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 “Interviu cu Dumnezeu” - Octavian Paler

Octavian Paler este unul dintre scriitorii 
români de o importanță capitală. Doar târziu, undeva 
în apropierea morții sale, i s-a descoperit opera și s-a 
putut vedea sensibilitatea și conștiința unui susținător 
al adevăratelor valori.

În rândurile de mai jos, putem vedea un 
interviu, atribuit chiar lui Octavian Paler.

 Interviu cu Dumnezeu de Octavian Paler 

- Ai vrea să-mi iei un interviu, deci… zise 
Dumnezeu.

- Dacă ai timp… i-am răspuns. Dumnezeu a 
zâmbit.

- Timpul meu este eternitatea… Ce întrebări ai 
vrea să-mi pui?

- Ce te surprinde cel mai mult la oameni? 
Dumnezeu mi-a răspuns:

- Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească…, iar apoi tânjesc iar să 
fie copii; că îşi pierd sănătatea pentru a face bani… iar apoi îşi pierd banii pentru a-şi 
recăpăta sănătatea. Faptul că se gândesc cu timp la viitor şi uită prezentul, iar astfel nu 
trăiesc nici prezentul, nici viitorul; că trăiesc ca şi cum nu ar muri niciodată şi mor ca şi cum 
nu ar fi trăit. Dumnezeu mi-a luat mâna şi am stat tăcuţi un timp. Apoi am întrebat:

- Ca părinte, care ar fi câteva dintre lecţiile de viaţă pe care ai dori să le înveţe copiii 
tăi? – Să înveţe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde în inima celor pe 

care îi iubesc… şi că durează mai mulţi ani pentru ca acestea să se vindece; să 
înveţe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci 
acela care are nevoie de cel mai puţin; să înveţe că există 
oameni care îi iubesc, dar pur şi simplu încă nu ştiu să-şi 
exprime sentimentele; să înveţe că doi oameni se pot uita la 
acelaşi lucru şi că pot să-l vadă în mod diferit; să înveţe că nu 
este suficient să-i ierte pe ceilalţi şi că, de asemenea, trebuie 
să se ierte pe ei înşişi.

- Mulţumesc pentru timpul acordat… am zis umil. Ar mai fi 
ceva ce ai dori ca oamenii să ştie? Dumnezeu m-a privit 
zâmbind şi a spus:

- Doar faptul că sunt aici, întotdeauna.
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                      Vă mulţumim.

 "Cine iubeşte curăţia inimii şi are bunăvoinţa 
pe buze, este prieten cu împăratul" (Proverbe 
22:11)

Bibliotecile lumii abundă în tomuri care ne 
servesc definiții ale moralității, ne oferă modele 
de viață, ne vând rețete pentru reușită și ne 
învață totul despre ce să faci, cum să faci sau să 
nu faci, cine suntem, încotro mergem, de ce se 
întâmplă unele sau altele...
Toate acestea au aproape întotdeauna ca punct 
de reper, sursă de inspirație și, în același timp, 

destinație – OMUL, în jurul căruia gravitează totul.
În aceste condiții, cine se mai gândește, chiar și numai pentru o secundă, la un fir de iarbă 
sau de floare crescut rebel la colțul sau în spatele casei, printre diverse acareturi sau 
gunoaie? Bătut de ploi și de vânt, culcat de câini, agresat de talpa omului, firul își înalță 
trupul plăpând și chinuit de sub o piatră lăsată la întâmplare.
Cred că singurul lucru pe care și-l dorește o floare în fiecare dimineață, nu este să scape de 
sub piatra care o apasă, ci să aibă acces la prima rază de soare, oricât de timidă, ca să-și agațe 
viața de ea, punându-și respirația în rezonanță cu lumina.
Abia când legile divinității încrustate în genele ei, sunt împlinite, iar sevele-i sunt 
mobilizate în armonie cu toate celulele, își deschide petalele oferindu-și parfumul și 
frumusețea. Nu contează cui.
Poți fi bun sau ranchiunos, blând sau furios, curat sau murdar, ea ne tratează pe toți la fel, 
fără părtinire, curată, pașnică, fără pizmă, gata să mângăie orice obraz și să împodobească 
deopotrivă, o vază, o casă sau marginea drumului.
Disponibilă până la uitare de sine, copleșitor de tolerantă, întristată, dar fără gând de 
ripostă sau de răzbunare, floarea se înscrie, alături de copii, în rândul modelelor pe care 
însuși Mântuitorul ni le-a dăruit ca lecții nescrise despre cum se trăiește în neprihănire.
Dacă o plantă primește lumina și căldura soarelui convertind-o în gingășie și parfum, 
oriunde, pentru oricine și oricând, omul care este cununa creației lui Dumnezeu, are acces 
la lumina „înțelepciunii care vine de sus” ce are puterea de a converti faptele în „roduri 
bune”.
Mă tem însa că, sub imensa piatră a pământului, guvernată de legile firii, chiar dacă este 
întuneric și miroase a moarte, ignorând lumina de Sus, ne lăsăm adesea învăluiți de căldura 
păcatului, considerată, întotdeauna, și suficientă, și necesară pentru a ne ține în viață.
Până când, oare?...

http://www.facebook.com/izvorul.vietii

...urmărește-ne și pe facebook



Rubrica femeii... / Briscan Irina / PERICOLELE COPILULUI CONTEMPORAN (V) 

În numărul trecut am început să abordez acest subiect – Educaţia, pericolul copilului contemporan. 
Aş dori să rămân în cadrul şcolii, ca mediu şi mijloc de realizare al educaţiei, şi să observăm câteva 
lucruri care sunt promovate prin aşa-zisul „proces instructiv-educativ”:
1.Negarea existenţei lui Dumnezeu/Ateismul

Acest lucru nu este nou pentru noi. Ştim că în perioada comunismului se promova ideea că 
nu există Dumnezeu, iar mulţi creştini au plătit cu viaţa pentru mărturia existenţei lui Dumnezeu. 
Nici acum, în perioada de libertate, nu se acordă locul cuvenit Creatorului. Copiii învaţă încă de mici 
despre evoluţionism, cum că oamenii ar fi evoluat din maimuţe sau alte specii de animale. Oamenii 
neagă existenţa Creatorului, lăsând pe seama ştiinţei apariţia şi perpetuarea vieţii. În Biblie citim:
Isaia 44:6
„...Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi în afară de Mine, nu este alt Dumnezeu.”
Apocalipsa 4:11
„Vrednic eşti Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava, cinstea şi puterea, căci Tu ai făcut toate 
lucrurile, şi prin voia Ta stau în fiinţă şi au fost făcute.”
2.Imoralitate

Este lucrul cel mai grav şi distrugător pentru generaţiile actuale de copii. Ei inoculează 
această otravă încă din primii ani de viaţă. La noi se promovează noile educaţii: educaţie ecologică, 
educaţie antreprenorială, educaţie pentru pace, educaţie nutriţională  etc.. Mai nou se cochetează cu 
forma de educaţie sexuală. Prin această „educaţie” nu se încearcă satisfacerea curiozităţii copilului, ci 
apropierea lui pentru aprinderea poftei. În acest fel, nu ne mirăm de stricăciunea care există în rândul 
adolescenţilor, a tinerilor şi, de ce nu, a adulţilor. Şi aşa ajungem să amintim de: curvie, preacurvie, 
incest, sodomie etc.. Dumnezeu condamnă asemenea păcate:
1 Corinteni 6:18
„Fugiţi de curvie! Orice alt păcat, pe care-l face omul, este un păcat săvârşit afară din trup, dar cine 
curveşte, păcătuieşte împotriva trupului său.”
3.Vrăjitorie

Şi acest lucru se regăseşte în activităţile iniţiate în şcoală. În America, binecunoscuta serie de 
cărţi Harry Potter a devenit text obligatoriu de studiu în cadrul literaturii engleze. Se ştie că 
personajul principal este practicant al magiei.

Copiii sunt de-a dreptul înnebuniţi după personaje malefice (fantome, vampiri, monştri), 
care provoacă spaimă şi groază. Mult cunoscutul Hallowen prinde contur şi în peisajul şcolii 
româneşti. Oamenii fără Dumnezeu îl consideră un lucru inofensiv, de distracţie. Ce este de fapt 
Hallowen-ul? Hallowen-ul este o sărbătoare păgână, satanistă, care seamănă în mintea şi sufletul 
copilului frică, ură, ca mai apoi să fie iniţiat în practici oculte. Nu de curând am întâlnit situaţii în care 
copiii mici sunt antrenaţi să se joace „de-a vrăjitoarele”, „făcând” mătănii, „preparând” poţiunea 
magică, iar la ora 12.00, când sună gongul, „să aştepte” prezenţa spiritelor rele. De la joacă până la a 
practica de-adevăratelea acest ritual e un pas mic.

Să nu ne jucăm cu focul! Biblia spune clar: 
Proverbe 14:9
„Cei nesocotiţi glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoinţă.”
Deuteronom 18:10-12
“Să nu fie la tine nimeni care să-şi treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc, nimeni care să aibă 
meşteşugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător, 
nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul, nimeni care să întrebe pe 
morţi. Căci oricine face aceste lucruri este o urâciune înaintea Domnului.”
Exod 22:18,20 „Pe vrăjitoare să n-o laşi să trăiască…
Cine aduce jertfe altor dumnezei decât Domnului singur, să fie nimicit cu desăvârşire.”

În concluzie, depinde de noi ca în familiile noastre creştine, prin învăţătura care o dăm 
copiilor noştri din Cuvânt,  să scoatem din mintea lor învăţăturile stricate, care le primesc prin 
intermediul şcolii.
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Să ne rugăm 
în această 
săptămână 
pentru:

1. Familia Gyurkovits Claudiu și Mirela;
2. Sora Gușă Marcela și familia sa;
3. Fratele Gheteș Ilie şi familia sa;
4. Sora Gherman Maria Geanina şi familia sa;
5. Sora Ghiță Maria şi familia sa;
6. Sora Ghiță Elena şi familia sa;
7. Sora Guicov Lidia şi familia sa.

Să cercetăm Scripturile... Să cercetăm Scripturile... 

Cartea 

  C
ÂNTAREA 

CÂNTĂRILOR

1.[Cântarea cântărilor 1:3] Ce parte a 
personalităţii iubitului ei compară 
Sulamita cu „mireasma vărsată"?
a) zâmbetul; 
b) ochii; 
c) numele.
2.[Cântarea cântărilor 1:13; 3:6; 4:14] 
Ce parfum este menţionat cel mai 
frecvent în Cântarea cântărilor?
a) tămâia; 
b) nardul; 
c) mirul.
3.[Cântarea cântărilor 2:2] Solomon 
spune despre iubita lui că e ca un crin 
între: 
a) crini; 
b) spini;
c) celelalte flori.
4.[Cântarea cântărilor 2:3] Sulamita 
spune că Solomon este că: 
a) un portocal între portocali;
b) un măr între copacii pădurii;
c) un cedru din Liban.
5.[Cântarea cântărilor 2:5] Cu ce 
anume dorea iubita lui Solomon să fie 
înviorată? 
a) cu îmbrăţişări;
b) cu turte de struguri; 
c) cu mere.
6.[Cântarea cântărilor 2:9,17] Iubitei 
lui Solomon îi plăcea să-l compare cu: 
a) un vultur; 
b) un leu; 
c) o gazelă[căprioară].

7.[Cântarea cântărilor 2:11-12] Pe câmpie se 
aude glasul turturicii, pentru că e: 
a) primăvară; 
b) vară; 
c) toamnă.
8.[Cântarea cântărilor 6:8] Deşi Solomon o 
iubea numai pe Sulamita, câte regine sunt 
menţionate în Cântarea
cântărilor?
a) două;
b) douăsprezece; 
c) şaizeci.
9.[Cântarea cântărilor 6:11] Solomon s-a 
dus în grădină ca să vadă dacă au înflorit:
a) merii; 
b) portocalii;
c) rodiile.
10.[Cântarea cântărilor 7:7] Cu ce arbore este 
asemănată statura iubitei Iui Solomon? 
a) cu palmierul [finicul];
b) cu sicomorul;
c) cu dafinul.
11.[Cântarea cântărilor 7:5] Ce anume din 
corpul iubitei Iui Solomon îl captiva pe el? 
a) ochii; 
b) părul;
c) buzele.

Răspunsuri Eclesiastul :
1.b; 2.b; 3.b; 4.a; 5.a; 6.a; 7.b; 
8.c; 9.b; 10.c; 11.c; 12.b.
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