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MEDITAłII ÎN SĂPTĂMÂNA MARE 

1. Iisus i-a iubit până la capăt 
Iisus Hristos, Domnul nostru, înainte de praznicul Paştilor, ca unul care ştia că I-a sosit ceasul să 
plece din lumea aceasta şi fiindcă iubea pe ai Săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. 

I-a iubit până la capăt! 

Nimic nu este mai necesar între oameni decât Dumnezeu şi decât iubirea adevărată şi statornică. 
Iubirea este în stare să facă singură cât toate celelalte împreună, pentru că ea le cuprinde în sine pe 
toate celelalte. 

Fiecare iubire curată este binecuvântată pentru timpul cât Ńine, dar iubirea care Ńine până la capăt 
este binecuvântată veşnic. 

Iubirea care Ńine numai o vreme poate avea un preŃ mărginit sau poate să nu aibă nici unul. Dar cea 
care Ńine până la capăt, aceea are un preŃ nepreŃuit, pentru că iubiri vremelnice pot fi oricâte, dar 
iubirea până la capăt nu este decât una. 

Lumea avea nevoie şi de adevăr şi de iubire. Ca să fie înŃeles, adevărul avea nevoie de dovada 
minunilor. Ca să fie urmată, iubirea avea nevoie de dovada jertfei. Numai Hristos le-a putut arăta pe 
amândouă. De aceea, adevărul Lui este unicul adevăr vrednic de primit şi iubirea Lui este unica 
iubire vrednică de urmat. 

Adevărul este învăŃătura Sa, iubirea este pilda Sa. 

Ele sunt El, căci una străluceşte prin cealaltă: adevărul prin iubire şi iubirea prin adevăr, iar 
amândouă prin eternitatea lor. 

Ca să poŃi cunoaşte pe cineva cu adevărat, uită-te cum a iubit. Cine n-a iubit până la capăt, acela nu 
este creştin adevărat. Dacă după aceasta cauŃi să cunoşti pe cineva, nu te vei înşela niciodată.  

Pe Hristos Îl poŃi cunoaşte ca unic în toate, pentru că El în toate a fost desăvârşit. Nici un alt om n-a 
putut fi astfel; de aceea El n-a fost om - sau numai om. 

Tot astfel, în cei care se aseamănă mai mult cu Domnul Iisus se găsesc înmănunchiate toate 
însuşirile Lui, dar mai ales dragostea neschimbată. 

Dragostea lui Dumnezeu este minunată, nu numai fiindcă ea este dusă până la capăt, ci mai ales 
pentru că este dusă până la capăt pentru toŃi, chiar şi pentru vânzătorul Său, chiar şi pentru 
călăii Săi. Această dragoste n-a făcut rău nimănui, nici măcar nu a dorit răul nimănui, căci 
Dragostea ştie să le facă pe toate, numai răul nu ştie să-l facă. 

Suflete creştin, nu te mai numi astfel dacă nu ai iubire! Nimic nu este mai creştin decât iubirea şi 
nimic mai păgân ca lipsa ei. 

Pentru a fi un om viteaz îŃi trebuie tărie; pentru a fi un om drept îŃi trebuie cinste; pentru a fi vrednic 
- conştiinŃă, iar pentru a fi sfânt, îŃi trebuie neapărat iubire. 

Bunule Dumnezeu, Care ne iubeşti, fii binecuvântat în veci şi fii veşnic slăvit, pentru toate 
binefacerile Tale faŃă de noi! Iar pentru dragostea cea mare cu care ne-ai iubit pe când noi eram încă 
vrăjmaşi ai Tăi, pe când eram încă departe de Tine şi pe când eram străini de poruncile Tale, fii de o 
mie de ori binecuvântat, căci numai un Dumnezeu poate iubi astfel! 

O, Doamne Iisuse, Tu care ai cunoscut dumnezeiasca bucurie de a dărui o astfel de iubire, dorim să 
ne faci şi pe noi să o cunoaştem, dăruindu-ne-o asemenea łie ! 

Doamne, Iisuse Hristoase, bucuria de a primi această iubire o cunosc toŃi cei chemaŃi, dar bucuria de 
a o da, aceasta o cunosc numai cei aleşi. 

Noi Te rugăm, Preabunule Doamne Iisuse Hristoase să ne ajuŃi ca să Te putem urma pe Tine în 
toate: în blândeŃe, în răbdare, în înŃelepciune, în milă, în dărnicie, în iertare, în înfrânare, în vorbire, 
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în toate. Dar în nimic nu Te rugăm atât de mult să ne ajuŃi să Te urmăm pe Tine, ca în iubire. În 

iubirea plină de toate aceste virtuŃi, dar statornică, netulburată şi nemicşorată până la capăt. Şi 
acelaşi lucru Te rugăm Doamne Iisuse, pentru toŃi ucenicii Tăi, fraŃii noştri, pentru ca prin aceasta 
să cunoască toŃi oamenii că suntem ucenicii Tăi. Şi toată slava să-łi fie adusă łie, Dumnezeul 
nostru mare şi sfânt: Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 

2. Diavolul pusese în inima Iui Iuda : gândul 
Diavolul lucrează cu vicleşug mai întâi prin inimă, apoi prin minte. 

Mai întâi îl face pe om să se lase târât spre poftele inimii şi când inima i-a ajuns plină de bucuriile 
spurcate, după aceea şi mintea o urmează, ajutând inimii să-şi spurce viaŃa şi mai mult (Marcu 7,21-
23). 

Cele mai rele şi mai blestemate gânduri, diavolul nu le pune în mintea omului, ci în inima lui. Căci 
dacă le-ar pune în minte, omul, oricât ar fi el de rău şi oricât ar fi mintea lui de întunecată, totuşi s-
ar îngrozi gândindu-se la ele şi poate ar vedea şi urmarea lor nefastă. Dar dacă pune aceste gânduri 
în inimă, inima nu se gândeşte niciodată la urmări. Inima este gata să sară şi să împlinească îndată 
orice pornire ce vine în ea, căci inima nu are ochi, dar mintea are. Şi când din prisosul unei inimi 
spurcate vorbeşte gura, sau scrie condeiul, sau lucrează celelalte mădulare, limba ajunge o lume de 
nelegiuiri (Mat. 15, 11-20). Ea întinează tot trupul şi aruncă în foc cursul vieŃii, după ce aprinsă a 
fost ea de flăcările gheenei (Iacov 3, 6). 

O, cât de mult trebuie să fie omul atent asupra inimii lui! Căci satana întotdeauna atacă mântuirea 
omului prin poarta inimii, fiindcă prin poarta aceasta omul este totdeauna mai slab şi aici cedează 
mai uşor. 

Când săgeata aprinsă a unei priviri ispititoare este îndreptată direct spre inimă, când pofta vreunui 
păcat atrăgător este aşezată în faŃa inimii, când gândul unei fapte de ruşine este aruncat peste zid 
înlăuntrul inimii, îndată inima ia foc ... ca pădurea uscată! Şi cine mai poate salva apoi ceva din 
ea, când flăcările se întind şi cuprind grabnic totul, nimicind fără cruŃare orice rod bun din ea! 

O, fratele şi sora mea! Nu am destulă tărie în cuvânt ca să-Ńi pot spune aşa cum aş vrea şi cum ai tu 
nevoie să ştii, cât de treaz trebuie să veghezi asupra inimii tale întotdeauna, nu numai atunci când 
vin gândurile negre cu grămada înlăuntrul tău, dar şi atunci când vine mai ales unul! Căci dacă din 
cele multe pot să rămână unele şi să se aşeze pe inima ta, sau pot să zboare toate, apoi când vine 
unul singur, acela se aşează cel mai sigur şi se cuibăreşte în inimă. 

Nu poŃi opri ciorile să nu zboare peste casa ta, dar le poŃi opri ca să nu-şi facă ele cuib acolo. 

Nici gândurile rele nu le poŃi opri să nu-Ńi vină, dar le poŃi alunga pentru a nu-şi face loc în inima ta. 

De aceea, ochii minŃii tale să fie totdeauna treji. Şi când un gând se repede ca un lup să-Ńi muşte 
inima, sau ca un uliu se roteşte deasupra inimii, căutând să găsească un loc să se aşeze, luptă-te cu 
toată puterea şi alungă-l! Căci de multe ori, după cinci minute va fi prea târziu. 

Odată ce săgeata arzătoare Ńi-a străpuns scutul inimii tale, numai Dumnezeu ştie cum se va stinge şi 
ce prăpăd poate să facă în acea inimă, şi prin ea în atâtea alte inimi. 

O, Doamne Dumnezeule, Făcătorul inimii omului, ai milă de noi toŃi! Tu ştii cât de slabă este inima 
noastră, pentru că ai făcut-o aşa spre a pătrunde cu uşurinŃă în ea dragostea de Tine şi de semenii 
noştri, bunătatea, mila şi credincioşia! Tu ştii şi cât de viclean este vrăjmaşul mântuirii noastre, cu 
câtă şiretenie se foloseşte el de slăbiciunile inimii noastre ca să pătrundă înlăuntru şi să ne piardă cu 
otrava şi cu focul păcatului. 

De aceea Te rugăm, Doamne, pune strajă inimii noastre şi dă-ne o minte sănătoasă şi trează, care să 
nu lase niciodată să pătrundă înlăuntrul nostru un gând venit de la diavol. Ca să nu ne ducă apoi la 
fapte ucigaşe şi vinovate de un păcat veşnic, aşa cum l-a dus pe Iuda, a cărui minte n-a vegheat. 

Ascultă-ne, Doamne, rugăciunea şi nu ne lăsa pe noi! Amin. 
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3. Ştia că la Dumnezeu se duce 
Cine are o busolă şi se orientează bine după ea, ştie totdeauna cu siguranŃă încotro se duce. 

Cine are cuvântul lui Dumnezeu şi se conduce mereu, ascultător, după el, ştie totdeauna unde va 
ajunge. Acela ştie că se duce spre Dumnezeu, că se duce după Dumnezeu şi că va ajunge la 
Dumnezeu, pentru că un astfel de suflet umblă în lumină. Lucrează cât este ziuă şi este fiu al zilei (1 
Ioan 1, 7). 

Ce minunată şi fericită este viaŃa unui astfel de suflet orientat sănătos şi umblător în lumină! Ce 
plină de siguranŃă este inima lui, ce plină de bucurie este faŃa lui, ce strălucitoare este privirea lui! 
Ce paşnică şi fericită este toată fiinŃa unui copil al lui Dumnezeu, care iubeşte cuvântul lui 
Dumnezeu, care face voia lui Dumnezeu şi care, cu toată smerenia şi grija, se sileşte totdeauna să 
calce pe urmele lui Hristos şi ale sfinŃilor Săi! În toate zilele sale şi în toate faptele sale, un astfel de 
om ştie că se duce la Dumnezeu şi pentru că ştie, nu numai că nu se mândreşte cu aceasta către 
nimeni, dar plin de cutremur şi de grijă totdeauna se străduieşte să poată face fiecare pas spre 
Dumnezeu, în aşa fel încât atunci când va ajunge în faŃa Lui, să nu-i fie ruşine de nici un pas de pe 
tot drumul făcut până aici. Se străduieşte neîncetat ca în tot ce face pe drumul luminos spre faŃa 
Domnului, nici o faptă şi nici o clipă să nu-i fie umbrită de ceva care nu ar fi plăcut înaintea ochilor 
Aceluia cu care se va întâlni în curând. Un astfel de suflet se va îmbrăca totdeauna pentru ochii 
Stăpânului şi Mirelui său, iar nu pentru ochii cei desfrânaŃi ai lumii şi ai păcatului. Numai atunci 
îmbrăcămintea sa va fi evlavioasă şi chipul curat. 

Un astfel de credincios şi credincioasă vor şti sigur unde să se ducă şi unde nu, cum să se poarte şi 
cum nu, cu cine să umble şi cu cine nu, cum le este îngăduit să se îmbrace şi cum nu. Pentru un 
astfel de suflet nu-i nevoie mereu de observatori care să-l oprească sau să-l mustre. Duhul Sfânt al 
lui Dumnezeu, la Care ştie că se duce, îl va face totdeauna atent şi nu-i va lăsa niciodată vreo 
îndoială în inima lui, nici chiar atunci când cuvântul nu-i spune chiar atât de desluşit, când ar vrea 
un răspuns la o îndoială a minŃii lui (Ioan 14, 26; Ioan 2, 27). 

Ce minunat este un astfel de suflet de frate sau de soră! Iubind cu tot cugetul pe Domnul, la Care 
ştie şi doreşte să se ducă, el va iubi şi va dori tot ce-l poate ajuta pe drumul spre cer. Va iubi şi va 
dori pe fraŃi, adunarea frăŃească, sarcinile frăŃeşti, ostenelile, jertfele, privegherile şi chiar mustrările 
frăŃeşti, ştiind că toate acestea îl ajută să se curăŃească, să se corecteze, să se smerească, spre a se 
putea înfăŃişa înaintea Domnului cu bucurie, în ziua chemării, într-o stare tot mai vrednică (2 
Timotei 4, 6-8). 

O, Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos, fii binecuvântat pentru dragostea cea mare 
cu care ne-ai iubit şi cu care ne-ai învăŃat şi pe noi cum trebuie să iubim pe Tatăl şi cum trebuie să 
ne purtăm în chip vrednic de chemarea şi împărăŃia Sa! 

Te rugăm, Doamne Iisuse, luminează inima şi mintea fiecăruia din noi asupra drumului pe care 
mergem spre Tine şi asupra chipului pe care trebuie să-l avem, ca să putem sta lângă Tine! 

Nu ne lăsa, Doamne Iisuse, pe nici unul din noi să mai iubim, să mai dorim şi să mai purtăm nimic 
din chipul lumii acesteia, nici pe îmbrăcămintea văzută a trupului nostru, nici pe cea nevăzută a 
sufletului nostru. Ci ne umple, Doamne Iisuse, de o aşa dragoste curată şi fierbinte faŃă de Tine 
încât tot drumul nostru către Tine să ne fie presărat cu lumina evlaviei Tale şi toată fiinŃa noastră să 
fie străbătută de frica Ta, astfel ca toate faptele noastre, toate gândurile, privirile şi dorinŃele noastre 
să se îndrepte spre dragostea ce o avem pentru Tine! Căci gândul că la Tine venim va fi puternic şi 
treaz în noi şi nimeni nu ne va putea face să dorim altceva mai mult decât să ne înfăŃişăm înaintea 
Ta fără prihană, fără vină şi în pace, în orice clipă. Amin. 

4. S-a dezbrăcat de hainele Lui 
Numai acela care, plin de mângâiere, ştie că de la Dumnezeu a venit şi că la Dumnezeu se duce, 
numai acela are putere să se dezbrace pe sine de sine. Acela se poate dezbrăca de orice mândrie, de 
orice pretenŃie, de orice interes, de orice laudă şi chiar de orice merite. Acela se poate dezbrăca de 
hainele lui, pentru a le da celui mai dezbrăcat ca el. Se poate lipsi de pâinea lui, spre a-i potoli 
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foamea semenului său mai flămând ca el. Se poate lipsi de dreptul său, în folosul altuia mai lipsit ca 
el (1 Cor. 10, 33). 

Acela poate, dar numai acela poate. 

Cel care nu poate face aceasta cu bucurie adâncă şi din toată inima, acela nu este al lui Hristos 
(Rom. 8, 9), căci nu are Duhul Lui. 

Când eram odată într-un loc pustiu şi eram foarte însetat, am întâlnit pe drum doi cunoscuŃi, care 
duceau un vas plin cu apă. Ştiind că aduc apa de departe, i-am rugat zicând: "Dacă puteŃi să-mi daŃi 
cu bucurie puŃină apă să beau, vă rog!". Dar ei mi-au răspuns: "Nu putem cu bucurie!". "Atunci nu 
voi mai bea!", le-am răspuns şi nu am mai băut. 

Tot ceea ce ne cere Dumnezeu să facem pentru El, doreşte să facem cu bucurie şi din toată inima 
(Coloseni 3, 23) şi tot ce facem pentru semenii noştri să fie tot aşa.  

În ce mă priveşte, m-am hotărât de mult ca tot ce fac să mă străduiesc să fie cu bucurie şi din tot ce 
primesc, să iau numai ceea ce mi se poate da cu bucurie.  

Cred că sânt foarte multe suflete care cred în felul acesta.  

Dacă întrebi pe cel venit la tine: "Vrei să mănânci?", nu mai că nu-Ńi va spune: "Vreau!", dar văzând 
că nu-i dai bucuros, va refuza, chiar dacă te prefaci că vrei să-i pui pe masă. Cine întreabă nu dă 
bucuros. Cine dă bucuros, nu întreabă. 

Dacă pofteşti pe cineva în casa la tine şi, voind să intre, te va vedea pe tine uitându-te cu groază la 
încălŃările lui, mai degrabă se va grăbi să plece la alŃii, decât să-Ńi ducă vreun fir de praf pe 
covoarele tale. Şi astfel tu te vei lipsi pe tine de multe ori de un mare har (Evrei 13, 2). 

Ce minunat este acel suflet credincios, care, ca şi Domnul său, s-a putut dezbrăca de toate hainele 
sale! Care îi slujeşte Domnului, fraŃilor şi tuturor semenilor săi, cu o inimă plină de bunătate, de 
dărnicie şi lepădare de sine. 

Ce multe astfel de suflete am cunoscut printre minunaŃii mei fraŃi şi surori! Dumnezeu să fie 
binecuvântat pentru ei, cum a fost binecuvântat prin ei. Cred că datorită lor Dumnezeu a iertat multe 
Sodome şi mai rabdă încă multe Gomore (Facere 18, 24-32)! 

Dragă suflete, învaŃă şi învaŃă mereu de la Domnul tău cum se face voia lui Dumnezeu şi cum să-I 
împlineşti cuvântul. Căci nu vei putea fi în stare niciodată să speli picioarele nimănui, dacă nu ai 
învăŃat să te dezbraci de toate hainele tale, de toate dorinŃele şi planurile tale, de toate visele şi chiar 
trebuinŃele tale. Desigur că nu vei putea, dacă nu te-ai învăŃat să te rupi de orice lucru de pe pământ 
şi să poŃi renunŃa la orice drept al tău. Să ajungi până acolo până unde ai putea să-Ńi urăşti chiar şi 
viaŃa ta, dacă slava lui Dumnezeu, cauza lucrării Sale şi mântuirea cuiva Ńi-ar cere şi acest preŃ 
(Luca 14, 26). 

Până nu ai ajuns la această stare, nu vorbi de spălarea picioarelor! 

Slavă veşnică łie, Doamne Iisuse, care Te-ai putut dezbrăca pe Tine însuŃi nu numai în seara Cinei, 
spre a apăla picioarele celor mai apropiaŃi ai Tăi, ci cu mult mai înainte, când ai primit să Te 
dezbraci de slava Ta cerească, să iei chip de rob, făcându-Te asemenea oamenilor şi smerindu-Te pe 
Tine ÎnsuŃi până la cea mai grea şi mai ruşinoasă ascultare (Filipeni 2, 7-8), ascultarea morŃii, ca să 
ne înveŃi pe noi ce este ascultarea! 

Slavă łie, Doamne Iisuse, care ne-ai spălat nouă tuturor întinăciuni mult mai mari decât noroiul sau 
praful şi ne-ai curăŃat cu preŃ mult mai scump (1 Petru 19; Evrei 9, 12) decât o îngenunchere! 

Slavă łie pentru toate acele suflete sfinte care au învăŃat de la Tine nu numai litera dinafară a 
cuvântului, ci mai ales Duhul dinlăuntrul cuvântului, care au înŃeles ceea ce Tu ai vrut să ne înveŃi. 
Astfel ca nu numai în dezbrăcarea din afară, ci mai ales în dezbrăcarea lăuntrică, omul nostru cel 
nou să se curăŃească din zi în zi, după chipul Tău şi după pilda Ta, pe care ne-ai lăsat-o (Colos. 3, 
10). Tu, Creatorul nostru şi Modelul nostru, fii slăvit! Amin. 
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5. Cu ştergarul cu care era încins 
Iată clipa cea mai cutremurătoare din câte au fost până acum şi începutul tuturor celorlalte care 
urmează de aici înainte până la sfârşit. Domnul Iisus Se scoală de la masă, Se dezbracă de hainele 
Lui, Se încinge cu un ştergar, toarnă apă într-un lighean şi începe să spele picioarele ucenicilor Săi 
şi să le şteargă cu ştergarul cu care era încins. 

Cu ştergarul cu care era încins. 

De multe ori Iisus privea în sus spre ucenicii Săi (Luca 6, 20). Prima dată o făcuse atunci, îndată 
după ce i-a ales, înainte de ale spune cel dintâi cuvânt - "Ferice de voi..." - cu care a început 
Evanghelia Sa şi cu care încep şi psalmii (Psalm 1,1). 

Dar acum privea la ei şi mai de jos. Ca să ştergi picioarele cuiva cu un ştergar cu care eşti încins, 
trebuie să te apleci până la pământ. Mântuitorul îngenunchea înaintea fiecăruia din ei, când îi spăla. 
Dar când îi ştergea, a trebuit să se aplece şi mai mult. 

Când vrei să speli pe cineva, cand vrei să-l mustri, când vrei să te ocupi de murdăria pe care o are 
el, ca să-l poŃi spăla  cu adevărat trebuie să te cobori până la picioarele lui. Trebuie să fii în stare să 
te apleci lângă el, până la starea în care să poŃi cuprinde picioarele la inima ta, ca într-o îmbrăŃişare 
plină de dragoste pentru curăŃirea lui. Cine nu poate iubi atât de mult şi nu se poate apropia atât de 
dulce, nu va putea spăla şi curăŃi niciodată în chip mântuitor pe nimeni. 

Dar când ştergi întinăciunea cuiva, când vrei să-i acoperi păcatul, să-i îndepărtezi nelegiuirea făcută, 
când vrei să-l ierŃi şi să-l înfăŃişezi neprihănit (Isaia 40, 2; Colos. 1, 22), atunci trebuie să te apleci şi 
mai mult. Trebuie să te smereşti şi mai mult, atât de mult încât să te anulezi pe tine pentru el, să te 
uiŃi pe tine şi să calci pe tine, pentru a-l înălŃa pe el. Acesta este cel mai dumnezeiesc lucru şi cel 
mai greu cu putinŃă pentru oameni. 

Orice bine pe care-l faci altuia îŃi cere mai întâi să-Ńi faci Ńie un rău de aceeaşi mărime. Cu cât pui pe 
altul mai presus de tine, cu atât trebuie să primeşti a te aşeza mai întâi pe tine mai prejos. Cu cât vrei 
să îmbraci pe altul, trebuie mai întâi să te dezbraci pe tine; cu cât vrei să faci altuia un loc mai larg, 
cu atât trebuie mai întâi să-l restrângi pe al tău. 

Ca să se poată sfinŃi ucenicii cu adevărat, Domnul a trebuit să Se sfinŃească mai întâi pe Sine însuşi; 
ca să-i poată face să moară, a murit mai întâi El; ca să-i poată învia şi înălŃa la cer, a făcut aceasta 
mai întâi cu Sine însuşi. Numai după toate acestea El se ridică în faŃa tuturor şi, pentru a le cere cea 
mai mare şi mai strălucită jertfă, le spune: Eu v-am dat o pildă şi o măsură. Atât cât v-am iubit Eu, 
să faceŃi şi voi (Ioan 13, 34). Aşa cum am făcut Eu, să faceŃi şi voi (Ioan 13, 15) şi aşa cum v-am 
făcut Eu vouă, să faceŃi şi voi semenilor voştri (Ioan 13, 14). 

Slavă veşnică łie, Marelui nostru Dumnezeu şi Mântuitor Iisus Hristos, pentru că niciodată până la 
Tine n-a mai fost un împărat şi un Domn care să poată face robilor Tăi asemenea łie! 

Slavă łie, Care ne-ai arătat cel mai de preŃ şi cel mai fericit drum spre slavă: umilinŃa; cea mai 
curată şi cea mai sfântă împlinire a voii lui Dumnezeu: iubirea; şi cea mai desăvârşită fericire: 
aceea de a îndrepta şi sfinŃi pe alŃii, prin iertarea Ta. 

Totdeauna ne-ai învăŃat, Doamne Iisuse, şi din fiecare cuvânt al Tău am desprins lumină, bucurie, 
nădejde şi îndemn. Dar în seara aceea a Cinei celei de Taină, tot ceea ce ne-ai învăŃat este Taină şi 
Minune. 

Taina şi Minunea sunt cel dintâi lucru pe care ni-l arăŃi acum cu pilda Ta, când vrei să ne deschizi 
mintea asupra celei dintâi trepte pe care sui la cer: umilinŃa cea mai adâncă, de care avem nevoie 
atunci când cercetăm vina altora; dragostea cea mai adâncă atunci când mustrăm; tăcerea cea mai 
mare atunci când iertăm şi bunătatea cea mai deplină în toate acestea. Amin. 
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6. ...Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? 
Lucrurile cu neputinŃă de priceput şi de cuprins nu le poate face decât dragostea, doar dragostea este 
aceea care le poate face pe toate! Fiindcă singură ea poate să acopere totul, să creadă totul, să 
nădăjduiască totul, să sufere totul (1 Cor. 13, 7). 

Ceea ce nu ai face pentru nici un preŃ din lume eşti in stare să faci, fără să aştepŃi nimic în schimb, 
când ai o adevărată iubire. 

Când eşti părinte adevărat, eşti în stare să veghezi zile şi nopŃi în şir la un căpătâi preaiubit, chinuit 
de febră; să aştepŃi zile şi nopŃi fără număr un chip plecat departe; să plângi zile şi nopŃi fără număr 
o fiinŃă neuitată, pe care nimic pe lume nu o mai poate înlocui. 

Când eşti soŃ adevărat, eşti în stare să-Ńi dai picătură cu picătură sângele şi viaŃa ta pentru a o salva 
pe a soŃiei, eşti în stare să înduri orice, măcar pentru o nădejde.  

Când eşti fiu adevărat, eşti în stare de o ascultare desăvârşită, de o recunoştinŃă nemărginită şi de o 
iubire totdeauna îndatoritoare şi respectuoasă. 

Când eşti frate adevărat, eşti în stare să ierŃi şi să uiŃi orice jignire, să depui orice osteneală, să arăŃi 
orice bunătate, să biruieşti orice piedică, să te alipeşti de orice suflet, să asculŃi orice cuvânt, să dai 
orice jertfă. 

Când eşti păstor adevărat, eşti în stare să-Ńi dai viaŃa oentru oile tale (Ioan 10, 11). Vei căuta uşile 
lor, păşunea lor, rănile lor, păcatele lor şi mântuirea lor. Şi nimic din ce ar putea face rău sau bine 
oilor tale nu Ńi-ar fi indiferent. 

Oricare ar fi relaŃiile dintre oamenii care se iubesc, ei îşi caută unii altora numai binele. Deci 
înŃelegem şi aşteptăm ca să facă unii pentru alŃii lucruri neobişnuite altor stări, dar obişnuite 
dragostei, când aceasta este adevărată. 

În seara aceea şi în clipa aceea (Cina cea de Taină), între Hristos şi ucenicii Săi totul se petrecea 
neobişnuit, chiar şi pentru ei, care începuseră de mult să se obişnuiască cu ceea ce era neobişnuit. 
Când Iisus le vorbise despre Trupul şi Sângele Său (Ioan 6, 53-69), cei mai mulŃi dintre ucenicii Lui 
L-au părăsit. N-au putut să sufere şi să înŃeleagă vorbirea neobişnuită pe care o auziseră. Dar acum 
era o faptă cu totul neobişnuită. Era mult mai de neînŃeles. Zece din apostolii Domnului se supuneau 
în tăcere, plini de smerenie şi de cutremur. Numai doi, Petru şi Iuda, cel dintâi şi cel din urmă dintre 
ei, cel mai sincer şi cel mai viclean, cel mai gata să moară pentru Hristos şi cel mai gata să-L 
omoare, priveau totul altfel decât ceilalŃi. 

Petru, uimit şi copleşit cu totul, nici nu ştia ce trebuie să facă: să primească să-i spele picioarele 
Hristosul lui Dumnezeu, când până la slava Acestuia abia putea ajunge cu priceperea credinŃei sale, 
sau mai degrabă să se împotrivească, fiindcă ceea ce făcea acum Domnul i se părea chiar şi lui prea 
de tot. Prea de tot! 

Iuda, ca unul care avea gândul diavolului în el, nu mai vedea acum nimic decât cu vrăjmăşie şi cu 
dispreŃ. Tot ce privea, judeca rău şi răstălmăcit. Şi orice nouă dovadă a dragostei lui Hristos faŃă de 
el şi faŃă de alŃii îi stârnea un nou val de ură, cu atât mai aprinsă cu cât dragostea Domnului se arăta 
mai binevoitoare. Dumnezeule, cât rău poate face chiar şi numai un gând satanic, când omul se lasă 
împins de el spre iadul cel mai negru! 

Slavă veşnică łie, Doamne Iisuse! 

Slavă dragostei Tale, slavă îndelungatei Tale răbdări, slavă łie, care i-ai iubit pe ai Tăi până la 
moarte! 

Te rugăm, dăruieşte-ne şi nouă Duhul Tău, ca în dragostea noastră faŃă de voia Tatălui, faŃă de 
cuvântul Tău şi faŃă de lucrarea Duhului să fim totdeauna în stare de cele mai neobişnuite lucruri, 
prin care să ne facem vrednici de dragostea Ta! 

Te rugăm, păzeşte pe fiecare din ucenicii Tăi neîncetat, pentru ca niciodată satana să nu poată pune 
un gând al lui nici unuia din ei, ca nu cumva gândul rău să-i facă inima rea, ochiul rău şi mintea 
blestemată, spre a ajunge apoi el însuşi un diavol. 



7 

Dă-ne, Doamne Iisuse, gândul Tău cel bun şi-l pune statornic în inima noastră, spre a putea primi 
tot ceea ce ne faci Tu cu smerenie şi credinŃă adâncă, chiar dacă încă nu putem înŃelege ceea ce ne 
faci. Amin. 

7. Ce fac Eu, tu nu pricepi acum 
Când tu lucrezi cu Dumnezeu sau când se lucrează cu tine, cele mai multe din întâmplări nu le 
înŃelegi la timpul lor. Întâmplările mari, zilele mari, momentele mari - ca şi munŃii cei înalŃi - nu 
poŃi să le vezi de lângă ele. Trebuie să ajungi mai departe de ele ca să le poŃi vedea mărimea şi 
frumuseŃea, trebuie să mai faci un drum, să te mai depărtezi un timp. Şi numai când, după aceea, te 
uiŃi înapoi, abia atunci începi să cuprinzi ceva din măreŃia lângă care ai fost, să pricepi ceva din 
lumina care străluceşte uimitor lângă tine, să desprinzi ceva din veşnicia de care te atinseseşi. 

Câte din lucrările Domnului, câte din descoperirile Sale, câte din cuvintele şi minunile Lui - întreb - 
le-am înŃeles noi oare la timpul lor? Şi de câte ori am răstălmăcit şi noi - înŃelegând fricos sau sucit, 
îngust sau dureros - multe din cele mai frumoase şi mai fericite din lucrările Lui cu noi? Numai 
după aceea, câteodată mult mai târziu, începem să vedem. Atunci ne cade ca o maramă de pe ochii 
minŃii falsa impresie pe care ne-o formasem, sucitul gând pe care ni-l făcusem în clipa întâmplării. 
Atunci ne luminăm, ca şi cum am ieşi dintr-un îndelungat şi întunecos mormânt. Şi mai întâi simŃim 
durerea ascuŃită şi amară: de ce n-am înŃeles atunci? 

ExistenŃa noastră nu se încheie nici cu experienŃele, nici cu moartea. ExperienŃele sunt tratarea 
seminŃei, moartea este semănarea ei în pământ, spre alt rod pentru care este rânduită, spre 
continuarea existenŃei eterne, pentru care a creat-o înŃelepciunea şi Dragostea Eternă. Căci altfel, de 
ce nu ne naştem cunoscând de la început totul, pentru a realiza în această viaŃă totul, dacă această 
viaŃă e totul? De ce această viaŃă ne e doar ca o şcoală şi abia când suntem bătrâni cunoaştem ceva? 
La ce ne-ar folosi această cunoaştere la sfârşitul vieŃii de aici, dacă numai aceasta şi numai atâta ar 
fi viaŃa ? 

Cine face experienŃe costisitoare dacă nu va avea când să se folosească de învăŃămintele lor? Cine 
tratează o sămânŃă pe care ar îngropa-o să putrezească fără nici un viitor si fără nici un folos, fără 
nici o nădejde? 

Nu, suflete al meu! Totul are un dumnezeiesc şi minunat înŃeles. Să nu te îndoieşti de nimic, 
niciodată! Tot ce nu înŃelegi acum, nu te grăbi să înŃelegi greşit, fiindcă va veni timpul să înŃelegi cu 
adevărat, dar mai târziu. Dacă se petrec în viaŃa ta, fără voia ta şi fără o urmare directă a faptelor 
tale, întâmplări de neînŃeles, nu te grăbi să-Ńi formezi încă o părere, pentru ca nu cumva să te 
întristezi degeaba, când de fapt ar trebui să te bucuri. Ca să nu cârteşti, când de fapt ar trebui să 
lauzi pe Domnul. Ca să nu te descurajezi atunci când de fapt ar trebui să te umpli de îmbărbătare 
sfântă şi de bucuroasă nădejde. 

De cele mai multe ori, faptele Domnului sunt neobişnuite şi momentan de neînŃeles. De aceea, când 
lucrul de neînŃeles Ńi se întâmplă Ńie sau vezi că se întâmplă cu lucrarea Domnului, crede adânc că 
mâna Domnului lucrează. Şi dacă nu-L poŃi lăuda plin de bucurie, cel puŃin taci plin de smerenie, 
căci după aceea, foarte fericit, ai să înŃelegi totul. 

Slavă veşnică łie, Doamne şi Dumnezeul nostru, singurul Care faci minuni, pentru toate lucrurile 
minunate şi cutremurătoare pe care le-ai făcut şi le faci pentru noi. 

Te rugăm, Doamne Iisuse, să dăruieşti inimii noastre totdeauna o încredere neclintită în Pronia Ta 
Sfântă, până când vei dărui minŃii noastre o lumină fericită asupra înŃelesurilor lucrărilor Tale. Nu 
ne lăsa niciodată să ne pierdem nădejdea, orice ar fi să vedem, să auzim sau să ajungem în viaŃă! Ci 
să avem o temeinică încredinŃare că totul este cu înŃelepciune şi cu dragoste rânduit sau îngăduit de 
Tine, spre cel mai mare bine al nostru, de aici sau din veşnicie. 

În faŃa minunilor Tale, Doamne, dăruieşte-ne o credinŃă smerită şi ascultătoare, plină de siguranŃa că 
totul se va sfârşi cu bine şi cu bucurie pentru Tine şi pentru noi! Iar încrederea aceasta să n-o 
pierdem, oricât de lung ar fi drumul de la faptă până la înŃelesul ei. Amin. 
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8. Dacă nu te spăl Eu ... 
Dacă nu te spală sângele lui Hristos, nimeni, niciodată nu te va mai putea spăla şi nu-Ńi va putea 
spăla păcatul tău (Ioan 22). 

Dacă nu primeşti preŃul sângelui scump al Mielului lui Dumnezeu Celui fără de prihană să te 
răscumpere din deşertăciunea în care trăieşti, nu mai există şi nu va mai exista în vecii vecilor nici 
un alt preŃ de răscumpărare pentru tine (1 Petru 1, 18). 

Dacă nu vii la Hristos, dacă nu îngenunchezi la Crucea iertării şi a răscumpărării pe care o dă 
Hristos, dacă nu-Ńi zdrobeşti inima în pocăinŃă, dacă nu-Ńi varsă ochii lacrimi amare pentru toată 
viaŃa de până astăzi trăită în păcat şi dacă nu-i ceri Lui din tot sufletul tău să te spele şi pe tine de tot 
ce ai făcut rău, să ştii, suflete, oricine ai fi tu, că în veci nu vei putea avea deloc parte cu Hristos şi 
cu lumina iertării sufletului tău. 

Nimeni pe lume nu poate face întoarcerea ta, rugându-se în locul tău ! 

Oricine te iubeşte, se roagă pentru tine şi suferă pentru tine poate face mult pentru tine înaintea lui 
Dumnezeu, dar oricât te-ar iubi altcineva, oricât de mult ar vrea să facă şi ar face pentru tine, dacă 
tu însuŃi nu faci nimic şi nu vrei să faci nimic, totul este în zadar. PoŃi să fii foarte aproape de 
Domnul, poŃi să fii chiar în casa unde Domnul spală şi iartă păcatele altora, poŃi să fii chiar acolo, 
lângă cei care ascultă chemarea Domnului şi care vin şi se predau Lui, care se hotărăsc pentru El şi 
îşi aleg partea cea bună care în veci nu se va lua de la dânşii (Luca 10, 42), dar dacă tu însuŃi nu 
înŃelegi preŃul clipei aceleia şi dacă tu însuŃi nu faci acest pas, rămâi afară. Uşa se va închide după 
ei, iar tu vei rămâne afară spre pierzare (Apoc. 22, 15). 

PoŃi să fii chiar fiul unui părinte credincios sau soŃul unei soŃii credincioase sau părintele unor fii 
credincioşi, poŃi să trăieşti toată viaŃa ta lângă suflete credincioase sau în familia celor credincioşi, 
dar dacă tu însuŃi nu te-ai născut din nou, dacă tu însuŃi n-ai adus inima ta la Domnul ca să Ńi-o 
spele, tu vei muri în păcatele tale, fără să vezi împărăŃia lui Dumnezeu, fără să fii mântuit şi vei fi 
despărŃit pe veci de iubiŃii tăi care au fost credincioşi (Ioan 3, 3; Cor 6, 9-11; Efes. 2, 1-6; Tit. 3, 5; 
Evrei 10, 19-22). 

Suflete drag, ajuns aici, te rog ia bine seama la ceea ce citeşti, înŃelege întocmai ceea ce îŃi spune şi 
îŃi cere Hristos! Iată, Hristos stă acum şi înaintea ta aşa cum stătea atunci în faŃa sfântului Său 
Apostol, gata să-l spele şi pe el aşa cum făcuse cu toŃi ceilalŃi dinaintea lui şi aşteaptă 
consimŃământul tău. Aşteaptă supunerea şi predarea ta; nu te împotrivi, primeşte spălarea Lui! 
Închipuie-Ńi ce ar fi fost dacă sfântul Petru ar fi stat ani de zile în hotărârea lui de a se împotrivi cu 
înverşunare încercării Domnului de a-i spăla şi lui picioarele, la ce înjositoare aşteptare L-ar fi 
supus el pe Domnul! 

Şi totuşi, unii dintre noi facem aceasta de atâta vreme cu El, fără să ne îngrozim ce facem faŃă de 
Hristos. Ne împietrim inima în necredinŃă, ne adormim conştiinŃa în nepăsare, ne înjosim sufletul în 
faptă păcătoasă şi nu ne pasă de Domnul, Care aşteaptă de atâta vreme întoarcerea noastră (Isaia 30, 
18; Apoc. 3, 20). 

ÎnŃelegi tu, care citeşti acum? Şi mai ales înŃelegi că ceea ce este scris aici este scris tocmai pentru 
tine? 

Dumnezeu să te binecuvânteze şi să te spele, de-I vei asculta chemarea! Slavă şi mulŃumire lui Iisus 
Hristos! 

O, Preadulce şi mult milostive al sufletelor noastre, slavă łie şi mulŃumire veşnică Jertfei Tale, prin 
care ne-ai spălat! MulŃumire veşnică dragostei Tale, cu care Te-ai milostivit de noi! MulŃumire 
veşnică îndelung-răbdării Tale, Doamne, cu care ne-ai aşteptat şi ne-ai chemat să Te primim, ca să 
ne faci cel mai mare bine! 

Te rugăm, Doamne Iisuse, nu ne mai lăsa niciodată să mai păcătuim, căci acum ştim cât de mult te-a 
costat pe Tine preŃul spălării picioarelor noastre. Iar dacă totuşi mai cădem în înşelăciunea 
păcatului, întinându-ne din nou haina sufletului, nu ne lăsa să amânăm şi să întârziem, ci cu o 
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pocăinŃă plină de lacrimi şi smerenie să alergăm din nou la spălarea Ta, ca să putem avea mereu 
parte de Tine! 

Doamne Iisuse Hristoase, pe cei care încă te lasă să tot aştepŃi lângă ei, Tu chemându-i, fă-i să se 
hotărască grabnic, ca nu cumva să pleci, iar ei să rămână neiertaŃi! Te rugăm, Doamne! Amin. 

9. Doamne, nu numai picioarele... 
Sufletele curate sunt gata să-şi recunoască şi vinovăŃii pe care nu le au. Sunt gata să-şi ceară iertare 
şi pentru păcatele pe care nu le-au făcut; sunt gata să-şi spele şi ceea ce nu şi-au întinat, fiindcă 
smerenia lor îi face să creadă că oricând ar putea să facă şi ei aşa ceva şi nu tăgăduiesc niciodată că 
nu ar putea fi în stare să cadă. 

Picioarele se întinează cel mai adesea, pentru că ele duc greutăŃile cele mai multe. Ele umblă prin 
locurile cele mai de jos, ele sunt mădularele cele mai nebăgate în seamă şi ele sunt îndrăgite cel mai 
puŃin. 

O, inima Domnului, care le-a iubit tocmai pentru aceasta! De acele gloate nebăgate în seamă, iubite 
cel mai puŃin, împovărate cel mai mult, spălate şi uşurate cel mai rar, de acelea a avut cea mai mare 
milă, de poporul năpăstuit, de mulŃimile apăsate, de gloatele ca nişte turme lăsate fără păstor (Matei 
9, 36). Şi El singur, numai El singur a venit să-i caute şi să-i mântuiască mai ales pe aceştia, 
îngrijindu-i ca pe nişte picioare crăpate, rănite, bolnave şi bătătorite de chinuri prea lungi, prăfuite 
de drumuri prea grele şi gârbovite de poveri prea nemiloase. Cu câtă milă şi bunătate spală Domnul 
şi unge astfel de suflete! 

Dar nu numai picioarele au nevoie să fie spălate mai des; la fel au şi mâinile şi mai ales capul. 
Adică cei care lucrează pentru alŃii şi cei care conduc pe alŃii.  

Lucrătorii şi lucrătoarele Domnului au nevoie nu numai fie spălaŃi de către Cuvântul sfânt, ci au 
nevoie să se scalde ei înşişi, să se scufunde ei înşişi, cu toată conştiinŃa datoriei şi trebuinŃei de a se 
curăŃi, în plinătatea lui Hristos. Picioarele au nevoie să fie spălate, dar mâinile şi capul au nevoie de 
şi mai mult. 

Picioarele au nevoie de mai puŃine mustrări şi de mai multă îngăduinŃă când nu umblă chiar deplin 
curat, dar mâinilor şi capului li se cuvin mai multă mustrare şi mai puŃine dezvinovăŃiri când nu 
umblă în toată curăŃia, fiindcă ele ştiu şi pot oricând să se cureŃe, pe când picioarele nu pot oricând. 

În locurile pe unde te-ai întinat cel mai mult, caută să nu mai treci niciodată. Pe căile care te 
murdăresc nu mai umbla. Pragul caselor stricate nu-l mai trece şi cu oamenii a căror tovărăşie te 
înjoseşte nu mai umbla niciodată! 

Dacă eşti păstor, urmează pilda Mântuitorului şi caută mai ales oile cele slabe, cele mai de la 
margine, cele din urmă, cele mai neputincioase şi ajută-le să se poată curăŃi şi vindeca şi ele. Caută 
să împodobeşti mai frumos mădularele care au preŃul cel mai din urmă (1 Cor. 12, 23) şi îngrijeşte 
cu milă mai ales pe cei dintre mădularele Bisericii care sunt picioare. 

Iar când Domnul îŃi cere un lucru, fă întocmai cum îŃi cere El, nu face cum era gata să facă sfântul 
Apostol Petru: întâi nu voia să facă nimic, iar îndată după aceea voia să facă mai mult decât cerea 
Hristos. Şi asta numai aşa, ca să nu fie cum voia Domnul, ci ori mai puŃin, ori mai mult. 

Ce minunat este sufletul liniştit, care face voia lui Dumnezeu în chip smerit şi cumpătat: nici mai 
devreme, nici mai târziu, nici mai mult, nici mai puŃin. Căci Domnul Care a poruncit ştie adevărul şi 
numai atunci facem bine, când facem întocmai cum ne-a spus. Altfel, putem să stricăm chiar şi în 
ceea ce suntem prea zeloşi, când facem prea mult unde nu este cazul. 

O, Dumnezeule strălucit, izvor al oricărei înŃelepciuni şi cumpătări, Te rugăm să ne dăruieşti nouă 
tuturor cumpătata înŃelepciune, care să cunoască nu numai timpul în care trebuie să fii ascultat şi 
numai mijlocul cu care Te putem sluji pe Tine, ci şi măsura sănătoasă şi bună în care ceri Tu să 
împlinim voia Ta. 
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Binecuvântează toate sufletele simple şi smerite care poartă greul lucrării Tale şi care adesea au de 
stat şi de umblat prin locuri grele şi neplăcute! Spală-le mereu cu cuvântul Tău şi pune mereu 
mâinile Tale sub capul lor, să le spele, să le cureŃe, să le vindece cu mila, cu smerenia şi cu 
dragostea Ta! 

Dar ai milă, Doamne, şi de aceia pe care i-ai rânduit să fie mâinile lor slujitoare şi capul îndrumător 
al altora. Întotdeauna ei să fie curaŃi, spre a putea vedea şi ajuta şi pe alŃii să se cureŃe, nu să se 
întineze. Amin. 

10. Voi sunteŃi curaŃi, dar nu toŃi 
Un suflet curat este numai acela care se curăŃeşte neîncetat pe sine şi care umblă neîncetat să 
curăŃească şi pe alŃii. Sufletul care nu luptă mereu spre o şi mai mare curăŃire a sa şi a altora o va 
pierde curând şi pe cea pe care i se părea că o are. 

Iată, în mijlocul celor doisprezece Apostoli, Mântuitorul Iisus Hristos mergea vorbindu-le şi 
dovedindu-le cu tot mai adâncă sfinŃenie şi curăŃire necesitatea patimilor Sale, pe măsură ce Se 
apropia punctul cel mai înalt al misiunii Sale pământeşti. În fiecare zi cuvântul Domnului era pentru 
Apostoli tot mai luminos, pilda Sa tot mai înŃeleasă, dovada Sa tot mai apropiată, căci şi înŃelegerea 
lor se desăvârşea mereu. Înainte, de multe ori le vorbise atât de simplu şi tot nu înŃeleseseră (Matei 
13, 36). Acum le vorbea atât de înalt, iar lor le ajunsese atât de uşor să înŃeleagă (Ioan 16, 29-30). 

Cât de minunat ajunge să vadă totul acela care se curăŃeşte mereu! El devine ca sticla ferestrelor 
curate sau a ochianului şlefuit, prin care se poate vedea desăvârşit totul. 

Mântuitorul le-a spus: Cine s-a scăldat, nu are trebuinŃă să-şi spele decât picioarele, ca să fie curat 
de tot. Şi voi sunteŃi curaŃi, dar nu toŃi! Aceasta înseamnă că, oricât de curaŃi ni s-ar părea nouă că 
suntem, să nu uităm niciodată că umblăm pe pământ şi că mereu trebuie să privim cu smerenie la 
noi înşine, fiindcă totdeauna ne putem întina sau prăfui, umblând printre alŃii. Oricât te-ai păzi tu, 
nu te păzesc alŃii, Şi chiar dacă tu te fereşti să nu te stropeşti cu noroi sau să nu te umpli de praf, 
umblarea stricată a altora uşor te poate murdări. 

Păunul este o pasăre cu pene foarte frumoase, dar picioare foarte urâte. Când îşi priveşte penele se 
umflă de mândrie, dar când îşi priveşte picioarele se dezumflă şi se ruşinează. Să învăŃăm de la el: 
când vom fi ispitiŃi să ne lăudăm cu vreuna dintre penele noastre, care ni se pare mai frumoasă decât 
ale altora, să ne privim păcatele şi să ne ruşinăm de căile noastre urâte. 

Şi să mai învăŃăm ceva: chiar când vom fi numai câŃiva la o masă întinsă şi ni se va părea că suntem 
numai o inimă şi un gând, să nu fim totuşi prea slobozi în vorbele noastre, nici prea încrezători în 
cel de lângă noi (Prov. 23, 9), fiindcă de multe ori nu sunt curaŃi chiar toŃi dintre cei cu care stai la 
masă şi mănânci aceeaşi pâine. De multe ori, între ei unul este un vânzător, iar mâine dimineaŃă sau 
chiar în noaptea aceasta, vrăjmaşii Domnului vor afla tot ce s-a vorbit la Cina noastră de Taină. 

O, Multpătimitorule Iisus Hristos, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru, slavă łie! 

ÎŃi mulŃumim, Doamne Iisuse, pentru toată dragostea pe care o ai faŃă de noi şi pe care ne-o arăŃi din 
ce în ce mai desluşit. ÎŃi mulŃumim pentru cele mai sfinte şi mai pline de iubire dovezi, prin care ne 
arăŃi cât de mult Ńii la noi şi cât de mult vrei să ne îndrepŃi toate cărările noastre, pentru ca slujba 
noastră adusă łie să fie cât mai desăvârşită. 

ÎŃi mulŃumim că ne-ai dat încă o pildă din care să învăŃăm şi mai limpede cât de mult trebuie să fim 
noi atenŃi, atât asupra noastră, cât şi asupra altora. Asupra noastră, pentru că mai avem ce să curăŃim 
din ale noastre, iar asupra altora, pentru că totdeauna vrăjmaşul poate avea printre cei apropiaŃi ai 
noştri o unealtă a lui. 

O, de câte ori am aflat noi aceste adevăruri, dar adesea le-am aflat prea târziu, după ce întinăciunea 
noastră se întinsese prea departe şi întinăciunea altora spurcase prea mult. 

Dă-ne, Doamne Iisuse, un duh totdeauna treaz, cu care să putem vedea aceasta înainte, sau măcar 
atunci când încă nu este prea târziu. Amin. 
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11. Ştia pe cel ce avea să-L vândă 
Fiecare om are o dată în viaŃă ocazia să-şi arate într-o faptă puternică binele sau răul care zace în el. 
Această ocazie îi fixează apoi pe veşnicie chipul pe care el îl va avea şi numele de care nu se va mai 
despărŃi niciodată. O astfel de ocazie anulează tot ce fusese până atunci. Dacă binele uriaş pe care îl 
poate face omul într-o astfel de ocazie, dacă acest bine poate să anuleze tot răul pe care l-a făcut 
până aici, apoi şi răul pe care-l face, tot aşa poate să anuleze tot binele pe care omul îl făcuse până la 
această întâmplare (Ezech. 18, 20-24). 

Domnul Iisus ştia nu numai că va fi vândut, dar ştia mai dinainte şi pe cel ce îl va vinde. Cum însă 
Domnul nu doreşte moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu, chiar de aceea l-a luat şi pe 
Iuda lângă Dânsul, ca înştiinŃându-l mereu şi arătându-i cea mai dulce prietenie şi încredere, să-l 
cucerească din mâna diavolului şi să-l împiedice de a face nelegiuirea pe care îşi pusese în gând să o 
facă. Dar Iuda, orb acum, nu mai poate nici să vadă, nici să simtă, nici să înŃeleagă nimic. Tot 
binele, toată iubirea şi toate aluziile pe care le făcea Domnul în vorbire nu-l impresionau. El nu 
putea să înŃeleagă cele spuse de Mântuitorul de atâtea ori. Dar cunoscând bunătatea şi iubirea 
Domnului, Iuda era sigur că Domnul nu-l va da pe faŃă, iar de ceilalŃi nu se temea deloc, pentru că 
ştia bine că nu au de unde să-l bănuiască. Nu se gândea că el singur se va vădi curând şi se va 
descoperi pe vecii vecilor tot ce era în el. Ocazia care avea să vină foarte repede a arătat nu numai 
cât de rea îi era inima, dar şi cât de întunecată îi era mintea. 

Vânzătorule al Domnului şi pârâşule al fraŃilor tăi, ia seama la soarta lui Iuda şi nu uita! Nu te bizui 
că Domnul nu te va descoperi şi nu te va vădi, ştiind că Domnul e bun! Tu te gândeşti că fraŃii nu te 
vor descoperi, fiind sigur că nici unul dintre ei nu poate bănui că te ocupi cu astfel de ticăloşii... 
Aceste înşelătoare păreri crezi tu că te vor acoperi până la capăt şi că nimeni nu va şti ceea ce faci. 
Mai crezi că nici stăpânii care te plătesc să faci crima aceasta n-au interesul să te dea de gol. Nu te 
gândeşti însă la tine însuŃi şi nu ai învăŃat încă din păŃania altora că vinovatul însuşi s-a descoperit 
pe sine, de cele mai multe ori?! 

Tu însuŃi te vei da de gol strigând: Am vândut! Tu însuti vei mărturisi odată în gura mare aceasta. 
Tu însuŃi vei arăta prin urmările faptelor tale, ce crimă ai făcut. De aceea, câtă vreme Domnul n-a 
adus peste tine, pentru nelegiuirea ta blestemul răsplătirii neiertate, cutremură-te, înspăimântă-te şi 
te prăbuşeşte la picioarele Domnului pe care L-ai trădat şi la picioarele fraŃilor pe care i-ai vândut! 
Şi dacă Cel curat S-a aplecat atât de mult, cât de mult trebuie să se plece cel vinovat? Dacă Cel Care 
răscumpără s-a smerit atât de mult, cât de mult trebuie să se posterne cel care vinde?! Şi dacă Celui 
Sfânt I s-a cerut atât, cât de mult i se cere celui mai blestemat? 

O, Prea Bunule Doamne Iisuse, cu cât de mulŃi astfel de ucenici ai stat la masă, i-ai ştiut lângă Tine 
şi le-ai acoperit îndelung nelegiuirea! Dar ei n-au vrut să înŃeleagă că păcatul lor va fi descoperit de 
ei înşişi, pentru a le fi teamă şi a nu-l mai săvârşi. Şi oricât de bine au căutat să se ascundă, s-a vădit 
ce era în inima lor. Dar pentru că de mult nu mai aveau cinste, nu s-au ruşinat şi pentru că de mult 
nu mai aveau conştiinŃă, nu au mai avut remuşcări. 

Dacă totuşi pot fi iertaŃi, Doamne, astfel de oameni, noi ne rugăm cu teamă şi cu cutremur pentru ei, 
dar numai Tu ştii cât avem voie să venim înaintea Ta cu astfel de rugăciuni (1 Ioan 5, 16). Ci ai 
milă, Doamne, când stăm îngroziŃi înaintea Ta şi nu ştim dacă e mai bine să ne rugăm sau să tăcem. 
Amin. 

12. ÎnŃelegeŃi voi ce v-am făcut Eu ? 
Celui ce înŃelege nu trebuie nici să-i faci mult, nici să-i arăŃi mult, nici să-i vorbeşti mult. Cine s-a 
desprins, prin intrebuinŃarea minŃii sale curate şi a cugetului său curat, să deosebească bine voia lui 
Dumnezeu cea sfântă, plăcută şi desăvârşită, aceluia nu-i vine greu să priceapă care este înŃelesul 
oricărui cuvânt şi al oricărei fapte, aceluia Duhul Adevărului uşor îi poate descoperi înŃelesul cel 
drept. Aceluia duhul dragostei dintr-o dată îi poate împărtăşi întinarea, pătrunderea înŃelesului 
ascuns în lucruri, în inimi, în cuvânt. 
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Dar celui ce nu vrea să înŃeleagă din cauza vreunui păcat sau din cauza vreunui defect, oricât te-ai 
trudi să-i arăŃi, totul va fi în zadar. Ucenicii Domnului Iisus, câŃi erau curaŃi, au înŃeles atunci 
limpede că ceea ce făcuse Mântuitorul când le spăla picioarele nu însemna un nou obicei, pe care va 
trebui să-l considere pe viitor o formă de cult prin care să se laude şi să se deosebească de alŃii, nici 
să facă din acest ritual o lăudăroasă condiŃie de mântuire. Ci dincolo de fapta însăşi, să se pătrundă 
de înŃelesul ei cel nemuritor şi general: 

- Mai întâi că doar acela dintre fraŃi este mai mare, care din adâncul inimii lui poate să se smerească 
mai prejos ca toŃi, în tăcere şi iubire. 

- Apoi că, păstrându-ne pe noi înşine în necurmată curăŃie, trebuie să privim cu grijă şi simŃ de 
răspundere la fraŃii noştri, dorind şi lucrând neîncetat pentru ca ei să poată ajunge tot mai curaŃi. 

- Niciodată nu vom putea spăla pe nimeni numai cu vorbele noastre, ci doar cu mâinile noastre, 
adică cu rugăciunile noastre şi cu ostenelile noastre. 

- Celui cu adevărat mare nu-i este greu să se smerească în faŃa oricui. 

- Celui cu adevărat curat nu-i este greu să spele pe oricine. 

- Celui cu adevărat sfânt nu-i va fi greu a face totul în tăcere şi cu cea mai discretă duioşie. 

- Cel cu adevărat iubitor va face întotdeauna totul cu plăcere, cu bucurie, cu blândeŃe, cu prietenie. 

- Cel cu adevărat înŃelept va păstra esenŃa adevărului tuturor lucrurilor. 

Dar vai, cât de puŃini ucenici înŃeleg ce a făcut Domnul şi ce a dorit El să înŃeleagă ei din ceea ce a 
făcut El! 

Oamenii nu cunosc ce este smerenia sinceră şi s-au deprins cu falsa smerenie din care, pentru 
deosebirea de alŃii au mai inventat o formă de spălare a picioarelor: aceea în care picioarele sunt mai 
dinainte spălate şi bine parfumate, ca să nu miroase cumva celui care o să le spele după ritualul 
cuvenit. Apoi, necuraŃi cum sunt, puŃin le pasă de viaŃa lăuntrică a celorlalŃi. Dacă forma dinafară 
este îndeplinită întocmai, celelalte nu se văd - îşi zic mulŃi. Şi pentru că nu au înŃeles nimic din 
exemplul lui Hristos, umblă să spele totul numai cu vorbe, cu critici, cu mustrări sau sfaturi, fără a 
pune mâna şi osteneala lor întru nimic, nici la rugăciune, nici la ajutorare. Vai de cei care fac aşa! 

O, cât de departe sunt gândurile lor de gândurile oamenilor şi căile Domnului de căile lor (Isaia 55, 
9)! Ce a făcut Domnul şi ce au înŃeles ei! 

Preabunule Doamne Iisuse, fii slăvit în veci şi veci pentru bunătatea şi mila cu care Te-ai smerit, 
silindu-Te să ne faci cumva să înŃelegem gândurile Tale şi căile Tale! 

Te rugăm, Doamne, să ne ierŃi că atât de puŃini au putut să înŃeleagă, că atât de mulŃi au răstălmăcit 
nu numai gândurile Tale, dar şi cuvintele şi pildele pe care ni le-ai lăsat. 

Că oricât sunt de limpezi gândurile Tale sau de desluşite cuvintele Tale, oamenii, cu voia lor, 
răsucesc totul, pentru că iubesc mai mult foloasele lor decât folosul Tău şi slava lumii decât slava 
lui Dumnezeu. 

Dumnezeule Preabun, trimite-ne lumina Ta ca să ne trezească şi să ne îndrepte cu adevărat pe toŃi, 
ca să înŃelegem ce ai făcut Tu. Amin. 

13.Voi Mă numiŃi bun şi bine ziceŃi! 
Până mai ai cui spune tată sau mamă, cât ar trebui să fii de fericit, de recunoscător şi plin de iubire 
prin rostirea acestor unice cuvinte pe pământ! 

Până mai ai pe cine numi învăŃătorul meu, Domnul meu, Mântuitorul meu sau Binefăcătorul meu, 
cu lumină în ochi şi cu fior în inimă, să şopteşti aceste sfinte denumiri şi să te pătrunzi de fiorul lor 
fericit! 

Câtă vreme trăiesc părinŃii tăi, tatăl tău şi mama ta, spune-le numele sfânt cu sfinŃenie. Caută-i cu 
dragoste, îngrijeşte-i cu evlavie, ascultă-i cu respect până la moarte şi nu dispreŃui nici faŃa lor 
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bătrână, nici cuvintele lor poate slabe, nici trecutul lor poate modest. Fii faŃă de ei întocmai aşa cum 
ai dori să fie copiii tăi faŃă de tine. Nu fii nervos, nici nepăsător, nici străin faŃă de ei, căci mai ales 
în privinŃa aceasta este adevărat cuvântul că ceea ce semeni, aceea vei culege. 

Câtă vreme este încă lângă tine învăŃătorul şi Domnul tău, până n-a plecat încă Mântuitorul şi 
Binefăcătorul tău, îndreaptă-Ńi neîncetat spre El inima ta şi glasul tău. Caută-L mereu cu dragostea şi 
recunoştinŃa Ta. Spune-I numele Lui cel iubit şi sfânt pentru tine, mereu mai cald şi mereu mai cu 
dor, căci nu-i nimic mai frumos şi mai vrednic din partea ta ca acest lucru rar, tot mai rar întâlnit azi 
printre oameni. 

Dacă spui "mamă" sau "tată" părinŃilor tăi, aşa precum se cuvine, bine faci, fiindcă dovedeşti că eşti 
om. Dar dacă numai spui şi nu te porŃi faŃă de ei întocmai cum eşti dator până la moarte, atunci nu 
faci bine şi nu eşti om! 

Dacă spui Domnului Iisus : "Domnul meu şi Dumnezeul meu!", ca Toma (Ioan 20, 28), atunci caută 
să nu-l mai fii necredincios niciodată! 

Dacă îi spui ÎnvăŃătorului Ceresc : "Tu eşti Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu!", ca Petru 
(Matei 16, 16), bine faci, dar caută să nu te mai lepezi de El niciodată. 

Şi dacă ştii şi crezi Cuvântul Său Sfânt că este Adevărul şi ViaŃa veşnică (Ioan 6, 68; 17, 12), atunci 
preŃuieşte acest cuvânt ca pe cea mai de preŃ comoară a sufletului tău, iar ascultarea şi trăirea lui să-
Ńi fie cea mai cutremurătoare grijă în fiecare clipă a vieŃii tale. Căci atunci, şi după ce nu vei mai 
avea aceste comori unice lângă tine, mulŃumirea preŃuirii lor va fi pacea veşnică şi fericită a 
sufletului tău iubitor şi bun. 

Slavă veşnică łie, Doamne şi Mântuitorul nostru! Tu eşti comoara noastră cea mai scumpă! Sufletul 
meu este plin de fericire ori de câte ori pot îngenunchea recunoscător şi îŃi pot strânge cu dragoste 
picioarele Tale la inima mea. Doresc să rostesc totdeauna sfântul Tău nume cu tot fiorul evlaviei 
recunoscătoare şi doresc ca orice cuvânt îmi spui, să-l ascult cu scumpătate şi să-l trăiesc cu 
credincioşie. La aceasta te rog să mă ajuŃi în fiecare clipă. Şi câtă vreme mai am cui spune "tată" sau 
"mamă", aceste unice şi binecuvântate nume pe pământ, Te rog ajută-mă să le spun totdeauna cu 
respectul şi dragostea cu care sînt dator. Iar faŃă de fiinŃele cărora le spun un nume unic, ajută-mă să 
fiu totdeauna plin de îndatorată slujire fiască, până nu voi mai fi pe pământ. Şi la aceasta te rog, 
Doamne Iisuse, să mă ajuŃi să veghez neîncetat. Amin. 

14. Şi voi sunteŃi datori! 
Toată viaŃa noastră pe pământ este alcătuită din drepturi şi datorii. Acela care, cu o cinstită 
conştiinŃă a dreptăŃii, nu cere niciodată mai mult decât dă şi nu dă niciodată mai puŃin decât cere, 
acela este un om drept. Acela care dă totdeauna fără să ceară niciodată sau întoarce înapoi mult mai 
mult decât a primit, din dragoste pentru Hristos, acela este un om sfânt. Dar acela care cere mai 
mult şi dă mai puŃin sau poate nu dă deloc, acela este un om nelegiuit. 

Dar pe când faŃă de oameni adeseori ne împlinim datoriile cinstit - din pricina fricii, sau ruşinii, sau 
respectului - faŃa de Dumnezeu nici una din aceste însuşiri nu ne face în stare să întoarcem la timp şi 
cu dreptate ceea ce datorăm, şi asta pentru că oamenii ne pot trage îndată la răspundere, dar 
Dumnezeu nu ne trage îndată. Pentru că nu se aduce repede la îndeplinire hotărârea dată de 
Dumnezeu împotriva faptelor rele, de aceea este plină inima oamenilor de dorinŃa nelegiuirii (Ecles. 
9, 11). Şi pentru că Dumnezeu are îndelungă răbdare, de aceea omul nu vrea să vadă că El îl 
îndeamnă la pocăinŃă. Astfel, omul dispreŃuieşte bogăŃia bunătăŃii şi îndelungii Lui răbdări, fiind 
mereu nedrept faŃă de Dumnezeu. 

Dar oare numai cei necredincioşi se poartă astfel faŃă de Dumnezeu? Nu, ci chiar foarte mulŃi dintre 
cei ce se numesc fii şi robi ai Lui. 

Iată, Dumnezeu ne-a dat un loc de muncă, ne-a dat sănătatea cu care muncim, ne-a dat priceperea cu 
care să putem face munca noastră şi ne-a dat ajutorul Său în toate. Pentru toate aceste daruri primite 
de la El şi care valorează atât de mult faŃă de partea pe care o punem de la noi, noi ar trebui după 
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dreptate să împărŃim cel puŃin în două cu Domnul câştigul nostru, căci cel puŃin jumătate este partea 
Lui. Dar în realitate, cât dăm noi lui Dumnezeu din ceea ce luăm ca plată sau ca recoltă după munca 
noastră zilnică? 

Iată, Dumnezeu ne-a rânduit o întindere din pământul Lui ca s-o lucrăm. Noi arăm, semănăm, 
plivim, îngrijim şi secerăm. Dar pământul este al Lui. Ploaia este de la El. Vântul şi condiŃiile 
creşterii, rodirii şi coacerii sunt de la El. Puterea şi sănătatea cu care muncim, ca şi priceperea cu 
care ştim să facem bine munca noastră, toate sunt de la El Deci cel puŃin jumătate din rodul cules la 
vremea roadelor este al Lui (Luca 20, 10). Dar cu fapta, cât o să primească Dânsul oare de la noi 
pentru săracii Lui, pentru lucrarea Sa, pentru folosul Său? Iată cum înŃelegem noi să împlinim ceea 
ce suntem datori! 

Dar smerenia, dragostea şi ascultarea pe care suntem datori să le arătăm către fraŃii noştri, din 
supunere faŃă de Dumnezeu, oare cât le înŃelegem şi cum căutăm să le plătim? N-au ajuns oare toate 
acestea pentru mulŃi numai o făŃarnică formalitate a mâinilor sau a vorbei, fără o adâncă şi caldă 
simŃire a inimii? Ceea ce a vrut Domnul să ne facă pe toŃi să înŃelegem prin spălarea picioarelor, nu 
este oare tot atât de neînŃeles pentru cei mulŃi ? 

O, cât de întristător de străine sunt gândurile noastre faŃă de cuvântul Lui şi căile noastre faŃă de 
voia Lui! 

Preamilostive Doamne Iisuse, Te slăvim, căci Tu ai milă nemărginită faŃă de toŃi oamenii, dar faŃă 
de cei credincioşi ai şi mai multă. FaŃă de cei ce nu cunosc voia Ta, Tu ai nevoie de răbdare. Dar 
faŃă de aceia care o cunosc trebuie să ai îndelungă răbdare; căci pe când cei care nu ştiu voia Ta sunt 
vrednici de puŃine lovituri când nu o îndeplinesc, aceia care se laudă că o cunosc, de câte lovituri 
sunt vrednici atunci când o îndeplinesc rău sau chiar potrivnic? 

Ai milă, Doamne Iisuse, de acele suflete rătăcite de la gândul şi voia Ta, care au făcut din spălarea 
picioarelor doar o formă din afară, spre a se lăuda cu ea, cum făcea fariseul faŃă de vameş (Luca 18, 
11), dar nu mai au nimic de-a face cu adâncul înŃeles pe care ai vrut Tu să-l dai, adică respectul 
sfânt şi preŃuirea smerită pe care să înŃelegem fiecare din noi că le datorăm celorlalŃi fraŃi şi mai ales 
celor mai mici decât noi.Amin. 

15. Eu v-am dat o pildă 
Adevărata pildă este aceea pe care o trăieşte însuşi cel care Ńi-o predică. Adevăratul învăŃător este 
acela care crede şi urmează mai întâi el însuşi ceea ce propovăduieşte altora. Şi totdeauna să urmezi 
numai învăŃătura aceluia care este în stare nu numai să trăiască cu viaŃa sa ceea ce spune, dar şi să 
pecetluiască cu moartea sa ceea ce a spus. În chip cu totul desăvârşit numai Hristos a putut face 
astfel, iar dintre ai Săi, numai acei care au avut credinŃa Lui. 

Un creştin care are conştinŃa lui Hristos în el, acela va lua seama la toate cuvintele lui Hristos, cu o 
minte sănătoasa şi cinstită, înŃelegând drept şi limpede gândul lui Hristos din cuvântul Lui. Va 
înŃelege nu ceea ce i-ar conveni lui să înŃeleagă, ci ceea ce vrea Dumnezeu. Iar inima lui fiind 
curată, va căuta să facă întocmai aşa ceea ce a înŃeles (Val. 2, 10).  

Orice învăŃător ştie cât de mare putere are pilda sa pentru ucenicii săi. Ştie că oamenii învaŃă mai 
mult din ceea ce văd cu ochii, decât din ceea ce aud cu urechile şi de aceea se va strădui să le arate 
mai întâi practic ceea ce vrea să-i facă să înveŃe bine. Dar pe când în lucrurile trupeşti, ceea ce vezi 
este cu neputinŃă să nu înŃelegi întocmai, în lucrurile duhovniceşti iată ce uriaşă răstălmăcire fac 
adesea bieŃii oameni: când Domnul le arată ucenicilor Săi să se ferească de aluatul fariseilor, care 
era făŃărnicia, ei înŃelegeau că le zice aşa fiindcă nu luaseră pâine (Mat. 16-11); când le arăta 
trebuinŃa naşterii din nou pentru mântuire, ei înŃelegeau naşterea firească; şi când le vorbea de taina 
Sfintei împărtăşiri cu Trupul şi Sângele Său Sfânt, şi-au pierdut cu totul orice fel de înŃelegere, 
spunând cu groază că vorbirea aceasta este prea de tot, cine poate s-o sufere (Ioan 6, 60)? 

Iar din pilda spălării picioarelor, după atâtea veacuri mai sunt unii creştini care înŃeleg că şi ei 
trebuie să facă forme dinafară, nesocotind cu totul înŃelesul adânc pe care Domnul a vrut să ne facă 
să-l cuprindem prin ceea ce a făcut El. Astfel, sărmanii oameni, la anumite zile se pregătesc din 
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timp, spălându-şi acasă picioarele lor, iar când merg la adunare, cel care le spală picioarele spală 
doar nişte picioare spălate, salvând forma, iar înŃelesul luminos al acestei pilde rămâne tot atât de 
acoperit ca mai înainte. 

ViaŃa Domnului Iisus Hristos a fost pe pământ în întregime o pildă. Toate pildele Lui de smerenie, 
de iubire, de blândeŃe, de jertfă, de iertare, de curăŃire, de bunătate, au întregit viaŃa Lui trăită 
dumnezeieşte. Trecând fără de păcat prin toate ispitele care sunt cu putinŃă să vină într-o viaŃă de 
om, Hristos ne-a dat cel dintâi exemplu că învăŃătura Sa este cu putinŃă a fi împlinită cu fapta de 
către orice om, numai dacă acel om voieşte cu adevărat aceasta. Domnul Iisus de la nivelul firii 
omeneşti a pornit, arătând doar că singura condiŃie necesară este să ai dragoste de Dumnezeu şi 
iubire de semeni. De altceva nu mai ai nevoie de nimic, pentru a pute trăi aşa cum a trăit Iisus (1 
Ioan 2, 6). 

Prea Bunule, Mântuitorul şi învăŃătorul nostru, mulŃumim cu toată dragostea inimilor noastre pentru 
bunătatea si răbdarea Ta îndelungă şi înŃelegătoare pe care ne-ai dovedit-o neîncetat, din clipa când 
ne-ai arătat pilda Ta şi până astăzi, nouă celor ce n-am înŃeles-o decât atât de puŃin. 

Te rugăm, Doamne Iisuse, nu ne lăsa să mai bâjbâim în îngustimea nepriceperii noastre! Ridică-ne 
până la înŃelegerea gândului Tău! Iar dacă zidul întărit al formei din afară nu ne îngăduie să 
pătrundem până la frumuseŃea înŃelesului lăuntric dăruieşte-ne aripile luminii, spre a ajunge la 
înŃelegerea şi trăirea în adevărul Tău! 

Te rugăm, Doamne Iisuse, ajută şi pe cei care sunt robiŃi şi orbiŃi de duhul dezbinării, atât de mult 
încât din orice remarcă ar face o nuia, din orice cuvânt un zid şi din orice exemplu o interpretare 
dezbinatoare. Amin. 

16. Robul nu este mai mare decât Domnul 
Credincios adevărat este acela care, făcând binele, nu se măsoară cu semenii săi, ci cu învăŃătorul 
său, căci cine se măsoară cu alŃii, totdeauna se va mândri, dar cine se măsoară cu Domnul, acela îşi 
va găsi totdeauna măsura smereniei sale. 

Un adevărat rob al lui Hristos nu este acela care caută slobozenia prin neascultare, ci e acela care 
simte slobozenia cea mai dulce trăind într-o neîncetată ascultare de Domnul său, între fraŃii săi. 
Când îŃi iei o prea mare slobozenie faŃă de Hristos, devii robul tău însuŃi. Numai când te poŃi robi pe 
tine cu adevărat, atunci devii ca un adevărat slobod. 

Cu adevărat slobod este acela care are numai un singur lanŃ - neprihănirea, o singură cătuşă - 
dragostea, un singur proces - conştiinciozitatea şi o singură sentinŃă - datoria împlinită fericit. Un 
om slobod a fost Robul Cel Neprihănit, care tocmai prin acest fel de a fi s-a făcut eliberatorul 
tuturor (Isaia 53, 11), luând asupra sa poverile nelegiuirilor lor. Căci numai în acest unic fel puteam 
noi toŃi să fim eliberaŃi.  

Mai mare decât Domnul n-a ajuns nici un rob al Său. Dar dacă tu nu ai ajuns să eliberezi chiar pe 
nimeni din robia păcatului, atunci să ştii că nu eşti nici în cea mai mică măsură un slobozit al lui 
Hristos. Căci a fi cu adevărat ucenic al lui Hristos înseamnă a învăŃa neîncetat cum poŃi să faci mai 
bine acest lucru, anume eliberarea altora din robia păcatelor. 

Datoria unui rob este să urmeze mereu pe stăpânul său. Meritul unui ucenic este să înveŃe mereu ca 
învăŃătorul său şi răsplata unui apostol este să înalŃe mereu solia încredinŃată lui de către Acela care 
l-a trimis. 

În toate acestea sunt trepte mereu mai înalte şi stări mereu mai sfinte, spre care trebuie să năzuim 
neîncetat, cu un efort înnoit zilnic, până la capătul vieŃii. Oricât de încet ne-am putea ridica spre 
modelul înălŃat de Dumnezeu, lupta şi munca noastră spre El nu trebuie să înceteze niciodată. Cu un 
singur cuvânt poŃi alunga mulŃi nori, cu un singur suflet mântuit poŃi acoperi multe păcate (Iacob 5, 
20) şi cu o singură viaŃă poŃi înlătura multe morŃi (l Tim. 4, 16; Rom.11, 14; 1 Cor. 9, 22). Căci sunt 
oameni sfinŃi aceia care, chiar dacă încă nu au făcut nici o faptă de sfinŃenie, doresc şi caută aceasta 
cu cea mai mare sete şi râvnă. A şi ajuns apostol şi ucenic al lui Hristos - chiar dacă nu a făcut nici o 



16 

minune - acela care cu sinceritate şi smerenie munceşte şi se roagă pentru asta. Din aceste stări n-ai 
voie să te cobori spre oameni decât pe calea unei adânci iubiri, spre a le face bine. Dar trebuie să fii 
întotdeauna bine înarmat, pentru că satana care îi Ńine robi îşi apără prada cu toată puterea. O 
săgeată a lui te va rani. Alinând rănile altora, tu nu Ńi-o dezveli pe a ta niciodată, iar preŃul tău veşnic 
va fi acela al sufletelor pe care le-ai slobozit, al timpului pe care l-ai răscumpărat, al adevărului pe 
care l-ai strălucit. 

Vei fi atunci şi tu ceva din Domnul tău. 

Slavă veşnică łie, Domnul, ÎnvăŃătorul şi Dumnezeul nostru! Tu prin dragostea şi înŃelepciunea Ta 
ne-ai ridicat din moartea şi nimicnicia în care eram căzuŃi, înălŃându-ne la cinstea de a ne numi fii, 
împreună-lucrători şi prieteni ai Tăi, 

Te rugăm, Doamne Iisuse, să pui în noi tot mai mult Duhul Tău cel Sfânt (Rom. 9; Galat. 4, 6), ca 
prin el, eliberaŃi din întuneric, să putem elibera şi noi pe alŃii, aducându-i la lumina Ta. ÎnfiaŃi prin 
harul Crucii Tale, să putem şi noi înlesni înfierea altora şi dezvinovăŃiŃi de Tine prin iertare, să ne 
putem face ajutor şi unelte în mâna Ta, pentru dezvinovăŃirea şi despovărarea altora. 

Te rugăm, Doamne Iisuse, fă să crească tot mai mult numărul şi roadele celor care caută mântuirea 
semenilor lor şi slava Ta. Cu atât mai mult cu cât omenirea are tot mai mare nevoie de astfel de 
oameni. Amin. 

17. Dacă ştiŃi - dacă faceŃi 
A şti este una, dar a face ceea ce ştii este cu totul alta. ŞtiinŃa este primul pas spre mântuire, dar 
faptele sunt tot drumul până la ea. ŞtiinŃa îl îngâmfă pe om şi îl ameŃeşte, pe când credinŃa 
împlinitoare cu fapte îl înalŃă, făcându-l tot mai smerit, mai îndatorat şi mai bun. 

Numai ea singură, ştiinŃa este totdeauna o gheaŃă; ceea ce o topeşte şi o face apă dulce şi bună este 
căldura faptei. Numai a şti binele este adesea o osândă. A şi face este fericirea sufletului sănătos. 
Decât a fi un ştiutor fără faptă, mai bine un făptuitor fără ştiinŃă. Căci o înfăptuire curată şi smerită a 
voinŃei lui Dumnezeu poate înlocui o cultură pretenŃioasă. CunoştinŃa, fie ea cât de lăudată, fără 
trăirea caldă a faptei bune nu va avea niciodată un prea mare preŃ; poate dimpotrivă! 

În Hristos însă, a face înseamnă mai întâi a şti. După cum Dumnezeu a început facerea lumii mai 
întâi prin lumină, tot aşa nici adevăratul credincios nu va reuşi să facă vreodată ceva sănătos şi 
vrednic dacă mai întâi nu va căuta să cunoască cum trebuie şi când trebuie făcut ceea ce este nevoie 
să facă. 

Nu poŃi face binele decât dacă ştii bine. Fiecare din noi suntem datori, faŃă de noi înşine în primul 
rând, să ne dăm silinŃa ca să ştim deosebi totdeauna care este voia lui Dumnezeu cea sfântă, plăcută 
şi desăvârşită. Să ne dăm silinŃa ca să putem pricepe toate dimensiunile pe care trebuie să se întindă 
lucrările noastre în slujba lui Hristos şi să cunoaştem şi dragostea lui Hristos, care întrece orice 
cuprindere, căci numai aşa putem ajunge plini de toată plinătatea lui Dumnezeu (Efs.3, 18-19). 

Ce minunat este sufletul acela care a ajuns cu Hristos pe locul cel înalt, de unde se văd toate 
luminos şi desăvârşit! Aceasta înseamnă să fi ajuns în Adevăr, căci adevărul este cunoaşterea 
înŃeleaptă şi chibzuită a Binelui. Niciodată nu vei putea fi o călăuză bună pentru alŃii dacă mai întâi 
nu ai o cunoaştere clară a drumului pe care mergi. Un îndrumător îndrăzneŃ nu este chiar totdeauna 
de folos, dar unul înŃelept este totdeauna necesar. Fiindcă în înŃelepciune este totdeauna şi 
îndrăzneală, dar în îndrăzneală nu este totdeauna şi înŃelepciune. 

Sunt vremi de mare binecuvântare pentru lucrarea lui Hristos atunci când în fruntea ei se găsesc cât 
mai mulŃi bărbaŃi plini de Duhul Sfânt, căci totul este mai întâi înŃelepciune, apoi putere. 

Este binecuvântată acea familie şi biserică ce are în mijlocul ei cât mai multe astfel de suflete care 
au strălucirea cunoaşterii peste toate întinderile faptei. Acolo totul se aseamănă cu revărsarea 
soarelui peste un hotar de lanuri ce se leagănă sub roduri. Vai însă acolo unde se munceşte fără 
lumină, unde se ştie fără să se facă şi unde se face fără să se ştie! Ferice este numai acolo unde 
Adevărul lucrează Dragostea. 
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AtotînŃelepte şi Atotputernice, Dumnezeul nostru, Tu care ai făcut întâi lumina şi apoi lucrarea, Te 
rugăm, dăruieş-te-ne şi nouă, tuturor alor Tăi, priceperea prin care să putem lucra chibzuit şi 
ordonat tot ce trebuie să facem în orice vreme şi în orice loc! Pentru orice pas Te rugăm să ne dai 
lumină, pentru orice loc să ne dai cunoaştere, fiindcă numai ştiind cum trebuie să mergem, unde 
trebuie să ajungem şi cât trebuie să facem sau să vorbim, vom putea împlini voia Ta şi datoria 
noastră. Nu lăsa, Doamne Iisuse, niciodată lucrarea Ta pe mâna nechibzuită şi pe călăuzirea 
neluminată! Ci Tu, care eşti Izvorul înŃelepciunii, dăruieşte-ne totdeauna călăuze pline de puterea 
înŃelepciunii, ca să ne înveŃe să ştim cum să facem voia Ta, în forma cea mai frumoasă şi mai caldă. 
Şi dă-ne puterea de a face ceea ce cunoaştem, potrivit adevărului mântuitor. Amin. 

18. Cel ce mănâncă pâine cu Mine 
Domnul stătea la masă cu ucenicii Săi, în seara Cinei de Taină... Era ceasul cel mai zguduitor! 
Totdeauna le spusese ucenicilor adevăruri mari şi neaşteptate, dar niciodată ca acum. Despre 
Patimile Sale, Domnul le mai vorbise şi altădată, dar ei, chiar dacă le crezuseră, le priveau ca pe 
ceva îndepărtat, pentru cine ştie când. Despre vânzător le mai vorbise, dar acum lumina cuvintelor 
Domnului se apropie tot mai mult de cineva anume, până când se opreşte asupra celui care mânca 
din acelaşi blid cu El, care rupea din aceeaşi pâine. 

Să te pârască poate oricine, dar să te vândă nu poate decât acela care mănâncă pâine cu tine. Rău 
poate să-Ńi facă orice semen, cât de străin şi de depărtat ar fi de tine, dar cel mai mare rău nu Ńi-l 
poate face decât acela care neapărat îŃi stă cel mai aproape. De aceea, nici durere mai mare nu poate 
produce nimeni pe lume, ca acela de la care ai dreptul să aştepŃi cea mai mare bucurie. 

Dragă suflete care ai avut pe lume harul de a avea un învăŃător din pâinea căruia te hrăneşti, fii cu 
luare-aminte şi nu lăsa nici un fel de gând satanic să-Ńi pătrundă în inimă împotriva învăŃătorului 
tău! Oricât de mare îŃi pare fericirea pe care ai putea să Ńi-o cumperi prin vânzarea binefăcătorului 
tău, nu o dori! Oricât de mare rău Ńi s-ar părea că Ńi-a făcut el, nu dori niciodată să te răzbuni pe 
părintele tău, pe învăŃătorul tău, pe binefăcătorul tău, căci preŃul cu care îl vei vinde şi săgeata cu 
care îl vei străpunge vor arde în vecii vecilor mâinile şi inima ta. 

Eu am văzut pe Părintele Iosif plângând de multe ori când era între noi, mai ales în vremea grelelor 
încercări, dar faŃă de noi era totdeauna vesel şi zâmbitor, spre a ne îmbărbăta şi întări. Când era 
singur însă, pe patul jertfei lui, zile şi nopŃi întregi l-am văzut cu ochii plini de lacrimi. Tot ce scria 
şi spunea era scăldat în lacrimi (Fapte 20, 19-31; 2 Cor. 2, 4). Dar niciodată nu l-am văzut plângând 
mai amar ca atunci când unul dintre noi, care mânca de ani de zile din pâinea sa, l-a vândut şi a 
ridicat călcâiul cel mai dur împotriva lui. Şi l-am văzut zilnic suferind în toŃi aceşti ani cât am stat 
necurmat lângă el. Dar numai o dată l-am văzut zdrobit: atunci când cel ce mânca din belşug din 
pâinea sa l-a lovit fără milă, mai mult decât oricare din vrăjmaşii lui de moarte. La anii de atunci nu 
m-au clătinat nici un fel de temeri. SimŃeam bucuria îndrăznelii în toate zilele încercărilor. Dar fapta 
acestui om m-a cutremurat. O singură fiinŃă de acest fel am mai cunoscut apoi, la distanŃa de mulŃi 
ani, dar n-aş dori să mai cunosc niciodată! Cum toate faptele lor sunt la fel, tot aşa le va fi şi 
sfârşitul. La vremea lui, pe fiecare îl va ajunge plata înspăimântătoare a celor făptuite, căci mii de 
ani de merite nu pot acoperi nimic din monstruozitatea crimei unice de care s-au făcut vinovaŃi cu 
un păcat veşnic (Marcu 3, 28; 1 loan 5,16). 

O, Doamne Iisuse, noi am mers după Tine mereu, plini de bucurie şi de mângâiere sau de răbdare şi 
nădejde. Dar când am descoperit printre noi, chiar printre noi, vânzători ai Tăi şi ai lucrării Tale, am 
mers îngroziŃi. Ne-am înfiorat când ne-am trezit lângă un demon şi lângă un tâlhar, care până în 
clipa aceea ni se păruse frate. 

Dumnezeule, cu tot sufletul înspăimântat stăm înaintea Ta, neştiind ce să facem: să ne rugăm pentru 
sufletul care este al Tău, dar şi pârâşul fraŃilor noştri, sau să nu îndrăznim, căci şi una şi alta ne sunt 
tot atât de pline de teamă. 

Dumnezeule înfricoşat, Tu singur poŃi trece peste cuvântul Tău, când vrei să-łi mai arăŃi încă o dată 
nemărginita Ta bunătate şi iubire faŃă de cea mai josnică prăbuşire în care poate cădea vreo fiinŃă 
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devenită demon. Dacă poŃi ierta Doamne, Te rugăm, dar tot aşa Te rugăm să ne ierŃi pentru că Te-
am rugat. Amin. 

19. Atunci când se vor întâmpla, să credeŃi! 
Domnul Iisus a înştiinŃat pe ucenicii Săi mai dinainte despre multe din lucrurile care aveau să li se 
întâmple lor şi lumii. Duhul lui Hristos profeŃise încă din vechime, prin aleşii Săi prooroci, multe 
din cele ce aveau să se întâmple până la vremea venirii Sale pentru mântuire şi apoi până la vremea 
sfârşitului veacurilor şi a venirii Lui pentru judecată (1 Petru 1, 10-12). 

Dar în vremea profeŃiei puŃini au crezut în cele ce le spuneau profeŃii şi mulŃi dintre profeŃi au plătit 
cu viaŃa lor ascultarea de Dumnezeu, Care îi trimisese să spună lumii: "Aşa zice Domnul...". Dar 
când a venit vremea să se împlinească cele spuse de gura Domnului, toŃi cei care auziseră au crezut. 
Au fost siliŃi să creadă, căci faptele sunt dovezile cele mai neclintite. Dar în clipa împlinirii 
profeŃiei, multora nu le-a mai folosit la nimic. La ce le-a mai folosit celor din vremea lui Noe când, 
venind peste ei potopul, şi-au adus aminte că li se spusese mai dinainte că va veni (Facere 6, 17)? 
La ce le-a mai folosit celor din Ierusalim, când a venit peste ei nimicirea, că şi-au adus aminte de 
ceea ce le profeŃise Domnul Iisus despre nimicirea lui (Lc. 21, 20-24)? Şi la ce le va mai folosi celor 
ce aud acum cuvântul sfânt al lui Dumnezeu, dar nu se întorc la El, că foarte curând va veni vremea 
să vadă cu groază împlinindu-se întocmai tot ceea ce ei nu cred acum? 

Multe din înştiinŃările Domnului nu le-am înŃeles nici noi la timpul lor. Numai când le-a venit 
vremea să se împlinească, ne-am adus cu uimire aminte că Domnul ne înştiinŃase despre aceasta cu 
mult înainte, dar nu înŃelesesem. Domnul n-a lăsat şi nici nu va lăsa niciodată pe ai Săi fără lumină, 
oriunde i-ar trimite. Pas cu pas Domnul va înştiinŃa mai dinainte pe ai Săi despre toate care se vor 
întâmpla; trebuie numai ca noi să cunoaştem cuvântul Său şi să avem Duhul Său, prin care să 
desprindem înŃelesul cel nevăzut din cele ce le vedem; să întrezărim din cele ce sunt pe cele ce 
trebuie să fie şi să putem alege din cele ce trec pe cele ce rămân. 

Cât de fericit este sufletul nostru când, după o îndelungă răbdare, ajungem zilele să pipăim cu 
mâinile noastre ceea ce numai în credinŃă nădăjduiam să mai vedem cândva. Atunci ne aducem 
aminte, de multe ori ruşinaŃi, că ni se spusese totul, dar noi nu am crezut. 

FraŃi şi surori în Hristos, dar oare câte făgăduinŃe ale Domnului nostru nu s-au împlinit încă?! Să 
ştiŃi însă că toate se vor împlini cu credincioşie, întocmai cum sunt scrise, dar la vremea lor. Se va 
împlini întocmai ceea ce ne-a spus Domnul despre "a doua Sa venire în slavă, pentru judecată şi răs-
plătire" (Evrei 9, 27-28). Se vor împlini întocmai cele spuse cu privire la toate cele ce se văd şi la 
toŃi cei care îşi leagă inima de ele (Ecles. 1, 14; Evrei 10, 34; 2 Petru 3, 10-14). Se va împlini 
întocmai scumpa Domnului făgăduinŃă că va veni să ne ia cu Sine, pentru ca acolo unde este El să 
ajungem şi noi (Ioan 14, 2-3). Dar ca să ne putem atunci bucura cu adevărat, este nevoie ca acum să 
credem deplin toate acestea, să ne legăm de ele prin credinŃă din toată inima noastră şi să fim 
convinşi că merită să dăm, pentru dobândirea bunătăŃilor veşnice, orice jertfă pe pământ. 

Binecuvântat să fie, Doamne Iisuse, numele Tău cel mare şi adevărat! Binecuvântat să fie cuvântul 
Tău, prin care ne-ai făcut cunoscute toate lucrurile care le-am văzut, care sunt şi au să fie după ele 
(Apoc. 1, 19)! Pentru ca din cunoaşterea celor văzute să avem credinŃă pentru cele pe care încă nu 
le-am văzut şi să nu ne îndoim de ele nicidecum, ci pe măsura împlinirii lor să ni se umple inima de 
credinŃă în Dumnezeirea Ta, care pe toate le-ai ştiut mai dinainte, pentru că de ochii Tăi nimic nu 
rămâne ascuns. 

O, Doamne Iisuse, noi credem încă de pe acum tot ce încă nu s-a întâmplat dar Tu ne-ai spus că are 
să se întâmple. 

Ajută-i, Doamne Iisuse, pe toŃi ai Tăi să nu se îndoiască de nici unul din cuvintele Tale, căci cerul şi 
pământul pot sa treacă, dar nici unul din cuvintele Tale nu vor trece (Matei 24, 35; Isaia 51, 6; Evrei 
1, 11). 

Şi când ultimele se vor împlini, să nu mai avem nevoie de credinŃă (1 Cor. 13, 8), ci numai de o 
veşnică şi preafericită iubire recunoscătoare. Amin. 
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20. Pe acela pe care îl trimit Eu ! 
Adevărat, adevărat vă spun că cine primeşte pe acela care-l trimit Eu, pe mine Mă primeşte. Şi cine 
Mă primeşte pe Mine, primeşte pe cel ce M-a trimis pe Mine. 

Acela pe care-l trimite Hristos, o, ce fiinŃă trebuie să fie acela şi ce lumină trebuie să-l învăluie, ori 
când vine, ori când vorbeşte, ori când slujeşte. Umblarea lui trebuie să cutremure, cuvântul lui 
trebuie să zdrobească, duhul lui trebuie să aprindă, tăcerea lui trebuie să fie plină de chemarea lui 
Dumnezeu. Smerenia lui trebuie să fie simŃită, blândeŃea lui - caldă, răbdarea lui - liniştită, iubirea 
lui - statornică. 

Pe toată viaŃa şi lucrarea unui astfel de trimis al lui Hristos trebuie să se vadă strălucind semnul 
ceresc, pecetea fierbinte şi dovada luminoasă a roadelor Duhului Sfânt (Galat. 5, 22). Purtându-se 
aspru cu trupul său şi Ńinându-şi-l în frâu, va propovădui altora cu mare folos (1 Cor. 9, 27). Trăind 
o viaŃă de rugăciune, va fi de folos multora (Iac. 5,15). Croind cărări drepte cu picioarele sale, va 
îndruma pe mulŃi spre Hristos (1 Cor. 11, 1). Lucrând cu mâinile sale, chiar zi şi noapte, va căuta să 
nu fie povară nimănui, propovăduind Evanghelia lui Dumnezeu (1 Tes. 2, 9). Îndurând cu răbdare 
toate suferinŃele lui Hristos, va fi găsit totdeauna vrednic de încredere şi slujbă (1 Tim. 1, 12). Fiind 
în toate privinŃele o pildă de fapte bune pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în 
credinŃă, în curăŃie, se va mântui pe sine însuşi şi pe cei care îl vor asculta (1 Tim. 4, 12-16). ? 
Acela care se poartă aşa este trimisul lui Hristos, fiindcă şi el trăieşte tot aşa cum a trăit Hristos. Pe 
un astfel de om trebuie să-l primim, într-adevăr, cum ni se porunceşte şi să-i preŃuim cuvântul din 
toată inima, căci preŃuim astfel cuvântul luiDumnezeu (Gal. 4, 14; 1 Tes. 2, 13). Pe un astfel de om 
trebuie să-l urmăm totdeauna, nu numai Ńinând învăŃătura pe care ne-o dă, dar mai ales străduindu-
ne să urmăm pilda virtuŃilor lui, căci bărbaŃi plini de o astfel de credinŃă, de putere şi de vrednicie 
sunt din ce în ce mai puŃini pe pământ. Şi pe măsură ce fărădelegea se va înmulŃi, ei vor fi tot mai 
puŃini. 

Oriunde s-a mărturisit Evanghelia lui Hristos a fost nevoie de astfel de trimişi binecuvântaŃi de 
Dumnezeu. Acela care a trăit în sfinŃenie a fost de mare preŃ şi ajutor acelora pe care i-a cunoscut. 
Răbdarea lui i-a încurajat, încrederea lui i-a întărit, prezenŃa lui i-a înflăcărat şi astfel el a fost un 
exemplu şi o binecuvântare. ConştiinŃa răspunderii pentru toŃi fraŃii săi nu-l lasă niciodată nepăsător 
faŃă de nici un suflet. În orice slăbiciune sau cădere a altora el îşi va simŃi partea lui de răspundere 
înaintea lui Dumnezeu (2 Cor. 11, 28-29). Pentru mântuirea altora ar fi gata să-şi recunoască păcate 
de care nu este vinovat, numai pentru ca acela vinovat să ajungă să-şi recunoască vina sa. O, cât de 
mult preŃuiesc pentru Domnul şi pentru Biserica Lui astfel de slujitori! Cât de necesari sunt azi şi 
cât de mult ar trebui să ne rugăm ca Dumnezeu să ni-i dea şi să ni-i păstreze. 

Slavă łie, Preamărite Dumnezeule şi Mântuitorul nostru, că ai venit la noi şi ne-ai făcut să vedem 
pe pământul acesta cea dintâi viaŃă cerească! Slavă łie că chiar dacă Te-ai dus de la noi, nu ne-ai 
lăsat fără trimişii Tăi, care prin trăirea lor să ne aducă aminte de viaŃa Ta, prin cuvântul lor să-l 
recunoaştem atât de frumos pe al Tău şi prin pilda vieŃii pe care au trăit-o printre noi, nu numai să 
Te binecuvântăm pe Tine, ci să dorim ca şi noi să umblăm şi să trăim la fel ca ei. 

Te rugăm, Doamne Iisuse, trimite mereu Bisericii Tale astfel de oameni plini de Duhul Sfânt şi 
îndepărtează din lucrarea Ta tot mai mult pe toŃi acei care sunt trimişii iadului! Îndepărtează, 
Doamne, pe cei răi, pentru ca sămânŃa celor buni să ajungă a stăpâni Ńara, iar sămânŃa răului să nu 
mai fie, ca să Te bucuri veşnic de cei buni, Doamne, şi să ne putem bucura şi noi. Amin. 

21. Unul din voi! 
După ce a spus aceste cuvinte, Iisus s-a tulburat în Duhul Lui, a mărturisit şi a zis: "Adevărat, 
adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde!". 

Când vorbeşti despre vânzător, totdeauna Ńi se tulbură duhul şi Ńi se cutremură inima. Slujba 
nelegiuită şi satanică pe care o face astfel de făptură este crâncenă şi plină de spaimă. Legiunea de 
demoni care îl stăpâneşte pe un astfel de om are o fioroasă putere împotriva adevărului (2 Cor. 13, 
8). Nu numai apropierea lui, dar şi gândul acestei apropieri alungă orice linişte a duhului şi bucurie 
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a inimii. Oroarea pe care o lasă după ce trece este ca atingerea rece a unei târâtoare scârboase care 
îŃi încrâncenează toată fiinŃa. SimŃi cu groază că nu ai vorbit cu un om, ci cu un demon, că n-a trecut 
pe lângă tine o creatură omenească, ci o reptilă primejdioasă şi otrăvitoare. 

Până nu ai încă înspăimântătoarea dovadă a vânzării, chiar dacă ai presimŃirea unei prezenŃe în stare 
s-o facă, tot mai ai o nădejde care te Ńine lângă om, fiindcă totuşi crezi că s-ar putea să nu 
săvârşească nelegiuirea de care se dovedeşte în stare. Dar când fărădelegea a fost făcută, iar pe faŃa 
şi pe conştiinŃa făptaşului nu se poate întrezării nici măcar o urmă de remuşcare, ci dimpotrivă, în 
ochii lui însângeraŃi se vede desluşit setea de alte nelegiuiri, ce alt simŃământ îŃi mai rămâne faŃă de 
el, decât spaima şi oroarea? 

Peste toată fiinŃa unei astfel de creaturi vezi numai pecetea înfiorătoare a capitolului 13 din 
Apocalipsă. 

Au fost mulŃi ani când nu ne-am putut închipui că poate să mai existe pe pământ astfel de făpturi. 
Au fost şi mai mulŃi ani apoi când mintea noastră a refuzat să creadă că pot chiar printre fraŃi să se 
afle unii care să fie în stare de astfel de nelegiuiri. Am crezut că un astfel de om n-a putut fi decât 
unul, odată, atunci - acela despre care vorbea în clipa aceea lisus. Dar acum orice iluzie ni s-a dus. 
O altă "Săptămână a Patimilor" l-a dat pe faŃă pe vânzătorul ei, căci fiecare săptămână a Patimilor 
îşi are neapărat pe vânzătorul ei, căci fără vânzător nici nu ar fi fost o înspăimântătoare Săptămână a 
Patimilor. 

Oriunde este răstignit un nevinovat sau mai mulŃi, a fost neapărat un vânzător, care a încasat arginŃii 
vânzării. O, nevinovaŃi şi uşor crezători ucenici ai lui Hristos, tot nu înŃelegeŃi voi nici acum? 
Prilejurile de poticnire trebuie să vină, dar vai celor prin care vin! Vânzători trebuie să se facă, 
fiindcă este scris că se vor face (Marcu 13, 12 ; Luca 21, 16), dar vai acelora prin care se fac! 

Dacă ştiŃi aceste lucruri, luaŃi mai bine aminte în jurul vostru, ca să-l vedeŃi pe acela dintre voi care 
a început să umble şi pe alte căi, nu numai pe ale lui Iisus; care merge şi cu alŃii, nu numai cu voi; 
care mai are şi alte gânduri, nu numai cele duhovniceşti; care cheltuieşte şi mai mult decât dacă ar 
câştiga cinstit; care umblă şi prin locuri unde nu are ce căuta normal un frate. Căci neapărat dintre 
voi este acela (2 Cor. 11, 14; F.Ap.20, 29; Tim. 3, 4)! 

O, Înfricoşate Dumnezeule, Judecătorul şi cunoscătorul tuturor conştiinŃelor, descoperitorul tuturor 
nelegiuirilor, răsplătitorul tuturor faptelor! Cât de înfioraŃi stăm înaintea Ta acum şi nu îndrăznim 
nici să vorbim, dar nu putem nici tăcea! Mila pentru aceste creaturi, care altădată erau şi ei ucenici 
ai Tăi, ne-ar îndemna la o rugăciune, cu strângere de inimă, pentru salvarea lor din pragul iadului. 
Dar conştiinŃa vinovăŃiei făptuite parcă ridică în faŃa noastră săbiile ameninŃătoare ale versetelor 
Tale şi ne oprim la jumătatea drumului dintre milă şi teamă (Evrei 10, 26-27; Ioan 5, 16; Marcu 4, 
29). Ce am mai putea face apoi, îngăduit de Tine, pentru ei? 

Dar ne rugăm pentru ceilalŃi, pentru cei nevinovaŃi să Te înduri să-i aperi şi să-i scapi! Să-i aperi ca 
să nu ajungă nici unul în mâna demonilor, ca să-l facă vânzător. Şi dacă a ajuns, să-l scapi mai 
înainte de a ajunge să vândă. Amin. 

22. Ucenicii se uitau unii la alŃii 
Ce cumplită clipă trebuie să fi fost pentru ucenicii Domnului aceea când Mântuitorul le-a spus la 
masă: "Unul din voi mă va vinde!". Ca un trăsnet căzut dintr-o dată şi pe neaşteptate vor fi zdrobit 
aceste cuvinte toată bucuria lor. Aşa părtăşie sfântă se închegase în inimile lor unii faŃă de alŃii şi 
toŃi faŃă de Domnul, încât ar fi fost cu neputinŃă vreunuia dintre ei să-şi închipuie că vreodată careva 
ar putea ajunge să se rupă de ceilalŃi. Cei nevinovaŃi, auzind aceste cuvinte, au început să se uite 
unii la alŃii, pentru prima dată bănuitori şi fiecare în gândul său îl cerceta pe celălalt, bănuindu-l în 
inima sa. În clipa aceea se spărgea în Ńăndări, ca un vas foarte scump, toată încrederea nemărginită 
şi armonia unităŃii lor. În inima fiecăruia năvălea acum apa neagră şi rece a neîncrederii, năruindu-
se totul. 

Cât de zdrobită trebuie să fi fost inima lor, când se uitau unii la alŃii pentru prima dată cu ochii 
încruntaŃi şi bănuitori! O, cum trebuie să fi răvăşit sufletul lor o mie de gânduri deznădăjduite! 
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Satana se bucura din plin când vedea că mica şi sfânta comunitate credincioasă lui Iisus se 
destramă. Şi va fi şoptit fiecăruia dintre cei unsprezece ucenici destule îndemnuri ispititoare, 
sfătuindu-i pe fiecare să se retragă, să se ducă acasă şi să se întoarcă la treaba lui. Le va fi şoptit cât 
de bine ar fi fost dacă ar fi făcut aşa mai demult, sau chiar să nu fi apucat de la început pe acest 
drum, că iată acum unde s-a ajuns! Iată pe cine a iubit, iată în cine s-a încrezut, iată cu cine s-a 
însoŃit! Ce bine ar fi fost dacă asculta de soŃie, sau de părinŃi sau de prieteni şi ar fi stat acasă! 

Cu astfel de gânduri le-a zdrobit satan sufletul. 

Vai, cât de mult rău fac, nu numai lucrării lui Dumnezeu, ci chiar şi semenilor lor, acei oameni 
nelegiuiŃi care vând pe ai lor şi care trădează dragostea, prietenia, frăŃietatea, cinstea şi cuvântul lor. 
Căci aceştia nimicesc chiar bunul cel mai scump pentru inimile omeneşti, care este încrederea în 
om. 

Până există încredere, ce sfântă este legătura dintre credincioşi şi fraŃi, părtăşia dintre soŃi, iubirea 
dintre prieteni, armonia dintre oameni. Când însă diavolul pune în inima unuia dintre ei gândul 
vânzării şi înşelăciunii, se prăbuşesc toate acestea. Şi câtă jale şi prăpăd rămâne în inima lor! Ce 
gust amar le va veni pe buze şi se va preface în cele mai înveninate cuvinte pentru acela care a 
trădat! 

Dragul meu, care auzi aceste amare lucruri, ia bine seama la tine însuŃi! Roagă-te lui Dumnezeu şi 
priveghează, ca nu cumva să ajungi şi tu un vânzător de Hristos, căci aceasta te va rupe de Hristos şi 
de fraŃi, iar păcatul tău va otrăvi nu numai veşnicia ta, ci şi părtăşia altora, căci fiecare va începe să 
se teamă de celălalt şi să se îndoiască de toŃi. Iar aceasta este o nenorocire mai mare şi mai largă 
decât oricare alta. 

O, Doamne Iisuse, Tu care eşti plin de bunătate şi de îndurare, binecuvântează pe ucenicii Tăi curaŃi 
şi statornici şi mângâie inimile lor! După orice zdrobire, înalŃă-i iarăşi şi nu-i lăsa să-şi piardă 
încrederea scumpă unii faŃă de alŃii. Căci fără încrederea între fraŃi, nimic bun şi frăŃesc nu mai 
poate rodi şi creşte între ei şi în lume. Ci zdrobind puterea ispititorului, nu lăsa niciodată să stăruie 
în inimile noastre îndemnul de a părăsi calea Ta, nici de a ne retrage din sfânta Ta lucrare din 
pricină că am cunoscut în ea şi vânzători de fraŃi sau rătăciŃi de la credinŃă. Ci ajută-ne ca noi înşine 
să luăm totdeauna bine seama ca să nu ajungem în această situaŃie, ci să-Ńi fim credincioşi adevăraŃi, 
łie şi fraŃilor noştri, până la sfârşit Amin. 

23. Pe pieptul lui Iisus 
Dar unul dintre ucenici, acela pe care-l iubea Iisus, stătea la masă culcat pe pieptul Lui. Câte poeme 
minunate, câte tablouri sfinte, câte predici ziditoare s-au înălŃat spre cer şi au umezit ochii a mii şi 
mii de oameni, pornind de la acest dumnezeiesc moment! 

Binecuvântat să fie Domnul, Care, dacă a îngăduit, pentru împlinirea Scripturilor, să fie un fiu al 
pierzării (Ioan 17, 12), din pricina căruia inima lui Iisus să se întristeze şi Duhui Lui să se tulbure, 
tot El a făcut să aibă, de cealaltă parte, un fiu al iubirii, prin alipirea căruia inima Lui sfântă să se 
mângâie şi Duhul Lui să se învioreze. 

Binecuvântat să fie Domnul, căci dacă Săptămâna Patimilor a descoperit un fiu al urii, tot ea ne-a 
descoperit un atât de fericit fiu al dragostei, de la care ne-au rămas cele mai dulci şi mai fierbinŃi 
chemări ale dragostei lui Dumnezeu. 

Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu, care se îngrijeşte totdeauna pentru alesul Său, ca după 
scurta cupă amară întinsă de trădător, să guste şi paharul cel dulce, turnat cu o duioasă alinare de o 
şi mai înflăcărată şi scumpă iubire frăŃească. Şi cu cât ura unora este în stare de fărădelegi mai mari, 
cu atât dragostea altora va deveni mai fierbinte, mai curată, mai alipită de cel nevinovat. 

Fiii urii mor de două ori, fiii dragostei nu mor niciodată. 

Scumpi şi binecuvântaŃi ucenici iubitori şi credincioşi, învăŃaŃi de la Apostolul iubirii şi fiŃi mai 
alipiŃi de Domnul! LipiŃi-vă de Domnul, mai ales atunci când se ivesc vânzători şi prigonitori mai 
înverşunaŃi! Nu vă fie teamă că acela care vinde pe Hristos, vă va putea da în mâinile tiranilor şi pe 



22 

voi! Şi chiar dacă v-ar da, ce mai înseamnă viaŃa pentru voi fără Domnul (Filip 1, 21)? Pentru mine 
a trăi este Hristos, spune Sfântul Apostol Pavel. Atunci a muri este un câştig. Ce să mai fac cu o 
libertate fără Hristos? Ce să mai fac cu o Evanghelie fără El? Ce să mai fac cu o adunare fără El? 
Atunci a merge la pătimire cu Iisus este un har! ViaŃa fără Hristos nu mai valorează nimic dar 
moartea şi pătimirea cu El valorează cât veşnicia! 

FericiŃi veŃi fi când aceste gânduri vor birui în voi josnica teamă pentru trupul netrebnic! Şi fericiŃi 
veŃi fi dacă veŃi birui în voi frica de a pierde bunurile netrebnice, slava şi viaŃa netrebnică ce ar 
putea să vă rămână, pierzând pe Hristos! 

O, Preadulcele meu Mântuitor şi Domn Iisus Hristos, bucuria şi comoara sufletului meu, 
mângâierea şi odihna inimii mele, dragostea şi fericirea duhului şi vieŃii din mine, fii binecuvântat 
în veci de veci! Pe pieptul Tău cel plin de dragoste am aflat odihna tuturor zbuciumărilor mele. Pe 
pieptul Tău am aflat fericirea vieŃii mele, lumina veşniciei mele, răsplata tuturor suferinŃelor mele! 
Pe pieptul Tău cel dulce doresc să rămân alipit şi ascultător şi nimic pe lume să nu mă mai poată 
smulge de acolo, nici binele nici răul, nici clipa, nici veşnicia! Amin. 

24. Acela despre care vorbea Iisus! 
Când ucenicul pe care-l iubea Iisus stătea la masă culcat pe pieptul Lui, plin de întristare pentru cele 
auzite şi plin de presimŃirile dureroase ale despărŃirii lui de Domnul, Simon Petru, care precum se 
crede era dincolo de Iisus, i-a făcut semn ucenicului iubit să întrebe cine este acela despre care 
vorbise Iisus. Din toate acestea şi din cele ce urmează se vede ca Domnul nu l-a numit pe Iuda cu 
glas tare, în auzul tuturor, ci l-a descoperit în şoaptă numai lui Ioan. CeilalŃi nu au înŃeles nici atunci 
nimic. 

Domnul Iisus l-a iubit chiar şi pe Iuda până la capăt. A vorbit despre păcat, a osândit păcatul, a 
arătat cât de grozav şi de mare este păcatul aceluia care s-a făcut vânzătorul Său, dar pe omul 
nenorocit, pe ucenicul căzut nu l-a numit cu numele. A lăsat ca să se descopere el, să-l descopere 
ceilalŃi, să-l descopere păcatul său. Acela despre care vorbea Iisus era păcatul, nu omul. Păcatul nu 
putea să nu fie acela, dar omul putea să nu fie el. Prilejul de păcătuire trebuia să vină, nu Se putea să 
nu vină (Mat. 18, 7; Luca 17, 1), dar acela prin care a venit putea să nu fie tocmai Iuda. Şi dacă ar fi 
vegheat şi s-ar fi rugat, n-ar fi căzut nici el în ispită (Mat. 26, 41). 

În lume există tot felul de păcate: şi din cele care pot avea iertare în veacul acesta şi din cele care nu 
vor avea iertare nici în veacul viitor (Mat. 12, 32). Domnul Iisus a arătat că păcatele sunt rânduite la 
osândă, iar nu oamenii; că dacă fiecare dintre noi ne-am feri să nu cădem în păcat şi dacă ne-am 
lupta să nu rămânem în el când am căzut, ci am veni cu lacrimi ca să cerem şi să primim iertare de 
la Dumnezeu, n-am fi niciodată osândiŃi. Acela care face aşa este întotdeauna spălat de păcatele sale 
şi izbăvit de osânda lor, prin credinŃa în sângele lui Hristos şi prin lacrimile amare ale unei pocăinŃe 
adevărate. Dar acela care, neascultând cuvântul de înştiinŃare, nepriveghind şi nerugându-se, cade în 
păcat şi nu mai iese din el, acela va fi osândit împreună cu păcatul în care s-a prins şi cu care de 
bunăvoie şi cu plăcere s-a unit contra lui Dumnezeu; despre acela a vorbit Iisus. 

Până când nu spui pe faŃă pe cel care săvârşeşte păcatul şi până când nici Dumnezeu nu-l descoperă, 
omul se poate îndrepta şi se poate mântui, întorcându-se cu pocăinŃă de la ceea ce face. Uşa 
Domnului este deschisă până la capăt. Dar vai, cât de puŃini sunt aceia care se mai pot întoarce când 
lăcomia a intrat mai dinainte în inima lor, când mincinoasa încredinŃare îi îmbărbătează în rătăcire şi 
când ura contra nevinovăŃiei îi împinge la cruzimi. 

O, Îndelung-răbdătorule, Doamne Iisuse, slavă veşnică bunătăŃii Tale! Cu o iubire păstrată până la 
capăt faŃă de toŃi ai Tăi, Tu nu Te-ai schimbat faŃă de nici unul, nici chiar faŃă de acela care s-a făcut 
vânzătorul Tău, căci nu l-ai înlăturat de la nici una din binefacerile Tale până când Te-ai despărŃit 
de el prin păcatul lui. 

O, Prea Bunule Doamne Iisuse, dăruieşte-ne şi nouă, Te rugăm, răbdare şi curăŃie în toate umbletele 
noastre, dar mai ales faŃă de cei care se dovedesc că ne sunt duşmani de moarte şi umblă să ne facă 
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cel mai mare rău! Căci numai atunci vom fi întru totul nevinovaŃi atât faŃă de cuvântul iubirii Tale, 
cât şi faŃă de datoria iubirii noastre. Amin. 

25. Doamne, cine este? 
Pe binefăcătorii tăi sau ai altora este bine să-i cauŃi întotdeauna, pentru ca să-i cunoşti şi să le poŃi 
arăta preŃuirea şi recunoştinŃa ta. Dar e bine să nu întrebi niciodată cine este acela care Ńi-a pus sau 
îŃi pune la cale răul, sau cine a fost acela care Ńi-a făcut răul. Chiar dacă ai împotriva cuiva toate 
dovezile că el este răufăcătorul tău, este mai bine ca aceste dovezi să le arunci pe foc, pentru ca să 
nu fii ispitit vreodată, într-o clipă de slăbiciune, să te răzbuni singur şi să-Ńi pierzi astfel nu numai 
răsplata răbdării tale, ci şi pacea cugetului. Cred că aşa au făcut totdeauna şi Domnul şi ai Lui. 

Domnul Iisus nu l-ar fi numit niciodată pe vânzătorul Său, dacă nu l-ar fi întrebat acela care era mai 
lângă inima Lui. Şi chiar şi atunci i-a spus în chipul cel mai dureros cu putinŃă şi nu pe om l-a 
osândit, ci nerecunoştinŃa omenească. 

De câte ori îl va fi privit Domnul pe Iuda în ochi, când vorbea ucenicilor Săi despre trădare, despre 
vânzare, cu faŃa plină de tristeŃe şi cu Duhul tulburat?! Şi cât va fi cercetat Domnul să vadă dacă nu 
cumva în ochii vânzătorului s-a ivit măcar o umbră de căinŃă pentru fapta lui! O umbră de căinŃă 
pentru gândul pe care-l purta în inimă, căutând doar prilejul să-l înfăptuiască; pentru arginŃii care îi 
avea chiar în buzunar pe care îi pipăia cu tăinuită lăcomie şi dragoste... 

Dar ochii vinovaŃi ori se ascund, ori se obrăznicesc, atunci când nu vor să se plece. La început, ochii 
lui Iuda se vor fi ferit de privirile duios-mustrătoare ale Domnului. Dar mai târziu, când gândul s-a 
făcut faptă, ochii lui Iuda s-au făcut acoperitoarea nelegiuirii lui: au devenit obraznici, înfruntând cu 
cerbicie şi cu neînduplecare îndrăzneaŃă orice privire a ochilor Domnului, arătând astfel că nu se 
lasă biruiŃi, ci sunt hotărâŃi să lupte cu îndârjire şi cutezanŃă vrăjmaşă contra Duhului lui Iisus. 

În ultimele zile pe care le petreceau împreună şi mai ales în ultimele clipe pe care le petreceau 
acum, în seara aceasta, cu toŃi ceilalŃi, cu ce dureri trebuie să se fi resemnat Domnul Iisus în această 
rupere definitivă de unul dintre cei iubiŃi, pe care El şi-l alesese să-I fie un prieten şi colaborator 
nedespărŃit pe vecie, iar nu un ucigaş! 

Dar când nici lacrimile, nici rugăciunea, nici arătarea celei mai răbdătoare iubiri nu mai pot mişca 
pe cineva, atunci nu-Ńi mai rămâne spre inima lui nici o punte. Atunci petrecerea împreună nu va 
mai fi decât o stare de gheaŃă, pe care şi unul şi altul nu doresc decât s-o termine cât mai repede. 

Ce bine ar fi fost pentru amândoi, şi pentru învăŃătorul vândut şi pentru ucenicul vânzător, să nu se 
fi cunoscut niciodată, căci atunci Iuda n-ar fi avut cum să facă păcatul acesta îngrozitor. 

O, marele nostru Dumnezeu şi preamilostiv, cine oare va putea slăvi îndeajuns bunătatea Ta 
răbdătoare faŃă de creatura mâinilor Tale, care îndrăzneşte să Te înfrunte pe Tine şi să se ia la luptă 
cu Tine, Făcătorul şi Binefăcătorul ei! Te rugăm, Doamne Iisuse, ai milă de fiecare ucenic al Tău şi 
nu-l lăsa niciodată să ajungă robul vreunui gând străin şi pătimaş, ca să nu ajungă astfel rupt de Tine 
şi să nu devină un vrăjmaş al Tău. Amin. 

26. Fiul Iui Simon Iscarioteanul 
Acela care era vânzătorul lui Hristos era Iuda, fiul lui Simon Iscarioteanul. 

Iată, din nou sfântul cuvânt al lui Dumnezeu ne vorbeşte astfel cutremurător despre partea pe care 
părinŃii o au în faptele copiiilor lor şi urmările acestor fapte, fie bune, fie rele. Fiindcă creşterea pe 
care le-au dat-o părinŃii în cei şapte ani de acasă şi pilda de viaŃă pe care copiii au văzut-o, mai ales 
în aceşti ani, la părinŃii lor, se întipăreşte adânc pe toată viaŃa lor, care atunci începe să se formeze 
pentru viitor.  

Simon Iscarioteanul poate era plecat de mult în veşnicie atunci când fiul său ajungea să arate prin 
faptele lui ce fel de creştere primise în casa părintească; dar şi acolo, în locuinŃa morŃilor, îl 
urmăreau faptele fiului său. ViaŃa ticăloasă pe care se pare că o trăise tot aşa şi tatăl, se prelungea 
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acum în fiul ticălos. Iuda era fiul lui Simon Iscarioteanul şi la fapta fiului era pomenit şi numele 
tatălui, ca un părtaş cu aceeaşi răspundere la greutatea ei. Şi va fi pomenit aşa până în vecii vecilor. 

Rare şi binecuvântate sunt cazurile în care din nişte părinŃi stricaŃi să se dezvolte copii buni şi 
folositori societăŃii. De cele mai multe ori, din fiii unor astfel de părinŃi stricaŃi ies toŃi cei care, în 
timpul vieŃii lor, ajung stricaŃi şi ei, hoŃi, ucigaşi, trădători şi ceilalŃi blestemaŃi, făcători ai tuturor 
relelor, care otrăvesc viaŃa semenilor lor pe pământ şi batjocoresc numele sfânt al Domnului şi voia 
cea sfânta a lui Dumnezeu. 

Dragă frate şi soră, care sunteŃi părinŃii cuiva sau vreŃi să fiŃi părinŃii unor copii care vor rămâne în 
lume după voi, aveŃi multă grijă şi luaŃi bine seama cum vă creşteŃi copiii şi mai ales ce pildă le daŃi 
prin viaŃa pe care copiii voştri o văd la voi. AveŃi grijă acum, fiindcă peste puŃină vreme copilul 
vostru vă va scăpa din mâini şi după aceea în zadar veŃi plânge! Dacă mama este o femeie uşuratică, 
destrăbălată, certăreaŃă sau beŃivă, cum va creşte fiica ei lângă ea? Dacă tatăl este un fumător, un 
jucător de cărŃi, un seducător şi hoŃ, ce va ieşi din fiul său, care creşte umblând după el prin 
cârciumi? Când vor fi mari, astfel de copii se vor căsători şi ce se va alege din sufletul care va 
ajunge să fie soŃ sau soŃie unui astfel de fiu beŃiv sau fiică desfrânată?! Ce se va alege de fiii care se 
vor naşte după aceea dintr-o astfel de familie?! Ce se va alege mai departe de tot neamul de urmaşi 
ieşiŃi din ei?! 

Ni se înfioară inima când vedem şi acum, chiar printre cei din jurul nostru, ce viaŃă vor mai duce 
multe suflete curate care au ajuns în cursa unor astfel de însoŃiri nefericite cu fii crescuŃi din 
nelegiuiri părinteşti. 

Dragi părinŃi, luptaŃi cu toate piedicile şi stăruiŃi să vă creşteŃi copiii în frica lui Dumnezeu, în 
credinŃă şi în dragoste! Să nu le daŃi decât pildă bună, că şi pe pământ şi sub el vă vor urmări faptele 
copiilor voştri, ori ca o binecuvântare ori ca un blestem. 

Iar dacă fiul vostru ticălos sau fiica voastră desfrânată chinuie pe soŃia sa, sau soŃia sa chinuie pe 
soŃul său, nu apăraŃi pe cel vinovat în contra celui nevinovat, căci vă uniŃi cu păcatul şi veŃi primi o 
osândă şi mai mare! 

Atotputernice Doamne, Răscumpărătorul cel drept şi Judecătorul cel înfricoşat, Te rugăm trezeşte 
prin Duhul Tău în toŃi părinŃii, conştiinŃa răspunderii pentru toŃi urmaşii lor! Nu-i lăsa, Doamne, să 
fie nepăsători şi nesocotiŃi, ca nu cumva dând o creştere stricată şi o pildă rea de viaŃă copiilor lor, 
să crească nişte criminali, nişte destrăbălate şi nişte nesăbuiŃi, care le vor otrăvi întâi şi pe urmă 
viaŃa lor, iar apoi şi pe a tuturor celor cu care convieŃuiesc, inclusiv a societăŃii. 

Ci fă, Doamne, ca măcar din teama aceasta toŃi părinŃii să se întoarcă la Tine, pentru ca să poată da 
fiilor lor şi îndrumarea şi pilda cea bună, căci dacă şi după aceasta fiii neascultători vor ajunge răi, 
cel puŃin se va vedea că nu părinŃii sunt vinovaŃi, ci numai copiii care n-au urmat pilda părinŃilor. 
Amin. 

27. Ce vrei să faci, fă repede! 
Domnul Iisus i-a răspuns lui Ioan, care întrebase în şoaptă: "Doamne, care este acela care Te va 
vinde?": "Acela căruia îi voi întinde bucăŃica de pâine şi i-o voi da"... Îndată ce i-a fost dată 
bucăŃica, satana a intrat în Iuda, iar Iisus i-a mai zis apoi lui Iuda doar atât: "Ce vrei să faci, fă 
repede!". Fiindcă atunci când vezi că nu mai poŃi împiedica o faptă, nu mai doreşti nimic decât să 
treacă mai repede. Orice amânare este o chinuitoare otravă a întregii fiinŃe care aşteaptă. De multe 
ori amânarea e mai grea decât însăşi durerea pe care o pregăteşte. 

În Iuda, gândul trădării stăruia de mult. ÎnştiinŃările cutremurătoare şi mişcătoare ale Domnului nu-i 
zdrobiseră inima. În loc să se oprească din drumul primejdios pe care apucase, mergea cu şi mai 
mare îndrăzneală pe el. 

Iată grozăvia: pe urma gândului satanic intră şi satana însuşi în inima care i-a fost deschisă. Gândul 
ascuns, păcatul ascuns este solul care îi pregăteşte intrarea şi stăpânirea inimii. Pe urmă omul nu 
mai e decât un posedat total, un asociat nelegiuit, o unealtă blestemată în mâna duhului care de la 



25 

început a fost ucigaş (Ioan 8, 44 ). De la început, de când nu fusese încă decât un gând, o umbră, o 
impresie doar, acest gând era ucigaş, fiindcă tot ce lucra, Ńintea să ajungă în final la ucidere. 

Iată unde duce un gând rău pe care l-ai primit în inimă! Te poate duce la iad un gând de desfrânare, 
de furt, de vânzare, de răzbunare, pe care şi tu, şi tu se poate că l-aŃi primit în inima voastră şi-l mai 
purtaŃi încă, aşteptând doar prilejul de a-l îndeplini. AştepŃi poate să plece soŃul de acasă? Sau să 
vină noaptea, când trecătorii se vor rări, sau să-Ńi vină la îndemână o clipă prielnică, pe care satana 
Ńi-o va pregăti, după ce mai întâi te-a orbit şi Ńi-a întunecat mintea, ca să nu-Ńi dai seama ce faci? 
Apoi cu mare uşurinŃă te va arunca în prăpastie dintr-o dată şi se pune întrebarea: cum vei mai ieşi?! 

Când Dumnezeu îŃi pune în inimă un gând bun, ai grijă şi împlineşte-l cât mai repede, până nu vine 
satana să-l ia din inima ta, dacă tot amâni împlinirea lui (Luca 8, 12). Dar când în inimă Ńi-a fost pus 
un gând care este îndoielnic, nu te grăbi să-l asculŃi, căci de firul acestui gând este legată sabia cu 
care satana te poate ucide pe tine şi pe mulŃi alŃii. 

Suflete care auzi aceste înştiinŃări, opreşte-te o clipă aici, lângă Hristos şi ascultă-L cum te întreabă: 
Ce vrei să faci? Ce gând ai în inima ta? Ce gând Ńi-ai pus în inimă să înfăptuieşti? Ce îndemn stăruie 
acum în inima ta? łi-a venit gândul să o rupi cu satana şi să-l alungi cu totul din inima ta şi din 
viaŃa ta? Hotărăşte-te odată pentru Domnul şi intră cu totul îndată în oastea Lui cea sfântă şi 
ascultătoare! Fă repede, cât mai repede acest lucru, chiar acum! Ascultă-L pe Domnul Iisus, vino şi 
rămâi apoi cu El până la moarte! Vei fi fericit pe veci. Sau nu cumva Ńi-a pus şi Ńie satana în inimă 
vreun gând rău şi Ńi-l împinge mereu în faŃă ca să-l împlineşti? 

O, dragul meu, nu-l asculta, căci tot ce îŃi promite este minciună şi te va nenoroci şi pe tine pe veci 
de veci! 

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul şi Mântuitorul meu cel Bun, te rog din tot sufletul meu, 
alungă din inima mea orice gând rău şi vinovat pe care satana l-a pus ca să mă tragă cu el în 
pierzarea veşnică! CurăŃeşte inima mea de tot felul de gânduri rele şi pune Tu, Doamne Iisuse, în 
toată fiinŃa mea numai gândul Tău: gândul smerit al ascultării de voia Tatălui, gândul curat al 
umblării în sfinŃenie, gândul iubitor al alipirii de Tine şi de fraŃii mei, gândul curajos al răbdării şi 
pătimirii pentru credinŃă şi cinste, gândul evlavios al unei purtări totdeauna plăcute înaintea Ta şi a 
oamenilor, gândul sfânt de a rămâne statornic şi hotărât în aceste binecuvântate gânduri, stăruind 
mereu pentru ca ele să ajungă în viaŃa mea o împlinire bună şi sfântă, zi de zi, până la capătul 
drumului. Amin. 

28. Dar nimeni ... n-a înŃeles! 
O, cât de multe din cuvintele Domnului Iisus rămân mereu neînŃelese de ai Săi! Iată, din cei ce 
şedeau acum la masă împreună cu Hristos, nimeni nu înŃelegea pentru ce zisese Domnul aceste 
vorbe. Pentru că toată durerea pe care o cuprindeau cuvintele Domnului, ei încă n-o puteau atunci 
cuprinde cu mintea lor. Când, mai târziu, ei înşişi vor avea sa bea paharul pe care-l gusta acum 
Domnul lor şi vor avea şi ei să fie botezaŃi cu acest botez, atunci vor înŃelege, după cum şi noi am 
înŃeles cu puternice zguduiri doar la astfel de împliniri ceea ce mai înainte nu putusem înŃelege. 

O, ce dureros a fost atunci pentru Domnul că nimeni dintre cei ce stăteau la masă împreună cu El 
nu-i înŃelegea cuvintele şi starea Lui! Chiar şi cei mai apropiaŃi ai Lui îi erau în privinŃa aceasta atât 
de străini şi de îndepărtaŃi, tocmai când Domnul avea nevoia cea mai arzătoare de înŃelegerea lor. 

O, ce dureros este atunci când lucrarea Domnului trece prin locuri pline de primejdii, prin stări pline 
de răspundere, printre vrăjmaşi plini de vicleşuguri şi chiar cei care stau la masă, chiar cei mai din 
frunte, chiar cei mai cu răspundere pentru toate acestea adesea nu înŃeleg nimic! 

De multe ori, mulŃi dintre ei, în loc să vadă limpede primejdia care ameninŃă cauza Domnului şi să 
caute, cât le stă în puterea lor, să împiedice răul care ar putea veni peste lucrarea Evangheliei din 
pricina acelora care, cu gânduri vinovate în inimile lor, subminează lucrarea Domnului, tocmai ei nu 
înŃeleg nimic. Nu înŃeleg că, dacă totdeauna lucrarea Domnului a avut nevoie de unitate înăuntrul ei 
şi de orientare chibzuită în afară, în vremurile cele mai grele are nevoie de o şi mai mare unitate şi 
solidaritate. Ei nu înŃeleg că dacă totdeauna Biserica lui Hristos a avut nevoie de bărbaŃi plini de 



26 

chibzuinŃă şi înŃelepciune, în vremurile de primejdii şi stâmtorări această nevoie este şi mai mare. În 
astfel de împrejurări, fiecare mădular al lucrării Domnului răspunde nu numai pentru sine, ci şi 
pentru toŃi ceilalŃi. Fiecare faptă a oricăruia dintre ei se răsfrânge asupra tuturor; fiecare 
nechibzuinŃă a cuiva aduce pagubă, batjocură, prigonire şi necaz pentru toată lucrarea lui 
Dumnezeu. Atunci, mai ales aceia care stau la masă sunt mai vinovaŃi şi ei au cea mai mare 
răspundere. 

Mai presus de toate micile neînŃelegeri dintre noi trebuie pusă unitatea şi orientarea comunităŃii Lui 
Hristos. O minte chibzuită trebuie să aleagă atunci, cu simŃul celei mai mari răspunderi, tot ceea ce 
poate fi motiv biblic pentru un pas care se face şi tot ceea ce nu trebuie să se facă. O înŃelepciune 
prevăzătoare trebuie să îndrume atunci cumpătat orice cuvânt şi orice faptă a fiecăruia şi a tuturor, 
să găsească cele mai potrivite mijloace pentru ca lucrarea Domnului să poată trece prin primejdie cu 
cât mai puŃine pierderi şi să poată ieşi din strâmtorare cât mai curând. 

O, Doamne Iisuse, Mântuitorul şi Dumnezeul nostru slavă łie, singura noastră nădejde şi unicul 
nostru ajutor! Totdeauna lucrarea Ta a avut nevoie de unitate şi înŃelepciune, dar niciodată ca atunci 
când din mijlocul ei se ridică vânzători, iar din afară călăi. 

Te rugăm, Doamne Iisuse, fii atunci cu cea mai mare grijă asupra Bisericii Tale şi asupra scumpei 
Tale obşti! Luminează-i pe cei care stau la masa Ta, pentru a-şi da bine seama de starea în care se 
găsesc ei şi Biserica Ta, pentru că şi cel mai mic păcat le poate aduce cel mai mare rău. 

Fă-i atunci să-şi strângă şi mai mult rândurile şi să-şi deschidă şi mai bine ochii, să-şi străjuiască cu 
şi mai multă grijă gura şi paşii, fiindcă nechibzuinŃa unora poate aduce răul tuturor. Ci trezeşte-le 
atunci tuturor alor Tăi simŃământul unităŃii şi cumpătul dreptei umblări, pentru ca să poată trece prin 
toate primejdiile cât mai repede şi cât mai nevătămaŃi cu toŃii! Amin. 

29. Unii credeau că Iisus îi zisese ... 
CurăŃia de inimă a celui nevinovat nu-l lasă să poată crede, de cele mai multe ori, ce poate fi în stare 
să facă cel nelegiuit. Pentru cei buni, anumite fapte par cu neputinŃă de săvârşit şi de aceea, fiindcă 
ei nu ar fi în stare să le facă nici dacă ar fi puşi în faŃa morŃii, nu pot crede că le poate face nimeni. 
Chiar când aud din cea mai de crezut gură, tot îşi mai închipuie că nu poate fi adevărat. De aceea, 
vânzătorul poate face mai mult rău decât s-ar crede, mincinosul înşeală pe mai mulŃi decât gândeşte 
şi pierzătorul face mult mai mare spărtură decât îşi închipuie. 

Domnul Iisus a spus: "Diavolul de la început a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, 
pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos 
şi tatăl minciunii. Dar pe Mine, fiindcă spun adevărul, nu mă credeŃi (Ioan 8, 14-45)! 

Şi aceste triste cuvinte ale Domnului se împlinesc mereu şi azi. Domnul spune aşa, iar omul ori 
crede alta, ori nu crede nimic. Pe omul care înştiinŃează şi sfătuieşte, care îndeamnă spre păzirea de 
mincinoşi, spre depărtarea de amăgitor, spre păzirea de vânzător, bietele suflete nu-l cred. Nu-l cred 
că ceea ce le spune este chiar aşa, ci cred că exagerează ori nu cred nimic. Nu cred că vânzătorul îi 
caută numai pentru a culege de la ei foloase personale, ci cred că vine pe la ei tot din dragoste. Nu 
cred că umblă doar pentru a-l pârî pe Domnul şi a-i da pe cei nevinovaŃi în mâinile rele, ci cred că 
Iuda umblă să facă ceva cumpărături pentru praznic, sau vine să dea ceva săracilor... 

Fiindcă vânzătorul ştie că foarte uşor îi înşeală pe cei cinstiŃi dacă întrebuinŃează câteva cuvinte 
frumoase, câteva lacrimi, câteva nevinovate înfăŃişări. În felul acesta nu lasă nici o bănuială în 
sufletele celor cinstiŃi. 

Scumpe suflete credincioase Domnului, nu vă lăsaŃi aşa uşor înşelate de uneltele lui satana! Nu vă 
lăsaŃi amăgite de cuvintele lui meşteşugit alcătuite! Ele seamănă acelor cuvinte ce vi le spunea 
cândva, când nu ajunsese încă unde este acum. Dar acum, inima lui este alta. Nu vă lăsaŃi 
înduplecaŃi nici de lacrimile asemănătoare celor de odinioară, căci acum ele sunt false, fiindcă el nu 
mai foloseşte acum nici cuvintele, nici lacrimile decât spre a putea face printre voi, cu mai multă 
uşurinŃă şi mai acoperit, slujba satanică de Iudă şi vânzător. Să nu vă înşelaŃi nici crezând că în el a 
mai rămas ceva din evlavia de altădată, căci gândul de la satana este ca infecŃia pătrunsă în sânge: 
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curând ucide tot ce este sănătos în trup şi face din omul cel mai sănătos un nefericit purtător de 
microbi aducător de moarte şi de blestem, peste tot pe unde este primit şi ospătat! 

Preaiubite suflete nevinovate, ascultaŃi din timp înştiinŃarea şi feriŃi-vă de acela despre care vi se 
spune de repetate ori să vă feriŃi! Nu vă închipuiŃi că vi se spune ceva prea de tot nici să nu credeŃi 
altceva, când cel care vă spune este vrednic de crezare şi nu v-a înşelat niciodată. Nu vă îndoiŃi ca să 
nu vă uniŃi cu vânzătorul la osânda lui (2 Ioan 11)!  

Preabunule Doamne Iisuse, îndelung-răbdător şi plin de adevăr, tot ceea ce ne-ai spus Tu 
întotdeauna a fost întocmai aşa cum ne-ai spus. Te rugăm să ne ierŃi că de atâtea ori nu am preŃuit 
cum se cuvine înştiinŃările Tale şi astfel nu am ştiut să ne ferim la timp de iscoadele celui rău, 
strecurate printre noi. Ci am ajuns şi noi şi alŃii păgubiŃi şi îndureraŃi, de atâtea ori şi atât de mult. 
Trezeşte-ne, Doamne Iisuse, mintea sănătoasă prin înştiinŃări la timp, ori de câte ori satana va avea 
lângă noi la masă, un vânzător. Nu ne lăsa să cădem în mrejele lui, spre a nu ne pierde nici pe noi şi 
nici lucrarea Ta. 

Te rugăm, Doamne Iisuse, înlătură pe cel rău dintre ai Tăi! Apără pe cei nevinovaŃi şi nepricepuŃi, 
ca să nu facă păcatul de a-l ocroti pe el! Apără pe cel bun de cel care umblă să-i facă cel mai mare 
rău şi zădărniceşte totdeauna lucrarea vânzătorului! Amin. 

30. ... Era noapte! 
Iuda, după ce a luat bucăŃica, a ieşit afară în grabă. Era noapte... E noapte totdeauna când gândul 
diavolesc biruieşte în vreun fel un suflet de ucenic credincios. Este o întunecare a minŃii totdeauna 
când păcatul pune stăpânire pe o inimă, iar diavolul reuşeşte să o smulgă din părtăşia frăŃească, 
făcând-o o unealtă de vânzare. E noapte totdeauna când frăŃietatea se dezbină, când ucenicii se 
despart, când legământul dintâi este călcat, când mânia şi ura împing omul la răzbunare. 

Ce grozavă e o astfel de noapte şi ce mult prăpăd poate face ea când răzbate acolo unde lumina n-ar 
trebui să dispară niciodată! 

Ce minunată e dragostea şi bucuria în Biserica creştină! Ce minunată a fost, până când a venit anul 
dezbinărilor confesionale! De atunci luptele dintre fraŃi cât prăpăd au făcut, câte vânzări, câte 
schingiuiri şi câŃi morŃi! Ce noapte s-a lăsat din clipa aceea peste toată plăcuta părtăşie creştină şi ce 
sfâşiere, care nu se mai reface! 

Ce minunată era părtăşia frăŃietăŃii Oastei Domnului până în decembrie 1934! Şi ce noapte s-a 
abătut atunci, dintr-o dată, prin uneltirea vrăjmaşului, zdrobind atâtea suflete, descoperind atâŃia 
vânzători, chinuind atâŃia nevinovaŃi, zădărnicind atâtea mântuiri şi întunecând atâtea nădejdi! 

Ce minunată e convieŃuirea unei familii când este armonie între soŃi, grijă pentru copii, dragoste şi 
înŃelegere între ei! Şi dintr-o dată, în inima unuia dintre soŃi pătrunde o săgeata străină! Mintea se 
întunecă, inima se aprinde veninos, viaŃa se otrăveşte, sufletele se zdrobesc. Şi dragostea dintâi nu 
se mai poate reface niciodată, sau niciodată aşa cum a fost. 

Ce minunată este viaŃa unui suflet cu Hristos! Ascultarea lui faŃă de fraŃi este smerită şi sinceră. 
Dragostea lui pentru ai săi şi pentru toŃi semenii este prietenoasă şi înŃelegătoare. BlândeŃea e 
domoală şi caldă. Vorba cuviincioasă şi dulce, faŃa luminoasă şi plină de bunătate. Inima lui este 
deschisă şi apropiată; totul este luminos! Dar deodată un păcat ascuns, un duh străin, o învăŃătură 
duşmănoasă vine în suflet prin altă uşă, în locul acesta sfânt şi stingând toată lumina dulce, aduce 
dintr-odată o noapte fioroasă peste tot. 

Şi vai, când noaptea se prăvăleşte deodată în plină zi, totdeauna are loc o răstignire şi o moarte 
nevinovată: uneori moare credinŃa, alteori nădejdea, alteori dragostea. Mai grozav este atunci când 
mor toate deodată. 

FraŃii mei şi surorile mele, privegheaŃi cu toată stăruinŃa, căci vrăjmaşul pândeşte libertatea voastră, 
unitatea voastră, fericirea şi dragostea voastră în Hristos şi în lumina Lui. LuptaŃi ca să vă salvaŃi 
aceste daruri şi comori scumpe, fără de care nici viaŃa, nici comunitatea voastră nu mai pot avea nici 
o bucurie, nici un rod! 
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lubiŃi-vă unii pe alŃii cu căldură şi din toată inima! Iar dacă vrăjmaşul a strecurat între voi un duh 
străin, căutaŃi şi iar căutaŃi, până vă veŃi găsi iarăşi lumina! Numai unu la sută dacă există undeva o 
speranŃă, faceŃi totul ca să crească, până va ajunge o punte pe care să treceŃi unii la alŃii şi să vă 
îmbrăŃişaŃi iarăşi în dragostea cea dintâi. Căci groaznic este acolo unde se lasă noaptea pentru 
totdeauna! 

Marele nostru Dumnezeu şi Mântuitor, Doamne Iisuse Hristoase, cu inima strânsă de durere ne 
gândim la noaptea aceea care începe cu o dezbinare şi se sfârşeşte cu o zdrobire Şi cu aceeaşi inimă 
strânsă ne gândim la atâtea nopŃi care au început aşa de uşor şi au sfârşit atât de dureros pentru ai 
Tăi. 

Trezeşte-ne, Iisuse Doamne, neîncetat, ca să ne rugăm din nou şi din nou, să priveghem atenŃi şi 
iarăşi atenŃi, pentru ca vrăjmaşul să nu ne înşele inima cu false încredinŃări! Să nu căutăm motive a 
ne rupe de fraŃi, a ne dezbina de ai noştri, a ne face vânzătorii comunităŃii noastre, pentru ca nu 
cumva puterea întunericului să ne orbească de tot şi să nu mai fim în stare să găsim decât drumul 
pândei şi al spânzurătorii, aşa cum a făcut Iuda! Şi nu ne duce, Doamne, pe noi în ispită, ci ne 
izbăveşte de cel rău! Căci a Ta este împărăŃia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi a Sfântului 
Duh. Amin. 

31. După ce a ieşit Iuda 
După ce pleacă un vânzător, rămâne în locul lui o oroare; după ce pleacă un vrăjmaş, rămâne o 
primejdie; după ce pleacă un frate, rămâne o durere. După ce pleacă un soŃ, rămâne un gol amar, nu 
numai în casă, ci mai ales în suflet. După ce pleacă un răzbunător, rămâne totdeauna o ameninŃare. 

Iuda a plecat singur, dar s-a întors cu o gloată, căci ura reuşeşte să-i strângă pe oameni mult mai 
grabnic decât dragostea, dar reuşeşte să-i păstreze mult mai puŃin. 

După ce a ieşit Iuda, Iisus a zis: "Acum Fiul Omului a fost proslăvit şi Dumnezeu a fost proslăvit în 
El!". Nu poŃi ajunge la înviere decât prin Cruce! Nu poŃi ajunge la slava veşnică decât prin pătimiri, 
aşa cum nu poŃi ajunge în cer decât prin pământ. 

Celui care ştia că toate acestea sunt strâns lipite una de alta, i se părea totul foarte normal. Ştia că 
toate sunt condiŃionate una de cealaltă şi că ambele feŃe aparŃin aceleiaşi porŃi, că apropierea de una 
înseamnă apropierea şi de cealaltă, că intrarea prin partea de dincoace înseamnă ieşirea pe partea de 
dincolo, fiindcă partea de dincoace apare doar o clipă, dar cea de dincolo este veşnică. Intrarea 
Crucii este o clipă, ajungerea la Înviere este eternă. Pătimirile durează mărginit, în timp ce slava de 
după ele este nemărginită. Pământul nu înseamnă nimic, dar cerul înseamnă totul. 

Hristos acceptase jertfa înainte de a o da, iar jertfa acceptată este ca şi adusă. Jertfa adusă înseamnă 
proslăvirea, căci Dumnezeu cheamă lucrurile care nu sunt, ca şi cum ar fi (Rom. 4, 17; 1 Cor. 1, 26-
29), pentru că ele vor şi fi. Şi de aceea, când începeau să se desfăşoare pătimirile, ele erau ca şi 
sfârşite pentru Domnul, iar El, care avea ochii pironiŃi spre răsplătire, putea să Se bucure de mai 
înainte, căci Tatăl fusese proslăvit prin El. 

După plecarea lui Iuda, a rămas în adevăr un gol, dar un gol din care se luase o piatră mare şi rece. 
După aceea inimile ucenicilor, uşurate într-un anumit fel, au putut urmări cele mai avântate şi 
înălŃătoare lumini dumnezeieşti, pe care adevărul le descoperea în faŃa sufletelor lor, înălŃându-le tot 
mai sus, spre înŃelegerile veşnice. 

Căci câtă vreme porŃi un ghimpe, oricum te-ai feri, simŃi mereu prezenŃa lui neplăcută. Adevărata 
uşurare o simŃi numai după ce ai scăpat de el. 

Dar ce uşurare cerească este aceasta! 

Prea Bunule, Doamne Iisuse, fii binecuvântat, că Tu ne-ai dăruit totdeauna împărtăşirea adevărului 
şi dragostei Tale! Căci după ce a plecat duhul cel împotrivitor dintre noi, Tu ne-ai descoperit cele 
mai luminoase adevăruri şi cele mai avântate biruinŃe. Te rugăm, curăŃeşte neîncetat inima noastră 
de orice gând împotrivitor faŃă de Tine, Doamne şi alungă afară din sufletul nostru orice duh străin 
care ne tulbură, pentru ca după aceea să ne poŃi descoperi tot ceea ce ne poate înălŃa viaŃa noastră şi 
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umbletul nostru în căile Tale. CurăŃeşte lucrarea Ta, Doamne Iisuse, îndepărtând din mijlocul 
ucenicilor Tăi pe toŃi aceia care nu vor să se curăŃească de păcatele lor şi nici nu vor să renunŃe la 
cei ce caută să Te piardă pe Tine! Căci numai după aceea bucuria poate fi deplină, părtăşia curată şi 
rodul luminos. Amin! 

32. Dacă Dumnezeu a fost proslăvit în El 
Dumnezeu a fost proslăvit în cel mai înalt chip numai în Hristos. Nimeni pe pământ nu a mai putut 
realiza o trăire desăvârşită a voii Tatălui, aşa cum a trăit-o Hristos. Prin nimeni altcineva n-a mai 
putut fi proslăvit pe pământ Dumnezeu Tatăl atât de strălucit, ca prin viaŃa şi lucrarea pământească a 
lui Iisus Hristos Dumnezeu-Fiul! Prin El s-a proslăvit înŃelepciunea Lui, care din veşnicie alcătuise 
planul Învierii şi al mântuirii. Prin Hristos s-a proslăvit puterea lui Dumnezeu, dând viaŃă şi mişcare 
(Fapt. Ap. 17, 28). Prin El s-a proslăvit dragostea lui Dumnezeu, căci S-a făcut pe Sine Însuşi PreŃul 
Răscumpărării lumii (Ioan 3, 16; Petru 1, 18, 21; Ioan 2, 2). Prin El s-a proslăvit dreptatea lui 
Dumnezeu, arătându-Şi El neprihănirea Lui, în aşa fel încât rămânând neprihănit, să socotească 
totuşi neprihănit pe cel ce crede (Rom. 3, 26). 

Prin Hristos a fost proslăvit Tatăl în cel mai desăvârşit fel, pentru că El s-a smerit pe Sine Însuşi, 
măcar că avea chipul lui Dumnezeu, oglindirea slavei Lui, întipărirea fiinŃei Lui. S-a dezbrăcat pe 
Sine Însuşi şi a luat chip de rob, făcân-du-se asemenea oamenilor. S-a smerit şi S-a făcut ascultător 
până la moarte, şi încă moartea cea mai amară, pe cruce, numai pentru a împlini în chipul cel mai 
desăvârşit voia veşnica şi înŃeleaptă a Tatălui (Filip. 2, 6-8). 

O, în ce strălucit şi unic fel a fost proslăvit Dumnezeu în Hristos! De aceea şi Dumnezeu L-a înălŃat 
nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume, ca în Numele lui Iisus să se 
plece orice genunchi, al celor din ceruri, de pe pământ şi de sub pământ şi orice limbă să 
mărturisească, spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul (Filip 2, 9-11). 

Frate, om al lui Dumnezeu, fiule şi fiică ai lui Dumnezeu, să ştiŃi că şi pe voi vă va proslăvii odată, 
dacă şi voi îl veŃi proslăvi cu adevărat pe El. 

După cum Hristos a biruit prin smerenie şi ascultare şi a fost proslăvit prin putere şi stăpânire, 
şezând cu Tatăl pe scaunul Lui de domnie, tot aşa, dacă şi tu, prin smerenie şi ascultare de cuvântul 
lui Hristos, vei birui pe ispititor, vei proslăvi pe Hristos şi vei ajunge pe scaunul Lui de domnie. 

Paşii gândului Ńi se opresc uimiŃi în pragul slavei răsplătirii. Ochii nu Ńi se pot ridica să privească 
strălucirea plină de măreŃie a acestor lucruri; iar inima, copleşită de această greutate veşnică de 
slavă, strigă: din El, prin El şi pentru El sunt toate lucrurile! A Lui să fie slava în veci (Psalm 122, 
2; Rom. 11, 36)! A Ta, Iisuse Doamne, Care ne iubeşti şi Care ne-ai spălat de păcatele noastre cu 
sângele Tău, Care ai făcut din noi o împărăŃie şi preoŃi pentru Dumnezeu Tatăl, a Ta să fie slava şi 
puterea în vecii vecilor! 

Slavă veşnică łie, prin Care a fost proslăvit în chip atât de măreŃ Tatăl nostru Care este în ceruri şi 
Care ne-a născut Prin Tine şi prin Sfântul Duh la o viaŃă veşnică, făcându-ne părtaşi la veşnica Sa 
cinste şi desfătare. Slavă łie, care prin ascultarea şi smerenia Ta ai înălŃat pe mulŃi! Din tot sufletul 
suntem în veci recunoscători! Amin. 

33. Mai sunt puŃin cu voi 
Zilele fericite trec cel mai repede pe pământ, prilejurile binecuvântate sunt cele mai rare şi oamenii 
cei mai buni rămân cel mai puŃin cu noi. 

O, dacă am şti dinainte aceste lucruri, pe care le ştim în urmă, cum am răscumpăra atunci cu grijă 
zilele fericite! Cum am folosi ocaziile binecuvântate şi cum am şti să preŃuim pe oamenii buni cât 
mai sunt cu noi! 

Oricât de lungă i-ar fi viaŃa pe pământ, omul bun rămâne tot puŃin lângă noi. De omul bun şi cu voia 
bună nu te saturi niciodată! De Dumnezeu şi de bunătate este atâta nevoie printre oameni, că oricât 
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ar prisosi, tot va fi mereu lipsă! Dar când ai de la Dumnezeu harul de a avea lângă tine un învăŃător 
preŃios, un binefăcător atât de rar, un părinte atât de scump, un prieten şi un soŃ atât de dulce şi de 
neînlocuit, nu te despărŃi nici o clipă de el, Ńine-i minte orice cuvânt, urmează-i orice sfat, 
preŃuieşte-i orice îndrumare, învaŃă-i orice pildă! Că de nimic nu vei avea nevoie mâine ca de 
acestea, când el nu va mai fi cu tine şi când tu nu vei mai avea nici pe cine să mai întrebi, nici cui 
să-i mai spui ceea ce îi spuneai numai lui. Abia atunci vei vedea pe cine ai avut lângă tine! 

Dragă tinere şi tânără care mai aveŃi încă un tată şi o mamă lângă voi, pe măsură ce trec zilele, 
aceste capete cărunte, aceste inimi care v-au iubit şi vă vor iubi până la moarte vor pleca de pe 
pământ. De aceea, cât mai sunt lângă voi, să-i preŃuiŃi şi să-i iubiŃi cu toată puterea voastră, căci nici 
iubirea de soŃ, nici cea de frate, nici cea de fiu nu va putea fi niciodată atât de frumoasă şi adevărată 
ca iubirea părintească! SoŃ sau soŃie poŃi să ai pe oricine, fraŃi poŃi să ai mai mulŃi, fii şi fiice poŃi 
avea tot aşa, dar mamă adevărată nu mai poŃi avea în vecii vecilor, decât numai una! Şi nici tată 
adevărat nu mai poŃi avea un altul, decât unul. Dragă soŃ şi soŃie, aŃi trăit atâŃia ani împreună, 
Dumnezeu v-a unit şi v-a ajutat să treceŃi prin atâtea încercări până astăzi; aŃi crescut copii, aŃi 
ridicat case, aŃi suportat necazuri; anii vi se apropie acum de sfârşit şi numai Dumnezeu ştie cât veŃi 
mai fi împreună! Atunci, de ce nu vă puteŃi iubi mai mult, ierta mai mult, preŃui mai mult?! 

Dragă suflete reîntors la Hristos, de atâtea ori te-a chemat pe tine Hristos şi atâŃia ani a fost El 
mereu lângă tine! Anii au trecut, atâŃia dintre cei care au auzit şi au ascultat cuvântul sfânt alături de 
tine s-au întors la Hristos sau la mormânt, dar tu încă stai între Hristos şi mormântul tău. La Hristos 
ai putea să vii, dar nu vrei. La mormânt n-ai vrea să mergi, dar nu vei putea să nu te duci. Hristos 
mai este încă lângă tine, dar cine ştie cât timp? Tot nu vrei să preŃuieşti acest har? Ce vei face când 
se va duce de la tine? Nu-L lăsa să plece, vino! 

Scumpul şi dulcele nostru Mântuitor, ÎŃi mulŃumesc din tot sufletul că nu ai plecat nici de lângă 
mine până nu m-am hotărât să Te primesc şi eu şi să Te cuprind în inima mea pe veci! De acum sunt 
fericit că nu ne vom mai despărŃi niciodată. ÎŃi mulŃumesc că mi-ai dăruit harul ca să cunosc părinŃi 
atât de plini de iubire, fraŃi şi surori atât de scumpi şi de apropiaŃi! Mă rog din tot sufletul pentru toŃi 
acei de lângă mine, precum şi pentru cei de pe tot pământul care încă nu Te-au aflat pe Tine. Ajută-
i, Te rog, ca să Te afle şi ei cât mai sunt pe pământ! Amin. 

34. O poruncă nouă ... să vă iubiŃi! 
Porunca "Să vă iubiŃi unii pe alŃii!" este mereu nouă. Oricât de mult s-a repetat de atunci, de când a 
ieşit prima dată din inima şi de pe buzele Domnului, porunca de a ne iubi unii pe alŃii, este nevoie să 
ni se spună mereu şi tot mereu. Să ni se spună, pentru că de fiecare dată este nevoie de ea ca de o 
noutate şi noutatea este ceva pe care avem nevoie să o primim zilnic. Astfel, oricât de vechi este 
numele unui ziar, el în fiecare zi apare din nou şi este din nou citit. Oricare cititor de ziare va dori 
să-l aibă zilnic, fiindcă acelaşi ziar este mereu nou şi cine s-a obişnuit cu el, nu mai poate fără a-l 
avea zilnic. Cu pâinea este tot aşa. 

O, dacă am simŃi într-adevăr şi noi în acelaşi fel trebuinŃa dragostei dintre noi! Dacă am dori să 
avem iubirea aşa cum avem pâinea zilnică: mereu proaspătă, mereu nouă, mereu caldă. 

Pâinea şi ziarul, aceste două lucruri zilnice necesare aproape fiecare dintre noi le caută zilnic. Iar 
pentru a fi siguri că le vom avea, ne abonăm la ele, ca să nu suferim lipsa lor.  

Cu iubirea ar trebui să facem la fel.  

Iubirea faŃă de Dumnezeul nostru ar trebui să ne-o împrospătăm zilnic. Tot ceea ce am făcut ieri 
pentru Domnul ar trebui să uităm. Din dragoste pentru Iisus, astăzi trebuie să facem altceva, din 
nou. 

Rugăciunea noastră ar trebui să cuprindă zilnic ceva nou, ceva reînnoit, ceva proaspăt, pentru ca să 
aibă neîncetat viaŃă şi frumuseŃe şi bucurie mereu nouă. Iubirea faŃă de fraŃi ar trebui să ne-o 
reînnoim zilnic, căutându-i mereu cu o nouă plăcere şi preŃuire. 
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Drag suflet cititor sau ascultător al acestor simple dar adevărate lucruri, să învăŃăm aceasta şi noi 
(cel puŃin noi amândoi)! Lucrurile cele mai simple sunt cele mai necesare vieŃii pe pământ: aerul, 
apa, lumina, pâinea. De dragoste este însă cel puŃin tot atâta nevoie pe lume cât este de pâine, de 
aer, de apă, de soare. De iubire avem nevoie fiecare din noi, nu numai s-o primim zilnic - nouă, 
proaspătă şi curată - de la toŃi, dar avem şi mai multă nevoie să o dăm noi tuturor, aşa cum a făcut şi 
Hristos. 

Fie-Ńi mereu proaspătă iubirea de rugăciune, pe care o dai lui Dumnezeu! 

Fie-Ńi mereu proaspătă iubirea pentru fraŃi, pentru soŃ sau soŃie, pentru părinŃii tăi! 

O, ce fericiŃi am fi dacă am face aşa ! 

Doamne Iisuse Hristoase, Izvorul mereu nou al pâinii cu care ne hrănim şi trupul şi sufletul nostru, 
Izvorul vieŃii şi al puterii, Izvorul căldurii şi iubirii, Te rugăm să reverşi zilnic în sufletele noastre, 
din belşug, noutatea iubirii proaspete şi calde! 

Te rugăm, Doamne Iisuse, fă-ne Tu în stare să nu putem fără iubire! De pâine sau de apă proaspătă 
să ne putem lipsi, dar de iubire să nu avem lipsă, mai ales atunci când o dăruim celor din jurul 
nostru. Umple-ne fiinŃa întreagă cu iubire pentru Tine şi fraŃi! Amin. 

35. Prin aceasta vor cunoaşte! 
Nu este alt semn mai adevărat care să arate că noi suntem cu adevărat ai lui Hristos ca iubirea vie, 
împrospătată şi îmbogăŃită zilnic. Pâinea nu strigă, nu se laudă, nu se preface! Ea se dăruieşte cu 
totul tuturor, întâi prin mireasma ei, apoi prin gustul ei. Cel flămând nu are nevoie de o fotografie a 
pâinii, nici de o frumoasă descriere a pâinii, ci are nevoie chiar de pâine. Cât de amărât am plecat 
odată de la o prăvălie care avea deasupra o firmă mare pe care scria „Pâine"! Pe toŃi pereŃii erau 
zugrăvite tot felul de forme de pâine, dar înăuntru era gol. Nu avea nici un fel de pâine. Eram 
flămând, aveam nevoie neapărat de pâine, dar cel care trebuia să mi-o dea nu avea decât firma şi 
tablourile zugrăvite ale pâinii, iar foamea mă chinuia. 

FraŃii mei, oare noi putem înŃelege că cei din jurul nostru nu au nevoie nici de firma noastră 
frumoasă, nici de chipurile sau laudele noastre, ci au nevoie de Pâinea noastră, adică de Hristos. 
ToŃi cei care ne înconjoară au nevoie de Iisus cum au nevoie de pâinea cea zilnică spre fiinŃă. Putem 
noi înŃelege acum cât de mare este datoria noastră faŃă de Pâine şi faŃă de flămând, ca să-i putem 
apropia? FaŃă de Hristos, pe Care trebuie să-L ducem lumii şi faŃă de o lume pe care trebuie s-o 
aducem la Hristos? De răspunderea veşnică pe care o avem pentru datoria aceasta nu ne poate 
despovăra veşnic nimeni, ci numai împlinirea ei cu adevărat. Cel flămând cunoaşte că cineva are 
pâine numai prin faptul că i-o dă, iar el se satură. Noi nu vom aduce niciodată cinste lui Hristos, nici 
nu ne vom împlini datoria faŃă de Dumnezeu şi faŃă de semenii noştri doar prin vorbe, fără fapte. 

Oricât de lăudate ar fi credinŃa noastră, învăŃătura noastră, calităŃile noastre, dacă oamenii nu văd în 
faptele noastre, în umblarea şi trăirea noastră, miezul gustos şi mireasma plăcută a unei vieŃi în 
Hristos, în zadar este totul! Mai bine nu ne-am făli cu nimic, nu am vorbi, nu am predica, dacă în 
viaŃa noastră lipseşte Hristos, dacă în loc de pâine avem piatră şi în loc de peşte avem şerpi (Mat. 7, 
9-10)! 

Dragul meu, ceea ce îŃi spun Ńie îmi spun şi mie şi tuturor: flămânzii s-au scârbit de vorbe! Ei vor 
pâine! Lumea s-a săturat de predici, ea are nevoie de Hristos! De ce nu înŃelegem noi înşine ceea ce 
ne luptăm să-i facem pe alŃii să înŃeleagă?! 

Părintele Iosif ne-a spus că Oastea Domnului este aflarea şi vestirea lui Iisus Cel Răstignit. Ce 
înseamnă asta? Înseamnă a ne umple mai întâi pe noi înşine de Hristos şi de virtuŃile Lui, în toată 
inima şi trăirea noastră cu fapta şi apoi a-i face şi pe alŃii să ajungă tot aşa. Nu vorbe, ci fapte se cer! 
Altfel şi aceste cuvinte pot fi numai o firmă frumoasă, iar practic, dincolo de vorbe să nu avem 
nimic. Prin ce va cunoaşte atunci lumea că noi suntem ai lui Hristos? 

Prea Bunule Iisuse, Pâinea lumii, Te rugăm ajută-ne să înŃelegem deplin cuvântul şi porunca Ta! 
Ajută-ne să nu ne închipuim că numai credinŃa ne este de ajuns, că numai forma din afară este de 
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ajuns! Ci fă-ne să înŃelegem că numai dacă iubim pe alŃii cum ne-ai iubit Tu pe noi, dacă îi iertăm 
aşa cum ne-ai iertat Tu pe noi, dacă îi căutăm şi îi ajutăm pe semenii noştri cum ne-ai ajutat şi Tu pe 
noi, numai atunci vom fi cu adevărat ucenicii Tăi. Şi aceasta să o facem zilnic, cu o iubire mereu 
proaspătă şi neuscată, cum faci Tu pentru noi. Amin. 

36. Dar mai târziu vei veni! 
- Doamne, i-a zis Petru, unde Te duci? 

Iisus i-a răspuns: 

- Tu nu poŃi veni acum după Mine unde Mă duc Eu, dar mai târziu vei veni! 

Cine a venit o dată la Hristos, cine s-a alipit de El cu toată inima sa, cine şi-a legat soarta şi viaŃa lui 
de soarta şi viaŃa Lui Hristos pe pământ, acela nu are altă dorinŃă şi altă teamă decât să nu-L mai 
piardă pe Domnul niciodată. Pentru un astfel de suflet Hristos este totul. Hristos este casa lui, 
familia lui, Hristos este lumina lui, este pâinea lui, este sănătatea şi viaŃa lui. Fără Hristos el nu are 
ce face cu toate acestea. Nimic din toate acestea nu-l pot înlocui pe Iisus în inima şi viaŃa lui, dar 
Iisus le poate înlocui pe toate. 

Alipit de Hristos, cu o cerească putere şi iubire, Sfântul Apostol Petru mai mult presimŃea decât 
înŃelegea ceea ce se petrecea în acea seară, în care se sfârşeau atât de multe şi începeau altele şi mai 
multe. Căci dragostea adevărată presimte totdeauna mult mai mult decât este în stare să priceapă. 
Presimte mai ales apropierea primejdiei şi nu se teme de nimic altceva decât de o eventuală 
despărŃire de acela care este de neînlocuit. În inima Sfântului Apostol nu era atunci nici un 
simŃământ mai puternic decât grija de a nu-L pierde pe Hristos, căci tot timpul a trăit şi a suferit, a 
plâns şi a umblat plin de grijă alături de învăŃătorul său Hristos. Numai o singura dată i s-a întunecat 
această Lumină, o singură ispită l-a putut abate de la Ea pentru o clipă zdrobitoare pentru inima sa, 
şi anume vorba sa, dar nu şi duhul său, ca să se împlinească ceea ce fusese spus. Dar câte lacrimi 
amare şi fierbinŃi nu s-au vărsat peste clipa aceasta îngrozitoare, acoperind-o şi arzând-o pentru 
totdeauna (Mat. 27, 75)! 

Unde sunt astăzi ucenicii binecuvântaŃi care să strige: "Eu îmi voi da viaŃa pentru Tine (Ioan 13, 
37)"? Sau să zică: "Cine mă va despărŃi de dragostea lui Hristos: necazul sau strâmtorarea, 
prigonirea sau foamea, lipsa de îmbrăcăminte, primejdia, sabia? Nimic nu va putea fi în stare să mă 
despartă de dragostea lui Dumnezeu, de Iisus Hristos, Domnul nostru!" (Rom. 8, 35-39). Unde sunt 
ucenicii care să poată spune: "Iată, noi am lăsat toate şi am urmat łie!" (Marcu 10, 28)? 

Azi vedem cu atâta amărăciune că mulŃi - chiar dintre cei care au avut marele har de a fi puşi în 
fruntea lucrării Domnului - în loc să fie mai hotărâŃi şi mai fericiŃi de a-şi sacrifica în viitor cu mai 
multă bucurie viaŃa lor, regretă şi puŃinul sacrificiu pe care l-au făcut în trecut în slujba lucrării 
Domnului. Nu necazul, nu strâmtorarea, nici foamea, nici prigonirea sau primejdia ori sabia i-au 
despărŃit pe aceştia de dragostea lui Hristos, ci belşugul, comoditatea, frica, soŃia şi altele i-au 
despărŃit de Domnul. 

Dacă nu ar fi încredinŃarea că Hristos va ridica pe alŃii mai vrednici, ca să le ia locul, am fi ispitiŃi 
uneori să ne amărâm peste măsură de mult. Dar ştiind că Hristos însuşi este garanŃia biruinŃei 
noastre, biruim orice ispită şi îndoială strigând: Iisus este şi va fi Biruitorul! 

Slavă veşnică łie, mare Biruitor Iisus Hristos, că în cele mai grele zile nu ne-ai lăsat singuri 
niciodată şi ne-ai înştiinŃat despre tot ce ni se va întâmpla, fiindcă Tu ai avut încredere în noi şi ne-
ai făcut părtaşi la tot adevărul Tău (F.A. 20, 27; Ioan 15, 15). Dar de fiecare dată ne-ai spus: "Eu 
sunt cu voi, nu vă temeŃi!" (Mat. 28, 20). 

Ştiind dragostea cu care Te iubim, ne-ai făcut dulcea făgăduinŃă că vom fi nedespărŃiŃi de Tine şi Tu 
vei fi pe veci nedespărŃit de noi, chiar dacă slujba pe care trebuie s-o facem pentru Tine va cere 
uneori să fim gata de jertfe şi de renunŃări, pentru o vreme. 

Tot ceea ce nu putem acum, vom putea sigur mâine, tot ce nu avem acum, vom avea sigur mai 
târziu. Ajută-ne, Hristoase, să credem în Tine şi să fim neclintiŃi! Amin. 
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37. De ce nu pot acum? 
- Doamne, i-a zis Petru, de ce nu pot veni după Tine acum? Eu îmi voi da viaŃa pentru Tine! 

E uimitor cum câteodată noi înşine ne profeŃim viitorul! Este ca şi cum dorinŃa pe care o exprimăm 
la un moment dat, sau legământul pe care-l facem, sau temerea pe care o mărturisim ar avea darul să 
schimbe dintr-o dată cursul vieŃii noastre într-un anumit loc şi să facă să se împlinească aievea ceea 
ce am spus în clipa când am grăit. 

În clipa acestei solemne declaraŃii, Sfântul Apostol Petru era într-adevăr hotărât să-şi dea viaŃa 
pentru Domnul, spre a rămâne şi în moarte nedespărŃit de Hristos, aşa cum fusese în viaŃă. 

- De ce nu pot acum? întreabă el. Socotelile mele sunt făcute, inima mea este hotărâtă, căile mele 
sunt limpezite! Nu mai am nimic de aranjat cu lumea, cu familia, cu viaŃa, cu nimeni! Eu sunt gata 
acum! 

O, Dumnezeule slăvit, cât de mare e un astfel de suflet, care în clipa marii încercări nu mai are 
nimic de aranjat, nu mai are nimic care să-l reŃină, nu mai are nimic de târguit! Cât de mult l-o fi 
bucurat pe Domnul să vadă astfel de inimi! Cât de mult l-a iubit Domnul pe Sfântul Apostol Petru, 
tocmai pentru că avea un astfel de suflet! Chiar din prima clipă a întâlnirii cu Domnul, Petru fusese 
gata. Şi nimic nu mai schimba nici acum hotărârea şi legământul de atunci. 

CâŃi au mai fost sau mai sunt acum aşa? 

Iată, fraŃii mei, măsura cu care să ne măsurăm chiar în clipa asta şi noi. Eu, şi tu, şi el, şi ea şi toŃi! 
Am putea noi acum sau n-am putea niciodată? Dacă nu putem acum, de ce nu putem acum? Eu sunt 
gata! Sfântul Pavel spune: "Eu sunt gata nu numai să fiu legat, dar chiar să şi mor pentru numele 
Domnului Iisus (F.A. 21, 13) şi chiar dacă ar trebui să fiu torturat, ca o jertfă peste jertfa şi slujba 
credinŃei voastre, eu mă bucur!" (Filip 2, 17). Dacă nouă ne pare rău că nu am putea acum, ce ne-ar 
mai putea îndoi inima şi lega hotărârea ca să n-o putem face? Ce piedică este astăzi care mâine să 
nu fie? 

O, frate, cine nu-i gata acum, cine nu-i gata în momentul când este nevoie, acela nu va fi gata 
niciodată! Cine nu vine când este chemat, acela nu va veni niciodată. 

Hristos cere de la tine acum, nu mai târziu. El aşteaptă să vii astăzi, nu mâine; mâine vor fi chemaŃi 
alŃii. Fiecăruia Dumnezeu îi cere o singură dată. Atunci este vremea lui. Cine L-a respins şi nu L-a 
ascultat atunci, rar Îi va mai putea auzi vreodată glasul după aceea. Nu sunteŃi încă gata? Vă mai 
uitaŃi înapoi? Mai aveŃi morŃi de îngropat? Mai aveŃi un cuib dulce de care să vă pară rău? 
RămâneŃi! Nu veniŃi! Mâine şi aşa vi le va arde focul - şi s-ar putea cu voi cu tot! 

PriviŃi măcar de departe la cele scrise în Evanghelia de la Luca (13, 28)! Va fi plânsul şi scrâşnirea 
dinŃilor, când veŃi vedea pe Avraam, pe Isaac şi pe Iacob şi pe toŃi proorocii în împărăŃia lui 
Dumnezeu, iar pe voi scoşi afară. 

Doamne Iisuse, fii binecuvântat în vecii vecilor! Dacă este ceasul supremei hotărâri, iată şi eu sunt 
gata, strigând apelul alor Tăi şi auzind cum rând pe rând, de atunci şi până astăzi, atâŃia şi atâŃia au 
răspuns: "Prezent, gata!". Iată, Doamne Iisuse, strigă-mă şi cheamă-mă! Sunt gata chiar acum! 
Socotelile mele sunt făcute: nu mai doresc nimic şi nu mai regret nimic! N-am nici o părticică din 
inima mea legată de nimic pe pământ. Bagajul îmi este făcut. Am aşa de puŃin de luat cu mine! Tot 
ce am avut mai de preŃ mi-am trimis înainte, iar ce am avut mai greu am aruncat în urmă. Nu doresc 
decât să nu mă mai despart niciodată de Tine, Iisuse, dulcele meu Mântuitor şi marele meu 
Dumnezeu. Amin. 
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38. ÎŃi vei da viaŃa! 
O, Doamne Iisuse, stau ruşinat înaintea Ta şi nu mai pot scoate nici un cuvânt, decât de pocăinŃă şi 
de rugăciune! 

A fost şi în viaŃa mea o vreme când łi-am făcut lăudăroase şi uşuratice promisiuni. Poate că în 
adâncul inimii mele eram însufleŃit atunci de o sinceră dragoste pentru Tine, dar măsura cumpătată 
pe care trebuia să o am în tot ce am spus adesea m-a lipsit de multe cuvinte ce le-am grăit cu gura 
mea. 

Eram tânăr, Doamne Iisuse, iar jertfele, catacombele şi moartea pe care mă lăudam atunci că voi fi 
gata să le îndur pentru al Tău cuvânt mi se păreau numai nişte declaraŃii înflăcărate şi frumoase, 
care vor rămâne nişte subiecte de cântări şi de predici pe totdeauna. Dar când, mai târziu, a venit 
vremea să-mi ceri în parte dovada trăită a acelor legăminte şi adeverirea cu fapte a acelor 
pretenŃioase şi grăbite promisiuni de iubire şi ascultare pe care Ńi le făcusem, abia atunci mi-am dat 
seama ce angajament serios îmi luasem faŃă de Tine, Doamne Iisuse, şi ce preŃ se cerea ca să-mi 
respect legământul pe care îl făcusem. 

O Doamne Iisuse, astăzi îmi dau seama că şi eu mi-am profeŃit atunci o mare parte din viitorul meu, 
că în dragostea şi înŃelepciunea Ta ai îngăduit să mi se împlinească ceea ce doream şi ceea ce mi-am 
prezis în frumosul avânt tineresc. Dar când privesc înapoi, la toată slăbiciunea şi teama şi 
amărăciunea cu care am mers pe drumurile acelea, mă cuprinde un adânc simŃământ de ruşine şi nu 
îndrăznesc să vin înaintea Ta cu nimic, decât cu rugăciune de iertare şi cu lacrimi de pocăinŃă. 

Oricâte momente înălŃătoare am avut pe acest drum, oricât de mari biruinŃe şi binecuvântări am 
cules, oricât de curajos am străbătut uneori prin întunericul acestor încercări, totuşi nimic nu mi-a 
rămas mai puternic în minte ca simŃământul că n-am fost întotdeauna şi întru totul hotărât să-mi dau 
viaŃa pentru Tine. Că au fost uneori momente de slăbiciune în care m-am lăsat doborât de întristare 
şi n-am putut străbate cântând văile reci şi adânci ale umbrei morŃii (Ps. 23). 

Astăzi, Doamne Iisuse, inima mea este plină de sfială şi de teamă, stând înaintea Ta. Sunt în viaŃa 
mea nespus de multe stări în care aş fi gata să-mi dau viaŃa pentru Tine, fară nici un regret şi fără 
nici o dorinŃă pământească. Dar sunt şi clipe în care ceva mi se pare că mă înfioară încă şi mă 
reŃine... Acest fel de clipe aş dori să nu mai fie niciodată, Doamne Iisuse, în inima şi în viaŃa mea! 
Nici să nu mai fie niciodată măcar o umbră de îndoială cu privire la viitorul lucrării Tale, în care am 
cunoscut haruri atât de unice, suflete atât de îngereşti şi minuni atât de puternice. Ci chiar dacă au 
fost şi vor mai fi încă destul de mulŃi ucenici care Te-au părăsit şi chiar dacă unii din cei din frunte 
se tem să mai umble cu Tine, eu vreau să nu Te mai părăsesc niciodată. Vreau să Te rog să-mi 
umpli inima de încredere, fără nici o clipă de îndoială, că lucrarea oastei Tale este în mâna Ta şi că 
nici o putere de pe lumea aceasta nu o va putea nimici. Că oricât de mulŃi vor fi cei care pleacă, Tu 
Te vei îngriji ca cei ce vin să fie şi mai mulŃi. Că dacă cei ce rămân în urma noastră retraşi ne 
îndurerează nespus inima, aceia care vor veni voioşi ne vor bucura şi mai mult. Că dacă cei ce fug 
aruncă sabia şi scutul Tău, vor veni alŃii mai viteji, care le vor prelua şi vor munci mai biruitor. Că 
dacă sunt lucrări rămase nefăcute de cei ce se despart de Tine, Tu vei îngriji să vină alŃii, care le vor 
împlini mai fericit. 

Şi privind cu o veşnică încredere la toate acestea, neclătinat şi neînvins să-łi pot da viaŃa mea în 
orice clipă, fără laude şi fără îndoieli, spre slava numelui Tău, marele meu Dumnezeu şi Mântuitor 
Iisus Hristos, căci a Ta, Dumnezeul nostru, este împărăŃia şi puterea şi slava, a Tatălui şi a Fiului şi 
a Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin. 
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Rugăciunile Părintelui Constantin Sârbu 
 

Te rog fierbinte, o Dumnezeul meu, de a avea milă de cei care sunt căzuŃi în tristeŃe, de cei care 
trăiesc în nelinişte şi întuneric, în melancolie şi descurajare, de a avea milă de cei bolnavi, de cei 
care sunt străini pe un pământ străin, de cei cu sufletul plin de amărăciune şi apăsaŃi de sentimentul 
propriului păcat, de cei pe care îi roade remuşcarea, de cei care sunt neglijaŃi, neînŃeleşi şi respinşi 
de toŃi, de a avea milă de toŃi cei care rătăcesc şi săraci, de cei cufundaŃi în adâncul întunericului şi 
al crimei. 

O, Dumnezeule Bun şi Milostiv, această lume care trăieşte departe de Tine, îŃi mai poate fi cu 
adevărat dragă? Îl mai iubeşti Tu pe om? 

În adâncurile fiinŃei noastre, sufletul nostru se cutremură şi suntem în prada tristeŃii fără hotar, când 
privim pe oameni în faŃă cum se urăsc între ei, cum se sfâşie în războaie nedrepte, sângeroase şi 
crude, cum popoarele cele puternice şi bogate împilează pe cele mici şi fără apărare, cum casele 
celor săraci se prăbuşesc în iureşul bombelor iar bieŃii oameni, câŃi mai scapă cu viaŃă, înoată în 
mizerie, flămânzi, goi şi fără adăpost. 

O, Dumnezeul meu, o, Dumnezeul meu, fie-łi milă de robii Tăi, căci tot trecutul nostru nu este 
decât un lung şi sfâşietor geamăt de durere, iar toate lucrurile nesfârşit de triste. 

Este adevărat că toată suferinŃa noastră vine de acolo că Te-am părăsit pe Tine, Izvorul vieŃii şi am 
umblat în voia inimii noastre. Că am crezut în oameni mai mult decât în Tine şi am fost dezamăgiŃi, 
am crezut în prieteni şi am fost înşelaŃi şi trădaŃi, am crezut în plăceri şi ne-au minŃit. 

O, Dumnezeul meu, o, Dumnezeul meu, Părinte bun şi îndurător, ai milă de copiii Tăi care rătăcesc 
fără sprijin pe această vale a plângerii, în suspine şi în suferinŃe nemărginite, căci vrem să ne 
întoarcem la Tine. Primeşte-ne aşa cum suntem: murdari şi păcătoşi şi răi şi trişti. Ajută-ne, 
întăreşte-ne, mângâie-ne şi ne iartă! 

MăicuŃă Prea Curată, du rugăciunile noastre înaintea tronului Celui Prea înalt şi roagă-L pe 
Domnul, Împăratul Slavei, să-şi reverse harul şi puterea asupra robilor Săi, să asculte dorinŃele şi 
cererile noastre sfinte, iar pacea şi lumina Sa să stăpânească în lume, în casa şi în viaŃa noastră, 
acum şi în vecii vecilor. 

O, Iisuse, Dumnezeul dragostei nemărginite, o, Iisuse, viaŃa mea, aprinde în inima mea focul iubirii 
Tale! 

Dă-mi harul de a mă uita pe mine însumi şi de a putea să mă gândesc numai la Biserica Ta săracă şi 
la creştinii care sunt necăjiŃi şi trişti, acum când stau în genunchi înaintea Ta! 

Te rog, o, Doamne Iisuse, pentru toŃi cei dragi din familia mea, pentru cei ce mă iubesc şi pentru cei 
ce mă urăsc pe drept sau pe nedrept, pentru prietenii mei ca şi pentru vrăjmaşii mei, ca să reverşi 
peste noi toŃi harul iertării, al bunătăŃii şi al iubirii Tale. 

Te mai rog, de asemenea, pentru toŃi cei trişti şi fără mângâiere pe pământ, ca să umpli sufletul lor 
de bucurie, să îndrepŃi paşii lor spre cele bune, să-i păzeşti de boală, de tristeŃe şi de păcat şi fă, o , 
Doamne, ca tot ceea ce se întâmplă cu ei să-i aducă mai aproape de Tine. 

Fă, o, Doamne Iisuse, ca nimic rău să nu se aşeze între noi creştinii, ca să ne risipească încrederea 
unuia în altul, ci cu ajutorul Tău, o, Iisuse Bun, să ne iubim unii pe alŃii în duhul Bisericii Tale 
Apostolice, cât mai puternic, cât mai constant şi cât mai dezinteresat, în vecii vecilor! Amin. 

 

* * * 
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Doamne Dumnezeul meu, Cel care m-ai zidit şi care mă creşti cu păsările cerului Tău şi mă 
luminezi cu luceferii Tăi veşnici şi sorii Tăi strălucitori ca aerul veşniciilor; Doamne Dumnezeul 
meu, care m-ai ocrotit din pruncie şi mi-ai sădit duh fără început şi fără sfârşit şi în inimă mi-ai sădit 
credinŃa cea adevărată; Doamne Dumnezeul meu, care m-ai dăruit cu suflet nepieritor şi cu podoaba 
minŃii mi-ai dat chipul şi asemănarea făpturii Tale, ochi de văzut şi urechi de auzit şi glas ca să-łi 
cânt; Doamne, care nu m-ai părăsit nici o clipă în timpul popasului meu prin viaŃă; în toate 
încercările mele Tu mi-ai fost povăŃuitor şi ajutor neasemănat, sprijin şi scut, în toate momentele 
mele grele, nădejde şi adăpost, în toate năpastele mi-ai fost sprijin şi biruinŃă. 

Cu Tine în gând, Doamne, străbat mai uşor drumul osândei pământeşti şi nădăjduiesc spre cele 
înalte. 

Cu Tine în suflet biruiesc pe toŃi răii şi vrăjmaşii din calea mea. 

Cu Tine în inimă îmi alung durerea şi suferinŃa, împart, în numele Tău cel Sfânt - după puterile 
mele - pe care numai Tu poŃi să le faci uriaşe, împart - zic - blândeŃe şi duioşie, alin chinuri, aduc 
împăcare şi linişte şi bucurie. 

Luminează-mă, Doamne al meu, cu lumina Ta! Tu, care umpli marea de daruri şi cerurile de sori şi 
luceferi, umple şi sufletul meu cu învăŃătura Ta şi dreapta Ta povaŃă, în ceas de voie bună şi în ceas 
de suferinŃă şi tăcere. 

Doamne, trimite-łi gândurile cele bune şi de folos asupra inimilor noastre. 

Îmbărbătează-mă, Doamne, Tu, care eşti singura mea nădejde, singurul meu ajutor, singura mea 
mângâiere, în lupta cea de fiecare clipă şi mă ajută să mă desprind, încet-încet, de lutul greu al 
întristării, al durerii şi al deznădejdii. Că toate sunt vis, Doamne al meu, vis care se destramă în zorii 
veşniciei ce se arată. 

Nu căuta, Doamne Slăvite, la neştiinŃa mea, la nerăbdarea mea care mă tulbură. Luminează-mă şi 
Te îndură, Doamne, de sufletul meu! 

Ajută-mă, Doamne, să mă înalŃ şi să zbor sub soarele Tău minunat, în întâmpinarea lumii cu care 
tare aş dori să ajung tot una. 

Ajută-mă, Doamne, Tu care ai cunoscut singurătatea şi durerea şi trădarea şi umilinŃa şi chinurile şi 
suferinŃa. Ajută-mă să trec surâzând prin toate câte îmi sunt date, să sorb până la capăt paharul 
acesta menit pentru mine, înainte de înălŃarea sufletului meu spre lumina cea neînserată. Amin! 

 

Rugăciunea Părintelui Constantin Sârbu pentru ceasul morŃii 

Iisuse, Doamne Dumnezeule, Părinte al îndurărilor, mă înfăŃişez înaintea Ta cu inima înfrântă şi 
rănită de durere. łie ÎŃi încredinŃez ceasul din urmă al vieŃii mele şi cel care mă aşteaptă după dânsa. 

Când picioarele mele reci îmi vor da să înŃeleg că corabia acestei vieŃi e aproape de portul său, 
Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când ochii mei, întunecaŃi şi tulburaŃi din pricina morŃii ce ameninŃă, vor privi stăruitor spre Tine, 
Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când mâinile mele tremurătoare nu vor mai putea strânge crucea Ta şi, peste voia mea, Te voi lăsa 
să cazi pe patul durerii mele, Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când obrazul meu, galben ca ceara, va stârni frică şi compătimire în cei ce se vor afla în jurul meu 
şi când perii capului meu, scăldaŃi în sudorile morŃii, vor vesti că e aproape sfârşitul zilelor mele, 
Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când urechile mele vor fi aproape să se închidă pentru totdeauna la vorbele oamenilor şi se vor 
deschide ca să asculte vocea Ta care va rosti judecata ce nu se mai poate schimba şi de care va 
atârna soarta mea pentru toată veşnicia, Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când închipuirea mea va fi aŃâŃată de fantasmele înspăimântătoare şi cufundată în tristeŃea morŃii şi 
când duhul meu, tulburat fiind de vederea fărădelegilor mele şi de frica nedreptăŃii mele, se va lupta 
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cu îngerul întunericului, care va voi să-mi fure mângâierea, acoperindu-mi ochii ca să nu caut la 
îndurarea Ta şi astfel să mă arunce în sânul deznădejdii, Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când inima mea, înăbuşită de durerile bolii, abia va mai bate, când va fi surprinsă de fiorul morŃii şi 
zdrobită de sforŃările ce le-a făcut, luptându-se împotriva vrăjmaşilor mântuirii mele, Milostive 
Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când voi vărsa lacrimile din urmă, semnul umilinŃei mele, primeşte-le ca pe o jertfă curăŃitoare şi în 
clipa aceea înfricoşată, Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când rudeniile şi prietenii mei, pătrunşi de starea dureroasă în care am ajuns, se vor aduna în jurul 
meu şi Te vor chema în ajutor cu atâta dragoste pentru mine, Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când simŃurile mele nu vor mai înŃelege lumea, cea dispărută cu totul pentru mine, şi eu voi geme 
sub sarcina amărăciunilor agoniei mele, Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

Când sufletul meu va zice pentru totdeauna rămas-bun lumii acesteia şi va lăsa trupul meu rece ca 
gheaŃa şi fără viaŃă, Milostive Iisuse, fie-łi milă de mine! 

În urmă, când sufletul meu se va înfăŃişa înaintea Ta şi va vedea pentru prima oară strălucirea 
nespusă a MăreŃiei Tale, nu-l lepăda de la faŃa Ta, ci binevoieşte a mă primi în sânul dulce al 
îndurării Tale, ca să cânt şi eu în veci laudele Tale. Amin. 

 


