
POVESTEA MĂRULUI   

 Această poveste mi-a plăcut mult şi mă gândesc adeseori la ea.
Nu ştiu de cine este scrisă dar ştiu că merită să fie citită:
"A fost odată, de mult, un măr uriaş. Un băieţel venea mereu să se joace pe lângă el, se urca 
până la vârful lui, gusta din mere, adormea fericit la umbra copacului. Ce mai! Îi plăcea tare 
mult copacul lui, iar mărul îl iubea şi el tare mult. Dar, într-o zi, băieţelul veni lângă copacul 
său, foarte abătut. Copacul îl îmbie: -Vino să te joci cu mine! Băieţelul îi răspunse: - Nu mai 
sunt copil mic, să-mi găsesc de joacă în jurul copacilor! Vreau jucării, dar am nevoie de 
bani, ca să le cumpăr! - Îmi pare rău, dar nu am bani, însă poţi culege toate merele mele şi să 
le vinzi. Astfel, vei face bani destui, pentru a-ţi cumpăra jucării. Cât de fericit era băiatul 
acum! El culese merele şi cu ele plecă bucuros. Dar, dupa aceea, el încetă să mai vină să 
viziteze copacul. Mărul era tare trist, căci îi era dor de copil. Dar într-o zi, copilul veni iar la 
vechiul său prieten, care-l îmbie:
-Vino să te joci cu mine! - N-am timp de joacă! răspunse băiatul. Trebuie să muncesc pentru 
familia mea. Avem nevoie de o casă în care să ne adăpostim. Poţi să mă ajuţi? - Îmi pare rau, 
dar eu nu am nicio casă să-ţi dau, fu răspunsul copacului. Dar poţi să tai crengile mele şi să-
ţi faci o casă din ele. Aşa că băiatul s-apucă să taie toate toate crengile copacului şi plecă 
fericit. Copacul s-a bucurat să-l facă pe băiat iarăţi fericit, dar, după ce plecă, băiatul nu se 
mai întoarse la copac. Copacul era iar trist şi singuratic. Într-o zi călduroasă, de vară, 
băiatul sosi iar, spre fericirea copacului. - Vino să te joci cu mine, a spus el. - Oh! Sunt tare 
trist şi simt că îmbătrânesc. Aş dori să călătoresc pe mare şi să mă odihnesc. Poţi să-mi dai o 
barcă? - Poţi folosi trunchiul meu ca să-ţi construieşti o barcă. Astfel, vei putea să 
călătoreşti fericit spre zări îndepărtate. Aşa că băiatul tăie trunchiul şi-şi făcu o barcă, cu 
care călători pe mări timp îndelungat. După mulţi ani, se reîntoarse la copac. Copacul îi 
spuse:"Îmi pare rău, băiatul meu, dar nu mai am nimic să-ţi dau. Nu mai am mere pentru 
tine. - Nu am dinţi să le mănânc! a spus băiatul. - Nici trunchi să te urci pe el. - Sunt prea 
bătrân pentru asta, acum, fu răspunsul băiatului. - Nu mai am, într-adevar, nimic să-ţi ofer; 
poate, doar rădăcinile mele, care se sting, a zis copacul cu lacrimi. - Nu mai am nevoie de 
nimic; doar de un loc de odihnă. Sunt foarte obosit, după toţi aceşti ani!, a răspuns băiatul. - 
Foarte bine! Rădăcinile mele sunt cel mai bun loc de odihnă. Vino, vino şi stai aici, cu mine, 

şi te odihneşte! Băiatul s-a aşezat lângă copac, iar copacul era fericit, zâmbind 
printre lacrimi. Aceasta este povestea fiecăruia dintre noi. 
Copacul - sunt părinţii. Când suntem mici îndrăgim joaca în 
preajma lor. Când creştem, îi părăsim. Mai venim pe la ei, 
când avem nevoie de ceva sau dacă suntem la ananghie. Dar, 
indiferent de ce se întâmplă, părinţii sunt alături de noi, spre 
a ne ajuta cu tot ceea ce pot, să ne facă fericiţi. Poate vă gândiţi 
că băiatul era plin de cruzime, dar aşa ne tratăm, cu toţii, 
părinţii. "Spuneţi povestea aceasta şi altora şi iubiţi-vă mereu 
părinţii, în aşa fel încât copiii voştri să ia exemplu de la voi”. 
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 “După aceste lucruri, Dumnezeu a pus Ia încercare pe Avraam” 
(Geneza 22:1)
Viaţa lui Avraam ne învaţă mai multe lucruri. În primul rând, 
poţi umbla cu Dumnezeu şi totuşi să nu cunoşti amănuntele 
destinului tău: “a plecat fără să ştie unde se duce” (Evrei 11:8). În 
al doilea rând, când Dumnezeu îţi face o promisiune, termenul 
limită e hotărât de El. Avraam a aşteptat 20 de ani să se nască 
Isaac şi să se împlinească promisiunea “voi face din tine un neam 
mare” (Geneza 12:2). În al treilea rând, înainte să înţelegi bine, 
vei înţelege greşit. Sătul să mai aştepte, Avraam l-a făcut pe 
Ismael. Dacă ar fi aşteptat, Isaac s-ar fi născut după calendarul 
lui Dumnezeu. Deseori cele mai mari erori vin din nerăbdare. În 
ultimul rând, viaţa lui Avraam ne învaţă că poţi avea credinţă 
într-un domeniu şi totuşi să experimentezi teama în altul. Când 

Avraam a ajuns în Gherar, împăratul Abimelec a pus ochii pe soţia lui, Sara. Gândindu-se 
numai la el, Avraam a spus: “este sora-mea … Abimelec … a luat pe Sara” (Geneza 20:2). 

Cu toţii avem parte de “momente din Gherar”, momente în care cădem pradă fricii, 
propriului nostru interes sau cerinţelor altora. Dacă nu ar fi harul lui Dumnezeu, am fi cu 
toţii descalificaţi!

Apoi citim: “'După aceste lucruri, Dumnezeu a pus la încercare pe Avraam şi i-a zis: 
“…ia pe fiul tău pe care-l iubeşti… şi adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi 
spune Eu” (Geneza 22:1-2). Să remarcăm cuvintele “după aceste lucruri”. Încercările prin 
care ai trecut încep să aibă sens când te confrunţi cu cea mai mare încercare. După ce ai 
trecut de ea, asemenea lui Avraam, îl poţi numi pe Dumnezeu “lehova Jireh”, care înseamnă 
“Dumnezeu va purta de grijă” (Geneza 22: i4). Şi în acel moment Dumnezeu va spune: 
“Acum ai ajuns în locul în care te pot folosi!”.  
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Bunicii care au relaţii apropiate cu copiii, liderii de grup din biserică ce au o legătură 
strânsă cu grupele lor – toţi aceştia au un secret comun: ei nu sunt martori neutri la ceea ce se 
întâmplă, ci sunt implicaţi în vieţile copiilor. Lecţia pe care o putem învăţa de la aceştia? Uneori 
trebuie să creăm activităţile, alteori trebuie doar să ne implicăm în lumea unui copil. 
Avertisment: se cere şi efort. 

Vrei să întăreşti relaţia pe care o ai cu fiica ta? Joacă-te împreună cu ea. Dacă are trei 
ani, ia una din păpuşile ei, întreab-o cum vă puteţi juca şi apoi intră în lumea ei imaginară. Dacă 
are treisprezece ani, ia-ţi rachetele de tenis şi mergi împreună cu ea pe teren. Dar asigură-te că 
nu îi dai prea multe sfaturi, astfel încât să transformi timpul vostru împreună într-o lecţie. În 
ambele situaţii, vei transmite mesajul: „Te poţi baza pe mine – şi pentru timpul liber!” Şi cine 
ştie dacă nu cumva conversaţia generală va duce spre una mai serioasă, în care veţi putea 
comunica de la inimă la inimă. 

Totuşi, viaţa înseamnă mult mai mult decât păpuşi sau rachete de tenis. Dar atunci 
când ne confruntăm cu o situaţie care numai amuzantă nu e? Este bine să ne pregătim copiii 
pentru acele momente, anunţându-i că se pot baza pe noi, indiferent de circumstanţe. Poţi 
spune: „Va trebui să luaţi multe decizii, iar noi vom fi alături de voi când veţi face alegeri bune 
sau rele”. 

Da, a fi un părinte bun înseamnă a plăti un preţ. Trebuie să înţelegem costul.  Nu mă 
refer la banii pe care trebuie să-i cheltuim pentru a ne creşte copiii şi nici la timpul investit. Mă 
refer la costul pe care trebuie să-l plătim cu vieţile noastre personale pentru a putea investi în 
viaţa lor. Angajamentul pe care-l faceţi de a participa în mod activ la viaţa copiilor voştri poate fi 
cea mai bună investiţie pe care o veţi putea face vreodată. 

Există totuşi riscul de a investi prea mult în tineri, până la punctul în care le putem 
înăbuşi abilitatea de a se maturiza şi de a se dezvolta. Acest lucru se întâmplă de obicei atunci 
când mamele şi taţii cred că rolul lor este de a-i scuti pe copii de probleme. Atunci când acest 
lucru devine un obicei, efectele negative pe termen lung vor umbri efectele pozitive imediate. 
Părinţii care fac greşeala să intervină mereu pentru copiii lor, în loc să-i sprijine să-şi rezolve 
singuri problemele, intervin în cea mai importantă etapă a copilăriei şi a adolescenţei: 
dezvoltarea propriei lor personalităţi. 

Semnele unei implicări excesive a părinţilor se văd la copiii care cred că nu trebuie să 
respecte regulile adulţilor, care nu se gândesc la consecinţele faptelor lor şi nu caută soluţii la 
problemele lor. Un semn al acestei caracteristici este, de exemplu, refuzul de a-şi strânge 
lucrurile aruncate şi de a face curăţenie. Dacă doriţi să verificaţi aceşti indicatori, întrebaţi-i pe 
profesori sau pe cei care lucrează cu copiii în biserică. 

Copiii se pot obişnui să se bazeze şi pe lucruri negative din partea unui părinte, ca de 
exemplu: să fie controlaţi, să se ţipe la ei, să fie dezamăgiţi când părinţii nu apar la un eveniment 
important pentru ei, să se simtă jenaţi din cauza lor şi lista ar putea continua pe câteva pagini. 
Adresaţi-vă o provocare: gândiţi-vă chiar acum la lucrurile din comportamentul vostru pe care 
copiii voştri s-ar putea baza – pozitive şi negative. Desigur, nimeni nu este perfect. Totuşi, deşi 
nimeni nu ţine scorul eforturilor voastre ca părinţi, toate aceste plusuri şi minusuri se vor 
acumula şi vor constitui măsura credibilităţii voastre în ochii copiilor – mare sau mică, aşa cum 
o percep ei. 

Tatăl nostru din ceruri ne promite şi El că va fi alături de noi. Cuvintele lui Dumnezeu 
sunt cel mai bun angajament patern: El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu 
te voi părăsi” (Evrei 13:5). Mesajul Lui pentru noi: vă puteţi baza pe Mine.

Să transmitem şi noi acelaşi mesaj copiilor noştri.

TE POŢI BAZA PE MINE! 
El Însuşi a zis: „Nicidecum n-am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi”. (Evrei 13:5)

Part. III

Rebus Psalmul 32 

Verticală
1. Nu fiţi ca un ... sau ca un catâr, fără pricepere pe care-i struneşti  cu un frâu şi o zăbală cu 

care-i legi, ca să nu se apropie de tine.
2. Câtă vreme am ... , mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate.
3. Atunci ţi-am ... păcatul meu şi nu mi-am ascuns FĂRĂDELEGEA.

Orizontală
3. Căci zi şi noapte ... Ta apăsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucă pământul de 

seceta verii.
4. De aceea, orice om evlavios să se roage ţie la vreme ... !
5. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu ... Lui.
6. ... de omul în duhul căruia nu este viclenie.
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