
Patru orbi şi un elefant 
                                             Adriana Ardeu 

(lectie ptr adolescenŃi) 
 

Verset: ,, …nimeni nu cunoaste deplin pe Tatal, afara de Fiul, si acela   

             căruia vrea Fiul sa I-l descopere. ” Matei 11:27 

     Alte versete ptr studiu: Ioan 14:6 ; Ioan 8:54,55 ; Ioan 8:12; 
                                        Ioan 6:46,68. 
 

Adevăr central:  Isus Christos este Singurul care L-a văzut pe  
                              Dumnezeu şi care ne poate conduce la El. 
 
                                                Lectia: 
Introducere: 
 Cu siguranŃă mulŃi  dintre prietenii voştri cred în zodiac, superstiŃii (cum ar fi 
pisica neagră) sau vrăjitorii (ca în filmele ,,Harry Potter” sau ,,Wiched”),nu-I aşa?Li 
se pare normal şi interesant să creadă în asemenea lucruri.  Unii  chiar se laudă cu 
ceea ce cred, făcându-i pe creştini să pară ,,neştiutori” , ,,depăşiŃi”, ,,închişi la minte” 
etc. 

AŃi văzut şi voi  prin oraş anunŃurile acelea despre cursuri de yoga (meditaŃie 
transcedentală), despre budism sau hinduism?CunoaşteŃi oameni care practică 
asemenea religii? Dacă nu, atunci cu siguranŃă aveŃi prieteni creştini ca şi voi dar care 
sunt atât de ,,religioşi” încât  caută să  Ńină tradiŃii, post, sărbători peste sărbători, 
purtând talismane ,,protectoare” şi repetănd cu regularitate rugăciuni învăŃate pe de 
rost . 
     Majoritatea oamenilor care cred sau fac toate aceste lucruri, sunt oameni/copii 
bine intenŃionaŃi care caută adevărul despre Dumnezeu şi care îşi doresc o relaŃie cu 
El, să-L cunoască, să-I vorbească şi să primească răspunsuri de la El. 
      Dar cum Ĩl putem cunoaşte pe Dumnezeu? Prin meditaŃie? Studiind semnele 
cerului? Prin rugaciuni  sau incantaŃii rostite mecanic? Care este calea spre El? Este 
El aşa cum e descris Allah, Budha, Shiva sau alŃi dumnezei la care se închină naŃiuni 
întregi în zilele de azi? 
 Cine se înseală şi cine spune adevărul? Sau..nu contează prin ce religie Ĩl cauŃi pe 
Dumnezeu? Duc toate căile la El- cum susŃin unii? 
 
 ConŃinut:  

Filozofii din zilele noastre folosesc o povestire veche  indiană  pentru a ne 
convinge că toate religiile sunt bune în felul lor, şi că nu contează ce alegi să crezi – 
atâta timp cât crezi în ceva. Ei vor să convingă oamenii că ar exista mai multe căi spre 



Dumnezeu, şi deci cuvintele lui Isus ,,Eu sunt Calea, Adevărul şi ViaŃa” nu sunt 
valabile. 
     

Se spune că patru oameni orbi din naştere, au dorit să ştie cum arată un elefant. 
Au auzit vorbindu-se despre el dar nu au întâlnit niciodată unul. Ĩn mintea lor 
întunecată, ei nu îşi puteau imagina ce fel de fiinŃa  sau fenomen era acesta. Când in 
sfârşit, au fost puşi în faŃa unui elefant, cei patru au început să cerceteze nerăbdători 
,,fenomenul”. 

Primul a început să pipăie cu mâinile în faŃa lui, nimerind un picior gros .După 
puŃin timp de cercetare s-a luminat : 

,,Ştiu! Elefantul este un fel de trunchi de copac!” –şi bătu entuziasmat din palme, 
bucuros că după atâta timp, el e primul care a înŃeles misterul acestuia. 

Al doilea orb întinse şi el mâinile şi nimeri coada. Nedumerit şi mirându-se de 
simŃurile celui dintâi, îl contrazise totuşi politicos: 

,,Elefantul este mai degrabă… o frânghie.” 
Uimit de răspunsurile diferite ale celor doi, al treilea începu şi el să pipăie. 
Ĩsi retrase repede mâinile şi înfricoşat strigă către ceilalŃi: 
,,Un şarpe! Nu ,,vedeŃi” că e un şarpe?”Atinsese trompa . 
Decis să clarifice lucrurile, cel de-al patrulea orb înaintă. Pipăind în lung şi în lat 

burta elefantului, rămase profund dezamăgit de inteligenŃa celor trei prieteni ai săi. 
,,Elefantul ,dragii mei, este un simplu zid!” 
Care dintre cei patru aveau dreptate? ToŃi? 
 Aşa  susŃin şi filozofii de azi: indiferent de modul în care îl percep, cei patru 

prieteni descriu unul şi acelaşi lucru –un elefant. Prin urmare, revenind la religii, 
indiferent  dacă îl numim Allah, Budha sau Iehova, toŃi ne referim la acelaşi dumnezeu. 
Nu contează ce crezi, cum te închini sau ce religie adopŃi – oricare sunt bune; toate duc 
în acelaşi loc. Corect? 

 Greşit!!!! 
 
Concluzie: 
Povestirea aceasta e frumoasă  dar cei ce o interpretează astfel, pierd din vedere  

lucrul cel mai important: 
Este elefantul într-adevăr un copac, o frânghie, un şarpe sau un zid? Nu! Nici 

unul nu are dreptate. Singurul mod prin care aceşti oameni orbi ar putea afla adevărul 
despre cum arată elefantul ar fi prezenŃa unei a cincea persoane: un om care poate 
vedea! 

Noi, creştinii avem acea persoană care ne poate spune adevărul despre 
Dumnezeu: 
 Isus Christos, Fiul Său. El este singurul care L-a văzut şi care a venit să ne spună 
despre El. Isus, deasemenea este singurul care ne poate duce la El. Cine dintre voi mai 



vrea să-şi irosească viaŃa căutând în locuri greşite,  când Calea adevărată spre 
Dumnezeu ne stă la dispoziŃie? 
     Zodiacul, yoga , învăŃăturile filozofice, superstiŃiile şi chiar tradiŃiile nu ne ajută cu 
nimic;  în cel mai rău caz, ele ne induc în eroare, ne despart de adevăr şi ne pot chiar 
face mult rău, pentru vă în spatele lor se ascunde satan, înselătorul.  Pentru a te abate de 
la Adevăr, acesta va apela la cele mai interesante idei. Pe cine vei crede? 
Pe tatăl minciunilor sau pe Isus? 
 
AplicaŃie: 
 
         Stii tu că te asemeni foarte bine cu oricare dintre cei patru orbi? Asemeni 
oricăruia dintre noi, nici tu nu l-ai văzut niciodată pe Dumnezeu şi prin urmare nu 
poŃi şti cum este El şi nici cum poŃi ajunge în cer. Tot ce ai sunt păreri. Ĩnsă nici 
părerea ta, nici părerea mea nu pot cuprinde adevărul despre Creatorul 
universului. Ai nevoie de Acel Cineva care L-a văzut pe Dumnezeu; Singurul care 
Ĩl poate descrie cum e in realitate şi care ne poate spune cum să ajungem la El. 
Acesta e Isus Christos, Fiul Său. 
        Citeşte Biblia aceasta este Cuvântul Său, e scrisoarea lui Isus ptr tine. Ĩn ea vei afla 
tot ce are El să-Ńi spună. Roaga-l pe El, cel care ştie mai bine decât noi toŃi adevărul să 
te înveŃe, să-Ńi descopere voia lui Dumnezeu ptr tine. Ai rămâne uimit, crede-mă de câte 
minunăŃii şi aventuri îi aşteaptă pe cei ce se aventurează în cunoaşterea lui Dumnezeu.  
El are planuri mari ptr viaŃa ta !  

Crede şi împlineşte tot ce scrie în Biblie – şi un lucru este sigur: oricât de orb ai 
fi, nu te vei rătăci pe drum; Ĩl vei găsi pe Dumnezeu ! 

 
*InvitaŃi copiii nemântuiŃi să-l cheme pe Isus in inimile şi vieŃile lor, să-I 

mântuiască şi să le descopere Adevărul. 
 


