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Scrisoare catre tânarul cititor  

Draga tinere prieteni, 

De multi ani Domnul mi-a încredintat sarcina de a scrie o carticica pentru 

tineret, dar eu nu L-am ascultat si am facut în repetate rânduri obiectiunea ca 

n-as fi scriitoare si mi-am vazut mai departe de treburi. Abia când Domnul ne-

a luat pe singurul nostru baietas la el în cer, am simtit pe inima o povara grea 

pentru copiii altor oameni care sunt expusi aici pe pamint ghiarelor pacatului. 

Atunci m-am decis sa purced la lucru. 

În februarie 1955 manuscrisul a fost gata. 

Înainte ca sotul meu si cu mine sa-l ducem editorului, l-am încredintat 

Domnului prin rugaciune. “Sa apara într-o editie de 3000 de exemplare?”, 

furam întrebati. 

Înspaimintata m-am uitat la sotul meu: “Da de unde, toata viata noastra nu ne-

ar ajunge pentru a le vinde pe toatei”. 

“Da, 3000 de bucati”, replica sotul meu linistit, “avem obiceiul sa cumparam 

carti si teze bune scrise de alti autori si sa le distribuim gratuit celor care au 

nevoie de ajutor spiritual. De ce sa nu platim si aceasta carte? Daca n-o s-o 

putem vinde, o vom darui, atât de multi tineri au nevoie de ea.” 

Nu ne putem închipui, cât de mult poate fi depasita prevederea noastra, daca 

o opera este confirmata de Dumnezeu. Dupa doua luni si jumatate, prima 

editie a fost aproape vânduta si a trebuit sa facem o noua comanda. În opt ani 

s-au vândut multe mii de exemplare si comenzile pentru “Mai curat decât 

diamantul” sosesc mai departe. 

Numerosi tineri si tinere ne-au scris, dupa ce au citit carticica. Scrisorile lor 

ne-au parvenit din toate colturile lumii. Multi ne-au scris plini de recunostinta: 

“Multumesc Domnului ca am citit acest avertisment la timp. Nimeni nu mi-a 

atras atentia asupra primejdiilor care pândesc pe tineri în aceasta lume plina 

de pacate. Ce s-ar fi întâmplat cu mine, daca Isus nu miar fi deschis ochii 



înainte de a fi prea târziu?” Altii ne-au scris plini de dezamagire, fapt care ne-a 

sfisiat inima: “Când mi-a spus ca toti tinerii traiesc asa împreuna… n-ar fi 

nimic rau la mijloc… Si când mi-am venit în fire, eram deja pe cale sa devin 

mama. Ce soc a fost pentru mine! Ce dezamagire, ce rusine! N-am avut decât 

doua alternative: Ori sa-mi pun capat zilelor, ori sa-mi omor copilul, pentru a-

mi ascunde necinstea. Am ales solutia a doua. M-am debarasat de copilul 

meu si acum sunt o ucigasa… Doamne, nu mai pot dormi. Ma tem sa nu-mi 

pierd mintile. Sunt o ucigasa, o criminala. Mâinile mele sunt mânjite cu 

sângele copilasului meu.” 

O, prieteni, daca ati putea citi astazi toate aceste scrisori pline de cainta, 

dezamagire, rusine si lacrimi, pe care le-am primit de la acesti tineri pe care 

nici nu-i cunosteam, nu v-ati mai juca niciodata cu pacatul si voi, care cititi 

aceste rânduri, n-ati mai spune niciodata: “Doamna de Ferrieres este 

întradevar prea several” 

Dimpotriva ati fi recunoscatori lui Dumnezeu ca mai exista oameni, care vor 

sa arate tineretului un drum sigur, pentru a-l cruta de aceasta suferinta si de o 

viata astfel ratata. Luptele voastre contra raului în aceasta lume înaintata sunt 

aprige, dar gânditi-va la faptul ca Domnul Isus va daruieste voua tuturora 

puterea Sa care este mai tare decât puterea Diavolului si a pacatului. Draga 

cititorule, ruga mea este aceea ca, citind aceasta carte, vei fi binecuvântat. 

Iunie 1963 Madame J. C. de Ferrieres 

Introducere  

Aveam 17 ani, când Isus Cristos mi-a salvat sufletul si din aceasta zi, credinta 

Lui m-a sustinut pe calea dreapta. Cuvântul lui Dumnezeu (Biblia) spune la 1 

Ioan 1:9: “Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept, ca sa ne 

ierte pacatele si sa ne curateasca de orice nelegiuire.” Am aflat personal 

acest lucru: Isus, Salvatorul nostru, nu numai ca ne iarta pacatele, daca venim 

la El, ci El ne curata si inimile de dorinta de a pacatui. Aceasta se cheama 



“renastere”, “pocainta”, „daruirea unei inimi noi”. Isus a spus (Ioan 3:3): 

“Adevarat, adevarat, îti spun ca, daca un om nu se naste din nou, nu poate 

vedea Împaratia lui Dumnezeu.” Daca înca nu esti un fiu al Domnului, este 

neaparat necesar ca sa devii, altfel nu vei putea sa realizezi dorintele curate, 

pe care lectura acestei carti ti le vor trezi. 

Capitolul 1 

În ce relatii este viata mea sentimentala fata de credinta mea?  

Citeste mai întâi, împreuna cu mine, paginile minunate ale Bibliei, pe care le-a 

scris apostolul Pavel catre Timotei, când a fost tot asa detânar precum esti tu 

acum. 1 Timotei 1:5: 

„Tinta poruncii este dragostea, care vine dintr-o inima curata, dintr-un cuget 

bun, si dintr-o credinta neprefacuta.” 

Versetele 17-19 ale aceluiasi capitol suna: 

“A împaratului vesnicilor, a nemuritorului, nevazutului si singurului Dumnezeu, sa fie 

cinstea si slava în vecii vecilor! Amin. Porunca pe care ti-o dau, fiule Timotei, dupa 

proorociile facute mai înainte despre tine, este ca, prin ele sa te lupti lupta cea buna, si 

sa pastrezi credinta si un cuget curat, pe care unii l-au pierdut, si au cazut din 

credinta.” 

1 Timotei 4,12-16: 

„Nimeni sa nu-ti dispretuiasca tineretea; ci fii o pilda pentru credinciosi: în vorbire, în 

purtare, în dragoste, în credinta, în curatenie. Pâna voi veni, ia seama bine la citire, la 

îndemnare, si la învatatura pe care o dai altora. Nu fi nepasator de darul care este în 

tine, care ti-a fost dat prin proorocie, cu punerea mânilor de catre ceata presbiteriior. 

Pune-ti pe inima aceste lucruri, îndeletniceste-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta 

sa fie vazuta de toti. Fii cu luare aminte asupra ta însuti si asupra învataturii, pe care o 



dai altora: staruieste în aceste lucruri, caci daca vei face asa, te vei mântui pe tine 

însuti si pe cei ce te asculta.” 

1 Timotei 6:11-16: 

“Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri, si cauta neprihanirea, evlavia, 

credinta, dragostea, rabdarea, blândetea. Lupta-te, lupta cea buna a credintei; apuca 

viata vesnica la care ai fost chemat, si pentru care ai facut aceea frumoasa marturisire 

înaintea multor martori. Te îndemn, înaintea lui Dumnezeu, care da viata tuturor 

lucrurilor, si înaintea lui Cristos Isus, care a facut acea frumoasa marturisire înaintea 

lui Pliat din Pont, sa pazesti porunca, fara prihana si fara vina pâna la aratarea 

Domnului nostru Isus Cristos, care va fi facuta la vremea ei de fericitul si singurul 

Stapânitor, Împaratul împaratilor si Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, 

care locuieste într-o lumina, de care nu poti sa te apropii, pe care nici un om nu L-a 

vazut, nici nu-L poate vedea, si care are cinstea si puterea vesnica! Amin.” 

1 Timotei 6:20-21: „Timotee, pazeste ce ti s-a încredintat; fereste-te de 

flecariile lumesti si de împotrivirile stiintei, pe nedrept numite astfel, pe care au 

marturisit-o unii si au ratacit cu privire la credinta. Harul sa fie cu voi! Amin.” 1 

Ioan 2:2-14: “Va scriu, copilasilor, fiindca pacatele va sunt iertate pentru 

Numele Lui. Va scriu, parintilor, fiindca ati cunoscut pe Cel ce este de la 

început. Va scriu, tinerilor, fiindca ati biruit pe cel rau. V-am scris, copilasilor, 

fiindca ati cunoscut pe Tatal. V-am scris, parintilor, fiindca ati cunoscut pe Cel 

ce este de la început. V-am scris, tinerilor, fiindca sunteti tari, si Cuvântul lui 

Dumnezeu ramâne în voi, si ati biruit pe cel rau.” Si acum sa ne dam 

socoteala asupra celor citite: Aici se poate raspunde numai: “Credinta si viata 

mea sentimentala formeaza un singur tot.” Acestea doua nu pot fi despartite. 

La Romani 12:1 citim ca slujba noastra religioasa ar fi rationala; si daca este 

rationala, trebuie sa aduca solutia problemelor noastre. Daca credinta ta nu 

cârmuieste gândurile si faptele tale, atunci într-adevar n-ai nici o credinta. Am 

citit adineauri la 1 Timotei 1:5, ca tinta poruncii ar fi un cuget curat; cel mai 

pretios lucru, pe care un om poate sa-l posede. Cuvântul “sfintenie” este 



poate un cuvânt mare, dar el este atât da simplu si natural pentru cel 

“renascut”, a carui viata este “ascunsa” cu Cristos în Dumnezeu (Coloseni 

3:3) si în consecinta condusa prin Duhul lui Dumnezeu. La Evrei 12:14 ni se 

spune ca fara sfintire nimeni nu poate vedea pe Domnul; daca însa într-

adevar ai dobândit renasterea si ai dat viata ta Domnului Isus, El o va lua în 

mâinile Sale. Vei poseda un caracter statornic si vei ramâne credincios la 

ceea ce ai recunoscut ca drept. Inima ta va fi inundata de Sfântul Duh si de 

puterea de vointa a lui Dumnezeu. Si gustul tau se va schimba, încât nu vei 

mai risca sa te îndragostesti de un om care nu este vrednic de tine. Ceea ce 

nu-i este placut lui Dumnezeu, nici tie nu-ti va mai placea. Vei primi o mare 

putere de judecata; de aceea, oameni ambigui nu-ti vor mai putea apare drept 

îngeri ai luminii. “Domnul sa-ti fie desfatarea”, ne spune Psalmul 37:4, “si El îti 

va da tot ce-ti doreste inima.” E normal ca oamenii tineri se gândesc la 

casatorie si fericire în familie. Daca-I slujesti pe Domnul Isus cu inima curata, 

aceea sau acela pe care El ti l-a harazit, va fi camaradul tau cel mai bun, fara 

sa te nelinistesti vreodata. Citeste înca o data Psalmul 37:4 si sa luam un 

exemplu: Citesti într-o gazeta, ca întro întreprindere este un post bun vacant; 

te prezinti la seful personalului si te duci pe urma fericit acasa. Totul a în 

ordine, inclusiv promisiunea unui salar bun. Daca detii acum acest post si te 

duci în fiecare zi la director si spui: „Domnule director, va rog nu uitati salarul 

meu la sfârsitul lunii”, îti va spune mirat: „Dar bine domnule (domnisoara), 

acest lucru a fost convenit între noi. Daca îti faci munca, e si sigur ca vei fi 

platit la sfirsitul lunii.” Tinere prieten, cu atât mai mult Dumnezeu, care te 

iubeste, îsi va tine fagaduiala. Daca-I servesti din toata inima si lucrezi pentru 

venirea Împaratiei Sale cât se poate de bine, atunci El se va tine de 

fagaduiala Sa, fara ca sa fie necesar sa i-o amintesti. Îti va da barbatul sau 

femeia care ti se potriveste cel mai bine. Fii natural, amabil cu toata lumea si 

nu te gândi mereu la casatorie, fiindca, sa stii, o persoana care este posedata 

de astfel de gânduri, îsi pierde farmecul. Daca ma gândesc la experientele 

mele, pot sa confirm numai Psalmul 37:4. Toate s-au petrecut asa, cum este 

scris. Din ziua în care Domnul Isus m-a salvat, mam straduit sa duc, prin harul 

Sau, o viata curata si sfânta. Am lucrat întotdeauna cu râvna pentru El, chiar 



când n-am fost înca consacrata pentru slujba Lui, ci a trebuit sa-mi câstig 

pâinea prin munca. Care a fost rasplata mea? Un barbat iubitor cu o inima 

nobila, sfintit – o casnicie fericita -. Rasplata Domnului este sigura; ea nu se 

margineste însa numai la aceasta, deoarece exista oameni admirabili care 

niciodata nu se casatoresc, fiindca Dumnezeu 

le-a harazit o alta cale. Daca ai fi unul sau una dintre acestia, sa nu te 

gândesti niciodata ca ai trait degeaba: Poate vei putea, la fel ca altii, sa faci o 

opera mai mare pentru Domnul. El îti va pregati în asta lume bucurii pretioase 

si-ti va darui în vesnicie o coroana. 

Capitolul 2 

Este oare flirtul un pacat?  

Aceasta întrebare si-o pune câte un tânar. De multe ori auzi spunându-se: 

“Trebuie sa profiti de tineretea ta.” Cu aceasta parere sunt întru totul de acord, 

dar o distractie care nelinisteste constiinta, nu este o placere adevarata. Asta 

este o distractie care costa scump. Sa ne întelegem mai întâi asupra 

însemnatatii cuvântului “flirt”. Aceasta însemneaza sa te joci cu dragostea sau 

sa simulezi dragoste, unde nici nu exista intentii serioase. Se poate numi si 

asa: a provoca o impresie gresita. Dar pe aceasta cale nu vom ajunge 

niciodata sa fim cinstiti. Un tânar viziteaza în mod regulat o fata, fara intentia 

de a se însura vreodata cu ea. O invita câteodata sa iasa cu el si-si permite s-

o îmbratiseze. Când s-a saturat de ea, o paraseste. Îsi permite cineva pe 

urma sa-i reproseze tânarului aceasta purtare sau observa el consternarea 

fetei, va fi destul de neobrazat sa zica: “Nu este greseala mea, nu i-am cerut 

niciodata simpatia.” Unele tinere fete se poarta la fel: O fata observa ca un 

tânar îl da atentie. Cu toate ca n-ar vrea sa se marite cu el, totusi se plimba cu 

el, fiindca poseda o masina, si-l lasa în credinta ca ar fi fericita când el se afla 

la ea. Ea îi permite chiar s-o îmbratiseze. Daca el într-o zi îi vorbeste de 

dragoste si-i povesteste de planurile sale de viitor, ea simuleaza surprindere: 

“O, am crezut ca suntem numai prieteni; dragul meu, noi n-am putea avea 



niciodata o casnicie buna împreuna.” Dragi prieteni, care cititi aceste rânduri, 

nu s-ar putea oare întâmpla ca într-o buna zi sa primiti si voi rasplata unei 

inimi zdrobite si a unei mari deceptii? Multi oameni se întreaba de ce sunt atât 

de nefericiti si din ce cauza sotul sau sotia lor îi chinuiesc asa, fara a avea 

remuscari. Ei nu cunosc cuvintele din Biblie, poate le-au si uitat: “Ce seamana 

omul, aceea va si secera” (Galateni 6:7.) Daca vrei sa fii fericit în casnicia ta, 

atunci fii atent la purtarea ta în tinerete, ca sa nu te încarci cu o vina. Fericirea 

în casnicie si armonia nu cad din cer ca o gâsca fripta; nu, fiecare muceste 

însusi pentru soarta sa. Desigur exista si exceptii, dar în general unei tinereti 

risipite, urmeaza o casnicie nefericita. Legea “regala” a Bibliei zice: „Iubeste-ti 

aproapele ca pe tine însuti.” Ti-ar conveni ca ceilalti sa se joace cu inima ta 

parc-ar fi o minge de joaca, cât timp le place, iar pe urma sa te paraseasca si 

sa-ti pierzi cumpatul? Ti-ar conveni sa fii culeasa în treacat ca o floare? Îi simti 

mirosul, îi smulgi petalele si o arunci vestejita pe drum. Stii ca prin acest 

procedeu usuratic provoci unui tânar sensibil o rana adânca, care toata viata 

nu se cicatrizeaza? Stii ca multa lume îsi curma viata din cauza aceasta? Ai 

vrea sa preiei o astfel de raspundere? Nu esti de parere ca acest joc costa 

mult prea scump? Vezi, chiar daca la început ti se pare nevinovat, chiar daca 

îl gasesti dragut si fermecator, flirtul este un pom cu fructe amare. La 13 sau 

14 ani am facut cunostinta cu un tânar care s-a straduit sa câstige aprecierea 

si simpatia mea. Foarte tânara si fara experienta cum am fost, am crezut ca 

intentiile sale sunt tot atât de curate ca si ale mele. Aflând mai târziu ca nu ma 

iubeste, am vrut sa-mi iau viata. Numai Dumnezeu m-a împiedicat. Mai exista 

si un alt pericol în aceasta privinta: Daca începi sa flirtezi ici si colo, îti 

însusesti aceasta obisnuinta si cum ai putea sa ramâi fidel mai târziu sotului 

sau sotiei? Vei fi obisnuit sa nu te tii de cuvânt si sa-ti împietresti inima fata de 

nevoile si suferintele altor oameni, astfel ca ajungi usor prada Satanei. Sotul 

tau sau sotia ta 

va continua atunci calea suferintei, în timp ce copiii tai, fara caldura unui 

camin fericit, se clatina în viata ca frunzele uscate pe valurile oceanului 

salbatic. Multi dintre acesti copii, care au fost furati de dragoste, sfârsesc în 



diferite institutii; unii chiar în casa de corectie – altii se afla într-o stare, care 

este mai rea decât moartea. O, aceasta mizerie a divorturilor, a caror 

majoritate este fructul unei tinereti petrecute în flirt. Mai bine sa ai mai putine 

aventuri, mai putine petreceri si mai putin succes la prieteni, pentru a fi onest 

fata de Dumnezeu. Drept rasplata El îti va da, ceea ce inima ta doreste. 

Capitolul 3 

A se îndragosti sau daca dragostea bate la usa  

Despre aceasta tema as vrea sa-ti dau un mic avertisment. Unii tineri au o 

inima nestatornica si plina de toane. Daca cineva ti se prezinta dragut si 

amabil, sa nu tragi repede concluzia ca te iubeste si sa nu dai frâu liber 

închipuirii tale, ci retine-o. Exista oameni care sunt atât de încântatori, încât e 

greu sa nu te îndragostesti de ei. Dar Dumnezeu te ajuta sa-ti învingi 

sentimentele, fiindca în Galateni 5:22 este scris ca cumpatarea este roada 

Sfântului Duh în noi. Cumpatarea înseamna moderarea dorintelor si patimilor. 

Daca deci poti sa fii stapân pe tine însuti, îti economisesti multe lacrimi, 

dezamagiri si umiliri. Se stie ca un tânar neexperimentat se îndragosteste mai 

usor. Ne rugam luni si ani: “O Doamne, îl iubesc atât de mult! Dumnezeule, fa 

ca si el (ea) sa ma iubeasca!” Nu vedem mai departe, vederea noastra este 

limitata. Noi nu întelegem ca acela sau aceea pe care noi vrem sa-l luam în 

casatorie, nu ne-ar putea face fericit niciodata. Dumnezeu cunoaste însa înca 

pe cineva, care se potriveste mai bine cu noi si cu care noi desigur ne vom 

putea întelege mai bine. Pe acest tarâm de multe ori noi vrem sa smulgem cu 

de-a sila ceva din mina lui Dumnezeu, dar pentru binele nostru El trebuie sa 

ne refuze rugamintile, chiar si atunci când El ca parinte iubitor este întristat 

când ne vede mâhnirea. Sa îngaduim Domnului nostru sa ne pregateasca 

fagasul vietii noastre si sa aleaga pentru noi, si atunci vom fi scutiti de multe 

greutati. Din pacate de multe ori nu putem sa asteptam si atunci Dumnezeu 

trebuie sa intervina pentru a ne salva dintr-o situatie în care am ajuns din 

neascultare. Tine-ti sentimentele în frâu, atâta timp cât nu esti sigur daca este 

voia lui Dumnezeu. O deceptie poate duce pe unii oameni la complexe de 



inferioritate si la o amaraciune care-i împiedica si le ia posibilitatea unei 

casatorii fericite. Roaga pe Domnul ca Duhul Sau sa te conduca, n-o vei 

regreta niciodata. 

Capitolul 4 

Literatura 

În capitolul 2 am vorbit despre flirt, pericolul si consecintele sale. Acum vrem 

sa apucam aceasta întrebare de la radacina. Literatura moderna este mama 

care a dat nastere flirtului. Anumite ziare, reviste sau romane sunt amestecate 

în întregime cu flirturi si murdarii. În general este vorba de o fata tânara care 

se îndragosteste de un barbat însurat – un celibatar care iubeste o femeie 

maritata -, sau un barbat casatorit, a carui inima se înflacareaza pentru sotia 

colegului sau. 

Se pare ca spiritul timpului s-a furisat în gustul majoritatii omenirii. Multi 

oameni n-ar mai cumpara ziare si carti, nu s-ar duce la cinema, daca n-ar gasi 

acolo o anumita cantitate de brutalitate sau sexualitate. De aceea nu este de 

mirat ca judecatoriile de tineret sunt aglomerate. Si institutiile de educare 

pentru oameni greu de educat au devenit prea mici în toate tarile. Este oare 

surprinzator ca lipsesc chiar judecatori si stabilimente pentru acesti tineri 

raufacatori? Astfel de fete si baieti si-au înclinat deja spiritul, sufletul si trupul 

prin literatura murdara si proasta, în timp ce erau înca la scoala. Autorii 

acestor reviste, carti si caiete de film nesanatoase îsi consacra toata 

capacitatea în a arata cititorilor privirea, trasaturile, sentimentele si poftele 

acestor oameni care sunt vânduti pacatului. Pentru acest scop, pacatosii 

devin eroi, si copilul si adolescentii care citesc si-si însusesc asa ceva, sunt 

însemnati în inimi si la fata; chiar trupul lor este otravit prin aceste gânduri si 

pofte murdare. Tinere! Tânara! Daca vrei sa duci o viata demna de a fi traita, 

atunci fii atent la ceea ce citesti. Exista mii de asa-zisi crestini care spun ca si-

au dat inima acum 20 sau 30 de ani Domnului, a caror viata însa astazi nici 

pentru Dumnezeu, nici pentru oameni n-are nici o valoare. De ce? Pentru ca 



ei n-au avansat în harul lui Dumnezeu! Vei gasi la ei de obicei teancuri întregi 

de reviste si romane, însa nici o carte spirituala, care i-ar fi ajutat sa se 

dezvolte mai departe. De asemenea o sa observi ca nu le place sa citeasca 

Biblia. Permite-mi sa-ti dau un sfat bun: Lasa la o parte aceasta materie de 

citit si umple-ti biblioteca si sufletul tau cu opere educative si spirituale. Biblia 

sa-ti fie însotitorul si prietenul cel mai bun! Citeste Biblia dimineata si seara, 

citeste-o în pauza de prânz (chiar daca este numai un verset), citeste-o în tren 

sau în autobuz, în timp ce te duci la scoala sau la munca. Un tânar slujitor al 

lui Dumnezeu a observat în trenul de la Nimes catre Paris o fata tânara, 

draguta, care citea Biblia. Interesat a început o convorbire… Astazi cei doi 

sunt casatoriti spre multumirea ambelor familii. Biblia în public este ca un 

steag în strainatate. Ea poate fi motivul pentru o convorbire, care poate duce 

spre o casnicie binecuvântata, face prieteni devotati si care si mai adesea, 

slujeste spre mântuirea unui suflet, pe care altfel niciodata nu l-ai fi cunoscut. 

În concluzie citez înca un verset din Filipeni 4:8: “Încolo, fratii mei, tot ce este 

adevarat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot 

ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice fapta buna, si orice 

lauda, aceea sa va însufleteasca”. Poti oare sa ai astfel de gânduri, dupa ce 

ai citit de un asasinat sau de un scandal? Nu, este imposibil. Aceia care mai 

arata interes pentru astfel de lectura, n-au recunoscut înca gustul Bibliei si 

valoarea sfintirii, sau ei au deviat de la fagasul cel drept si au îndragit iarasi 

lumea, asa cum Dima a facut-o. “Caci Dima, din dragoste pentru lumea de 

acum, m-a parasit”, scria apostolul Pavel trist (2 Timotei 4:10). Daca vrei sa fii 

tare si drept, daca vrei sa-ti faci un camin în care sa domneasca fericirea si 

care sa te aduca pâna la vesnica glorie în fata lui Dumnezeu, atunci asculta 

sfatul minunat al Bibliei, prin a gândi si citi lucruri curate. 

Capitolul 5 

Unde este hotarul între camaraderie si flirt?  

Romani 13:10-14: “Dragostea nu face rau aproapelui: dragostea deci este 

împlinirea Legii. Si aceasta cu atât mai mult, cu cât stiti în ce împrejurari ne 



aflam: este ceasul sa va treziti în sfârsit din somn; caci acum mântuirea este 

mai aproape 

de noi decât atunci când am crezut. Noaptea aproape a trecut, se apropie 

ziua. Sa ne dezbracam dar de faptele întunerecului, si sa ne îmbracam cu 

armele luminii. Sa traim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri si în betii; nu în 

curvii si în fapte de rusine; nu în certuri si în pizma; ci îmbracati-va în Domnul 

Isus Cristos, si nu purtati grija de firea pamânteasca, pentru ca sa-i treziti 

poftele.” Filipeni 1:2-6: „Har voua si pace de la Dumnezeu, Tatal nostru, si de 

la Domnul Isus Cristos! Multumesc Dumnezeului meu pentru toata aducerea 

aminte, pe care o pastrez despre voi. În toate rugaciunile mele ma rog pentru 

voi toti, cu bucurie pentru partea, pe care o luati la Evanghelie, din cea dintâi 

zi pâna acum. Sunt încredintat ca Acela care a început în voi aceasta buna 

lucrare, o va ispravi pâna în ziua lui Isus Cristos.” 1 Corinteni 9:24-27: “Nu stiti 

ca cei ce alearga în locul de alergare, toti alearga, dar numai unul capata 

premiul? Alergati dar în asa fel ca sa capatati premiul! Toti cei ce se lupta la 

jocurile de obste, se supun la tot felul de înfrânari. Si ei fac lucrul acesta ca sa 

capete o cununa, care se poate vesteji: noi sa facem lucrul acesta pentru o 

cununa, care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca si cum nas sti 

încotro alerg. Ma lupt cu pumnul, dar nu ca unul care loveste în vânt. Ci ma 

port aspru cu trupul meu, si-l tin în stapinire, ca nu cumva, dupa ce am 

propovaduit altora, eu însumi sa fiu lepadat. 1 Corinteni 10:31: “Deci, fie ca 

mâncati, fie ca beti, fie ca faceti altceva: sa faceti totul pentru slava lui 

Dumnezeu.” Unde este deci hotarul între camaraderie si flirt? Aceasta este o 

problema dificila, dar as vrea sa va ajut aici cu ajutorul Sfântului Duh. Este în 

natura omeneasca sa-ti placa flirtul. Un tânar vrea de exemplu sa se distreze 

cu o fata cu care n-are de gând sa se casatoreasca vreodata. Daca constiinta 

lui îi avertizeaza pericolul, îsi zice: „Nu am facut nici un rau, nu m-am purtat 

prost, n-am facut nimic rusinos. Am îmbratisat-o numai parca as iubi-o.” Da, 

daca te porti asa, te simti oare vrednic de Evanghelie? N-ai încercat sa-ti 

satisfaci ceva din vechea ta natura si anume pe cheltuiala fericirii altora? Ai 

fost sigur pe fagasul biruintei vesnice din 1 Corinteni 9:24, sau ai vrut sa te 



joci cu focul? Unde este aici hotarul? Daca odata un tânar conduce o fata 

dupa slujba religioasa sau curs pâna la casa parinteasca, atunci el îsi ia 

ramas bun în fata portii. Poate fata îi invita la o ceasca de ceai sau altceva 

racoritor. În timp ce fata pregateste ceaiul, ei stau de vorba sau râd cu un 

membru al familiei care li s-a alaturat. Sa nu petreceti tot timpul cu glumitul. 

Poate acest prieten se afla în mari dificultati sau la o rascruce care decide 

toata viata sa. Începând o convorbire serioasa, poti sa fii un instrument în 

mâinile lui Dumnezeu, pentru a ajuta pe acest suflet si a-i da fericire 

pamânteasca. Dupa aceasta tânarul îsi ia ramas bun. Poate se mai face o 

scurta rugaciune, iar apoi pleaca. Nu este aceasta oare o prietenie buna si 

sanatoasa? Nu este ocazia cea mai buna de a se cunoaste personal? Multe 

casnicii fericite au izvorât din astfel de prietenii sanatoase, adeseori si 

legaturile spirituale ale unei fraternitati curate, care toata viata îsi mai 

pastreaza o adiere aromata, chiar daca nu se mai întâlnesc. Aceasta este 

prietenia; dar flirtul? Puteti sa-mi spuneti unde începe el? Da, asa începe: în 

timpul unei plimbari, pe strada sau în tramvai, tânarul ia fata de umar, îi 

mângâie mâna si o îmbratiseaza. Câteodata începe asa: Dupa ce tânarul a 

baut o ceasca de ceai împreuna cu fata, nu pleaca, ci încearca sa-i atraga 

toata atentia si s-o îmbratiseze. Astfel el trezeste fetei o speranta pe care nici 

nu intentioneaza s-o împlineasca. Fetito, sarutarile tale sunt prea valoroase 

pentru a fi daruite primului venit. Pastreaza-le drept ceva pretios. Nu te lasa 

niciodata îmbratisata de un tânar, daca nai intentia sa te mariti cu el. Acest 

tânar nu te-ar mai stima si n-ai mai putea sa te respecti tu însati. 

Sunt foarte recunoscatoare parintilor mei ca m-au lamurit în aceasta privinta. 

Dar totusi as vrea sa va povestesc o întâmplare din anii mei de tinerete. Ea 

este putin hazlie, dar oricum de un efect bun. Aveam pe atunci 15 ani. Am fost 

o familie cu noua copii. Sigur au fost adesea colegi la noi. În acel timp locuiam 

într-o casa la tara. În fiecare sâmbata mama mea cocea cele noua pâini 

pentru nevoile saptamânii. Drept albie de pâine ea folosea o cutie enorma 

cositorita de biscuiti, pe care o punea pe o grinda de lemn, ca sa ramâna 

curata. Într-o zi când sora mea statea de vorba cu niste colege în bucatarie, s-



a întâmplat ca un baiat si cu mine am ramas câteva clipe singuri în sufragerie. 

Stateam de vorba când Comeliu s-a apropiat deodata de mine, pentru a ma 

îmbratisa. Cu o saritura m-am sculat protestând energic si când el a vrut sa-si 

îndeplineasca intentia, am fugit în jurul mesei spre camera alaturata lânga 

bucatarie. Corneliu m-a urmat râzând si a fost sigur de tot ca va putea sa ma 

opreasca, dar n-a vazut cutia de pâine. Piciorul sau se împiedica de gratarul 

de lemn si – poc, tronc totul cazu vraiste pe podeaua bucatariei: gratarul de 

lemn, cutia de pâiine, cele noua pâini si peste ele si Corneliu. Între timp am 

reusit sa ma închid în camera alaturata. Ceilalti care se aflau în bucatarie, 

banuiau ce s-a întimplat si izbucnira într-un acces de râs. Eu de dupa usa, 

auzind zgomotul, am început si eu sa râd din rasputeri. Corneliu n-a mai venit 

niciodata la noi; dar si astazi e denumit în familia noastra “Corneliu cu cutia de 

pâine”, iar eu am fost scutita pentru totdeauna de prezenta sa si de sarutarile 

sale inutile. Dragele mele prietene, chiar daca cutiile de pâine ale mamelor 

voastre dispar, nu va lasati îmbratisate de baieti. Fiti bune si prietenoase cu 

toti, dar gânditi-va ca trupul vostru este templul Sfântului Duh, pe care trebuie 

sa-l mentineti curat si neîntinat. 

Capitolul 6 

Comportarea în general 

a) Câteva sfaturi 

As vrea sa rog baietii si fetele sa-si supravegheze comportarea. N-ar trebui sa 

se tina de mijloc pe strada sau în localuri publice, ci pur si simplu sa mearga 

unul lânga altul. Daca sunt logoditi, sa se tina de brat. Acest lucru este foarte 

important, fiindca lumea din afara ne judeca dupa ceea ce vede. Un tânar 

cumsecade nu vrea niciodata ca lumea sa gândeasca rau despre fata pe care 

o conduce. Baietii si fetele ar trebui sa evite atingerea prea intima. Trebuie sa 

mai mentionez ca o fata n-are voie sa se aseze niciodata pe genunchii 

tânarului nici în public, nici particular sau în gluma. 



b) Usuratatea 

Nu exista nimic mai frumos pe aceasta lume decât tineri amabili si veseli. În 

schimb nu exista nimic mai penibil decât tineri care-si petrec timpul povestind 

prostii! Anumiti oameni au spiritul asa de gol si vorbirea lor este atât de lipsita 

de gust, încât fiecare este usurat daca ei pleaca. N-ai vrea sa fii mai bine în 

rândul acelora care au un spirit cinstit si dezvoltat si care sunt în masura sa 

aiba o influenta nobila si binefacatoare asupra mediul lor, fiindca Domnul este 

prezent în viata lor? Seriosi sau veseli, astfel de tineri vor fi întotdeauna 

bineveniti într-o comunitate, care e vrednica sa poarte acest nume. Toti le vor 

cauta prietenia, iar aceia care n-au nici o tinuta spirituala, sunt adesea izgoniti 

si ramân singuri. 

c) Limbajul 

Evita vorbitul tare si râsul zgomotos; acest lucru nu se cade unui tânar 

cumsecade. Nu vorbi cu cuvinte complicate si nu simula simplitate falsa, prin 

care esti în pericol sa devii comun. 

Anumiti tineri cred ca sunt cinstiti, fiindca ei nu înjura. Dar limbajul lor este 

comun si vulgar sau astfel îmbibat cu greseli, încât aceasta neglijenta ar 

putea sa le dauneze în afaceri. Acest lucru poate sa fie chiar un motiv care le 

închide portile spre anumite cercuri în care ei bucuros ar vrea sa intre. Poate 

si sa faca imposibila împlinirea dorintei celei mai arzatoare. Daca nu esti sigur 

asupra modului tau de vorbire, atunci adreseaza-te în aceasta privinta unor 

oameni competenti. Noi traim numai o data în aceasta lume, sa producem 

deci tot ce-i mai bun! 

d) Tinuta 

Daca stai în picioare sau pe scaun, fii întotdeauna atent la tinuta ta. Câteva 

exercitii de gimnastica, plimbatul în aer liber st o hrana sanatoasa pot 

contribui mult la sanatatea si tinuta ta. Fii atent la tinuta ta când esti în 



societate. De altfel, fetita, ai grija ca atunci când stai în picioare, câlcâile sa-ti 

fie apropiate, iar vârfurile picioarelor sa fie îndepartate putin spre exterior; în 

felul acesta coloana vertebrala va fi întarita. Si când sezi pe scaun, greutatea 

va fi distribuita în mod uniform pe tot corpul, daca tii calcâile apropiate si ai 

grija ca un picior sa fie ceva mai în fata decât celalalt. Tine-ti partea 

superioara a corpului întotdeauna dreapta, asta o sa-ti stea bine. Dar 

niciodata sa nu tii picioarele ca un baiat, ci ele sa fie întotdeauna apropiate. 

e) Corpul 

Nu exista nimic mai placut decât un om tânar, îngrijit. De aceea tine-te curat la 

trup si suflet. Parfumurile nu pot sa îndeparteze mirosul de transpiratie, aici nu 

ajuta decât apa si sapunul. Sa-ti faci timp întotdeauna pentru a-ti îngriji si 

pastra corpul curat; si aceasta va contribui la pastrarea fericirii în casnicie. 

Câte casnicii au fost distruse în urma acestei neglijente, fiindca sotului sau 

sotiei i-a fost rusine pentru celalalt. Nici pentru Domnul si Împaratia Sa nu 

este o dovada buna, daca, drept copil al lui Dumnezeu, esti neîngrijit. 

f) Îmbracamintea 

Aceasta tema este strâns legata de cea precedenta. Daca v-am sfatuit sa va 

îngrijiti, aceasta nu însemneaza ca trebuie sa porti îmbracaminte scumpa sau 

sa-ti pierzi timpul prin a-ti alege îmbracaminte eleganta. Tocmai în 

îmbracaminte simpla poti sa arati placut si îngrijit, daca esti bine spalat si 

pieptanat, daca unghiile sunt curatate si dintii spalati. Este important mai ales 

sa te porti natural. Adu-ti aminte: corpul tau este un templu al Sfântului Duh. 

Daca te duci într-un magazin pentru a-ti cumpara haine, întreaba-te 

întotdeauna, daca haina este vrednica de o persoana care detine pozitia 

ridicata a unui fiu al lui Dumnezeu în Cristos. În 1 Petru 2:9 citim: “Voi însa 

sunteti o semintie aleasa, o preotie împarateasca, un neam sfânt, un popor, 

pe care Dumnezeu Si l-a câstigat ca sa fie al Lui, ca sa vestiti puterile 

minunate ale Celui ce v-a chemat din întunerec la lumina Sa minunata.” Ai 

trezit oare la alti oameni aceasta impresie prin purtarea unei haine noi? 



Aceasta o scriu atât pentru baieti cât si pentru fete. Unii oameni arata adesea 

ridicoli, cu toate ca cheltuiesc multi bani pentru hainele lor. Ei nu se pricep sa 

aleaga nici calitatea, nici croiala, nici ceea ce este cel mai potrivit pentru felul 

lor. Si aici Dumnezeu poate sa te sfatuiasca. Pentru a fi bine îmbracat sa fii 

atent la urmatoarele puncte: sa nu fii exagerat, adica, nu te tine prea mult 

conform modei, dar nici prea mult în urma modei; si una si alta produc un 

efect ridicol. Daca vrei sa te îmbraci placut, si aici Dumnezeu te va conduce. 

Pentru ca hainele tale sa fie întotdeauna proaspete, fierul de calcat, vopseaua 

si acul de cusut sa-ti fie mereu ajutoare. La cumpararea unei haine sa fii atent 

la o calitate buna, ca sa faca impresie buna si dupa o purtare îndelungata. Îmi 

permit sa mai mentionez aici un lucru care priveste pe tinerii care si-au 

dedicat viata lui Dumnezeu si cauta sfintirea. Vezi adesea tineri care poarta 

numai shorts, la reparatul masinei sau alte ocupatii ostenitoare. Eu gasesc ca 

aici e nevoie si de un 

maiou, fiindca Biblia spune ca sunteti templul Sfântului Duh; de asemenea v-

ati pastra cinstea fata de voi însiva si fata de altii. Vezi de multe ori fete cu 

rochii fara mâneca sau cu un decolteu mare. Câteodata ele poarta si 

pantaloni (ceea ce este contra Cuvântului lui Dumnezeu în Deuteronom 22:5), 

cu toate ca doresc sa se marite cu un tânar cumsecade. Multe fete nu stiu ca 

tânarul serios îsi face o imagine despre fata pe care vrea s-o ia de sotie; 

fetele usuratice si provocatoare nu corespund idealului sau. Fetele usuratice 

se marita adesea cu barbati care n-au nici o valoare morala, pentru ca numai 

ei se intereseaza pentru acestea. În general, aceste casnicii nu sunt de durata 

si ajung la divort. Copiii din casnicii divortate sunt nefericiti si viitorul lor este 

pentru totdeauna însemnat. Aceasta lume este un loc al întunecimii. În fiecare 

zi se distrug sute de casnicii (dovedit statistic: divortul si betia). Se pare ca 

morala scade din zi în zi. Boala acestui secol este necuratenia. Cauzele 

principale sunt felul cum se îmbraca lumea astazi si literatura cu care se 

hraneste. Strandurile sunt o capodopera a Satanei; tineretul îsi pierde 

pudicitatea si demnitatea, când vede barbati si femei la strand pe jumatate 

goale. Poate gasesti mentalitatea mea cam ciudata, dar daca cugeti, va trebui 



sa-mi dai dreptate. Daca îndragesti Biblia si o citesti, vei afla ca, Cuvântul lui 

Dumnezeu ne îndeamna sa nu ne potrivim acestei lumi (Romani 12:2) si 1 

Corinteni 3:17, unde scrie: “Daca nimiceste cineva Templul lui Dumnezeu, pe 

acela îl va nimici Dumnezeu; caci Templul lui Dumnezeu este sfânt: si asa 

sunteti voi.” Vezi ca merita sa mergi pe fagasul cel bun, chiar daca lumea îsi 

bate joc de acesta. Viata noastra pe aceasta lume este scurta, dar ea va fi la 

timpul sau rasplatita în marire. Dumnezeu a zis marelui preot Eli: „Voi cinsti pe 

cine Ma cinsteste” (1 Samuel 2:30). Domnul ramâne credincios spuselor Sale; 

încearca, cinsteste pe Dumnezeu si vei vedea ca promisiunile Sale se vor 

adeveri si la tine. Daca te îmbraci acasa, la munca, în biserica si în vacanta 

întotdeauna cu buna-cuviinta si gust, n-ai sa regreti niciodata. Astfel vei fi 

scutit de a fi ispitit prin persoane usuratice, fiindca acestea vad repede ca nu 

te pot folosi drept victima. De esti sarac sau bogat, ceea ce posezi întradevar 

sunt trupul si sufletul. 

g) Fardul si bijuteriile exagerate  

Si aceasta tema atinge pe cea anterioara, astfel ca nu vom insista prea mult. 

As vrea sa remarc numai ca nu exteriorul te face atragator, ci ceea ce este în 

interiorul tau. Un trup curat, un suflet sanatos, un caracter statornic, o inima 

care este mai curata ca diamantul si care este umpluta cu valoarea 

dumnezeiasca, sunt singura bijuterie care te face valoros; si nu produsele de 

frumusete care se cumpara în parfumerie. Poarta numai acele bijuterii care-ti 

sunt necesare. Alege modale simple de calitate buna, ca înfatisarea ta sa nu 

sufere. Numai personalitatea ta te face placut si nu colierele si inelele, etc. 

Capitolul 7 

Banii 

Deja pentru tineret banii joaca un mare rol. Pot sa devina pentru tine drept 

binecuvântare sau blestem. Învata sa umbli bine cu ei. Începe sa-ti pui ceva la 

o parte: este un principiu biblic de a da a zecea parte din venit lui Dumnezeu. 

Dupa ce ai platit locuinta si hrana, sa nu uiti nici parintii tai, nici saracii. Daca 



esti într-adevar un copil al lui Dumnezeu, îti va face o bucurie mult mai mare 

sa donezi ceva pentru opera lui Dumnezeu, în loc sa-ti cumperi lucruri care nu 

sunt necesare. Poti de exemplu sa donezi misiunii biblice bani. (Daca ma 

gândesc la ceea ce Biblia mi-a dat deja în viata mea, atunci nu pot sa 

contribui decât bucuros la 

raspândirea Bibliei!) Poti sa distribui sau sa împrumuti si tratate si carti 

spirituale, dupa ce le-ai citit. În preajma ta înca multe suflete necesita ajutorul 

tau, pentru a cunoaste drumul spre Împaratia cerului. În clipa în care începi 

sa-ti folosesti banii pentru propovaduirea Împaratiei lui Dumnezeu, Domnul te 

va binecuvânta. Acum câtiva ani am facut cunostinta ca doi logodnici care 

dadura toate economiile pe care tânarul le facuse pentru a cumpara 

logodnicei sale un inel de logodna, misiunilor. Logodnica a preferat un inel 

simplu. Logodnicul începuse tocmai o afacere si venitul sau era foarte redus. 

Dar începând cu aceasta clipa Dumnezeu a binecuvântat întreprinderea într-

atâta ca putea sa încheie contracte pentru peste 80.000 lire sterline (cca. 1 

milion marci germane). Dupa câtiva ani Domnul îl chema la postul de 

propovaduitor al Cuvântului – astazi este unul din cei mai buni evanghelisti în 

statul Africa de Sud. Niciodata sa n-ai datorii banesti. Nici sa nu împrumuti 

bani sau haine. Aceasta este o obisnuinta regretabila si de multe ori nici nu 

este lipsa de bani. Obisnuieste-te sa astepti cu o cumparatura pâna ai banii 

necesari. Trebuintele tale nu sunt niciodata asa de urgente precum crezi. 

Daca mai mergi la scoala sau daca esti bolnav, atunci roaga-te si Dumnezeu 

va rândui totul; sa nu te înjosesti folosind metodele mai usoare care în 

realitate sunt mai dificile. Foloseste-ti banii în mod constiincios. Va trebui sa 

dam odata socoteala lui Dumnezeu asupra a tot ceea ce am primit, si asupra 

banilor; cât de mare va fi rasplata ta, daca te-ai dovedit drept un bun 

gospodar. Aceasta poveste as vrea sa v-o mai povestesc, pentru a va face 

curaj si pentru a arata ca pentru Dumnezeu este o usor de a câstiga oameni 

pentru el. Sotul meu a fost medic naturalist si a avut mare succes în meseria 

sa. Din pacate el a fost necredincios. În contradictie cu succesul sau în 

meserie si cinstea pe care o poseda prin originea sa nobila si cu toate 



distractiile pe care le avea prin sport si în societatea lumeasca, viata sa a fost 

goala si fara continut. Nulitatea tuturor acestor lucruri îi chinuia însa într-atâta, 

încât a avut intentia sa-si puna capat vietii. Apoi pentru prima data în viata lui 

lua Biblia în mâna; avea atunci 30 de ani. Mama sa îi daruise aceasta carte 

patru ani înainte. Acum el începu cu aviditate sa citeasca în ea. Dupa câteva 

luni el îsi închina, singur în genunchi în biroul sau, inima sa lui Isus – care a 

venit pe lume, suferind si varsându-si sângele pentru pacatele lumii. Citind în 

cursul zilei si seara Biblia, el facea mari progrese: Adevarurile dumnezeiesti 

cuprinse în Cuvântul lui Dumnezeu, se dezvaluiau sufletului sau unul dupa 

altul. Întro zi el descoperise ca ar trebui sa dea o zeciuiala din venitul sau lui 

Dumnezeu; imediat asculta acestei lumini. A fost semnificativ ca venitul sau 

se mari de cinci ori în decurs de 15 luni. Plin de recunostinta el se decise sa 

dea lui Dumnezeu înca o zeciuiala. Într-o zi însa el s-a hotarât sa dea si mai 

mult: S-a sfintit pentru a servi pe Domnul. Când ne-am cunoscut el a fost 

evanghelist si eu am activat de cinci ani la evanghelizarea tineretului. Dupa 

câteva luni noi am stiut ca Domnul ne-a destinat unul pentru altul. Acum 

suntem casatoriti deja de multi ani si suntem înca asa de fericiti împreuna! 

Scurt timp dupa casatoria noastra am fost întrebati daca am fi de acord sa 

muncim într-o mica comunitate. Aceasta a fost atât de saraca, încât de multe 

ori nu stiam de unde o sa ne parvina hrana zilei urmatoare; dar Dumnezeu nu 

ne uita niciodata. El ne-a dat întotdeauna ceea ce aveam nevoie. Minunatele 

împliniri ale rugaciunilor noastre nu se mai pot numara. Ajutorul venea 

întotdeauna din partile cele mai putin asteptate si întotdeauna în momentul 

dorit. Sotul meu punea doua zecimi chiar din sumele cele mai neînsemnate la 

o parte. O contributie o folosi pentru Dumnezeu, iar cealalta pentru 

cumpararea de Biblii, pentru a le putea da la aceia caro aveau nevoie de una. 

Multe suflete au fost binecuvântate si salvate prin aceste mijloace. 

Tatal nostru ceresc nu ne dadea numai hrana de care aveam nevoie, ci si tot 

ceea ce ne trebuia. La abandonarea meseriei sale, sotul meu predase si 

automobilul sau mare pentru a servi Domnului. Aceasta masina ne facu multe 

servicii, însa dupa câtiva ani se observeau urme de vârsta. Trebuia sa ne 



obisnuim cu gândul ca în curând nu va mai fi folosibila. Ne-am rugat lui 

Dumnezeu în aceasta privinta si cum a raspuns El? Era Craciunul: furam 

invitati la vechi prieteni la prânz. Dupa masa, domnul de Vos întreba pe sotul 

meu: „Ioane, cred ca ai nevoie de o masina noua.” “Sigur! Sotia mea si cu 

mine ne-am rugat lui Dumnezeu în aceasta privinta, si El ne va darui o solutie 

la timpul sau.” „Acum este imposibil sa cumperi o masina”, spuse prietenul, 

dar mâine sa te duci la Johannesburg si sa alegi masina cea mai buna, 

deoarece Domnul ne-a facut cunoscut ca Retha si eu sa va daruim o masina!” 

Sotul meu a fost asa de miscat, încât o clipa n-a fost în stare sa vorbeasca. 

Ziua urmatoare el a vrut sa-si aleaga obiectul visului. Însa apoi veni înca o 

surpriza: Un preot din împrejurime ne telefonase: „Am auzit ca doriti sa 

cumparati o masina favorabila.” – „Da.” – “Vreti un Ford mare?” – „Sigur, dar 

atunci ar trebui sa astept doi sau trei ani!” – „Gânditi-va, fratele meu a 

comandat acum trei ani un Ford; acum este gata, si fratele meu nu mai are 

nevoie de masina. A vrut sa mi-o dea mie, dar am deja una. Daca va 

intereseaza…” Aceasta e fost minunat; am îngenunchiat si i-am multumit lui 

Dumnezeu cu lacrimi în ochi pentru ajutorul Sau. Când ni s-a telefonat pe 

urma de la fabrica ca putem sa luam masina, am avut prieteni învitati la prânz. 

Când ei au aflat vestea buna, ei ne-au platit biletele de avion la 

Johannesburg. Când ne-am urcat împreuna cu fetita noastra în avion, ne-am 

simtit ca cei mai fericiti oameni. Cineva ne-a donat si un frigider atât de 

necesar în climatul nostru! „… Dati, si vi se va da” (Luca 6:38). Aceste 

întâmplari ti le-am povestit pentru a-ti arata cu ce darnicie Dumnezeu 

împlineste rugamintile credinciosilor Sai. Placuta este slujba la un stapân 

demn de admirat, pretioasa este Biblia cu promisiunile ei pentru vesnicie! Nu 

numai pentru inimile noastre, aceasta masina a adus bucurie, am putut sa 

ducem si multi oameni vârstnici, bolnavi si tineri la biserica – si multi 

necredinciosi au putut fi vizitati, încurajati, salvati si sfintiti! Înainte de a ne 

întoarce în Franta, am vândut masina. 

Capitolul 8 



Ispita 

Plimbarea în doi 

Astfel de pericole sunt asa de dese în lumea aceasta, încât ma gândesc 

întristata la tineret. Tinere cititor, n-a trebuit sa lupti deja contra acestei ispite? 

În epoca noastra de o libertate exagerata, de multe ori baietii duc fete într-o 

masina la locuri izolate ale orasului sau la tara pentru a inspira aer curat. Ei se 

întorc pe urma numai târziu noaptea. Prieteni, as vrea sa va avertizez, nu 

comiteti niciodata aceasta imprudenta; este o obisnuinta daunatoare, care a 

adus deja mult necaz si mare mizerie: copii nefericiti, parasiti sau nimiciti prin 

avort, cariere distruse, fiindca barbatul era nevoit sa se însoare cu o femeie 

cu alta mentalitate si educatie. Nu i-ar fi rusine unui tânar onest cu intentii 

curate, sa apara în fata parintilor fetei, cu care el a iesit? Ma gândesc ca un 

tânar este mai cinstit, daca are într-adevar intentia sa se însoare cu fata. 

Parintii fetei vor îngadui tânarului sa-i viziteze, la fel parintii tânarului, asa 

încât amândoi vor putea sa se cunoasca mai bine si sa se obisnuiasca cu 

cele doua medii. Acest lucru este de mare importanta pentru o casnicie 

ulterioara. 

Sigur ca nu te casatoresti cu socrii tai; dar atmosfera si armonia casniciei tale 

ar putea sa fie adesea tulburate printr-o neîntelegere între tine si sotul tau sau 

sotia ta si familia ei. Dragostea este ceva frumos, dar ea sa nu se 

margineasca numai la dragostea între soti, ci si la cele doua familii. Tânarul 

ale carui intentii nu pot fi aprobate, ademeneste fata spre locuri singuratice: 

Departe de parinti va ajunge mai usor la scopul dorintelor sale nesanatoase. 

Aparent nu este nimic rau daca o fata se duce cu masina cu un tânar, dar 

depinde de timpul si locul unde se duc. Logodnicii se întâlnesc de cele mai 

multe ori la parintii lor, ceea ce constituie o siguranta. Parintii vor lasa tinerii 

bucuros singuri, pentru a putea discuta si a fauri planuri pentru viitor. Seara sa 

nu se prelungeasca prea mult: zece si jumatate cred ca ar fi timpul potrivit. 

(Aceasta depinde si de îndepartarea locuintei.) 



Drumul târziu spre casa  

Aceasta este foarte periculos. De multe ori tineri seriosi au pacatuit fiindca nu 

si-au dat seama si s-au îmbratisat pâna noaptea târziu. Biblia spune: 

„Vegheati si va rugati.” La ce foloseste însa rugaciunea pentru pastrarea 

curateniei, daca te îmbratisezi dupa aceea jumatate din noapte, uiti lumea 

reala si esti biruit de dorinte, asupra carora nu mai esti stapân. De aici rezulta 

adesea griji si cainta, care dureaza o viata întreaga. Poate îmi vei raspunde 

ca opinia lumii este alta. Aceasta o stiu din pacate prea bine, dar daca ati fi 

vazut pretul necazurilor care nu mai pot fi reparate, pe care le-am cunoscut în 

timpul carierei mele, v-ati pune-o mai mult la inima. Te gândesti oare la 

sufletul tau si la cel al celorlalti oameni? 

Capitolul 9 

Ce fel de libertati pot sa-mi permit?  

La aceasta tema L-am rugat pe Dumnezeu sami ajute si Sfântul Duh mi-a dat 

urmatoarea lamurire pentru tine, tinere: Peste câtiva ani si tu vei fi însurat cu o 

fata, care în ochii tai este creatura cea mai draguta si perfecta, pe care ai 

ales-o drept regina caminului tau. Din aceasta legatura fericita vor rezulta 

copilasi spre marea voastra bucurie. Vei fi mândru sa fii tatal lor si vei lucra 

din rasputeri ca ei sa nu duca lipsa nici de locuinta, nici de îmbracaminte sau 

hrana. Si seara când te intorci acasa, piciorusele lor te vor întâmpina sarind. 

Fetita ta cu bucle blonde va striga bucuroasa: “Vine tata!” Ea îsi va pune 

bratele în jurul gâtului tau sau se va aseza pe genunchii tai si prin râsul ei vei 

uita repede de necazurile zilei. O vei vedea crescând si vei veghea ca ea sa 

fie pregatita cât se poate de bine pentru viitor. Poate o vei lasa sa studieze 

muzica sau altceva frumos. Te vei bucura în toti acesti ani sincer de ea si vel 

fi mândru s-o vezi devenind o domnisoara frumoasa. Sotia ta si cu tine veti 

observa pe urma ca un tânar – ale carui vizite devin tot mai dese – n-are ochi 

decât pentru comoara voastra. Ai facut întotdeauna tot pentru ea: acum ea 

este coroana caminului vostru – atât de frumoasa, de curata… Spune-mi, cum 

ai vrea ca tânarul s-o trateze? Unde ar fi hotarul între permis si nepermis? Nu 



te-ai supara, daca tânarul s-ar distra numai cu fiica ta, i-ar dezonora trupul, ar 

trata-o cu usurinta si i-ar lua diadema castitatii de pe frunte?“ …Aici, prietene, 

este raspunsul la întrebarea ta: „Pâna unde pot sa merg la o fata, ce fel de 

libertati pot sa-mi permit?” Gândeste-te ca ea este comoara parintilor sai, cum 

fetita ta o va fi într-o zi pentru tine. 

Si tie, fetita, as vrea sa-ti dau acelasi sfat. Într-o zi vei fi, poate, mama unui 

tânar frumos. Desigur n-ai vrea ca fetele sa-l seduca sa se întineze cu ele sau 

ca ele sa flirteze cu el lasându-l dupa aceea cu inima zdrobita. 

Capitolul 10 

Purtare incorecta 

Necuratenie: Astazi din pacate exista multi tineri si tinere care nu mai pun 

valoare pe curatenia trupului, cinstea si bunul renume. Îti amintesti ce zice 

Biblia (Proverbe 22:1): „Un nume bun este mai de dorit decât o bogatie mare, 

si a fi iubit pretuieste mai mult decât argintul si aurul.” Tinere, daca ai facut 

cunostinta unei fete, a carei morala ti se pare echivoca (în general le cunosti 

dupa felul cum se îmbraca, dupa vorbit, dupa privire), separate de ea, nu te 

juca cu focul. Daca atingi focul, te vei arde! Biblia spune (Proverbe 6:27-28): 

„Poate cineva sa ia foc în sân, fara sa i se aprinda hainele? Sau poate merge 

cineva pe carbuni aprinsi, fara sa-i arda picioarele?” Gândeste-te la Domnul 

Isus, care din dragoste pentru tine a suferit si a murit! Gândeste-te la parintii 

tai: nu primi nici o invitatie si nu cauta sub nici un prilej o revedere. Când un 

tânar este ispitit prin prezenta unei fete, el trebuie sa aiba grija, fiindca o fata 

cu o inima nobila nu-i va sugera decât sentimente nobile; la ea te simti mai 

puternic, mai înaltat în propria ta persoana si într-o atmosfera curata simti 

impulsul spre un ideal mai înalt. Si pe tine, fetita, vreau sa te previn de tinerii 

care încearca sa te traga în pacat si de cei fara morala care intentioneaza 

numai sa-ti ia coroana curateniei de pe frunte, cu scuza: „Te iubesc!” 

Dragostea adevarata vine de la Dumnezeu; si Dumnezeu este sfânt, 

Dumnezeu este lumina, lui Dumnezeu Îi este scârba de necuratenie. 



Dragostea adevarata doreste sa te fereasca de suferinta si de rusine. Cine 

încearca sa te seduca, nu te stimeaza, cum ar putea sa te iubeasca? În ochii 

sai esti mai putin decât nimic. Un barbat care ia astfel cinstea unei fete, nu se 

va însura cu ea decât în acele tari unde parintii îl silesc. Dar o va trata pe 

urma într-un fel ca ar fi fost mai bine pentru ea, daca nu s-ar fi nascut. Cine 

poate sa descrie mizeria care se vede în caminele unde tinere mame cauta 

sprijin fata de batjocura si dispret! Tânara prietena, vrei sa nasti în mod 

usuratic un copil, care va fi izgonit sau însemnat de rusinea ta? 1 Corinteni 

13:5: ”Dragostea nu se poarta necuviincios.” Dragostea nu face nimic ce te 

face sa înrosesti. Daca un tânar îti spune ceva sau îti propune ceva ce tear 

face sa înrosesti fata de parintii tai, poti sa fii sigura ca nu are în inima sa nici 

o scânteie de dragoste pentru tine; acesta este numai un egoist, un savurant. 

Dragostea este frumoasa, dragostea este curata Pastreaza-ti trupul cu orice 

pret neprihanit si evita acest soi de barbati ca pe o ciuma. Biblia da fetelor 

acelasi avertisment (Proverbe 6:27): „Poate cineva sa ia foc în sân, fara sa i 

se aprinda hainele?” Este un vechi adevar: Creatorul a dat tuturor fetelor un 

sentiment de pudoare si un presentiment în inima, care le permit sa simta raul 

înainte de a se intâmpla. Daca faci cunostinta cu un barbat care nu vorbeste 

sau face nimic ce sa-ti displaca, pe care fiecare îl admira si care totusi îti 

provoaca o displacere, un fel de presimtire, sa stii ca este Sfântul Duh al lui 

Dumnezeu care te avertizeaza pentru a te proteja. Sa ai grija, chiar daca 

ceilalti cred contrariul. Numai mai târziu, poate dupa multi ani, vei fi 

recunoscatoare ca ai ascultat vocea ta interioara. 

Capitolul 11 

Adulterul 

Noi traim într-o epoca în care multor oameni casatoriti nu le pasa daca ei 

seduc tinere sau tineri. Acest flirt care începe inofensiv, sfârseste adesea cu 

rusine, disperare sau ura; poate chiar printr-o împuscatura de revolver caruia 

îi urmeaza o cainta vesnica în iad; câteodata ei sfârseste si printr-o viata 

mizerabila dupa gratiile reci ale unei închisori; mai demult si pe ghilotina, 



astazi pe scaunul electric sau în camera de gazare. Daca te-ai gândi numai la 

urmarile pacatului, l-ai evita! Si în aceasta privinta Biblia explica: “Dar cel ce 

preacurveste cu o femeie este un om fara minte, singur îsi pierde viata cine 

face asa. Nu va avea decât rana si rusine, si ocara nu i se va sterge” 

Proverbe 6:32,33. Ar trebui neaparat sa citesti si în Proverbe 7, unde este 

vorba de o femeie rea. Acest capitol cuprinde lectii pline de învataminte, mai 

ales în versetele 22 si 23: „De odata a început sa mearga dupa ea, ca boul 

care se duce la macelarie, ca un cerb care alearga spre cursa, ca pasarea 

care da buzna în lat, fara sa stie ca o va costa viata, pâna ce sageata îi 

strapunge ficatul.” Aceste versete sunt aplicabile si pentru tineri si tinere care 

nu iau în seama avertismentul si se lasa sedusi de acesti demoni. Dusmanul 

nostru cel mai mare, Satana, îmbraca adesea o persoana casatorita cu un 

farmec care ne cucereste aproape; inima noastra se simte atrasa parca de o 

putere irezistibila. Isus este mai puternic decât Satana; dar calea de iesire 

depinde de tine. Dumnezeu ti-a dat vointa libera si astfel depinde de tine sa 

rezisti ispitei sau sa cazi. Vrei sa-ti pierzi cinstea, frumusetea morala si 

sufletul pentru o experienta care nu este demna sau vrei sa-ti învingi 

potrivnicul adunându-ti toate puterile spirituale si morale? Un lucru este sigur: 

cei care au vrut într-adevar sa biruiasca, n-au fost niciodata învinsi. Aceasta 

experienta am facut-o si eu: câtiva ani înaintea casatoriei mele am facut 

cunostinta cu un barbat de care imediat m-am simtit atrasa. Am avut mereu 

dorinta sa fiu în apropierea lui. Constiinta mea a fost zguduita, deoarece 

barbatul era însurat. M-am straduit foarte mult sa ma debarasez de aceste 

sentimente, însa ele sau întarit. Satana a stiut cum sa procedeze; el nu m-a 

ispitit prin gânduri necurate sau dorinte dubioase: el a stiut ca mi-ar fi fost 

scârba de asa ceva, fiindca eram un copil al lui Dumnezeu. Nu, a fost un fel 

de vraja care parea foarte nevinovata. Dar cu experienta mea în Domnul am 

simtit de îndata ca acest lucru a fost foarte rau si periculos. Dar cum am mai 

mentionat, cu cât am încercat sa ma eliberez, cu atât mai mult m-am 

împleticit. Vrajmasul a încercat totul pentru a ma învinge. Atunci am început 

sa ma rog ca niciodata, dar cerul parea sa fie surd si strigatele mele de ajutor 

ramâneau fara raspuns. Totusi am fost decisa sa nu-mi dezamagesc Stapânul 



si sa nu necinstesc numele Sau sfânt. Activitatea mea cerea sa fiu tot în 

apropierea acestui domn, care a fost în acelasi conflict ca si mine; Satana 

actiona pe amândoua partile deodata. Dar si el a fost un fiu al lui Dumnezeu si 

demn Stapânului sau: niciodata n-a spus vreun cuvânt care ar fi tradat 

sentimentele sale; el nici nu îndraznea sa se atinga de mâna mea, dar eu 

stiam ca si el avea de luptat ca si mine… În timpul noptii când toata lumea 

dormea, m-am rugat ore întregi în camera mea. Demonul insista si a vrut sa-

mi sugereze ca Domnul este deceptionat de mine si nu asculta rugaciunile 

mele. M-am împotrivit: „Aceasta este fals, Dumnezeul meu nu este 

deceptionat de mine, pentru ca mi-ai pus aceasta ispita în cale. Dumnezeu 

stie ca o sa ramân tare. El ma va ajuta.” 

Aceasta lupta de moarte a durat timp de sase zile si sase nopti; a sasea zi era 

duminica. În timpul Sfintei Cine L-am rugat pe Dumnezeu în genunchi sa ma 

ajute: “Doamne, daca nu-mi dai astazi biruinta asupra acestei lupte, atunci as 

vrea sa mor. Nu mai vreau sa traiesc, daca nu traiesc pentru slava si onoarea 

Ta. Viata mea nu mai are nici o valoare, daca nu este curata si sfânta; daca 

nu-mi dai siguranta consimtamintului Tau, mai bine sa mor.” În timpul 

rugaciunii lupta interioara a devenit atât de puternica, încât tot corpul meu a 

fost parca scaldat în sudoare si fata mea plina de lacrimi. Dar Dumnezeu este 

credincios. El a spus: “Nu v-a ajuns nici o ispita, care sa nu fi fost potrivita cu 

puterea omeneasca. Si Dumnezeu, care este credincios, nu va îngadui sa fiti 

ispititi peste puterile voastre; ci, împreuna cu ispita, a pregatit si mijlocul sa 

iesiti din ea ca s-o puteti rabda” (1 Corinteni 10:13). În aceasta clipa a raspuns 

Dumnezeu si m-a eliberat. Am vazut în închipuire un nor mare negru 

îndepartându-se încet de mine. M-am sculat curatata prin sângele lui Isus 

Cristos si întarita prin Sfântul Duh. Abia am putut sa înteleg ca eram înca 

acelasi om, înainte la încercare, iar acum atât de liber, renascut. De atunci s-

au scurs multi ani; îl vad pe acest crestin înca din când în când si nu înteleg 

astazi cum am putut sa-l gasesc asa de atragator. Eliberarea dumnezeiasca a 

fost totala. Cuvântul lui Dumnezeu zice: „Rezistati Satanei, atunci va fugi de 

voi!” Aceasta promisiune are valoare si pentru tine, dar trebuie sa rezisti 



imediat; sa nu te joci cu ispita, ca sa nu te trezesti numai în clipa când morala 

si cinstea ta s-au dus. Daca esti zapacita în apropierea unui barbat însurat si 

inima ta începe sa bata mai repede, daca te gândesti la el, atunci adu aceste 

sentimente în fata lui Dumnezeu, pentru a putea învinge, cât este înca timp. 

Poate cineva se gândeste citind aceste rânduri: “Pentru mine este prea târziu, 

am ajuns deja sub roti.” As vrea sa te ajut, sa te smulgi din ghiarele Satanei. 

În Isaia 1:18 este scris: “Veniti totusi sa ne judecam, zice Domnul. De vor fi 

pacatele voastre cum e cârmizul, se vor face albe ca zapada; de vor fi rosii ca 

purpura, se vor face ca lâna.” În epistola întâia a lui Ioan citim în primul 

capitol, versetul 9: “Daca ne marturisim pacatele, El este credincios si drept, 

ca sa ne ierte pacatele si sa ne curateasca de orice nelegiuire.” Domnul este 

milos si vrea ca toti sa se pocaiasca. Fii atent, în Galateni 6:7 apostolul Pavel 

spune: “Ce seamana omul, aceea va si secera.” Daca în mod intentionat 

comiti un adulter, sa stii ca mai devreme sau mai târziu vei culege fructele: în 

clipa în care n-o astepti de loc, când casnicia ta ar trebui sa fie unita, cineva o 

va strica si vei culege rasplata cruda. Traieste sincer pentru Domnul, atunci El 

îti va darui puterea pentru biruinta când apare ispita. În sfârsit as vrea sa te 

consolez înca putin: oamenii adesea mai vârstnici pe care îi admiri pentru 

evlavia si pentru caracterul lor nobil, n-au ramas crutati de ispita, nu! Altfel 

Domnul n-ar fi putut sa-i foloseasca pentru serviciul Sau. Din contra: 

“Domnitorul acestei lumi” i-a ispitit prin toate mijloacele care-i stau la 

dispozitie, dar prin harul lui Dumnezeu ei au biruit. Daca acesti oameni pe 

care-i stimezi, au putut învinge prin puterea lui Dumnezeu, o poti si tu. Harul 

Lui ajunge! 

Capitolul 12 

Parintii tai 

Doi oameni îti sunt cei mai importanti pe aceasta lume: daca ai fi dispretuit de 

lumea întreaga, sunt ei aceia care totusi te iubesc: parintii tai. Chiar si cei 

nedemni se sacrifica pentru copiii lor. De aceea sa-i iubesti si sa-i pretuiesti. 



Tu vezi viata altfel decât ei, lucru explicabil, caci ei au fost educati în alta 

epoca. Daca sunt 

crestini cinstiti si sinceri, atunci n-ai sa regreti nici pe lumea aceasta si nici pe 

cealalta ca le-ai urmat exemplul. Faptul ca ei nu vad lucrurile la fel ca tine, nu 

dovedeste nici pe departe ca ei se înseala. Vorbeste deschis cu ei asupra 

greutatilor tale, asupra lumii tale sentimentale, a deceptiilor, a devierilor. 

Rareori exista parinti care sa-si mustre sever copiii atunci când acestia îsi 

deschid inima în fata lor. Dimpotriva: se vor bucura si-ti vor da cu placere 

lamuriri limpezi. Împreuna veti putea sa îndepartati tot ce ar putea sa va 

dauneze. Parintii tai vor fi fericiti si impresionati de încrederea ta si te vor iubi 

si mai mult, chiar daca ai savârsit greseli. Arata-ti dragostea pentru parintii tai 

facându-le cumparaturi sau alte comisioane. Este trist sa vezi cât de des 

mame vârstnice trebuie sa duca sacose grele cu cumparaturi! Gândeste-te, 

mama ta nu este sclava nici a tatalui, nici a copiilor! Ea are de împlinit un rol 

spiritual în camin si împreuna cu tata ea este responsabila fata de cel 

Atotputernic pentru sufletele copiilor sa! Ea trebuie sa vegheze asupra 

educatiei lor si sa-i conduca spre cele dumnezeiesti. Întretinerea casei cade 

tot în sarcina unei mame, însa nu în calitatea de sclava. Arata-i ca pretuiesti 

bucataria ei. Nu este sfâsietor sa vezi adesea mame obosite, bolnave care se 

chinuiesc toata ziua în bucatarie, pentru ca la masa sa nu auda decât critici 

din partea copiilor, în locul unei sarutari si unui „multumesc, draga mama, 

nimeni nu gateste atât de bine ca tine!” 

Da-mi — astazi 

Da-mi astazi acesti trandafiri albi, curati, pe care vrei sa mi-i pui într-o zi pe 

mormânt. Rânduieste-mi acesti crini ai dragostei în vasul meu cel mai pretios. 

Da-mi-i înca astazi, când parfumul lor poate sa-mi înfrumuseteze viata si sa-

mi faca bucurie. Da-mi-i astazi când inima mea se mistuie prin lipsa dragostei. 

Iar acest gard de spini pe care mi-l dai acuma, planteaza-l mai bine în locul lor 

pe mormânt. Într-o zi nu voi mai sti nimic de trandafirii tai, si tufisul tau de spini 

nu-mi va mai face inima sa sufere. Am vazut deja multa lume, baieti si fete, 



care cheltuisera sume importante pentru excursii, o bijuterie scumpa pentru 

mireasa sau viitoarea mireasa, însa pentru parinti nu aveau niciodata, nici de 

ziua lor sau de Craciun, vreo atentie sau un cadou. Este frumos sa-ti 

înveselesti si sa faci bucurii prietenilor prin cadouri, dar nici tata si mama nu 

trebuiesc uitati. “Cinsteste pe tatal tau si pe mama ta, ca sa ai zile multe si sa 

fii fericit în tara pe care ti-o da Domnul, Dumnezeul tau” (Deuteronom 5:16). 

Sa nu fii nepoliticos cu ei; sa nu le pricinuiesti necazuri. “Sa se bucure tatal 

tau si mama ta, sa se veseleasca cea care te-a nascut” (Proverbe 23:25). 

Ajuta-ti fratii si surorile unde poti, ca sa aveti o viata familiara frumoasa. 

Ajutând ca membrii de familie sa devina fericiti, pui piatra de temelie pentru 

fericirea ta personala. În cazurile unde barbatul sau femeie nu s-au împacat 

cu partenerul, s-a constatat de multe ori ca aceasta persoana nu a convietuit 

pasnic nici cu fratii si 

surorile, ba nici chiar cu parintii. Oare este atât de greu acest lucru? Roaga-l 

pe Domnul pentru întelepciunea si rabdarea de care ai atâta nevoie; El ti le va 

darui. Pentru viata ta spirituala si pentru sanatatea ta este de o mare 

importanta, daca traiesti în pace cu cei din jurul tau, la scoala, la munca sau 

în comunitate. Una din artele cele mai frumoase în viata este aceea sa te 

împaci bine cu toata lumea si sa fii amabil cu toti oamenii. Dar sa nu fii molatic 

si sa nu asculti toata palavrageala. Pentru acest lucru e nevoie de un suflet 

mare, care nu se agata de maruntisuri. Iubeste si fii amabil! Daca începi sa 

lucrezi, atunci ajuta de asemenea sa contribui cu ceva la gospodarie, 

indiferent daca parintii tai sunt cu stare sau nu. Acest lucru te va feri de 

egoism si vei învata sa-ti împarti bugetul, ceea ce îti va aduce folos mai târziu. 

Capitolul 13 

Tutunul si alcoolul 

Acestia sunt doi prieteni vechi, care numai cu greu ar putea fi despartiti. Vreau 

sa-ti povestesc despre aceasta. Poate ma vei întreba: “Ce este rau daca 

fumez? Doar nu este un pacat?” Nu ti-ai dat seama niciodata ca tigara adesea 



este primul pas spre alcool? Cunosti oare multi oameni care au început sa 

bea înainte de a fuma – sau cunosti multi oameni obisnuiti sa bea care nu 

întrebuinteaza în mod regulat si tutunul? Nu, Satana se apropie mai întâi cu o 

tigara, dupa aceea abia poti sa refuzi un paharel. Nicotina sporeste în 

organism dorinta pentru o bautura tare. Gasesti oare frumos sa risipesti banii 

astfel? Când sotul meu si cu mine am fost în serviciul Domnului în diversele 

regiuni ale Africii de Sud, am ajutat adesea oameni saraci sa iasa din mizerie 

financiara. De multe ori am facut trista observatie: Oameni – care abia meritau 

numele de tata sau de mama – au transformat fiecare siling pe care l-au gasit 

în buzunarele lor, în tutun, în timp ce copiii lor trebuiau sa se duca la scoala 

fara nici o bucata de piine. Acesti copii n-aveau haine groase în timpul iernii, l-

am vazut de multe ori desculti în frigul cel mai mare, acoperiti de degeraturi. 

Sarmanele lor degete învinetite nici nu erau în stare sa tina creionul la scoala. 

Si în acest timp parintii lor îmbogateau pe tutungiu si pe plantatorul de tutun. 

Oare aceasta este drept? Nu este crud? În lumea întreaga exista milioane de 

tati si de mame care fac la fel. Din pacate ei au început sa fumeze când erau 

înca tineri. Desi ei au constiinta neîmpacata daca îsi lasa copiii în mizerie, 

patima tutunului este mai puternica. De-a lungul anilor otrava nicotinei 

actioneaza mai întâi putin, pe urma tot mai mult asupra sistemului nervos, 

inimii si întregului organism. Nu cere de la astfel de oameni sa se debaraseze 

de aceasta patima; deoarece privit omeneste este prea târziu. Ziarele noastre 

au scris deja mult asupra daunei pe care tutunul o pricinuieste corpului 

omenesc. Am retinut unele fapte interesante: Un anume Dr. Hammond din 

Statele Unite a examinat 187.766 oameni în vârsta de 50 pâna la 70 de ani. 

Printre ei au fost fumatori si nefumatori. Aceasta examinare a durat 10 ani. 

Deja dupa 8 ani Dr. Hammond a publicat rezultatul în ziare în interesul 

omenirii. (Se vede ce concluzii îngrijoratoare el a tras din aceasta examinare.) 

Dupa aceasta publicare actiunile pietii tutunului au cazut în mod considerabil. 

Iata rezultatele examinarii: 1. Procentajul cazurilor de moarte la fumatori între 

50 si 70 de ani este de doua ori mai ridicat decât cel la nefumatori. 2. 

Procentajul persoanelor care mor din cauza unei boli de inima este la fumatori 

de doua ori mai ridicat decât la nefumatori. 



3. Fumatorii care fumeaza mai mult ca 20 de tigari zilnic, sunt de doua ori mai 

mult în pericol sa moara între 50 si 64 de ani. 4. Între obisnuinta fumatului si 

diferitele feluri de cancer exista o legatura înca necercetata. 5. Cinci fumatori 

moderati mor de cancer pulmonar fata de un singur nefumator. Aceasta este 

una din descoperirile cele mai importante care s-au facut pe acest teren. Vrei 

sa faci parte din acesti oameni care stiu sa reziste acestor obisnuinte 

daunatoare? Domnul Isus poate sa-ti daruiasca aceasta putere, fiindca este 

scris (2 Corinteni 6:17-18 si 2 Corinteni 7:1): „De aceea: ‘Iesiti din mijlocul lor, 

si despartitiva de ei, zice Domnul; nu va atingeti de ce este necurat, si va voi 

primi. Eu va voi fi Tata, si voi Îmi veti fi fii si fiice, zice Domnul Cel 

Atotputernic’. Deci, fiindca avem astfel de fagaduinte, prea iubitilor, sa ne 

curatim de orice întinaciune a carnii si a duhului, si sa ne ducem sfintirea ptna 

la capat, în frica de Dumnezeu.” Louis XIV interzisese sa se fumeze în 

prezenta sa; de ce lasi sa se ridice acest fum cu miros neplacut în fata 

Dumnezeului tau? Oare nu esti un templu al Sfântului Duh si curatat prin 

sângele lui Isus Cristos? Niciodata n-ai fuma la o slujba religioasa. Spui ca 

biserica este casa lui Dumnezeu. Biblia spune însa ca Dumnezeu nu locuieste 

în lacasuri facute de mâini omenesti, ci în tine si în mine, daca suntem copii 

adevarati ai lui Dumnezeu (Faptele apostolilor 7:48; Ioan 14:23 sau 1 

Corinteni 3:16). Daca trupul tau este templul Lui, trebuie sa te feresti de tot ce 

este necurat. 

Alcoolul 

Citeste foarte atent urmatoarele: “Fiule, da-mi inima ta, si sa gaseasca 

placere ochii tai în caile Mele. Caci curva este o groapa adânca, si straina o 

fântâna strâmta. Ea pândeste ca un hot, si mareste intre oameni numarul 

celor stricati. Ale cui sunt vaietele? Ale cui sunt oftarile? Ale cui sunt 

neîntelegerile? Ale cui sunt plângerile? Ale cui sunt ranirile fara pricina? Ai cui 

sunt ochii rosii? Ale celor ce întârzie la vin si se duc sa goleasca paharul cu 

vin amestecat. Nu te uita la vin când curge rosu si face margaritare în pahar; 

el aluneca usor, dar pe urma ca un sarpe musca si înteapa ca un basilisc. 



Ochii ti se vor uita dupa femeile altora, si inima îti va vorbi prostii. Vei fi ca un 

om culcat în mijlocul marii, ca un om culcat pe vârful unui catarg. „M-a lovit… 

dar nu ma doare!… M-a batut… dar nu simt nimic! Când ma voi trezi? Mai 

vreau vin!” (Proverbe 23:26-35). Mizeria si deceptiile pricinuite prin alcool sunt 

atât de dese si îngrozitoare, încât ai prefera mai bine sa-ti întorci fata si sa nu 

mai vorbesti de acest lucru. Tineri! Tinere! Lumea este într-o stare proasta si 

daca puteti s-o schimbati, atunci puteti totusi sa va rânduiti viata. Daca as 

scrie toate dramele a caror martora am fost în familii unde tatal sau mama au 

cazut în viciul betiei, atunci v-ati îngrozi. As vrea sa va dau numai sfatul sa nu 

consumati bauturi alcoolice nici la o nunta sau la o alta ocazie. Unica 

siguranta pentru a nu cadea în aceasta patima, este sa nu începi. Gândeste-

te ca acesti bieti sclavi ai alcoolului, a caror înfatisare mizerabila îti repugna 

sau îti provoaca scârba, au fost si ei odata tineri frumosi si fete ca si tine. 

Daca ei ar fi prevazut ceea ce sunt astazi, ei ar fi refuzat primul pahar de vin. 

Prietenul care te invita si te ademeneste la baut, ar fi mai putin crud daca te-ar 

ucide printr-o împuscatura de revolver. Gasesti ca exagerez? Nu poti sa 

pricinuiesti cuiva mai multa paguba decât sa fii primul vinovat de betia lui. Vei 

spune: “Am destula putere de vointa pentru a sti când sa încetez.” Dar daca 

nici n-ai atâta vointa si caracter sa refuzi primul pahar, cum ai putea sa refuzi 

un al doilea când esti înca sub efectul primului? As vrea sa te implor în 

numele lui Isus si în interesul viitorului tau pamântesc si sufletului tau, precum 

si în interesul 

altora, sa nu bei niciodata primul pahar. Numai asa ai siguranta ca vei fi crutat 

de toata mizeria si necazul care rezulta din bautura. 

Capitolul 14 

Drogurile 

Poate astazi înca n-ai nevoie de acest sfat: esti curat, urasti flirtul, ti-e scârba 

de mirosul tigarilor si nu-ti plac bauturile alcoolice, dar poate esti prea mult 

adâncit în munca ta. Peste o luna-doua ai examen si trebuie sa citesti înca 



toate aceste carti si sa repeti toata materia!!! „Dominique si Camille m-au 

sfatuit sa iau un stimulent. Nu prea mult, asta ar fi periculos, dar totusi putin, 

pentru a putea sa lucrez seara o ora sau doua mai mult si sa pot retine mai 

bine în memorie aceasta teorie groaznica si aceste denumiri.” Te simti prin 

aceasta extrem de bine si ai gânduri limpezi: “Daca pot sa înaintez asa, sunt 

în fata unui mare succes; cariera mea profesionala este ca si asigurata si pot 

sa recompensez pe parintii mei pentru ceea ce au facut pentru mine…” A 

doua zi esti toropit, iar aceasta este normal. Ai lucrat aseara pâna noaptea 

târziu. În curând doza nu mai este suficienta si trebuie sa iei una ceva mai 

tare. Putin mai mult si înca ceva mai mult – si deja nu mai poti sa traiesti fara 

tablete. Poate ai sa încetezi în acest an cu ele, dar anul viitor nu este prea 

îndepartat de acesta -, începi înaintea unei lucrari scrise, iar peste doua luni 

este examenul. Va fi un succes ca în primul an. Dar nu: “Capul meu a fost atât 

de gol si pe urma a trebuit sa predau o foaie goala” sau: “N-am putut sa scot 

un cuvânt în fata examinatorului.” Daca nu chemi pe Domnul ca sa te 

elibereze, atunci este prea târziu. Nu o stii, nimeni în familia ta nu o stie, dar 

succesele tale s-au dus, daca nu vei putea sa te abtii de la stimulent printr-o 

putere extraordinara de vointa sau printr-un tratament de dezintoxicare – dar 

si atunci la proxima ocazie acesta te pândeste din nou. Ai ajuns aici: Nici un 

progres, nici o casatorie, nici un prieten; probabil va trebui sa te internezi într-

un sanatoriu de nervi. “M-a lovit… dar nu ma doare!… M-a batut… dar nu simt 

nimic! Când ma voi trezi?” (Proverbe 23:35). Nu exista oare alt mijloc pentru a 

avea noroc si succes? Da, si mai mult decât unul. Scoala-te duminica de 

dimineata pentru a cinsti pe Dumnezeu; scoala-te în fiecare zi ceva mai 

devreme pentru a veghea si a te ruga. Acum câtiva ani un tânar învatator l-a 

luat la o parte pe unul dintre elevii sai: “Tatal tau m-a vizitat: te aude rugându-

te, aceasta este bine, dar o ora si jumatate în fiecare zi! Sa nu exagerezi 

nimic, nu uita ca te pregatesti pentru maturitate!” “Dar va asigur ca nu pot sa 

exist fara rugaciune, chiar în timpul rugii Dumnezeu ma învata.” Chiar daca 

evlavia ta este altfel decât cea a camarazilor tai, totusi cititul în Biblie si 

rugaciunea sunt tot atât de necesare ca si micul dejun si a respira în aer liber. 

Sa-ti faci timp pentru a lua împartasania cu Dumnezeu si vei simti efectul 



toata ziua. Exista si metode practice: du-te în bucatarie si du mamei tale care 

pregateste masa, putina prospetime în încapere, amesteca aluatul, pune 

masa sau fa-i comisioane. Poate lipseste undeva un cui. Deschide camara, 

pregateste un pachetel cu fructe sau prajitura si du-te cu bicicleta la o 

persoana care locuieste singuratica la cealalta margine a orasului. 

Împrumuta-i o carte buna, citeste-i un capitol din Biblie si roaga-te cu ea, 

înainte de a te întoarce acasa. Casa ei va fi dupa aceea umpluta de mirosul 

prezentei tale. Pe urma vei putea sa-ti reîncepi munca cu puteri noi si cu harul 

lui Dumnezeu. Vei putea sa-ti spui de asemenea ca n-ai nevoie de droguri si 

stimulente. 

Capitolul 15 

Discoteca 

Este o întrebare veche care se pune mereu si la care se dau diferite 

raspunsuri: “Oare dansul este ceva rau?” Aceasta carticica ar fi incompleta, 

daca aceasta tema nu s-ar mentiona. Un copil adevarat al lui Dumnezeu n-are 

dorinta sa se duca la o discoteca, fiindca aceasta atmosfera nu-i prieste. El nu 

se simte bine nici la discoteca, nici la cinematograf sau în alte asa numite 

localuri de petrecere ale acestei lumi pacatoase. Aceste distractii nu se 

împaca cu o viata plina de ascultari ale rugaciunilor. Fiindca vorbim de 

cinema, as vrea sa transmit întâmplarea unei batrâne doamne crestine, care 

mi s-a povestit. Pe când se afla în vizita la copiii ei înca nepocaiti, ei o rugara 

însufletit sa mearga cu ei la cinema, “aceasta nefiind nimic rau”. Ei o rugara 

atâta, încât doamna se declara în sfârsit de acord sa-si acompanieze copiii la 

cinema. Sala era supraaglomerata. Spre marea surprindere a copiilor, mama 

nu se aseza pe scaun, ci îngenunchie în fata lui, asa cum facea în biserica. 

“Mama, ce faci?” se îngrozira copiii. “Scoala-te repede, nu poti sa 

îngenunchiezi într-un cinema, trebuie sa ne fie rusine fata de oameni.” Ea 

însa îsi ridica ochii spre cer si raspunse linistit: “Daca într-un cinematograf n-ai 

voie sa te rogi, atunci aici nu este locul unui crestin – si ce as face, daca 

trompeta din cer ar rasuna reîntoarcerea lui Isus Cristos si El m-ar gasi în 



aceasta sala? Iertati-ma, dar este mai bine sa plec.” Spunând aceste cuvinte, 

ea pleca acasa. Aceasta povestire îti provoaca poate un surâs, dar ea contine 

totusi mari adevaruri si ar putea fi aplicata tot asa de bine si la o discoteca. 

Îndepartati bauturile tari si femeile pe jumatate goale si ati vedea câti barbati 

s-ar mai duce acolo; sau trimiteti tinere fete crestine acolo care sunt decent 

îmbracate, care nici nu beau si nici nu fumeaza si dintre care nici una nu s-ar 

lasa sedusa la desfrâu. Ce credeti, câti barbati s-ar mai osteni sa mearga 

acolo? Multe drame care s-au sfârsit prin divort si omor, au început în 

discoteca. Oare cele mai multe fete si femei decazute n-au dansat cu barbati 

carora le placea bautura si care le-au ademenit sa participe si ele? Dupa ce 

acestea si-au pierdut stapânirea de sine, s-au lasat seduse spre adulter si 

desfrâu. Aceasta se întâmpla în 90 din 100 de cazuri. Luminile stralucitoare, 

rochiile frumoase, aparenta veselie si vioiciunea muzicii te atrag, fiindca esti 

tânar, dar si aici cuvintele lui Solomon îsi gasesc confirmarea: “Dar pe urma 

ca un sarpe musca si înteapa ca un basilisc” (Proverbe 23:32). În aceste 

locuri si în aceasta atmosfera multi oameni tineri au ajuns sub rotile unei vieti 

pline de pacat, suferinte si rusine. Acum câtva timp a trebuit sa duc o fata 

tânara care a cazut în pacat, într-un camin. Daca ai fi vazut înjosirea si 

spaima acestei fete, atunci ai avea dorinta sa te îndepartezi de astfel de locuri 

care înseamna începutul. Niciodata cineva n-a avut vreun câstig vizitând 

discoteci, dar milioane de oameni au pierdut mult acolo. Vrei sa-mi spui ca 

acolo se fauresc casnicii, dar stii oare câte divorturi rezulta de acolo? 

Dumnezeu sa-ti daruiasca har, ca sa cugetezi în mod serios în aceasta 

privinta si sa poti lua o decizie careia sa-i ramâi credincioasa toata viata. Nu 

îndemna pe nimeni la dans: daca ai putea sa vezi la început si sfârsitul! 

Invitatia ta ar putea sa aiba consecinte imense care ar fi prea scumpe ca sa le 

platesti vreodata. N-ai decât o viata, preda-o fara conditii Domnului. Fa ce poti 

ca sa aduci alte suflete Domnului, pentru a nu aparea într-o zi cu mâinile 

goale în fata Domnului. Cumpara tratate si distribuie-le. Viziteaza oameni 

bolnavi la spital si daruieste-Ie Evanghelia (daca nu-o poseda înca) si lectura 

spirituala. De multe ori ei vor fi fericiti 



daca te rogi cu ei; aceasta este binefacator. Viziteaza oameni tineri care se 

afla în dificultati momentane si roaga-te pentru ei. Îndeamna-ti si prietenii la 

acest serviciu… Atunci vei afla marea bucurie ca nu traiesti degeaba. Vei 

avea o existenta fericita si plina: fiecare îti va cauta prietenia. Am trait ceea ce 

spun, deoarece când privesc în urma, de la vârsta de 17 ani de când m-am 

pocait, trecutul mi se pare ca un fluviu frumos care prin harul lui Dumnezeu a 

adus la mii de oameni bucurie si consolare. Daca vrei sa aduci bucurie altor 

oameni, bucuria nu te mai paraseste. „Dar oricui va bea din apa, pe care i-o 

voi da Eu, în veac nu-i va fi sete; ba înca apa, pe care i-o voi da Eu, se va 

preface în el într-un izvor de apa, care va tâsni în viata vesnica” (Ioan 4:14). 

Capitolul 16 

Casnicia ta 

În cele mai multe cazuri îti alegi în tinerete partenerul (sau partenera) pentru 

viata. De aceea ar fi bine sa fii împacat cu Dumnezeu si sa te porti întelept în 

toate împrejurarile vietii. Exista oare ceva mai frumos decât perioada 

logodnei? Lumea ne pare transfigurata. Din pacate multi oameni se reîntorc la 

realitate abia dupa nunta si au apoi mai multe motive de a plânge decât de a fi 

fericiti. Multimea divorturilor de care scriu ziarele, este dovada ca acesti 

oameni si-au ales partenerul singuri si Domnul, singurul care cerceteaza 

înaltimile si adâncimile inimii omenesti, n-a fost niciodata întrebat. „Cum as 

putea sa stiu, care este aceea sau acela care mi-e destinat de Dumnezeu?” 

Parca vad cum o fata speriata se uita la mine. Da, aceasta este desigur 

adesea greu, dar si aici Biblia cea pretioasa ne da un sfat practic însotit fiind 

de o promisiune minunata a tatalui nostru ceresc: „Încrede-te în Domnul din 

toata inima ta, si nu te bizui pe întelepciunea ta! Recunoaste-L în toate caile 

tale, si El îti va netezi cararile” (Proverbe 3:5-6). Daca nu te supui în toate 

circumstantele Cuvântului Sau, cum vrei ca El sa-si ia raspunderea pentru 

viitorul tau? Exista tineri crestini care gresesc la alegerea partenerului si 

condamna pe Dumnezeu dupa nunta spunând: „Am învatat copiii în scoala de 

duminica, am cântat în corul comunitatii si iata, ce rau a iesit casnicia mea”. 



Vezi, poti sa fii prezent si sa participi si la alte activitati si totusi poate ai în 

inima înca anumite puncte unde Cristos este exclus si potrivnicul poate sa 

intre. Te-ai consacrat oare cu totul lui Dumnezeu si I-ai servit cu inima curata? 

Într-o casnicie echilibrata, cei doi parteneri se desavârsesc, chiar daca 

temperamentul lor difera câteodata, dar exista persoane care nu se vor 

desavârsi niciodata, deoarece firea lor nu este creata pentru a se întelege 

reciproc. Armonia spiritului este cel mai important element pentru o casnicie 

fericita, si doi oameni pe care Dumnezeu i-a harazit unul altuia, se potrivesc si 

din punct de vedere moral. Fara aceasta înrudire spirituala o armonie 

adevarata nu va putea fi cunoscuta în casnicie. Unirea trupeasca, oricât de 

sfânta si curata ar fi, nu ajunge pentru a tine piept încercarilor timpului. Numai 

sotii care poseda aceeasi putere de atractie a spiritului, vor prefera 

întotdeauna prezenta partenerului lui de casnicie altor persoane. Trebuie sa ai 

si aceleasi interese. Un poet francez al secolului nostru a spus atât de frumos: 

“A iubi însemneaza a privi în aceeasi directie”. Aici avem înca o priveliste 

asupra întelepciunii nemarginite a lui Dumnezeu, citind 2 Corinteni 6:1416: 

„Nu va înjugati la un jug nepotrivit cu cei necredinciosi. Caci ce legatura este 

între neprihanire si faradelege? Sau cum poate sta împreuna lumina cu 

întunerecul? 

Ce întelegere poate fi intre Cristos si Belial? Sau ce legatura are cel 

credincios cu cel necredincios? Cum se împaca Templul lui Dumnezeu cu 

idolii? Caci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: 

,Eu voi locui si voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, si ei vor fi 

poporul Meu.’” Ai retinut cuvintele care sunt întrebuintate în aceste fraze? În 

prima fraza: „ce legatura”; în a doua: “împreuna”; în a treia: “ce întelegere”; în 

a patra: „ce legatura”; si într-a cincia: „cum se împaca”. Scoate acum din 

casnicie aceste cinci cuvinte cu întelesul lor si ai sa vezi ce va ramâne. 

Acestea sunt chiar zidurile de temelie, zidurile si acoperisul caminului. 

Înlatura-le si nu mai ramâne nimic! Întelegi acum, tinere prieten, ca nu poti sa-

ti îngadui a te îndragosti la întâmplare. Înainte de a te înflacara pentru o figura 

frumoasa, o înfatisare barbateasca sau pentru talente remarcabile, este mai 



important a descoperi daca aceasta persoana este aceea, pe care Dumnezeu 

a harazit-o pentru tine. Acest simtamint poate fi confirmat prin certitudinea ca 

mai întâi va potriviti unul cu altul si apoi aveti aceleasi vederi. Credinta joaca 

pe acest tarâm un rol foarte însemnat. Daca tu într-adevar te numesti un „fiu 

al lui Dumnezeu”, nu te gândi ca ai putea fi fericit cu un om care nu este 

renascut. Într-o astfel de casnicie nu exista nici acomodare, nici comunitate, 

armonie, parte si egalitate. De exemplu: Sâmbata seara sotul tau sau sotia ta 

vrea sa se duca la cinema, tu ai dori însa sa te duci la biserica. Duminica 

dimineata el ar dori sa se duca cu prieteni nepocaiti în excursie, tu însa la 

slujba religioasa. Duminica seara ai dori sa te duci la adunare, dar el este 

obosit dupa ziua petrecuta la picnic si vrea sa se duca devreme la culcare. 

Luni seara îti propui sa vizitezi o persoana ce se gaseste în nevoie, asa cum 

aveai obiceiul înainte de nunta; el însa este invitat la prieteni la sarbatorirea 

unei zile de nastere unde se bea si se danseaza. Daca marti seara te duci la 

ora de rugaciune, el vrea neaparat sa vizioneze la televizor un meci de box. 

Miercurea este adunarea tinerilor, dar el avea obiceiul înainte de nunta sa se 

duca la teatru si acum vrea sa faca la fel. Joia ai vrut sa inviti pe cineva sau 

sa vizitezi pe un tânar ce pare putin descurajat sau descumpanit, dar în sala 

comunitatii este o reprezentatie sportiva, la care el vrea sa fie de fata. Vineri 

seara are loc o adunare extraordinara cu un om pe care Dumnezeu l-a folosit 

deja mult si ti-ar face placere, daca ai putea fi de fata, dar el a promis 

prietenilor o partida de scat. Sâmbata dupa masa ai dori sa te retragi putin 

pentru a cauta intimitate cu Dumnezeu si pentru a învata lectia pentru scoala 

de duminica, dar el a rezervat deja de mult un loc la meciul international de 

rugby. Nu este oare asa, nu relatez eu fapte adevarate? Judeca singur! Unde 

se gasesc într-o astfel de casnicie acomodare, armonie, unitate de vedere, 

parte si egalitate, pentru care ar fi meritat sa te casatoresti? Vezi acum ca, 

presupunând aceasta, este imposibil sa fii fericit? Eu stiu ca Satana amageste 

pe multi tineri crestini cu aceste gânduri: „Oh, dupa nunta am sa-l (sau s-o) 

câstig pentru Cristos”. Prietene, între mii se gaseste numai una, sau unul, 

caruia sa-i reuseasca aceasta. Daca n-ai reusit aceasta înainte de casatorie, 

dupa aceasta vei avea mult mai putin noroc sa-ti atingi acest scop. Daca 



privesc în urma la anii pe care i-am petrecut în slujba Domnului, îmi amintesc 

înca bine tristetea si lacrimile care au fost acolo unde s-a slujit la “doi stapâni”. 

Poate va trebui sa alegi între sufletul tau nemuritor si o astfel de casnicie. Nu 

este de mirare ca Dumnezeu prin profetul sau Amos a zis: “Merg oare doi 

oameni împreuna, fara sa fie învoiti?” (Amos 3:3). Asculta-ma, caci eu 

vorbesc din experienta. Daca intentionezi sa-ti parasesti evlavia ta personala, 

pentru a placea aceluia sau aceleia cu care ai dori sa te casatoresti, stii ce ti 

se intâmpla? Isus zice (si aceasta a trebuit s-o vad adesea în realitate, la 

oameni): „Duhul necurat, când a iesit dintr-un om, umbla prin locuri fara 

apa, cautând odihna, si n-o gaseste. Atunci zice: „Ma voi întoarce în casa 

mea, de unde am iesit. Si, când vine în ea, o gaseste goala, maturata si 

împodobita. Atunci se duce si ia cu el alte sapte duhuri mai rele decât el: intra 

în casa, locuiesc acolo, si starea din urma a omului acestuia ajunge mai rea 

decât cea dintâi. Tocmai asa se va întâmpla si cu acest neam viclean” (Matei 

12:43-45). Daca te afli în aceasta situatie, ai putea sa fii pentru celalalt un 

tovaras placut si amabil? Ai putea sa fii un tata iubitor, o mama blânda ce îsi 

creste cu întelepciune copiii si le este un exemplu bun? Nu-ti linisti constiinta 

zicând: “Ma voi duce mai departe la adunare”. Esti sigur ca o poti face, în timp 

ce sotul sau sotia ta se deda placerilor acestei lumi? Nu va dura mult pâna 

când ea sau el va gasi pe “cineva” drept partener, iar tu abia daca vei avea 

timp sa observi: atunci însa locul tau în viata lui va fi deja ocupat. Caci 

aceasta lume este plina de oameni cruzi ce tot timpul se afla în cautarea unui 

prazi. Tu strigi în naivitatea ta sincera: „Nu, el nu, el ma iubeste prea mult, 

niciodata nu va ocupa cineva locul meu în inima lui”. “Niciodata nu o sa-mi fie 

necredincioasa, am încredere în ea”. Milioane de oameni îndragostiti au spus 

deja acelasi lucru înaintea ta, pâna ce într-o zi li s-au deschis ochii, dar a fost 

prea târziu si rezultatul a fost ani plini de amaraciune si singuratate. Te aud 

spunând: “Oh, stiti, eu cunosc oameni casatoriti care se acomodeaza bine si 

nu se despart pentru aceasta”. Si tu crezi ca si tu ai putea sa te acomodezi 

într-un astfel de caz. Este posibil ca acesti oameni nu sunt divortati, dar tu îi 

întâlnesti numai în societate. Daca tu ai fi pastorul lor, caruia acestia, cu 



ocazia unei vizite, i-ar fi daruit încrederea lor si astfel ai fi putut vedea pâna în 

adâncul povestei lor; daca ai fi fost martorul remuscarilor si al durerilor de 

nedescris ale acestor inimi sfarâmate, atunci ai sti ca adevarul nu se 

potriveste cu zâmbetul de fatada pe care îl vezi tu de obicei pe fetele lor. 

Acolo unde punctele centrale ale interesului se despart si principiile sfinte se 

contrazic si casnicia nu este divortata, acolo se sfarma aceste inimi în taina si 

singuratatea este mare! Oh, tinere prieten, daca ai sti cât de mult este 

Dumnezeu necesar în viata! Nu numai în ziua nuntii, asa cum multi gândesc! 

Caci de multe ori atunci este prea târziu! Este foarte necesar sa cunosti pe 

Dumnezeu si ca puterea Sa nemarginita se exercita deja în viata ta, înainte ca 

o persoana nepocaita începe sa-ti arate ca se intereseaza de tine. Nu te juca 

cu aceasta prietenie; începe imediat sa te rogi si fa ce-ti spune Biblia si 

rasplata ta va fi mare. Astfel de idile încep prin încântare, dar cum se 

sfârsesc? Înainte de a încheia acest capitol, doresc sa-ti împartasesc înca 

ceva din experienta mea personala. Chiar la începutul acestei cartulii am 

povestit ca am avut privilegiul si cinstea sa primesc pe Isus Cristos la vârsta 

de 17 ani ca pe salvatorul si stapânul meu personal. Prin harul Sau I-am servit 

din acel moment din toata inima. Aceasta am facut-o nu numai fiindca am fost 

virtuoasa, ci fiindca am gasit ca Isus si mântuirea pe care El o da, umple toate 

dorurile inimii omenesti. Nici n-a fost greu, sa slujesc Domnului, caci natura 

Sa dumnezeiasca începu de îndata sa influenteze asupra mea. În acel timp a 

trebuit sa aleg între Domnul si un tânar nepocait pe care îi iubeam sincer. Am 

vazut imediat ca-mi era imposibil sa fiu atât pe placul Domnului cât si al 

acestui tânar. Lupta a fost puternica, dar harul lui Dumnezeu a fost mai tare. 

O parte din parul meu albise cu toata tineretea mea de atunci. Dar Sfântul 

Duh care conduce si consoleaza, m-a ajutat sa uit si dupa scurt timp parul 

meu alb cazu. Ce fericita sunt astazi ca atunci am ales just, deoarece acest 

tânar nu s-a pocait niciodata; el s-a însurat câtiva ani mai târziu, n-a ramas 

credincios sotiei sale si este acum a patra oara divortat. Într-o zi am întâlnit-o 

pe sora sa care mi-a spus ca el abia se mai hraneste si ca traieste aproape 

exclusiv din alcool si stupefiante. Ce 



recunoscatoare sunt lui Dumnezeu ca m-a crutat de o viata plina de nespuse 

suferinte lânga un astfel de barbat. Cine ar fi putut sa spuna si cum as fi putut 

sa ghicesc ca Domnul ma va chema un an mai târziu în slujba Sa? E adevarat 

ca, de când eram de cinci ani, am simtit câteodata aceasta chemare. Am avut 

siguranta ca într-o zi va trebui sa ies din starea în care ma aflam pentru a-l 

sluji pe Domnul; n-am banuit însa ca ora si timpul erau atât de aproape. Si 

dupa aceasta grea încercare ElÎnsusi mi-a deschis toate usile, netezi 

greutatile si ma trimise… Timp de câtiva ani am cutreierat tara în calitate de 

evanghelista. Am avut privilegiul sa pun la picioarele Domnului un mare 

numar de suflete; si drept raspuns îa rugaciunile mele slabe multi bolnavi îsi 

vazura trupurile însanatosându-se prin puterea divina. Oare aceasta nu este o 

mare cinste? Nu este o rasplata frumoasa? Oare viata mea într-adevar s-a 

sfârsit pentru mine, cum am crezut când inima mea a fost atât de crud 

dezamagita? Nu, dimpotriva, ar trebui sa spun ca viata mea a început cu 

adevarat din aceasta clipa. Toate aceste suferinte, toate aceste deceptii, toate 

aceste manevre false le gasim în educatia fiilor lui Dumnezeu, a uriasilor 

spirituali ca Iosif, Moise, Daniel, a slujitorilor puternici ai Domnului, care au 

putut fi folositi de Dumnezeu de-a lungul secolelor. Noi toti trebuie sa trecem 

prin suferinte si lacrimi, pentru a putea cunoaste bogatiile vietii dumnezeiesti 

si pentru a fi, în mâinile Mântuitorului, o binecuvântare pentru altii. Vrem sa 

fim umili si puternici, vrem sa fim plini de iubire si mila, vrem sa întelegem 

suferintele aproapelui nostru: n-o sa putem aceasta decât dupa ce am suferit 

si am suportat învingeri. Dupa cinci ani binecuvintati în opera evanghelizarii l-

am cunoscut pa sotul meu. El îsi parasise deja meseria de medic naturalist si 

era de acum în slujba Domnului. Viata mea de evanghelista mi-a adus atâta 

bucurie, încât nu mi-am dorit nici un partener de viata. Mântuitorul meu si 

opera Sa au fost totul pentru mine, absolut totul. Totusi, când acest slujitor al 

lui Dumnezeu m-a întrebat daca vreau sa împart viata si munca sa cu el, am 

înteles ca a fost voia lui Dumnezeu si câteva luni dupa aceea am fost 

casatoriti. Niciodata nu voi uita frumoasa zi de nunta. Linistea lui Dumnezeu 

îmi umpluse inima, fiindca stiam ca acest tânar nobil era acela pe care Tatal 

meu ceresc l-a ales pentru mine. Am împartasit aceleasi pareri si a existat o 



armonie spirituala completa între noi. Biserica a fost împodobita cu cele mai 

frumoase flori; muzica de orga se revarsa ca o cascada asupra multimii 

prezente care, conform obiceiului, se ridica în clipa când mireasa puse piciorul 

pe pragul intrarii. M-am oprit un moment si am ridicat ochii murmurând: 

„Multumescu-Ti Tie, Doamne Isuse Cristoase! Care mi-ai salvat sufletul si mi-

ai pastrat curatenia trupului”. Pe urma m-am sprijinit de bratul logodnicului 

meu si apoi ne-am promis în prezenta sfânta a Celui Atotputernic sa ne 

ramânem credinciosi, pâna când moartea ne va desparti. Anii s-au scurs. Si 

astazi când scriu aceste rânduri pentru tine, privind îndarat spre tineretea care 

îmi este scumpa, privirile mi se îndreapta pline de recunostinta spre timpul 

îndelungat al prieteniei conjugale; pline de recunostinta pentru Domnul Isus si 

pentru partenerul meu credincios de viata. Repet cuvintele care în ziua nuntii 

mele au iesit din gura mea: „Multumescu-Ti Tie, Doamne Isuse Cristoase! 

Care mi-ai salvat sufletul si mi-ai pastrat curatenia trupului”. El vrea si El poate 

sa faca acelasi lucru si pentru tine; primeste-L! Poti sa faci un mare serviciu 

lui Dumnezeu distribuind aceasta carticica tuturor tinerilor pe care-i cunosti. 

Citeste-o de doua sau de trei ori pe an si vei vedea ca vei primi dintr-însa de 

fiecare data puteri noi si curaj. 

Scrisoare catre tânarul cititor  

Draga tinere prieteni, 

De multi ani Domnul mi-a încredintat sarcina de a scrie o carticica pentru 

tineret, dar eu nu L-am ascultat si am facut în repetate rânduri obiectiunea ca 

n-as fi scriitoare si mi-am vazut mai departe de treburi. Abia când Domnul ne-

a luat pe singurul nostru baietas la el în cer, am simtit pe inima o povara grea 

pentru copiii altor oameni care sunt expusi aici pe pamint ghiarelor pacatului. 

Atunci m-am decis sa purced la lucru. În februarie 1955 manuscrisul a fost 

gata. Înainte ca sotul meu si cu mine sa-l ducem editorului, l-am încredintat 

Domnului prin rugaciune. “Sa apara într-o editie de 3000 de exemplare?”, 

furam întrebati. Înspaimintata m-am uitat la sotul meu: “Da de unde, toata 

viata noastra nu ne-ar ajunge pentru a le vinde pe toatei”. “Da, 3000 de 

bucati”, replica sotul meu linistit, “avem obiceiul sa cumparam carti si teze 



bune scrise de alti autori si sa le distribuim gratuit celor care au nevoie de 

ajutor spiritual. De ce sa nu platim si aceasta carte? Daca n-o s-o putem 

vinde, o vom darui, atât de multi tineri au nevoie de ea.” Nu ne putem închipui, 

cât de mult poate fi depasita prevederea noastra, daca o opera este 

confirmata de Dumnezeu. Dupa doua luni si jumatate, prima editie a fost 

aproape vânduta si a trebuit sa facem o noua comanda. În opt ani s-au vândut 

multe mii de exemplare si comenzile pentru “Mai curat decât diamantul” 

sosesc mai departe. Numerosi tineri si tinere ne-au scris, dupa ce au citit 

carticica. Scrisorile lor ne-au parvenit din toate colturile lumii. Multi ne-au scris 

plini de recunostinta: “Multumesc Domnului ca am citit acest avertisment la 

timp. Nimeni nu mi-a atras atentia asupra primejdiilor care pândesc pe tineri în 

aceasta lume plina de pacate. Ce s-ar fi întâmplat cu mine, daca Isus nu miar 

fi deschis ochii înainte de a fi prea târziu?” Altii ne-au scris plini de 

dezamagire, fapt care ne-a sfisiat inima: “Când mi-a spus ca toti tinerii traiesc 

asa împreuna… n-ar fi nimic rau la mijloc… Si când mi-am venit în fire, eram 

deja pe cale sa devin mama. Ce soc a fost pentru mine! Ce dezamagire, ce 

rusine! N-am avut decât doua alternative: Ori sa-mi pun capat zilelor, ori sa-mi 

omor copilul, pentru a-mi ascunde necinstea. Am ales solutia a doua. M-am 

debarasat de copilul meu si acum sunt o ucigasa… Doamne, nu mai pot 

dormi. Ma tem sa nu-mi pierd mintile. Sunt o ucigasa, o criminala. Mâinile 

mele sunt mânjite cu sângele copilasului meu.” O, prieteni, daca ati putea citi 

astazi toate aceste scrisori pline de cainta, dezamagire, rusine si lacrimi, pe 

care le-am primit de la acesti tineri pe care nici nu-i cunosteam, nu v-ati mai 

juca niciodata cu pacatul si voi, care cititi aceste rânduri, n-ati mai spune 

niciodata: “Doamna de Ferri?res este întradevar prea several” Dimpotriva ati fi 

recunoscatori lui Dumnezeu ca mai exista oameni, care vor sa arate 

tineretului un drum sigur, pentru a-l cruta de aceasta suferinta si de o viata 

astfel ratata. Luptele voastre contra raului în aceasta lume înaintata sunt 

aprige, dar gânditi-va la faptul ca Domnul Isus va daruieste voua tuturora 

puterea Sa care este mai tare decât puterea Diavolului si a pacatului.  



Draga cititorule, ruga mea este aceea ca, citind aceasta carte, vei fi 

binecuvântat. Iunie 1963 Madame J. C. de Ferrieres 

 


