
Minciuna 

 
,,Ana!”  
,,Da, mam�!”, r�spunde Ana pe un ton lipsit de r�bdare. 
,,Ia-o pe surioara ta un moment �i ocup�-te cu ea, în timp ce eu m� uit la mâncare!” 
Sup�rat�, Ana ia bebelu�ul. Cartea era tocmai acum foarte captivant�, �i ea s� se opreasc� cu 

cititul! 
Ana avea o bucat� de pr�jitur� în mân�. Bebelu�ul a întins mâna a apucat pr�jitura �i a 

f�râmi�at-o. Când Ana a v�zut aceasta, a lovit-o pe surioara ei cu putere peste bra�. Desigur feti�a a 
început s� plâng� tare, iar mama a venit din buc�t�rie, ca s� vad�, ce s-a întâmplat. 

,,Hora�iu a lovit-o!” a strigat imediat Ana �i a ar�tat spre fratele ei mai mic, care era �i el în 
camer� �i se juca.  

,,Nu este adev�rat”, sus�inea Hora�iu, ,,eu nici n-am atins-o.” 
,,Totu�i, tu ai fost”, a replicat Ana. Atunci mama l-a certat pe fiul ei, c�ci nu putea presupune, 

c� Ana ar putea min�i a�a. 
Toat� ziua Ana sim�ea, c� a comis o mare nedreptate. Seara n-a putut s� se roage, ca de 

obicei, �i toat� noaptea s-a r�sucit nelini�tit� în pat. Diminea�a urm�toare a sim�it, c� ar trebui s�-
�i m�rturiseasc� minciuna, dar a fost prea mândr�, s� o fac�. 

Mai multe zile în �ir minciuna o chinuia pe Ana. Dar Ana n-a avut curajul, s� m�rturiseasc� 
mamei aceast� nedreptate. Încetul cu încetul acuzarea din interiorul ei a amu�it, pân� ce minciuna 
p�rea aproape uitat�. 

Atunci s-a întâmplat ceva, ce a lovit-o pe Ana în inim�. Dup� o boal� scurt� �i grea a murit 
Hora�iu, fratele ei mai mic. Când Ana a privit la fa�a palid� �i lini�tit� a fratelui ei, a început s� 
plâng� tare. O, cât de vinovat� era, fa�� de fratele ei, de surioara ei cea mic�, de mama �i fa�� de 
Domnul Isus! Acum fratele era mort. Ana nu mai putea s�-i cear� iertare! 

,,Copil�”, a spus tata, ,,tu nu trebuie s� fi atât de trist�. Hora�iu al nostru este acum la Domnul 
Isus. �i acolo este mult, mult mai frumos decât aici.” 

,,Oh”, explic� Ana acum, ,,eu nu plâng, pentru c� a plecat de la noi în cer, ci deoarece a fost 
odat� pedepsit pe nedrept din cauza minciunii mele. �i acum nu-i mai pot cere iertare!” 


