
Orbii, nu se pot ghida după lumină

Ascultând și citind experiențele altor creștini, mă simt 
cu adevărat jenat că ceea ce am de împărtășit este 
extrem de „diluat”, că nu poate fi încadrat la 
secțiunea „Visteria”. Ceea ce urmează să citiți este de 
fapt o serie de greșeli și alegeri neinspirate pe care le-
am făcut și de care bunul Isus S-a străduit să mă 
scutească. Dar în orbirea mea de a urma o „anume” 
cale, am suferit mult , poate pentru că a trebuit să 
experimentez pe propria persoană vechea zicală: 
„Prostul nu este prost destul până nu este și fudul”.
În urmă cu 3 ani, după multe căutări și încercări 
nereușite de a accesa fonduri europene pentru 
dezvoltarea unei stupini, mi-a fost oferită o 
oportunitate prin care am cunoscut o persoană care 
m-a ajutat și mă ajută în continuare în mod 

dezinteresat pentru realizarea acestui proiect. Am primit o anumită sumă de bani (de la 
„Cezar”) cu care trebuia să achiziționez un utilaj apicol și să măresc stupina cu un anumit 
număr de stupi pe care urma să-i cumpăr. Toate aceste obiective erau trecute pe un plan de 
afaceri pe care l-am semnat luându-mi angajamentul că-l voi respecta.
Dar în acest punct a intervenit dorința mea de a face mai mult decât promisesem să fac. De 

aceea am recurs la un artificiu: în loc să urmez matematic ceea ce am promis că voi face, 
adică sa merg direct din punctul A la punctual B în linie dreaptă, am socotit că dacă o să-mi 
cumpăr un camion (adică un ocol prin punctul C ) și o să merg doua sezoane în pastoral 
(deplasarea stupilor în zone cu potențial melifer crescut) o să reușesc să strâng banii necesari 
îndeplinirii planului de afaceri (să respect înțelegerea cu „Cezarul”), iar camionul cumpărat 
să-mi rămână ca un fel de bonus (satisfacerea mândriei personale).
S-a dovedit însă că „scurtătura” aleasa de mine de la punctul A la punctul B prin punctul C, 

a fost mai lungă, mai grea și mai costisitoare decât dacă aș fi ocolit prin toate celelalte literele 
ale alfabetului. Acești doi ani în care am crezut ca o să strâng banii necesari atât pentru traiul 
zilnic cât și pentru realizărea promisiunii făcute „Cezarului,” s-au dovedit a fi printre cei mai 
calamitați ani din cei 16 pe care i-am petrecut ca apicultor. Întrebarea este: „De ce?” Este vina 
mea că a fost secetă sau că a plouat excesiv când nu trebuia (din punct de vedere al 
apicultorului), sau acțiunile mele pot modifica starea vremii sau a economiei globale?
Nu, nu și iar nu! Tot răul care s-a întâmplat, toate cele rele pe care a trebuit să le suport au o 

singură cauză: am ales să nu-mi respect cuvântul dat, indiferent dacă este vorba de cel dat 
„Cezarului”, oamenilor sau lui Dumnezeu. Așadar, a trebuit să vând camionul cu o pierdere 
de circa 2000 de euro ca să pot să mai salvez ceva. Am achiziționat tot ceea ce a fost necesar 
pentru realizarea proiectului, bineînțeles la un preț mult mai mare decât cel normal, pentru că 
atunci când ești în criză de timp, te „urci în căruța care te ia” și nu mai poți face nazuri.



Am găsit un „prieten și frate” foarte „binevoitor” care s-a oferit să mă ajute cu fabricarea 
unui număr mare de lăzi și accesorii, toate plătite în final la un preț dublu decât înțelegerea 
inițială cu o calitate mai mult decât îndoielnică.
După multă muncă, alergătură cu acte (dosarul meu cuprinde peste 900 pagini), am ajuns să 

depun dosarul pentru ceea ce se numește „Tranșa II de plată”, etapă care presupune 
evaluarea de către o comisie a stupinei, pentru a constata dacă s-au respectat angajamentele 
luate. Din această comisie făcea parte și o doamnă care și-a dat mai mult decât tot interesul 
pentru a mă face să renunț la proiect, caz în care trebuia să restitui suma de 15.000 euro, bani 
ce reprezentau suma primită inițial plus dobânzile aferente. Această doamnă mi-a cerut fel de 
fel de avize și o mulțime de adeverințe de la diverse instituții a căror angajați nici măcar nu 
auziseră de ceea ce le ceream eu. Am găsit înțelegere și cumva angajații instituțiilor respective 
reușeau să-mi procure o hârtie semnată și parafată. Bineînțeles că nemulțumirea creștea și de 
o parte și de alta, iar doamna respectivă mai găsea mereu ceva de cerut. Pe mine m-a afectat 
întreaga situație într-un mod foarte sever și neașteptat, mai ales că depind de medicamente 
foarte puternice împotriva stresului.
Spre rușinea mea numai acum am încercat singura soluție ca fiind ultima soluție 

disponibilă. Am sunat niște prieteni și i-am rugat să mă susțină în rugăciunile lor. Ei mi-au 
promis că vor face lucrul acesta, dar mi s-a atras atenția că ar trebui să mă predau complet și 
să-L las pe Isus să rezolve ceea ce eu și cunoștințele mele nu am putut.
În seara de dinaintea controlului din partea comisiei, m-am rugat și nu am putut spune decât 

atât: „Doamne Isuse, nu mai pot! Preia tu povara! De acum este problema Ta!” Poate veți 
râde de mine, dar vă spun sincer că în mintea mea și nu numai se dădea o luptă puternică. 
Din lup devenisem fiară, și nimeni și nimic nu mă mai putea liniști. Doar o minune putea să 
mă mai salveze de la un dezastru psihic, fizic și financiar.
Și s-a întâmplat că a doua zi doamna care tuna și fulgera, care mă amenința că-mi va marca 

proiectul ca „neeligibil”, devenise efectiv „lapte și miere”. Radia de bucurie, glumea cu mine și 
chiar m-a rugat să primesc cursanți la stupina mea pentru că i-a plăcut foarte mult cum arăta 
și cum este amenajată. Frica pe care o aveam cu o zi înainte s-a transformat dintr-o dată în 
bucurie pentru că la Isus absolut orice este posibil.
În loc de concluzie! Dacă promiți ceva, ține-te de cuvânt orice s-ar întâmpla. Iar în ceea ce 

privește matematica, nu ar trebui să învățăm din greșeli că cea mai scurtă cale din punctul A 
la punctul B nu ocolește prin punctul C. Iar în ceea ce privește titlul acestui articol, pot spune 
că sunt orb și nu văd niciodată minunile pe care le face Isus pentru mine și familia mea. 
Degeaba încerc să văd lumina dacă sunt orb, căci ochii nu mă pot ajuta. Uneori este bine să 
nu poți vedea deoarece ca om, mă uit și caut să vad doar ceea ce place ochiului, iar credința în 
Isus este și v-a fi „o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică 
încredinţare despre lucrurile care nu se văd.” (Evrei 11:1)
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