
Câți ani vrei să trăiești? 
de Sergiu Culda 

 

Mergând pe străzile aglomerate ale orașului, dornic să cunoască 

viața de oraș, Luca urmărea atent mica  hartă primită de la bunicul, pe 

care avea indicațiile necesare pentru a ajunge la piață. 

 Prima la dreapta, a treia la stânga, după care mergi drept 

înainte până la stația de tramvai, apoi traversezi strada principal și în 

spatele blocurilor, este piața. Pe verso hârtiei avea o listă de cumpărături. Un kg de morcovi, 

2kg de cartofi, 1kg de roși, țelină, mărar și pătrunjel. Luca avea 11 ani și era convins că se va 

descurca de unul singur pentru a face cumpărăturile necesare pentru familie. Se mutase de 

doar trei săptămâni la oraș, împreună cu mama sa, și cei cinci frățiori, și locuiau la bunici. 

Tătăl lor murise, și acum erau nevoiți să stea cu bunicii, și să se acomodeze la noul stil de 

viață de la oraș. 

Ajungând în piață, începu să citească lista de cumpărături, și să o repete în minte 

pentru a nu uita nimic. Zgomotul mare din piață îl făcea să nu se poată concentra. Plimbându-

se printre rânduri, citea prețurile atent, și căuta oferta cea mai bună. Era amuzat de strigătele 

vânzătorilor care se întreceau în oferte. “Ofertă la roșii… ofertă la cartofi… ofertă la ceapă!” 

“Cred că toate produsele din piață sunt la ofertă” – se gândea Luca. Dar în tot zgomotul 

pieței, între toate ofertele pe care le auzea, una i se păru de-a dreptul interesantă. ,,Ofertă 

specială! Ofertă specială! Aici se dau zile, luni și ani!” Se opri o clipă, se uită mirat și 

bufni în râs. Un tânăr cu fața senină, îmbrăcat modest, îl întrebă politicos:  

-Doriți zile în plus? Doriți să trăiți mai mult? 

-Da –răspunse Luca zâmbind, dar există așa ceva de vânzare? Cum se vând, la kilogram sau 

la bucată? – întrebă, aproape ironic.     

-Desigur că există – răspunse tânărul, D efapt nu sunt de vânzare, dar eu pot să te învăț cum 

să trăiești mai mult. Totul este gratuit. 

- Aș vrea să trăiesc mai mult, dar eu știu că Dumnezeu a rânduit un număr de zile pentru 

fiecare om –obiectă Luca, cu o voce tristă, amintidu-și imediat cu durere de moartea tatălui 

său.   

Atunci tânărul deschise Biblia care o avea în mână și începu să citească: 

„Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise 

toate zilele care-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.” Psalmi 139:16 

-Este adevărat că Dumnezeu cunoaște toate zilele fiecărui om, și El știe mai dinainte cât va 

trăi fiecare dar, anii oamenilor se pot scurta sau se pot lungii, aceasta a spus-o chiar 

Dumnezeu. 

-Chiar așa? Cum se poate ca anii cuiva să fie scurtați sau lungiți?, întrebă Luca mirat, 

 -Dă-mi voie să îți mai citesc din Scriptură, te vei lămuri singur! –răspunse tânărul 
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 „Oamenii setoşi de sânge şi de înşelăciune nu vor ajunge nici jumătate din zilele 

lor!”-Psalmi 55:23 “ 

 …i-ai scurtat zilele tinereţii” Psalmul 89:45 

 „anii celui rău sunt scurtaţi.” Proverbe 10:27 b 

 

 „...nu fi nici peste măsură de rău şi nu fi fără minte: pentru ce vrei să mori înainte de 

vreme?” Eclesiastul 7:17 

-Deci să înțeleg că sunt unii oamenii, cărora Dumnezeu le scurtează zilele din cauză că sunt 

prea răi?- întrebă Luca 

-Da, așa este. Sau alții chiar prin faptul că trăiesc în anumite păcate își deteriorează 

sănătatea. De exemplu, un om care fumează de la 14 ani, poate ajunge la 40 de ani bolnav de 

cancer la plămâni. – răspunse tânărul 

-Așa este, ai dreptate... dar cu lungitul zilelor cum rămâne?Asta cum mai este posibil? –

întrebă Luca 

-Păi uite, îți citesc tot din Biblie.  

 “Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele...” Exodul 

20:12 

 „Fiule, nu uita învăţăturile mele şi păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îţi 

vor lungi zilele şi anii vieţii tale şi-ţi vor aduce multă pace.” – Provorbe 1:1 

 „Ascultă, fiule, primeşte cuvintele mele, şi anii vieţii tale se vor înmulţi.” – Proverbe 

4:10 

 “Prin mine(înțelepciunea) ţi se vor înmulţi zilele şi ţi se vor mări anii vieţii tale.” 

Proverbe 9:10-11 

 „Frica de Domnul lungeşte zilele” Proverbe 10:27a 

-Ce promisiuni minunate, sunt valabile și pentru mine? – întrebă Luca. 

 -Desigur, dacă împlinești condițiile, Dumnezeu își ține promisiunile! 

-Aha, deci eu trebuie să o cinstesc pe mama, să o ascult, să dobândesc înțelepciune, să am 

frică de Domnul, și voi trăi mai mult ca bunicul –spuse Luca zâmbind. 

-Așa este, Dumnezeu promite că îți va da o viață lungă și fericită –aprobă tânărul.  

-Dar pe lângă toate aceste promisiuni, Dumnezeu a mai adăugat una pentru cei care ascultă 

de El, aceasta este cea mai minunată făgăduință. 

 “Şi făgăduinţa pe care ne-a făcut-o El este aceasta: viaţa veşnică.” – 1 Ioan 2:25 

Tu cât vrei să trăiești? Vrei o viață lungă și fericită? Sau una scurtă și plină de 

necazuri?(Iov 14:1). Este adevărat că Iov când trecea prin suferință credea că viața este scurtă 

și plină de necazuri, dar după suferința lui a mai trăit 140 de ani, și a murit bătrân și sătul de 

zile (Iov 42:16,17).  Chiar daca ecuația zilelor multe pe pământ este cu multe necunoscute, 

Cei ce Ȋl cautӑ pe Dumnezeu din toatӑ inima şi Ȋl iubesc pe El au  siguranța unui rezultat final 

binecuvântat: viața veșnică! 
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