lumea. De atunci şi-a trimis reprezentatnţi până 
azi. Mi-ar plăcea o zi în care oamenii să sărbătorească adevărul. Probabil că ne-am speria 
de sinceritatea falsă a unora. Totuşi, să fie o zi în care oamenii să spună lucrurilor pe nume, 
păcatului păcat, binelui bine şi răului rău, ar fi ceva. Ziua aceea ar putea fi chiar azi. Dacă 
pană acum ne-am complăcut în credinţa că suntem morali, corecţi şi îndreptăţiţi să sperăm 
în mila lui Dumnezeu, azi să dăm jos măştile şi să ne îmbrăcăm cu neprihanirea lui Hristos. 

Tudor Arghezi spunea că omului îi place să se mintă şi să fie minţit. Şi cum e omul, 
aşa e şi biserica. Problemele încep când le spui oamenilor adevărul. Unii fug de adevăr mai 
tare decât de păcat. Îi deranjază, îi râcâie, îi sâcâie. Adevărul supară de multe ori dar este 
onest şi singurul care îţi poate da o şansă.

Este un privilegiu să ne vedem aşa cum suntem şi nu cum credem noi despre noi că 
suntem. Ignoranţa nu a adus niciodată nimic bun. Este slăbiciunea omului care nu are 
curaj să vadă cine este el cu adevărat.

Distracţia eternă, fuga de responsabilitate, facebook-ul excesiv, statul degeaba, 
bârfele, lăcomia, gândul în fiecare zi la bani şi obsesia după frumuseţe, sunt toate lucruri 
cu care ne minţim elegant în fiecare zi. Ne spunem că suntem bine, acoperim ca Acan, 
îngropăm ca el şi ne săpăm mormintele propriului suflet.

În tot acest întuneric există o Lumină: Adevărul. El ne ajută să realizăm cine 
suntem şi ce putem deveni. Să nu uităm, cel ce ne spune adevărul ne iubeşte cu adevărat.
Dumnezeu ni-l spune în fiecare zi.
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SĂ NE ÎNŢELEGEM UNII CU ALŢII (2)

“Vă îndemn … să fiţi uniţi în chip desăvârşii într-un gând şi o simţire” 

(1 Corinteni 1:10)

Dacă doreşti cu adevărat să refaci o relaţie frântă, înainte de a discuta cu cealaltă 
persoană, vorbeşte cu Dumnezeu. El vă poate schimba inima, inima ta sau ambele inimi. 
Este uimitor cât de diferit te simţi după ce te-ai rugat. Deseori conflictul îşi are rădăcina în 
nevoi neîmplinite. De fiecare dată când aştepţi ca un om să-ţi împlinească nevoile pe care 
numai Dumnezeu ţi le poate împlini, dai de necaz. “De unde vin … certurile între voi? … 
Voi poftiţi, şi nu aveţi; … şi nu aveţi, pentru că nu cereţi” (lacov 4:1-2).

În loc să apelezi la Dumnezeu, apelezi la oameni, apoi te enervezi când te 
dezamăgesc. Dumnezeu spune: “De ce nu vii mai întâi la Mine?” Asigură-te şi stabileşte să 
discuţi cu acea persoană fată în faţă. Chiar dacă ai fost ofensat, Dumnezeu aşteaptă ca tu să 
faci prima mişcare: “du-te întâi de împacă-te cu fratele tău” (Matei 5:24). Noi spunem: 
“Timpul vindecă”. Nu neapărat; uneori el numai face ca rănile să supureze.

Preluarea controlului asupra situaţiei reduce daunele, în plus, amărăciunea îţi 
afectează părtăşia cu Dumnezeu şi ca rugăciunile tale să fie ascultate (1 Petru 3:7). 
Prietenii lui Iov i-au reamintit: “Oare pentru tine, care te sfâşii în mânia ta s-ajungă pustiu 
pământul” (Iov 18:4). Nu uita că alegerea momentului este foarte importantă. Nu încerca 
să repari o relaţie când eşti obosit, când eşti grăbit sau când vei fi întrerupt. Şi “nu tăia în 
carne vie”.

Timpul şi efortul pe care eşti dispus să le investeşti în restaurarea relaţiei indică 
valoarea ce o are pentru tine relaţia. Aşa că fă-o când amândoi vă simţiţi cel mai bine. Poate 
spui: “Nu sunt sigur că o pot face”. Ba da, poţi; Dumnezeu “… ne-a încredinţat slujba 

împăcării” (2 Corinteni 5:18).

Trezeste sufletul!
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Care sunt rugăciunile mele neascultate?

Solomon se ruga: ”Totuşi, 
Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la 
rugăciunea robului Tău şi la cererea lui! 
Ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-
o face robul Tău.” Se întâmpla ca cererile 
noastre să nu fie ascultate? Sunt 
binecuvântari pe care le cerem din partea 
Lui și parcă nu le primim. Binecuvântările 
întârziate nu pot fi numite rugăciuni 
neascultate. Dar sunt și rugăciuni care nu 
sunt ascultate!? Dacă da...  care sunt 
motivele sau când sunt rugăciunile mele 
NEascultate?!

» CÂND mă ROG DE OCHII LUMII
”Când vă rugaţi, să nu fiţi ca făţarnicii, 
cărora le place să se roage stând în 
picioare în sinagogi şi la colţurile 

uliţelor, pentru ca să fie văzuţi de oameni. Adevărat vă spun că şi-au luat răsplata. Ci tu, 
când te rogi, intră în odăiţa ta, încuie-ţi uşa şi roagă-te Tatălui tău, care este în ascuns; şi 
Tatăl tău, care vede în ascuns, îţi va răsplăti.” Matei 6:5,6
 
» CÂND mă ROG CU REPETĂRI MECANICE, CA PĂGÂNII
”Când vă rugaţi, să nu bolborosiţi aceleaşi vorbe, ca păgânii, cărora li se pare că, dacă 
spun o mulţime de vorbe, vor fi ascultaţi. Să nu vă asemănaţi cu ei; căci Tatăl vostru ştie 
de ce aveţi trebuinţă, mai înainte ca să-I cereţi voi.” Matei 6:7,8
 
» CÂND mă ROG FĂRĂ CREDINȚĂ
”Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă 
tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată. Dar s-o ceară cu credinţă, fără 
să se îndoiască deloc: pentru că cine se îndoieşte seamănă cu valul mării, tulburat şi 
împins de vânt încoace şi încolo. Un astfel de om să nu se aştepte să primească ceva de 
la Domnul, căci este un om nehotărât şi nestatornic în toate căile sale.” Iacov 1:5-8
 
» CÂND mă ROG CU GÂND RĂU
”De unde vin luptele şi certurile între voi? Nu vin oare din poftele voastre, care se luptă 
în mădularele voastre? Voi poftiţi, şi nu aveţi; ucideţi, pizmuiţi, şi nu izbutiţi să căpătaţi; 
vă certaţi şi vă luptaţi, şi nu aveţi, pentru că nu cereţi. Sau cereţi, şi nu căpătaţi, pentru 
că cereţi rău, cu gând să risipiţi în plăcerile voastre.” Iacov 4:1-3
  

» CÂND NU mă COMPORT FRUMOS CU CEI DIN FAMILIA MEA
”Tot astfel, nevestelor, fiţi supuse şi voi bărbaţilor voştri; pentru ca, dacă unii nu ascultă 
Cuvântul, să fie câştigaţi fără cuvânt, prin purtarea nevestelor lor, când vă vor vedea 
felul vostru de trai: curat şi în temere. (..) Bărbaţilor, purtaţi-vă şi voi, la rândul vostru, 
cu înţelepciune cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele 
care vor moşteni împreună cu voi harul vieţii, ca să nu fie împiedicate rugăciunile 
voastre.” 1Petru 3:1,2,7
”Aşa că, dacă îţi aduci darul la altar, şi acolo îţi aduci aminte că fratele tău are ceva 
împotriva ta, lasă-ţi darul acolo înaintea altarului şi du-te întâi de împacă-te cu fratele 
tău; apoi vino de adu-ţi darul.” Matei 5:23,24 
 
» DATORITĂ PĂCATELOR
”Nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea Lui prea tare ca 
să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărţire între voi şi Dumnezeul vostru; 
păcatele voastre vă ascund faţa Lui şi-L împiedică să v-asculte! Căci mâinile vă sunt 
mânjite de sânge, şi degetele, de nelegiuiri; buzele voastre spun minciuni, şi limba 
voastră vorbeşte nelegiuiri.” Isaia 59:1-2
”Urăsc lunile voastre cele noi şi praznicele voastre; Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot 
suferi. Când vă întindeţi mâinile, Îmi întorc ochii de la voi; şi oricât de mult v-aţi ruga, 
n-ascult, căci mâinile vă sunt pline de sânge! Spălaţi-vă deci şi curăţaţi-vă! Luaţi 
dinaintea ochilor Mei faptele rele pe care le-aţi făcut! Încetaţi să mai faceţi răul! ” Isaia 
1:15
”Să tot strige ei atunci, căci Dumnezeu nu răspunde, din pricina mândriei celor răi. 
Degeaba strigă, căci Dumnezeu n-ascultă, Cel Atotputernic nu ia aminte.” Iov 35:12
”Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n-asculte Legea, chiar şi rugăciunea lui este o 
scârbă.” Proverbe 28:9
”Apoi strigă către Domnul. Dar El nu le răspunde, ci Îşi ascunde faţa de ei în vremea 

PROGRAM  IZVORUL VIEŢII
DUMINICĂ  06 APRILIE - dimineaţa 09:00-12:00 – 1Pet.2:1-16
                                    - dupa-masa -18:00-20:00 - Luc.6:46-49
MIERCURI 09 APRILIE  -  seara- 18:00-20:00 – Psalmul 66
SÂMBĂTĂ 12 APRILIE  - seară de tineret -18:00-20:00 


