
Promisiunea lui Sandu 

 
 
   Sandu era un b�iat de 11 ani. P�rin�ii lui erau credincio�i �i el era singurul lor copil. De mic a 
fost înv��at s� fie ascult�tor �i cump�tat. Colegii lui de �coal� aveau uneori  impresia c� prime�te o 
educa�ie prea sever�. P�rin�ii lui îns� îl iubeau �i erau în�eleg�tori cu el. Sandu de fapt avea o 
copil�rie frumoas� �i fericit�. Era ianuarie. Vacan�a se terminase. Afar� era foarte frig �i înghe�ase 
tare. Într-o zi a venit Sandu cu obrajii ro�ii de la �coal�.  Era foarte agitat, s-a a�ezat la mas� �i a 
a�teptat cu ner�bdare terminarea rug�ciunii. Plin de bucurie a spus mamei: „Dac� r�mâne în 
continuare a�a frig, putem merge mâine pe lac, - ce  frumos o s� fie.”  
   „Da, ar fi frumos, copilul meu”, a fost r�spunsul mamei. „Dar eu cred, c� ar fi mai bine, s� nu 
mergi înainte, pân� ce tat�l t�u nu confirm�, c� ghea�a e destul de tare.” „Da, mam�.”  Sandu era 
posomorât. „Promite-mi, Sandu!” la rugat mama insistent. „Î�i promit, mam�”, a r�spuns Sandu, 
privind-o cu ochi mari �i sinceri. 
   Înc� în aceia�i dup� mas� unii b�ie�i au propus, s� încerce t�ria ghe�ii de pe lac, care p�rea tare 
înghe�at la temperatura foarte sc�zut� de câteva zile. Sandu s-a gândit s� mearg� �i el, m�car s� 
priveasc� cum se dau ceilal�i pe ghea��. A plecat cu un grup de 15 b�ie�i  veseli spre lac.  
   Peisajul era minunat, lacul era complet înghe�at, totul de jur împrejur era alb, iar soarele î�i 
arunca ultimele raze ro�iatice peste lac. 
   Cu precau�ie s-au dus câ�iva b�ie�i mai mari pe lac, încetul cu încetul au urmat �i ceilal�i, pân� 
ce a r�mas Sandu singur la mal. „Haide, Sandule! E formidabil!” îl chemau ceilal�i. Dar Sandu a 
negat cu capul. El voia doar s� priveasc�. „De ce te ui�i numai? Vino”, insista prietenul lui cel mai 
bun, Ovidiu. Nu i-a venit u�or lui Sandu, s� r�spund�: „Am promis mamei mele, c� nu merg pe 
ghea��.” 
   Unii au început s� râd�, al�ii s�-�i bat� joc de el. Sandu sim�ea cum i se ro�e�te fa�a. E greu, s� te 
�i de promisiune, când 15 sunt împotriva ta. Dar a r�mas tare, a privit în continuare cu o fa�� 
serioas�, cum ceilal�i se dep�rtau tot mai mult de el.  
   Tocmai s-a gândit s� mearg� acas�, când deodat� a auzit pocnituri tari �i ghea�a pârâind �i în 
acela�i timp strig�te de ajutor. Ghea�a se sp�rsese sub colegii lui �i ei to�i se aflau acum în apa 
foarte rece a lacului. Din fericire unde se aflau ei apa nu era prea adânc�, a�a c� nu s-a înecat 
nimeni, dar mul�i aveau t�ieturi de la ghea��, erau uzi pân� la piele, �i dârd�iau de frig. Oamenii 
care au auzit strig�tele de ajutor au venit �i au scos pe to�i copiii la mal. 
   Când Sandu a ajuns acas�, mama lui îl a�tepta deja la poart�. „Am auzit, c� s-a întâmplat o 
nenorocire pe ghea��, �i sunt a�a de bucuroas� c� te rev�d s�n�tos.” „Doar n-ai crezut, mam�, c� 
merg pe ghea��, dup� ce �i-am promis c� n-o fac?” „Nu, b�iatul meu, am avut încredere în tine.”  
   Seara, când tat�l lui Sandu a venit acas�, a aflat ce s-a întâmplat. Bucuros �i mi�cat a intrat în 
camera lui Sandu, ca s�-i spun� noapte bun�. „Tat�”, a zis Sandu, când acesta s-a a�ezat la patul 
lui, „sunt bucuros, c�  azi colegii mei nu s-au înecat; dar întâi au râs de mine, c� n-am vrut s� 
merg cu ei pe ghea��.” 
   „M� bucur, c� ai r�mas tare pe pozi�ie, Sandule.” „Dar �ti, tat�, n-a fost u�or.” 
   „S� faci ce este corect nu este niciodat� u�or.” 
   „Când au zis b�ie�ii, c� pot merge cu ei, pentru c� tu �i mama �i a�a nu m� vede�i, am �tiut, c� 
nu gândesc bine. Probabil a� fi cedat, dac� nu m-a� fi gândit, c� Dumnezeu era prezent, c� poate 
s� vad� �i s� aud� tot ce se întâmpl�.” 
   „Aceasta întotdeauna î�i va ajuta”, r�spunde tat�l. „Aminte�te-�i întotdeauna, c� Dumnezeu este 
prezent. A�a vei ie�i înving�tor din orice situa�ie.” 
   �i Sandu s-a gândit, p�strarea permanent� în amintire a unui Domn �i Mântuitor personal, care 
este prezent, i-a fost ap�rare �i protec�ie când du�manul sufletelor, satana, voia s�-l fac� 
neascult�tor. 


