
Placerea de a darui!  

 Nevoia de a dărui apare nu atunci când îți prisoșește sau când ești prea plin, ci 

când conștientizezi că semenul tău este mai năpăstuit decât tine, că tu ești mai 

binecuvântat de Dumnezeu sau când vrei sa fii împăcat cu tine însuți, că ajuți pentru 

a mulțumi sau a căuta un ajutor aievea, de natură divină, superfluă...  

 Cu toate că plăcerea nu se interferează cu nevoia, plăcerea ne creează o stare 

de bine, în timp ce nevoia apare ca o natură a noastră, fără de care nu putem trăi, din 

când în când le contopim în dorița de a îmbina simțirea cu rațiunea. 

 Demersul Asociației pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial, a fost unul 

de acest fel în momentul în care a decis, ca un dat al așteptărilor multora dintre 

cunoscuții asociației, să organizeze o colectă pentru Asociația Provita prin care să 

ofere bucurie și prietenie copiilor din Valea Plopului.  

De fapt intenția a fost una simbolistică: în proximitatea Sărbătorilor Pascale, 

copii din școlile nr. 81 şi 86 să ofere altor copii jucării, dulciuri și rechizite din propria 

rezervă pentru a împărtăși bucuria Sfintelor sărbători și a învăța să dăruiască... 

 Bucuria copiilor este neștirbită atunci când se consideră important, gratulat cu 

o responsabilitate, motivat și încurajat. Acești copii au simțit importanța gestului și 
au învățat că prin a dărui poți face o bucurie, poți împărtăși bucuria sau poți lega 

prietenii. 

 Elanul copiilor a fost debordant, au vizitat satul copiilor, locurile de joacă ale 

acestora, au stat la masă și au explorat împrejurimile, Valea Plopului fiind mai mult 

decât un ținut de basm, este un loc binecuvântat de Dumnezeu pentru că aici se 

produc minuni: lacrimile copiilor bolnavi de griji și nevoi se transformă în zâmbete, 

lumina Învierii este aievea prin dragostea și grija Părintelui Tănase, Tata, cum este 

cunoscut de către copii și enoriași dar și prin taina celor care vizitează acest 

așezământ, fiecare dintre cei care ajung aici se descătușează și devin neprihăniți, 
măcar pe perioada șederii... 

 Ceea ce te uimește când ajungi la Valea Plopului este puritatea și simplitatea 

tuturor celor care viețuiesc aici, de la Părinte, la copii, de la mame la administrator, 

toată suflarea este mulțumită că trăiește, respectă reguli simple, de bună cuviință și 
sfințenie: salutul este simplu, cordial, zâmbetul însoțește vorba dulce, orice oaspete 



este invitat la masa, ca un om ce a parcurs o cale lunga și trebuie să se bucure de o 

mâncare calda, un pahar cu apă din izvor, un loc răcoros pentru odihnă... Apoi te 

întâlnești cu Părintele, izvor nesecat de înțelepciune, care îți mulțumește și de 

binecuvântează, te face să devii unul de-al locului, convins că datorită ție acești copii 

supraviețuiesc și se dezvoltă. 

 Valea Plopului este un fenomen, un exemplu clar de economie socială, de grijă 

față de semeni, de modestie și iubire fără preț. Aici se încearcă și se reușește să se 

dea aripi acelora cărora li s-au frânt, să primească calea cei care și-au pierdut-o, să 

devintă părinți cei care nu mai au speranțe de a supraviețui în propria familie. 

 Am părăsit Valea Plopului cu speranța și promisiunea de a deveni mai buni, 

de a ne mulțumi cu ceea ce avem, să prețuim sănătatea și viața, să prețuim liniștea 

și pioșenia... 

 Acest loc îți dă sentimenul posibilului... unde te uiți vezi construcții, de la case 

la școală, locuri de joacă și, ceea ce este mai important, vezi bisericuțe, ca semn al 

iubirii față de aproape, al șansei pe care fiecare dintre noi o avem de la Dumnezeu!  

Colegiul Director 

Asociația pentru Promovarea Spiritului Antreprenorial 

 

 


