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I. Tănăsescu-Vlas, Adrian (trad.)
22.07:231
Numele  autorului  cărţii  Fiecare  zi,  un

dar  al  lui  Dumnezeu"  s-a  pierdut  în
anonimat. Se cunoaşte, în schimb, numele
uneia  dintre  cele  mai  asidue  şi  atente
cititoare  ale  ei:  Sfânta  împărăteasă
Alexandra, care a dobândit această carte cu
câţiva ani înaintea cumplitelor evenimente
ce s-au abătut asupra Imperiului Rus şi care
nu s-a mai despărţit de ea până la sfârşitul
vieţii. Dovada, jurnalul sfintei împărătese în
care  găsim  numeroase  însemnări
referitoare  la  Fiecare  zi,  un  dar  al  lui
Dumnezeu.



In noiembrie 1917, în timp ce se găsea în
surghiun  la  Tobolsk,  ţarina  îi  scrie  Annei
Vârubova: „îmi încep ziua cu cartea pe care
mi-ai  dăruit-o  acum şapte  ani.  Ţin  foarte
mult la ea, găsesc în ea multe cuvinte de
mângâiere." împărăteasa aderase din toată
inima la consideraţiile si reflecţiile

>     > »
autorului,  rămas  necunoscut,  asupra

vieţii,  asupra  credinţei  şi  căilor  care  duc
spre mântuire. Din acele tragice vremuri s-
au păstrat,  în chip miraculos, două caiete

masive  cu  coperte  albastre,  în  care
împărăteasa  consemna „la  rece",  până  în
cele  mai  mici  detalii,  viaţa  familiei
imperiale,  fară  comentarii  şi  reflecţii
personale. Aleksandra Feodorovna notează
sec:  „Am  mers  cu  toţii  în  grădină;  unii
săpau,  pregătind  pământui  pentru
zarzavaturi..."; „copiii dau ajutor la bucătă-
rie...";  „Au  venit  douăzeci  de  soldaţi  din
Regimentul 4 de gardă. M-am dus să le ofer
un brăduţ, câte ceva de-ale gurii şi câte o
Evanghelie  fiecăruia,  cu  semne  de  carte
lucrate  de  mine..."  însemnări  făcute  cu
calm, de un om care părea să-şi fi păstrat
liniştea  interioară  fără  încrâncenări,  fără
vaiete, fără lacrimi.

1 Titlul ediţiei princeps din 1908.



Intr-o  noapte,  în  subsolul  casei  lui
Ipatiev  aveau  să  răsune  focuri  de  armă.
împărăteasa  scrisese  chiar  în  acea  seară
fatală: „Tatiana a rămas cu mine citind din
Sfântul Pro-roc Amos şi din Prorocul Avdie."
Sfânta  Scriptură  devenise  pentru  această
femeie izvor de putere sufletească; se ştia
că suferea de o boală de inimă gravă, că o
copleşea grija pentru sănătatea fiului său,
că se gândea cu groază la soarta soţului,
familiei,  Rusiei, despre care spusese: „Mă
simt mama acestei ţări.

Este exclus ca Aleksandra Feodorovna să
nu  fi  simţit  iminenţa  tragicului
deznodământ. într-un alt caiet a însemnat
aceste cuvinte: „Credinţa ni se va întări în
vremuri  de suferinţă şi  încercări,  dacă ne
vom da seama că nu există nimic care să nu
aibă scop, că nimic nu este întâmplător sau
făcut  pentru  a  ne  vătăma,  că  totul  este
dinainte  gândit,  pentru a  ne ajuta  să  fim
mai  buni,  pentru a  ne trăi  viaţa  din  plin,
mai fericiţi."

Nu  a  fost  o  întâmplare  nici  că
Aleksandrei Feodorovna i  s-a oferit în dar
cartea  Fiecare zi, un dar al lui Dumnezeu.
Fără  îndoială,  purtarea  de  grijă
dumnezeiască  este  cea  care  a  făcut  ca



această carte să se afle printre cărţile cu
conţinut  duhovnicesc  pe  care  Familia
Imperială a reuşit să le ia în surghiun. Nu
ne îndoim că pentru orice creştin această
scriere  va  fi  un  reazim  şi  îndrumar
deopotrivă  de  bun,  la  bine  şi  la  rău,  ca
pentru sfânta muceniţă încoronată.

LUNA IANUARIE

1 ianuarie
Nu te asemăna smochinului neroditor

Cineva avea un smochin sădit în via sa şi
a venit să caute rod în el, însă n-a găsit. Şi
a zis către vier: „Iată, trei ani sunt de când
vin şi caut rod în smochinul acesta, şi  nu
găsesc. Taie-l, de ce să cuprindă pământul
în  deşert?"  Iar  el,  răspunzând,  a  zis:
„Doamne, lasă-l şi anul acesta. "

(Luca 13, 6-8)

Spusele acestea cuprind o aluzie la anii
dinainte. Nu era prima dată când stăpânul
viei  dădea  atenţie  smochinului,  şi  nu  era
prima dată când căuta roadă în el zadarnic.
Poate că nici eu, în anii de până acum, nu
m-am desăvârşit destul; poate nici eu nu m-
am priceput să mă folosesc de prilejurile de



a face binele, n-am îndreptăţit aşteptările
Stăpânului meu. Nu cumva se va întâmpla
la fel şi anul acesta? în anii de până acum
am  pierdut  mult  timp,  am  scăpat  multe
prilejuri,  am  răspuns  de  puţine  ori  la
chemările Domnului meu! Privind în urmă la
toţi aceşti ani, sunt nevoit să recunosc că
au  trecut  fără  nici  o  roadă!  Nu  cumva şi
anul  care  începe  va  fi  neroditor,  ca  cei
dinainte?

Să  nu  fie  aşa!  Cu  cât  îmi  rămâne  mai
puţin  timp  pentru  a  împlini  voia  lui
Dumnezeu, cu cât mă apropii mai mult de
sfârşit, cu atât sunt mai dator să îmi vin în
fire  şi  să  schimb o  mulţime  de  lucruri  în
viaţa mea! Revăzând în  gând tot  trecutul
meu,  nu  pot  să  nu-mi  aduc  aminte  de
nenumăratele binefaceri cu care Domnul m-
a  copleşit  —  şi  atunci,  cum  să  nu  trag
nădejde că şi anul acesta nu mă va lipsi de
dragostea

Sa,  de  milostivirea  Sa?  Orice  m-ar
aştepta în viitor, nu mă îndoiesc că Domnul
însuşi  îmi  va  îndrepta  fiecare  pas,  şi  de
aceea trec cu toată nădejdea pragul anului
care începe.

Doar  atât  mă întreb:  cum am petrecut
anul  care  a  trecut?  L-am  început  cu



făgăduinţe pline de râvnă, cu cele mai bune
intenţii, însă acestea s-au evaporat repede
şi  am  petrecut  anul  fără  folos,  n-am
dobândit  nimic  în  el,  nu  am  înaintat!  O,
Doamne!  Nu  lăsa  să  se  întâmple  acelaşi
lucru  şi  anul  acesta!  Ajută-mă  să-Ţi  aduc
roadă întru în răbdarea şi smerenia inimii
mele!

2 ianuarie
Fericit cel ce a răbdat până la sfârşit

Mergeţi  şi  spuneţi  lui  Ioan  cele  ce  aţi
văzut şi cele ce aţi auzit.

(Luca 7, 22)

Ioan Botezătorul, cel despre care Hristos
însuşi  a  spus  că  era  făclia  care  arde  şi
luminează  (Ioan 5,  35),  s-a chinuit  pentru
dreptate în temniţă. Prin sinceritatea sa şi
prin  mustrarea  curajoasă  a  păcatului,
martorul cel credincios al lui Dumnezeu 1-a
mâniat  pe  regele  cel  destrăbălat,  care,
după ce mai înainte îl ascultase cu plăcere,
1-a închis în temniţă. Da: atât timp cât Ioan
nu  se  atinsese  de  el,  Irod  era  gata  să-1
laude,  dar  îndată  ce  cuvântul  arzător,
biciuitor, al dreptăţii dumnezeieşti s-a atins



de el şi de viaţa lui păcătoasă, i-a devenit
duşman trimisului lui Dumnezeu.

Şi  astăzi  se  întâmplă  acelaşi  lucru:
oamenii laudă cuvântul lui Dumnezeu atât
timp  cât  nu  devine  martor  împotriva
păcatelor lor. De îndată ce sufletul se simte
mustrat, dar nu vrea să se pocăiască şi să
alunge de la  sine  păcatul,  el  va  respinge
Evanghelia care 1-a tulburat, şi, nevrând să
se supună, se răzvrăteşte.

Ioan s-a supus osândei nedrepte — fară
îndoială deoarece dincolo de samavolnicia
omului  a  văzut  voia  lui  Dumnezeu,  Care
îngăduise încercarea aceea. Totuşi, asupra
sufletului său s-a lăsat un nor de îndoieli, şi
ucenicii lui, mâhniţi, au venit să aducă asta
la cunoştinţa lui Iisus.

Iisus  are  nădejde  neclintită  în
Mergătorul Său înainte; El ştie că acel nor
vremelnic  o  să  se  risipească  şi  că  după
sfârşitul  însângerat  al  vieţii  lui  va  urma
slava  veşnică.  Ştia  că  Ioan  era  tare  cu
duhul  şi  că  atunci  era  cu  mult  mai
preocupat de împărăţia lui Dumnezeu decât
de  soarta  sa  personală,  şi  i-a  trimis  un
răspuns vrednic  de el:  Mergeţi  şi  spuneţi
lui Ioan cele ce aţi văzut şi cele ce aţi auzit:
orbii  văd,  şchiopii  umblă,  leproşii  se



curăţesc,  surzii  aud,  morţii  înviază  şi
săracilor  li  se  binevesteşte.  Iată  semnele
împărăţiei lui Dumnezeu, pe care ai venit să
o  vesteşti!  Iar  ţie,  mucenicule,  ce  cuvânt
să-ţi trimit?  Fericit este cel care nu se va
sminti întru Mine!

Domnul vedea că Ioan nu se va sminti,
că va răbda până la capăt,  şi  de aceea îl
fericeşte  -  iar  după  plecarea  ucenicilor
Mergătorului înainte continuă să vorbească
despre el, spunând că este „mai mult decât
un  proroc",  că  este  cel  despre  care  s-a
scris:  Iată,  Eu  îl  trimit  pe  îngerul  Meu
înaintea feţei Tale. Fericit cel care nu se va
sminti  nici  măcar  atunci  când  nu-şi  vede
propria  izbăvire;  fericit  cel  căruia  i-a  fost
dat să rabde, să sufere şi chiar să moară
pentru dreptate! Fericiţi sunt şi acei ucenici
smeriţi  pe  care  Domnul  îi  trimite  la  în-
temniţaţii şi pătimitorii Săi ca să-i sprijine
şi  să-i  mângâie  cu  cuvântul  dragostei  Lui
neschimbătoare!

3 ianuarie
Izvorul de mângâiere si bucurie

Să nu vă întristaţi ca ceilalţi, care nu au
nădejde.

(I Tesaloniceni 4, 13)



Cum ne mângâie cuvântul lui Dumnezeu?
Cum  ne  tămăduieşte  rănile  deschise?  De
bună  seamă  că  nu  aşa  cum  mân-gâiau
cuvintele omeneşti! El nu ne propune vreo
distracţie ca să ne distragă de la necazuri,
nu  ne  ascunde  rănile  prin  uitare.  Nu!
Mântuitorul nu ne porunceşte să ne uităm
suferinţa,  îngăduie  lacrimile  noastre  — El
însuşi  a  lăcrimat  la  mormântul  lui  Lazăr.
Totuşi,  El  nu  vrea  să  ne  mâhnim  ca  cei
„care  nu  au  nădejde".  Nădejdea  aceasta
este Mângâietorul, Care ne-a fost trimis de
Sus  pentru  a  ne  depărta  de  toate  cele
pământeşti  şi  a  ne îndrepta  privirea spre
Domnul:  acolo  este  comoara  noastră  şi
acolo  trebuie  să  căutăm  mângâiere  şi
bucurie.

Prietenii  noştri  care  au  plecat  într-o
lume mai  bună nu se vor  mai  întoarce la
noi, pe acest pământ nu le vom mai vedea
chipul drag, nu le vom mai auzi glasul iubit,
dar ştim că încheierea vieţii pământeşti nu
înseamnă  sfârşitul.  Moartea  e  doar  o
trecere la  plinătatea vieţii  desăvârşite:  în
aceasta  e  mângâierea  noastră,  toată
nădejdea  noastră.  Deşi  ei  nu  se  vor  mai
întoarce la noi, noi vom merge la ei atunci



când Domnul  ne va chema.  Calea noastră
este  mai  lungă,  osteneala  noastră  nu  s-a
încheiat,  rămâne  să  mai  ducem la  capăt,
pentru  Domnul,  unele  lucruri.  Sarcina
noastră trebuie îndeplinită aici, pe pământ.
Atunci  va  începe  şi  pentru  noi  veşnicul,
fericitul praznic din ceruri.

Aşadar,  să  ne  împăcăm  cu  această
sarcină,  s-o  ducem  conştiincios  până  la
capăt, oricâte lacrimi şi osteneli ne-ar cos-
ta. Cu stăruinţă să alergăm în lupta care ne
stă înainte  (Evrei 12, 1) şi să aşteptăm cu
răbdare clipa când Dumnezeu ne va chema
în  patria  veşnică.  Ce  fericire  va  fi  atunci
când „pururea cu Domnul vom fi" în lumina
iubirii Lui! Fraţilor care suferiţi acum! Oare
nu găsiţi mângâiere în această nădejde vie?
Nu cumva lacrimile ascund de voi această
luminoasă vedenie?

Mergeţi  să  căutaţi  la  El  mângâierea  şi
pacea!  Cunoscân-du-vă  slăbiciunea,  El  vă
va linişti  cu privirea Sa iubitoare.  Braţele
Lui sunt deschise şi vă aşteaptă: grăbiţi-vă
să vă ascunderi în ele de toate tulburările
şi de toate zbuciumurile voastre. Nădăjduiţi
în  Dumnezeiescul  Mângâietor,  Care  vă
cheamă la El şi Care este gata să reverse
asupra  voastră,  a  nevrednicilor  şi



neputincioşilor,  pacea  şi  bucuria,  al  căror
Izvor este chiar El însuşi.

Primiţi  cu  smerenie  şi  cu  dragoste
crucea  dată  vouă  de  Sus,  purtaţi-o  cu
răbdare. încă puţin şi va veni clipa cea fe-
ricită  când  Mântuitorul  vă  va  chema  la
odihnă acolo unde nu vor mai fi nici lacrimi,
nici durere şi nici suspin.

4 ianuarie
Harul mântuitor al încercărilor

Această  boală  nu  este  spre  moarte,  ci
pentru slava lui Dumnezeu, pentru ca prin
ea să Se slăvească Fiul lui Dumnezeu.

(Ioan 11,4)

Bolile,  necazurile,  suferinţele  se
întâlnesc la tot pasul. Nu există om care să
poată scăpa de ele — dar, deşi suferinţa es-
te în esenţă un lucru atât de obişnuit, ea e
în  acelaşi  timp şi  foarte enigmatică,  şi  în
mijlocul suferinţei apare tot mai des,
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tot  mai  firesc,  întrebarea:  „De  ce?"
Răspunsul  deplin  îl  vom  primi,  pesemne,
numai dincolo de mormânt, dar într-o anu-
mită măsură ne-a fost dat să cunoaştem şi
aici,  pe  pământ,  scopul  şi  menirea
încercărilor care ne-au fost trimise.

Ca să înţelegem scopul acesta trebuie să
ne  amintim  că  suferinţa  noastră  nu  ne
atinge doar pe noi, ci lucrarea ei se întinde
mult mai departe. Ceea ce spun îşi găseşte
confirmare în istoria bolii, morţii şi învierii
lui  Lazăr.  Minunea  pe  care  a  săvârşit-o
Mântuitorul în Betania a avut patru lucrări
şi  patru  însemnătăţi.  Ea  a  fost
trebuincioasă pentru însuşi Mântuitorul,  ca
prin ea să se slăvească Fiul lui Dumnezeu. A
fost  trebuitoare  şi  pentru  Apostoli:  Mă
bucur pentru voi că n-am fost acolo, ca să
credeţi  (Ioan 11,  15).  Mântuitorul  ştia cât
de puternic îi va impresiona minunea aceea
pe Apostoli, şi de aceea a zis: „Mă bucur".
Bineînţeles,  întâmplarea  aceea  se  atingea
cel  mai  îndeaproape de surorile  lui  Lazăr,
iar atunci când acestora le-a fost înapoiat
fratele cel iubit, pe care îl plânseseră ca pe
un mort,  s-au încredinţat de Dumnezeirea
lui  Iisus  Hristos.  Ele  au  cunoscut  pentru
prima dată ce poate fi Hristos pentru toţi

12 13I.UNA IANUARIE
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cei care cred în El cu adevărat, în fine, acel
necaz,  acea  minune  au  fost  de  trebuinţă
pentru  iudei.  Să  ne  amintim  cuvintele
Mântuitorului: Părinte, Iţi mulţumesc că M-
ai  ascultat.  Eu  ştiam  că  întotdeauna  Mă
asculţi,  dar  pentru  mulţimea  care  stă
împrejur  am zis,  ca  să  creadă că  Tu  M-ai
trimis  (Ioan 11, 41-42). Marea durere care
se  abătuse  asupra  surorilor  lui  Lazăr
trebuia,  astfel,  să  înrâurească  în  chip
binefăcător şi poporul care se adunase cu
acest prilej în Betania.

însemnătatea încercărilor trimise asupra
noastră ne apare aici într-o lumină cu totul
nouă, în care poate că nu suntem obişnuiţi
să  îmbrăcăm suferinţa.  Totuşi,  şi  în  zilele
noastre,  toate  încercările  şi  necazurile  au
acelaşi scop: mântuirea sufletului omenesc.
Fiecare încercare este pentru Domnul doar
un  mijloc  de  a  arăta  înaintea  oamenilor
atotputernicia  harului  Său  mântuitor.
Aşadar,  îmbărbătaţi-vă,  fraţilor,  în-tăriţi-vă
cu nădejdea, învăţaţi-vă să vă „lăudaţi întru
necazuri", fiindcă răbdarea să-şi aibă lucrul
ei  desăvârşit,  ca  să  fiţi  desăvârşiţi  şi
întregi, nelipsiţi fiind de nimic (Iacov 1,4).

5 ianuarie
O mare pildă de răbdare

12 13I.UNA IANUARIE
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Iar Domnul să îndrepteze inimile voastre
spre  dragostea  lui  Dumnezeu  şi  spre
răbdarea lui Hristos.

(II Tesaloniceni 3, 5)

Bineînţeles,  toţi  ar  trebui  să  înălţăm
către  Dumnezeu  o  asemenea  rugăciune,
fiindcă toţi ducem lipsă de răbdare. In Iisus
Hristos  răbdarea,  ca  de  altfel  toate
însuşirile  Lui,  era  la  treapta  desăvârşirii.
întru ale  Sale a  venit,  dar  ai  Săi  nu L-au
primit  (Ioan  1,  11).  Mântuitorul  nu  Şi-a
pierdut  niciodată  răbdarea,  n-a  încetat
niciodată  să  iubească,  să  dea  binecu-
vântare, să facă bine tuturor oamenilor şi
fiecăruia în parte, a fost gata întotdeauna
să reverse darurile iubirii Sale, deşi ştia şi
vedea că oamenii, în împietrirea inimii lor,
le respingeau.

El  Şi-a  deschis  braţele,  Şi-a  întins
mâinile  către popor,  iar  acesta L-a pironit
pe Cruce! Dar sfintele Sale mâini, pironite
pe cruce, purtau răscumpărare şi viaţă. Cât
de des nu L-au înţeles nici măcar ucenicii,
cât de des L-au întristat cu necredinţa lor,
cu  puţinătatea  lor  de  suflet,  cu  şovăielile
lor! Şi totuşi, El nu Şi-a ieşit niciodată din

12 13I.UNA IANUARIE
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fire:  n-a  încetat  să-i  înveţe,  dragostea Sa
faţă de ei n-a cunoscut ştirbire.

Câtă răbdare I-a trebuit ca să se afle zi
de  zi  în  mulţimea  aceea  suferindă,
nefericită, adeseori nestăpânită şi furioasă,
care nu-I dădea linişte, cerându-I vindecări
şi ajutorare! Şi totuşi, El Se dăruia acestei
mulţimi cu neschimbată blândeţe, punându-
Şi toate puterile în slujba omenirii căzute şi
suferinde — iar când s-a aflat faţă în faţă cu
vrăjmaşii  Săi,  ce  minunată  pildă  de
smerenie vedem în El! De când este lumea
asta,  în  nimeni  nu  s-a  arătat  atâta
smerenie! La vorbele crude, la ameninţări,
la  învinuirile  grosolane  El  răspundea  cu
dragoste, cu rugăciune pentru ucigaşii Săi.
Ca răspuns la răutatea omenească, El Şi-a
dat propria viaţă.

Rămânem uimiţi în faţa acestei răbdări şi
statornicii  a  Mântuitorului  în  timpul
anevoioasei  Sale  lucrări  pământeşti,  care
părea  atât  de  des  lipsită  de  rezultat.  El
însuşi  aproape  că  nu  vedea  urmarea
binefăcătoare  a  învăţăturii  Sale:  în  mulţi-
mea  ce  îl  urma  puţini  erau  cei  care  au
crezut.  Mântuitorul  era  Semănător:
secerişul avea să apară mai târziu!

Aşadar, în toate împrejurările vieţii Sale
pământeşti  Domnul  ne-a  dat  o  pildă  de
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răbdare  dumnezeiască.  Să  ne  rugăm deci
aşa: „Domnul să îndrepteze inimile noastre
spre iubirea lui Dumnezeu şi spre răbdarea
lui  Hristos!"  Să  învăţăm  să  îndurăm  cu
răbdare,  fară  descurajare,  nereuşitele;  să
învăţăm  să  aşteptăm  vremea  prielnică
pentru a lucra,  ca nu cumva,  pripindu-ne,
să aducem mai multă vătămare decât folos,
deoarece  rodul  necopt,  rupt  înainte  de
vreme, nu are gustul cuvenit.

6 ianuarie
Intăreşte-te în unirea cu Dumnezeu
Când sunt slab, atunci sunt tare.
(II Corinteni 12, 10)

încredinţaţi-vă lui Hristos cu totul! Daţi-I
deplină stăpânire asupra voastră: numai El
să împărătească în sufletul vostru. Chiar şi
atunci când vă osteniţi în numele lui Hris-
tos, faceţi-vă timp să vă trageţi răsuflarea,
să vă dezmeticiţi  şi  să aşteptaţi  în linişte
cercetarea Lui, pentru ca nu voi, ci El însuşi
să  lucreze  în  voi  şi  prin  voi.  Feriţi-vă  de
prea  multa  agitaţie  deşartă  în  ceea  ce
faceţi.  Cu  toţii  avem  nevoie  de  înnoire
zilnică, de împărtăşire zilnică cu Dumnezeu
şi  de  luminare  de  Sus.  Avem  nevoie  de
smerenie,  şi  trebuie  să  ne  amintim  că
puterea  Lui  „întru  neputinţă  se
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săvârşeşte".  Trebuie  să  ne  recunoaştem
neputinţa,  să ne facem ca nişte prunci  în
mâinile  lui  Dumnezeu,  ca  aceste  mâini  să
ne îndrume necontenit.

Amintiţi-vă:  Rămânând  lacov  singur,
Cineva S-a luptat cu el până la revărsatul
zorilor  (Facerea  32,  24).  Domnul  nu ni  Se
arată  în  vălmăşagul  mulţimilor,  nici  în
vârtejul  activităţii  clocotitoare  -  nu,  El  Se
pogoară şi  vine la noi când ne găseşte în
singurătate  şi  în  linişte.  Şi  voi  sunteţi
bolnavi  ori  singuri?  Şi  voi  vă  simţiţi
înstrăinaţi de cei apropiaţi, părăsiţi de toţi?
Sau  poate  aţi  pierdut  o  fiinţă  dragă,
apropiată,  care  v-a  fost  reazim  şi
mângâiere în viaţă?

Să ştiţi că nu sunteţi singuri! Hristos vă
va cerceta cu Duhul Său; îl  veţi  vedea cu
ochii credinţei, vă va umple de puterea Sa!
Dar  pentru  a  primi  de  la  El  darul  acesta
trebuie să vă pătrundeţi de smerenie, să vă
întoarceţi  şi  să  vă  faceţi  ca nişte  prunci:
numai  atunci  veţi  putea  primi  darurile
Duhului  Celui  Sfânt.  înainte  de  toate
trebuie  să  recunoaştem  propria  noastră
neputinţă şi puterea lui Dumnezeu, pe care
Ia-cov a văzut-o luptându-se cu El, văzându-
L faţă către faţă.
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Şi  i-a  vătămat  lui  Iacov  încheietura
coapsei pe când se lupta cu El (Facerea 32,
25).  Iacov  fusese  şi  până  atunci  un  om
credincios, dar după întâlnirea cu Domnul a
devenit  „Israel",  adică  „cel  biruitor".
Necontenitele  noastre  necredincioşii,
apostazii,  căderi  vin din aceea că sufletul
nostru nu s-a întâlnit încă cu Dumnezeu, că
n-am  primit  în  noi  Sfântul  Duh  al  lui
Dumnezeu.  Doar  prin  împărtăşirea  zilnică
cu  Dumnezeu,  primind  din  mâinile  Lui
puterea  vieţii  veşnice,  ne  putem  birui
neputinţele, aşa încât să nu slăbim, să nu
cădem  şi  să  nu  pierim  pe  calea  vieţii
pământeşti.

7 ianuarie
Bogăţia spre mântuire

Faceţi-vă prieteni cu bogăţia nedreaptă,
ca  atunci  când  veţi  părăsi  viaţa  să  vă
primească in corturile cele veşnice.

(Luca 16, 9)

Parabola iconomului nedrept îi  pune pe
mulţi în încurcătură. Ceea ce iscă cele mai
multe nedumeriri  este pricina pentru care
Mântuitorul pare a-1 da drept exemplu pe
acest ico-nom, pe care îl laudă, spunându-le
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ucenicilor Săi: Faceţi-vă prieteni cu bogăţia
nedreaptă. Dacă vom cerceta însă cu lua-re-
aminte  această  istorisire,  lucrurile  vor
deveni limpezi.

în  primul  rând,  Mântuitorul  nu-1  dă
drept exemplu pe acel  om, ci  ne prezintă
fapta lui  nedreaptă şi  necinstită ca pe un
avertisment  dat  celor  înclinaţi  să  cadă  în
acelaşi păcat. în continuare, El arată în ce
măsură  fiii  veacului  acestuia  sunt  mai
înţelepţi  în  neamul lor  decât fiii  Luminii  -
adică  ci,  sforţându-se  din  răsputeri  să  se
folosească  de  orice  prilej  pentru  a  se
îmbogăţi, economisesc, prevăzători, pentru
zile  negre  şi  procedează  mai  chibzuit  în
această privinţă decât fiii Luminii.

Deşi mulţi recunosc, teoretic, că timpul
nu înseamnă nimic faţă de veşnicie, totuşi
întreaga  lor  grijă  se  concentrează  asupra
bunurilor  vremelnice,  trecătoare.  Ei  nu
arată  în  năzuinţa  spre  bunurile  veşnice
râvna  pe  care  iconomul  nedrept  o  nutrea
pentru  atingerea  scopurilor  sale  lumeşti.
Iată ce a vrut să spună Domnul, fară a vrea
nicidecum să-1 îndreptăţească pe iconom.

Deseori  se  spune  că  Mântuitorul  1-a
lăudat pe iconomul viclean, dar dacă citim
cu  luare-aminte  versetul  8  vedem  că  cel
care  1-a  lăudat  pe  iconom  fiindcă  a
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procedat  cu  isteţime  a  fost  stăpânul  lui.
Rămâne cel de-al treilea punct, cuprins în
cuvintele  Mântuitorului:  Faceţi-vă  prieteni
cu  bogăţia  nedreaptă.  Ce  înţelege
Mântuitorul  prin  această  expresie?  El
numeşte bogăţie nedreaptă banii, care atât
de des, chiar de cele mai multe ori, slujesc
drept  sminteală  şi  mijloc  de  săvârşire  a
păcatului.

Cât  de  greu  vor  intra  bogaţii  în
împărăţia  lui  Dumnezeu!  (Marcu  10,  23).
Socotind  nedreaptă  orice  bogăţie  pămân-
tească, Mântuitorul arată singura cale prin
care  această  bogăţie  poate  să  slujească
spre mântuire: prin îngrijirea celor săraci şi
nevoiaşi trebuie să dobândim prieteni care
să  ne  întâmpine  cu  bucurie  în  viaţa  de
dincolo  de  mormânt  şi  să  ne  deschidă
porţile  veşnicelor  locaşuri.  în  această
parabolă,  Mântuitorul  ne  învaţă  să  privim
bogăţia  ca  pe  un  talant  care  ne-a  fost
încredinţat spre folosul aproapelui şi pentru
a

12 13I.UNA IANUARIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

cărui  întrebuinţare  vom  fi  traşi  la
socoteală  cu  asprime.  Aşadar,  în  această
lumină parabola ne devine limpede, şi nici
un cuvânt rostit de Mântuitorul nu trebuie
să  devină  pentru  noi  piatră  de  poticnire.
Orice  tulburare  poate  fi  înlăturată  prin
rugăciunea  ca  Domnul  să  ne  deschidă
mintea ca să înţelegem Scripturile (v. Luca
24, 45).

8 ianuarie
Nu dormi, suflete al meu!

întristat  este  sufletul  Meu  până  la
moarte.  Rămâneţi  aici  şi  privegheaţi
împreună cu Mine.

(Matei 26, 38)

Aceasta  este  o  poruncă  sau,  mai
degrabă, o rugăminte a Mântuitorului către
ucenici,  dar  sărmanii  ucenici,  doborâţi  de
oboseală,  n-au  îndeplinit-o.  Duhul  este
osârdui-tor,  dar  trupul  este  neputincios
(Matei  26,  41):  până şi  în  Apostoli  trupul
omenesc  a  înăbuşit  trezia  duhovnicească.

1



Această  chemare  a  Mântuitorului  nu  este
oare îndreptată, într-o anumită măsură, şi
către  noi?  Rămâneţi  aici  şi  privegheaţi
împreună cu Mine. El nu ne părăseşte; chiar
dacă nu-L vedem, El rămâne totdeauna cu
noi.  Cu  acest  gând,  viaţa  noastră
pământească  se  preschimbă  într-un  lucru
solemn şi sacru.

„Rămâneţi aici, zice Domnul, şi aşteptaţi
chemarea  Mea."  Aşteptaţi,  chiar  dacă
uneori  sunteţi  împresuraţi  de  întristare  şi
suferinţă,  cu  privirea  aţintită  întotdeauna
spre  zorii  care  vor  veni  şi  cu  neclintita
încredinţare că  Domnul  va  apărea în  chip
văzut  înaintea  noastră  şi  vom auzi  glasul
Lui,  care  ne  va  spune:  „Ridicaţi-vă  şi  să
mergem!" — dar de
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.istă dată nu la Golgota, nu la cruce, ci la
înviere, la patria cerească şi la bucuria cea
veşnică!

Privegheaţi  împreună  cu  Mine.  în
durerea  noastră  nu  suntem  niciodată
singuri:  Aproape  eşti  Tu,  Doamne  (Psalmi
118,  151).  Este atât de aproape, încât ne
aude  orice  şoaptă,  ne  ia  în  seamă  orice
suspin. Tatăl Ceresc Se milostiveşte de noi,



aşteptând clipa când ne va găsi pregătiţi să
primim  ajutorul  Lui:  atunci  ne  va  trimite
uşurare.  Mântuitorul  însuşi  a  avut  nevoie
de  compasiune,  însă  din  neputinţa  lor
trupească ucenicii Lui n-au fost în stare să-
L sprijine cu compasiunea lor în clipa cea
grea  —  şi  atunci,  cine  ar  putea  să  ne
înţeleagă mâhnirea mai bine decât El? Ne
este mereu aproape şi însuşi ne va ajuta să
răspundem  la  chemarea  Sa:  Privegheaţi
împreună cu Mine!

Doamne!  Ajută-ne,  trezeşte-ne  din
somnul păcatului! Dă-ne să fim atât de uniţi
cu  Tine,  încât  să  nu  putem  dormita  cu
sufletul atunci când ne cheamă lucrarea Ta,
când ai nevoie chiar şi de lucrătorii Tăi cei
neputincioşi!  Secerişul  este  mult,  dar
lucrătorii sunt puţini (Matei 9, 37). Tu însuţi
ai  spus  asta.  Ai  plecat  la  ceruri,  dar
lucrarea Ta a  rămas pe pământ:  fa  să  nu
sufere ştirbire din pricina lenevirii noastre
această lucrare sfântă!

9 ianuarie
Apele limpezi ale vieţii
Aşa zice Domnul, Cel ce te-a făcut şi te-a

zidit:  Nu  te  teme...  că  Eu  voi  vărsa  apă



peste pământul însetat şi pâraie de apă în
ţinut uscat.

(Isaia 44, 2-3)

El înţelege toate nevoile noastre, pentru
că El ne-a făcut cu mâna Sa, ne-a plăsmuit
cum  plăsmuieşte  din  lut  olarul  ceea  ce
pofteşte inima lui. Fără îndoială că Ziditorul
Se îngrijeşte de făptura mâinilor Sale.  Nu
te  teme,  că  Eu  voi  vărsa  apă  peste
pământul însetat şi pâra ie de apă în ţinut
uscat. Iată ce ne spune: oriunde va fi sete,
vor fi şi izvoare de apă vie. Noi aşteptăm în
fiecare clipă prezenţa Lui, pacea Lui, mân-
tuirea Lui, şi El ne făgăduieşte râuri de apă
vie!

Despicat-a piatră, şi au curs ape, şi au
curs  râuri  în  pământ  firă  de  apă  (Psalmi
104, 40). Aşa ceva poate face doar Domnul.
Calea  cea  grea  a  vieţii  este,  de  cele  mai
multe ori,  un pustiu uscat şi  neroditor,  în
care puterile  noastre se istovesc.  Necazul
nu îmblânzeşte întotdeauna, ci mai degrabă
ne  împietreşte  şi  mai  mult  sufletul,  însă
când  Domnul  va  întinde  mâna  Sa  asupra
necazului  nostru,  când  va  bate  în  porţile
inimii noastre împietrite, atunci - şi numai
atunci - se vor revărsa asupra noastră râuri



vindecătoare de apă vie, care adapă toate
locurile uscate, neroditoare.

Chiar  dacă  puterile  noastre  sufleteşti
sunt atât de istovite, încât am ajuns să nu
ne mai dăm seama de setea noastră, să-L
credem când ne spune că suntem pământ
uscat,  ce  are  trebuinţă  de  umezeala
cerească, şi să-L rugăm să ne trimită râuri
de apă ca să ude şi să învie pustiul din noi.
EI  va  uşura,  va  acoperi  trebuinţa  noastră
mai  îmbelşugat  decât  putem  noi  să  ne
închipuim  şi  ne  va  potoli  orice  sete
duhovnicească.

In  Sfânta  Scriptură  stă  scris:  Şi  mi-a
arătat apoi râul şi apa vieţii, limpede cum e
cristalul  şi  care  izvorăşte  din  tronul  lui
Dumnezeu şi al Mielului (Apocalipsa 22, 1).
Cât  timp  va  curge  râul  acesta,  toate
sufletele însetate vor putea veni la el şi bea
din  această  apă  pe  săturate,  căci  din
izvorul desfătării  Tale îi  vei adăpa  (Psalmi
35,  8).  Ne  aşteaptă  plinătatea  bucuriilor
nesfârşite,  când  toate  necazurile
pământeşti vor trece şi Domnul ne va găsi
gata să gustăm fericirea cerească, pe care
ne-a pregătit-o nouă.

10 ianuarie
Domnul dă pâinea vieţii



Tu, Doamne, nu depărta ajutorul Tău de
h mine, spre sprijinul meu ia aminte.

(Psalmi 21, 21)

Mântuitorule! Vin la Tine nu pentru că aş
putea  să-Ţi  iduc  prinos  o  credinţă  tare,
nezdruncinată, şi o inimă plină de nădejde
şi supunere. Nu! Vin la Tine fiindcă nu am
nimic, fiindcă am sărăcit. Sufăr de foame şi
de sete, şi  numai Tu poţi  să mă saturi cu
pâinea vieţii şi să mă adapi din izvorul cu
apă vie.

Doamne! Nu-Ţi pot aduce decât o inimă
înfrântă, pe care o aşez la picioarele Tale.
In ceasurile chinuitoare de singurătate, din
adâncul  necazului  meu,  strig  către  Tine,
ştiind că Tu vrei să mă scoţi din prăpastia
îndoielilor  şi  păcatului,  în  care  m-am
împotmolit, şi că însuţi mă chemi la ospăţul
Tău  de  nuntă.  Da,  deşi  sunt  sărac  şi
sărman, ştiu că Domnul vrea să mă îmbrace
în haină luminată, să prefacă sărăcia mea în
bogăţie  nestricăcioasă  şi  să  încununeze
nimicnicia mea cu slava cea veşnică. Doar
El  are  puterea  să  nimicească  din  sufletul
meu  tot  răul,  să  destrame  întunericul  cu



lumina Sa, să umple toată pustietatea mea
cu plinătatea harului Său.

11 ianuarie
Omul tainic din noi

Omul cel tainic al inimii.
(I Petru 3, 4)

Fiecare dintre noi trăieşte o viaţă dublă.
Există omul vieţii  dinafară,  pe care îl  văd
ceilalţi,  şi  există  omul  vieţii  de  taină,  pe
care îl  vede Dumnezeu. Cineva chiar a zis
că în orice om sunt patru persoane: cea pe
care  o  ştie  lumea,  cea  pe  care  o  ştiu
oamenii apropiaţi, cea pe care o ştie numai
el  însuşi  şi  cea  pe  care  o  ştie  doar
Dumnezeu. în cea mai mare parte,  aceste
patru  persoane  nu  seamănă  una  cu  alta
decât puţin.

Omul  nu  este  aşa  cum  le  pare  el
celorlalţi şi nici măcar aşa cum crede el că
este. Omul adevărat, fară prefăcătorie, fără
minciună, fară „înflorituri", este doar acela
pe care îl ştie şi îl vede Dumnezeu.

Îmi aduc aminte că în curtea din spate a
casei  părinteşti  era  o  scândură  grea  care
zăcea  pe  pământ.  Noi,  copiii,  alergam
uneori la ea şi, cu mari sforţări, o ridicam



ca să ne uităm ce este sub ea. Ce grozăvie!
Sub  ea  colcăiau  nişte  jigănii  cenuşii,
dezgustătoare, şi cum se mai ascundeau de
lumină!  Ne  grăbeam  să  dăm  drumul
scândurii, fugeam de-acolo cât mai departe,
după care ne întorceam iarăşi să ne uităm.
În  sufletul şi  în viaţa fiecăruia dintre noi
există  o  asemenea  scândură.  Latura  ei
dinafară  poate  fi  lustruită,  rafinată,  ne
place  şi  o  arătăm cu  plăcere  şi  celorlalţi.
Există  însă  latura  lăuntrică,  ascunsă,
întunecată,  care  s-a  lipit  de  pământ  şi
acoperă toate necurăţiile.  Trebuie  ridicate
aceste  scânduri,  ca  cele  dinlăuntru  să  se
pătrundă  pe  deplin  de  lumina  lui
Dumnezeu, să se cureţe şi să se înfăţişeze
lui Dumnezeu un „om tainic" care să-I placă
Lui, căruia Domnul nu i-a socotit păcatul şi
în gura căruia nu este vicleşug (v.  Psalmi
31,2).

12 ianuarie
II urmăm oare pe Hristos?

Iar Petru II urma de departe.
(Matei 26, 58)



într-adevăr, Petru îl urma, însă urmarea
aceasta  1-a  dus  la  lepădarea  de  Domnul,
fiindcă  îl  urma  „de  departe".  El  s-a
îndepărtat  de  Hristos,  şi  acesta  a  fost
începutul răului; a rămas în urma Lui, între
el şi învăţător era o depărtare prea mare.
Petru se simţea îmboldit să meargă în urma
Domnului, însă nu destul de îndeaproape.

Şi în zilele noastre mulţi  îl  urmează pe
Hristos la fel ca Petru: nu-L părăsesc de tot,
nu trec de partea necredincioşilor,  dar nu
mai sunt legaţi de El cu legături strânse, nu
merg în urma Lui pas cu pas, ci îl urmează
„de  departe".  Câţi  oameni  nu  se  dedau
grijilor  lumeşti,  plăcerilor  pământeşti,
pierzând  astfel  împărtăşirea  cu  Hristos!
Aceştia sunt prea cufundaţi în treburile de
tot felul,  se apropie de Hristos numai din
obicei, duminica, pierzându-L din vedere în
celelalte zile ale săptămânii.

Rugăciunile lor devin tot mai rare şi tot
mai  scurte;  ei  încetează  să  cerceteze
cuvântul lui Dumnezeu, credinţa lor se ră-
ceşte,  toată  duhovnicia  lor  se  preface  în
literă moartă.  Ei  continuă să-L urmeze pe
Hristos numai în aparenţă, dar de fapt sunt
foarte  departe  de  El  şi  aproape  de
lepădarea deplină.



Să ne întrebăm, aşadar,  şi  noi,  fraţilor:
cum  îl  urmăm  pe  Hristos?  Cu  râvnă,  cu
dragoste îl urmăm, sau rămânem în urmă,
ca Petru, furaţi de alte lucruri? Această cale
este întotdeauna primejdioasă: pe cel care
se  depărtează  astăzi  de  Hristos  îl  paşte
mâine lepădarea deplină de Domnul - şi câ-
te  lacrimi  amare  îl  va  costa  asta,  câtă
vătămare va aduce în acest fel şi  sieşi,  şi
celorlalţi!

13 ianuarie
Lemnul care ne vindecă

Domnul i-a arătat un lemn; el l-a aruncat
în apă, şi apa s-a îndulcit.

(Ieşirea 15, 25)

Istoria pribegiei poporului lui Israel prin
pustie cuprinde multe lucruri mângâietoare
pentru  noi.  Israelitenii  ajunseseră  la  un
izvor, dar apa s-a dovedit a fi amară şi n-au
putut s-o bea. Ca de obicei, au început să
cârtească  împotriva  căpeteniei  lor,  Moise,
iar acesta a strigat către Dumnezeu. Atunci
Domnul i-a arătat un lemn; el l-a aruncat în
apă,  şi  apa  s-a  îndulcit.  Apa  rămăsese
aceeaşi, însă gustul ei se schimbase.



Este uimitor cât de des face Domnul şi
azi,  cu  noi,  cum  a  făcut  odinioară  cu
poporul  lui  Israel.  încercările,  bolile  şi
necazurile  nu  îi  ocolesc  pe  creştini  —
dimpotrivă, par să se abată asupra lor mai
des  decât  asupra  altora,  însă  la  toate
încercările  noastre,  la  toate  necazurile
noastre,  Domnul  răspunde  prin  spusele:
Acestea vi le-am grăit ca întru Mine pace să
aveţi  (Ioan  16,  33).  Iată  lemnul  nostru
vindecător!  Numai  Domnul  nostru  Iisus
Hristos  ne  poate  mângâia  în  necaz  şi
tămădui în boală.

Câtă înălţime duhovnicească în cuvintele
Apostolului  Pavel!  Ne  lăudăm  şi  în
suferinţe,  bine  ştiind  că  suferinţa  aduce
răbdare,  şi  răbdarea  încercare,  şi
încercarea nădejde (Romani 5, 3). Şi cu cât
îşi  descrie  mai  viu  propriile  necazuri,  cu
atât mai profund şi mai puternic laudă acel
har,  acea  mângâiere  neîntrecută  care
acoperă  şi  îndulceşte  toate  aceste  amă-
răciuni. Peste măsură, peste puteri am fost
îngreuiaţi...,  dar Dumnezeu ne-a izbăvit...,
ne izbăveşte... şi încă ne va mai izbăvi  (II
Corinteni 1, 8-10).

Pavel a sorbit  fără frică din acel pahar
amar,  nădăjduind  că,  pe  măsură  ce



prisosesc  suferinţele,  tot  aşa  prisoseşte,
prin  Hristos,  şi  mângâierea  tîoastrâ  (II
Corinteni 1,5).

Aşadar,  să nu ne descurajăm,  ştiind că
nici  o  suferinţă  pământească  nu  ne  va
putea birui vreodată, fiindcă destul ne este
nouă harul Lui în toată vremea.

14 ianuarie
Să slujim oamenilor prin fapte bune

A  crescut  copii,  a  fost  primitoare  de
străini, a spălat picioarele sfinţilor, a ajutat
celor strâmtoraţi, s-a ţinut stăruitor de tot
ce este lucru bun.

(ITimotei5, 10)

Aşa erau diaconiţele în primele veacuri
ale  creştinismului:  credincioase,  pline  de
râvnă, săritoare la orice nevoie, neobosite,
pătrunse de un singur gând, de o singură
năzuinţă:  să  facă  totul  întru  slava  lui
Dumnezeu.

Toate ale voastre cu dragoste să se facă
(I Corinteni 16, 14), spunea Apostolul Pavel.
Ce putea să o inspire pe o asemenea femeie
să facă fapte de milostenie, ce putea să o
întărească pe înălţimea deplinei jertfiri  de



sine, dacă nu dragostea, care-i în stare să
încălzească,  să  învioreze  şi  să  lumineze
totul  în  jurul  ei?  Uitând  de  sine,  ea  se
dăruia  Domnului,  iar  prin  El  oricărui
aproape.

Această  slujire  ne  stă  la  îndemână  şi
nouă. Domnul, Care a fost între oameni „ca
unul care slujeşte", i-a învăţat şi pe ucenicii
Săi să slujească. Aşa stau lucrurile şi astăzi:
pentru adevăraţi Lui ucenici, întreaga viaţă
e  o  slujire.  Aceştia  umblau  din  loc  în  loc
făcând binele,  dându-şi seama că  mai feri-
cit  este  a  da  decât  a  lua  (Faptele
Apostolilor  20,  35),  şi  când  asemenea
suflete trec în veşnicie, faptele lor vin cu ei
(Apo-calipsa  14,  13).  Da,  binele  făcut  nu
moare,  candela aprinsă nu se mai  stinge;
ea continuă să lumineze mult timp după ce
a fost luată de la noi fiinţa dragă; înrâurirea
ei  este  nesfârşită,  nici  măcar  moartea nu
poate s-o nimicească;  ea ne trage la cele
cereşti.

Steaua luminoasă, chiar de a pierit de la
orizontul nostru, nu se va stinge niciodată,
şi  la  Dumnezeu  se  păstrează  orice  vorbă
bună, orice încercare de a îmbărbăta şi de a
mângâia un nefericit, orice sfat bun dat la
vreme  şi  luat  din  singurul  Izvor  unic  al



iubirii adevărate. întâlnim iar şi iar — atât
în noi înşine, cât şi în alţi oameni - urmele
binecuvântatei înrâuriri a celor de care am
rămas  lipsiţi:  pomenirea  lor  ne  devine
atunci deosebit de vie, şi noi, cu bucurie şi
cu recunoştinţă, ne dăm seama că  cele ce
se văd sunt  trecătoare,  iar  cele  ce nu se
văd sunt veşnice (II Corinteni 4, 18).

15 ianuarie
Pentru  Dumnezeu  nu  există  lucruri

mărunte

,Acum însă chemaţi-mi un cântăreţ. " Şi
dacă  a  început  acesta  a  cânta,  s-a  atins
mâna Domnului de Elisei.

(IV Regi 3, 15)

Prorocul  Elisei,  mâniat  de  păgânătatea
regelui Ioram, simţea o greutate pe suflet,
încât nu îi mai ardea de nimic, nu mai era în
stare să ia nici o hotărâre, voia ceva care
să-i liniştească duhul tulburat măcar pentru
o  clipă  —  şi  iată  că  atunci  a  chemat  un
cântăreţ,  şi  omul  acela,  căruia  nici  măcar
nu  i  se  pomeneşte  numele,  îndeplineşte
tocmai  lucrarea  la  care  era  chemat.
Dumnezeu îl înzestrase cu darul cântării, şi
cu darul acesta el, fără cârtire şi la vremea



potrivită, i-a slujit prorocului lui Dumnezeu.
Mai  mult  de  atât:  în  timp  ce  cânta,  s-a
săvârşit o mare minune: „mâna Domnului s-
a  atins"  de inima tulburată a  robului  Său
Elisei, şi acestuia i s-a descoperit ce anume
trebuia să hotărască şi să spună în numele
Domnului.

Mintea i s-a luminat şi gura lui a rostit
din nou, cu încredinţare solemnă:  Aşa zice
Domnul. S-a liniştit, şi în sufletul împăcat a
auzit  din  nou  glasul  lui  Dumnezeu  —  iar
toate  astea  s-au  întâmplat  cu  ajutorul
cântăreţului  ascultător,  plin  de  râvnă:
acesta a răspuns la chemare şi a slujit cu ce
a  putut.  Poate  că  fost  un  om  cu  totul
neînsemnat, dar atunci a săvârşit un lucru
măreţ.

Care este folosul pe care îl putem trage
din  toate  astea?  Cei  mai  mulţi  dintre
oameni  vor  să  facă  lucruri  măreţe,  caută
glorie  şi  nesocotesc  ajutoarele  care  par
mărunte, considerându-le mai prejos de ei
sau rară folos. Aceştia nu înţeleg că mare
cu adevărat nu este ceea ce ni se pare nouă
mare:  gândurile  lui  Dumnezeu nu sunt  ca
gândurile noastre, şi El pune alt preţ decât
noi pe lucruri. Cei doi bănuţi ai văduvei au
fost  pentru  El  mai  de  preţ  decât  toate



comorile; hainele cusute pentru săraci de o
femeie evlavioasă (v. Faptele Apostolilor 9,
36-43)  sunt  pomenite  în  Scriptură,  şi  nici
muzica acelui cântăreţ din vremea lui Elisei
nu a fost uitată.

Pe de altă parte, multe fapte omeneşti
binecunoscute,  răsunătoare,  n-au  nici  un
preţ  înaintea  Lui.  Aşadar,  după  darul  pe
care l-a primit fiecare, slujiţi unii altora, ca
nişte buni iconomi ai harului celui de multe
feluri  al  lui  Dumnezeu  (I  Petru  4,  10)  şi
ţineţi minte că slujirea adusă unuia dintre
ucenicii,  sau prorocii,  sau vestitorii  Lui va
căpăta mare răsplată de la El!

16 ianuarie
Prin  Crucea  lui  Hristos  vom  cunoaşte

adevărul

Mulţi  vor  veni  în  numele  Meu,  zicând:
„Eu sunt Hristosul. "

(Matei 24, 5)

O  veche  legendă  vorbeşte  despre  o
întâmplare  ciudată  din  viaţa  Sfântului
Martinian. Odată, în timp ce acesta citea cu
sârg în chilia sa Sfânta Scriptură, a auzit o
bătaie  uşoară  în  uşă.  „Intră!",  a  zis



călugărul. Uşa s-a deschis şi i-a apărut un
necunoscut  chipeş,  cu  privire  de  vultur,
îmbrăcat în straie de prinţ. „Tu cine eşti?",
l-a  întrebat  Sfântul  Martinian.  „Eu  sunt
Hristos!", i-a răspuns necunoscutul.

Vocea  poruncitoare  şi  ţinuta  mândră  a
neaşteptatului musafir nu l-au tulburat pe
smeritul  monah;  aruncând  asupra  lui  o
privire  cercetătoare,  acesta  l-a  întrebat
liniştit:  „Unde  sunt  rănile  de  la  cuie?"  —
căci  băgase  de  seamă  lipsa  acestor
nelipsite semne ale Mântuitorului răstignit.
Ţinuta  împărătească,  îmbrăcămintea
bogată  a  necunoscutului  nu  dădeau
mărturie  în  folosul  spuselor  lui.  De  pe
mâinile  lui  îngrijite,  cu  degetele  pline  de
inele  cu  pietre  scumpe,  lipseau  semnele
răstignirii.

Dat  în  vileag  ca  mincinos,  planul  rău
fiindu-i dejucat, Satana - căci el fusese - a
fugit din chilie în pripă.

Putem  trage  şi  astăzi  învăţăminte
folositoare  din  această  istorioară.  Și  în
zilele noastre mulţi se ascund sub nume-le
lui Hristos. Cum putem recunoaşte credinţa
adevărată,  cum  să  ne  orientăm  în
nenumăratele principii şi şcoli cu care unii
vor  să  înlocuiască  toate  lucrurile  vechi  a



căror  sfinţenie  a  fost  dovedită  în
numeroase rânduri de-a lungul veacurilor?
Cuviosul  monah  a  găsit  dezlegarea
problemei  acesteia  căutând  semnele
răstignirii  la vedenia slavei omeneşti  ce îi
apăruse.

Fără moartea pe cruce a Mântuitorului,
fără jertfa Lui răscumpărătoare, Evanghelia
şi-ar  pierde  toată  puterea.  Crucea  lui
Hristos  este  temelia  şi  centrul  din  care
pornesc  razele  luminoase  ale  păcii,  ale
bucuriei  şi  ale  nădejdii.  Tot  ce  nu  poartă
urmele Mântuitorului răstignit, tot ce nu e
pătruns  de  duhul  Crucii  şi  contrazice
învăţătura Evangheliei nu se poate numi cu
numele  lui  Hristos,  nu poate  fi al  Lui,  nu
vine  de  la  Dumnezeu.  Iubiţilor,  nu  daţi
crezare oricărui  duh, ci  puneţi duhurile la
încercare, dacă sunt de la Dumnezeu (I Ioan
4, 1).

17 ianuarie
Cuvântul nostru se aude în ceruri

Pentru orice cuvânt deşert pe care îl vor
rosti,  oamenii  vor  da  socoteală  în  Ziua
Judecăţii.

(Matei 12, 36)



In  munţii  înzăpeziţi  ai  Elveţiei  există
locuri  în  care  călăuzele  îi  previn  pe
excursionişti să nu vorbească deloc, fiindcă
cea  mai  mică  vibraţie  a  aerului  ar  putea
produce  avalanşe  care  trag  totul  în
prăpastie. Cine ar putea crede că un singur
cuvânt  poate  avea  asemenea  urmări
groaznice?  Şi  totuşi,  înrâurirea  morală  a
spuselor noastre este cu mult  mai  însem-
nată. Cuvintele necugetate, pe care atât de
des şi de uşor le aruncăm în vânt, pun în
mişcare evenimente cu ecou care se poate
prelungi  peste  veacuri,  şi  marea  Zi  a
Judecăţii va da în vileag cumplitele urmări
ale cuvintelor noastre.

In  acea  zi  vom  da  socoteală  „pentru
orice  cuvânt  deşert".  Oare  nu  ne  temem
când ne gândim la mulţimea cuvintelor pe
care  le-am  rostit  şi  care  se  vor  înfăţişa
atunci  înaintea  noastră  cu  o  limpezime
necruţătoare? „Cuvintele deşarte" sunt cele
care  apar  dintr-o  viaţă  deşartă,  cuvintele
nefolositoare,  uşuratice,  adesea
vătămătoare.  Aceste vorbe goale,  pe care
oamenii fară treabă le trec din gură în gură,
adeseori  întunecă  chipul  moral  al  omului,
pricinuiesc răni,  arată bucurie răutăcioasă



în  faţa  nereuşitelor  altora  şi  din  deşarte
devin crude.

Dintre  „cuvintele  deşarte"  fac  parte  şi
discuţiile care se vâră în tărâmul sacru al
vieţii  de  familie,  care,  sub  forma  unor
glume  uşuratice  sau  unor  aluzii  nelalocul
lor, pot face să se clatine temeliile fericirii
familiale.  Trebuie  să  fim  destul  de
prevăzători  atunci  când  vorbim.  Cuvintele
noastre să fie adevărate, simple, din inimă,
binevoitoare şi pline de dragoste.

Vorba voastră să fie totdeauna plăcută,
dreasă cu sare, ca să ştiţi cum trebuie să
răspundeţi fiecăruia  (Coloseni 4, 6), spune
Apostolul  Pavel.  Gândul  la  judecata  lui
Dumnezeu trebuie să ne ţină limba în frâu.
Am vorbi  cu  mai  multă  înţelepciune  dacă
am  ţine  minte  întotdeauna  că  spusele
noastre se aud în Cer şi că în ele vom găsi
îndreptăţire sau osândă în Ziua cea de pe
urmă.  Cât  de sfinţit,  cât  de curat,  cât  de
adevărat ar putea fi orice cuvânt al nostru
dacă am ţine minte că unul dintre numele
lui Iisus Hristos este „Cuvântul" (Ioan 1, 1)!

18 ianuarie
Rugăciunea preface răul în bine



Fiindcă ştiu că aceasta îmi va fi mie spre
mântuire,  prin  rugăciunile  voastre  şi  cu
ajutorul Duhului lui Iisus Hristos.

(Filipeni 1, 19)

Când  Apostolul  Pavel  scria  cuvintele
acestea,  el  se găsea într-o  situaţie  foarte
grea: era în închisoare şi, poate, în pragul
unei morţi martirice. Mulţi fraţi îl trădaseră,
socotind să-i sporească necazul în Unturile
lui (Filipeni 1, 17), iar grija pentru bisericile
pe care le sădise îl apăsa totdeauna.

Şi  totuşi,  lucrurile  acestea  îi  apăreau
Apostolului Pavel într-o lumină limpede: el
vedea în toate un rost bun. „Ştiu",  spune
el, „că aceasta îmi va fi mie spre mântuire".
Tot ce s-a întâmplat cu el la Roma apărea în
ochii  prietenilor  săi  din  Filipi  ca  o  mare
nenorocire,  însă  Pavel  vedea  lucrurile
altfel: el vedea în toate „mântuire", vedea
reuşita binevestirii,  biruinţa asupra răului,
şi aştepta cele mai bune urmări de la toate
necazurile ce-1 loviseră.

Numai  când  Dumnezeu  trimite  de  Sus
harul  Său  este  cu  putinţă  un  asemenea
deznodământ fericit al încercărilor noastre,
deznodământ  la  care  se  ajunge  prin
rugăciune şi „cu ajutorul Duhului". în sine,



nici un fel de împrejurări nu ne pot aduce
vreun bine:  doar îndurate cu rugăciune şi
cu  smerenie  ele  ne  pot  duce  la  scopul
nostru. Lucrarea rugăciunii e uimitoare: cât
de des preface răul în bine! Sub înrâurirea
ei, din întuneric apare lumina, tristeţea se
preface  în  bucurie,  în  mijlocul  furtunii  se
înseninează  şi  orice  durere  se  potoleşte.
Răspunsul  la  rugăciune  e,  mai  întâi  de
toate, „ajutorul Duhului": doar cu ajutorul
Lui  cel  dumnezeiesc  ne  va  sluji  „spre
mântuire" tot ce ni se întâmplă.

19 ianuarie
Cum este umbra mea?

Ca  venind  Petru,  măcar  umbra  lui  să
umbrească pe vreunul dintre ei.

(Faptele Apostolilor 5, 15)

Pe  vremea  Apostolilor,  oamenii  se
grăbeau  să  vină  la  ei  cu  nevoile  lor,  le
aduceau  bolnavi  şi  paralizaţi,  aşa  încât
măcar  umbra  lui  Petru  să-i  umbrească
atunci când trecea pe lângă ei, încredinţaţi
fiind că umbra aceasta le va aduce viaţă şi
vindecare.  Trecând pe calea  vieţii,  fiecare
îşi aruncă umbra asupra ei. Viaţa noastră se



răsfrânge de la sine asupra celor din jur, şi
trebuie să ne străduim din toate puterile ca
această răsfrângere să aducă folos, uşurare
şi  vindecare.  înrâurirea  noastră  asupra
semenilor lucrează nu numai cu voia, ci şi
fară voia noastră, fară ca măcar să băgăm
de seamă. Ceva insesizabil se răspândeşte
asupra celor din jur din toată fiinţa noastră,
ca  parfumul  delicat  al  unei  flori  ce
saturează  acrul  fară  să  ne  dăm  seama.
Activitatea noastră poate să înceteze fară
ca viaţa noastră să se încheie, şi prin însăşi
fiinţarea  noastră  ajutăm  sau  încurcăm
fiinţarea  celorlalţi  oameni.  Atât
neajunsurile,  cât  şi  calităţile  noastre  sunt
molipsitoare; chiar fară să ne dăm seama,
ele  au  o  înrâurire  asupra  celor  din  jurul
nostru.  Atunci  când  este  binefăcătoare,
această  înrâurire  aminteşte  de  adierea
înviorătoare  a  aerului  de  munte,  care  le
aduce sănătate şi putere atâtor oameni.

Oare  ce  umbră  arunc  eu  zilnic  în  jurul
meu?  Ea  lucrează  ca  un  şarpe  veninos,
ucigaş,  sau  aduce,  ca  un  pom  al  vieţii,
roade vindecătoare? E umbra mea în stare
să-i  ascundă  de  restrişti  pe  nenumăraţii
oameni  „osteniţi  şi  împovăraţi"  pe care îi
întâlnesc  la  tot  pasul?  După  o  întâlnire



întâmplătoare cu mine, după ce schimbă cu
mine  câteva  vorbe,  celălalt  se  simte
învigorat măcar cât de cât? Atunci când noi
înşine, sub înrâurirea Dumnezeiescului Duh,
revărsăm  în  jur  dragoste,  milostivire  şi
pace,  fiecare  cuvânt  al  nostru,  fiecare
privire  a  noastră  îi  poate  îmbărbăta  pe
semenii noştri, transmiţându-le ceea ce ne
dă Domnul pentru ei. Astfel, chiar şi umbra
anumitor oameni lucrează binefăcător. Aşa
este, oare, şi umbra mea?

20 ianuarie
Să devenim luminători

Cât aveţi Lumina, credeţi în Lumină, ca
să fiţi fii ai Luminii.

(Ioan 12, 36)

învăţaţi-vă să trăiţi astfel încât privirea
să vă fie îndreptată totdeauna către lumină
— iar lumina este Hristos, Care a spus:  Eu
sunt Lumina lumii;  cel  ce-Mi urmează Mie
nu  va  umbla  întru  întuneric,  ci  va  avea
lumina vieţii (Ioan 8, 12).

Dacă vom umbla în această lumină, vom
deveni  fii  ai  Luminii,  întunericul  îşi  va
pierde  puterea  asupra  noastră  şi  ne  vom



strămuta  de  sub  puterea  întunericului  în
împărăţia Fiului iubirii  Sale (v. Coloseni 1,
13).

Atunci  vom  fi  noi  înşine  luminători,
destrămând  întunericul  necazurilor  din
vieţile celorlalţi, şi ne vom învăţa de la cea
mai fragedă vârstă să facem faptele iubirii,
abnegaţiei, milostivirii, compasiunii faţă de
semeni, şi puterea luminii care lucrează în
noi nu se va împuţina nici la bătrâneţe, ci
va lumina zilele de neputinţă, de suferinţă,
şi clipa trecerii în lumea de dincolo.

Să primim în inima noastră zilnic câte un
cuvânt de mângâiere din Sfânta Scriptură,
pe  care  să-1  păstrăm  ca  pe  un  izvor  de
bucurie  şi  de  vigoare  sufletească;  să
cercetăm  mereu  Evanghelia,  să  privim
luminosul  chip  al  lui  Hristos,  şi  sufletul
nostru  se  va  preface  într-un  izvor  viu  de
lumină  şi  bucurie.  Atunci,  bucuria  în
Domnul  şi  pacea  lui  Dumnezeu,  care
covârşeşte  orice minte  (Filipeni  4,  7),  vor
precumpăni  în  viaţa  noastră  şi  vom
pregusta  încă  de  aici,  de  pe  pământ,
fericirea care este veşnic în dreapta Lui.

21 ianuarie
Harul se dă fiecăruia



Te voi binecuvânta, voi mări numele tău,
şi vei fi izvor de binecuvântare.

(Facerea 12, 2)

Apostolul  Petru  spune:  Binecuvântaţi,
căci  spre  aceasta  aţi  fost  chemaţi,  ca  să
moşteniţi  binecuvântarea  (I  Petru  3,  9).
Cine a primit  binecuvântarea,  acela poate
s-o şi transmită.

Harul  lui  Dumnezeu,  dragostea  lui
Dumnezeu nu stau nemişcate în  inimă:  le
stă în fire să meargă mai departe, şi inimii
cu pricina îi este dat să răspândească harul.
Dragostea  de  Sus  curge  printr-un  suflet
asupra  altora,  şi  sufletul  cu  pricina,
izvorând harul, se umple iarăşi din  râul lui
Dumnezeu cel plin cu apă (Psalmi 64, 10).

Aşa s-a întâmplat cu Avraam atunci când
s-a  supus  cu  credinţă  menirii  sale  şi  a
devenit  părintele  al  tuturor  credincioşilor.
Aşa a fost cu mulţi slujitori ai lui Dumnezeu
din vremea Vechiului  şi  Noului  Testament.
Aceleiaşi chemări trebuie să ne supunem şi
noi  —  chemării  de  a  fi  credincioşi  cu
adevărat, de a ne deschide larg sufletul ca
să primim în el binecuvântarea pregătită lui
în Hristos, ca să ne umplem cu prisosinţă



de ea, ţinând minte că binecuvântarea nu-i
este dată omului ca să o ţină doar pentru
sine, ci ca să o transmită tuturor celor din
jur.

Harul  se  transmite  uneori  chiar  şi  fară
cuvinte,  în  linişte,  fară  zarvă,  prin
necurmata  şi  neabătuta  înrâurire  care  lu-
crează în orice mediu, în orice împrejurări,
în  pofida  oricărei  împotriviri  şi  oricăror
piedici.  Copilul  se  supune  acestei
răsfrângeri calde a dragostei lui Hristos, şi
inima lui se va întoarce către Mântuitorul;
tânărul fară păs se va opri şi va cădea pe
gânduri atunci când va întâlni un asemenea
purtător  al  binecuvântării  lui  Dumnezeu;
săracul va simţi mila nepământească şi va
da  mulţumită  Domnului.  In  familie,  un
asemenea vas al harului va fi reazim, ajutor
şi  lumină  pentru  toţi.  In  vecinătatea  lui
păcatul nu îşi va face cuib, iar păcătosul se
va simţi tulburat şi dat în vileag. De har au
nevoie oamenii, şi el este dat oricui, până şi
celui  mai  neputincios  om  care,
recunoscându-şi  deşertăciunea  şi
neputinţa,  se duce la Izvorul dumnezeiesc
şi se umple din el.

22 ianuarie
Domnul doreşte desăvârşirea noastră



Căci  voia  lui  Dumnezeu  aceasta  este:
sfinţirea voastră.

(I Tesaloniceni 4, 3)

Unii oameni credincioşi nu-şi dau seama
că, dacă ar avea credinţă vie, ar trebui să
năzuiască  spre  desăvârşire;  credinţa
rămâne în ei nelucrătoare, şi nu devin mai
buni.  Mulţu-mindu-se  cu  o  viaţă  liniştită,
netulburată,  dorind  ca  toate  să  rămână
neschimbate, aceştia nu se gândesc deloc
la necesitatea marii schimbări care trebuie
să  se  petreacă  în  ei  atunci  când  vin  la
credinţă.  Credinţa fără fapte este moartă,
spune  Apostolul  Iacov  (Iacov  2,  20),  şi
faptele  dragostei,  faptele  jertfirii  de  sine,
dezvoltarea puterilor noastre duhovniceşti,
îmblânzirea obiceiurilor noastre şi potolirea
aplecărilor  păcătoase,  urmarea  Marelui
nostru Domn şi învăţător decurg firesc din
credinţa  vie,  adevărată.  Căci  voia  lui
Dumnezeu aceasta este: sfinţirea voastră (I
Tesaloniceni 4, 3).

Domnul doreşte desăvârşirea noastră, şi
în El vom găsi nu numai izbăvire de ispită,
ci  şi  izvorul  nesecat  de  putere
duhovnicească.  Domnul  ne  iartă  greşelile,



cu  condiţia  să  nu  le  mai  repetăm.  El
deschide uşa în faţa noastră, dar nu ne lasă
să  intrăm  prin  ea  neînnoiţi,  cu  păcatele
noastre vechi, cu aplecări rele şi cu gânduri
stricate.  Bolnavii  de  lepră  au  nevoie  nu
numai de iertare, ci şi de tămăduire. La fel
se  întâmplă  şi  cu  noi:  avem  nevoie
neapărată  de  iertare,  dar  totodată  avem
nevoie  şi  de  leac  împotriva  bolii
duhovniceşti.

Intr-o scrisoare către un confrate, o faţă
bisericească  spunea:  „Niciodată  nu  înceta
să  vesteşti  turmei  tale  duhovniceşti  că
suprema  fericire  constă  în  sfinţenie  şi  că
scopul  ultim  al  jertfei  răscumpărătoare  a
Mântuitorului  este  cel  de  a-i  atrage  pe
oameni  la  sfinţenie  şi  la  urmarea  lui
Hristos."

23 ianuarie
Dă, Doamne, să fiu gata şi eu!

Sunt gata.
(Romani 1, 15; Faptele Apostolilor 21, 3)

Gata de slujire, gata de suferinţă, gata
de  moarte:  iată  pentru  ce  se  pregătea
Apostolul  Pavel!  Să  dea  Dumnezeu  să  ne



arătăm şi noi la fel  pregătiţi  pentru toate
câte  alcătuiesc  voia  lui  Dumnezeu
privitoare  la  noi!  Convertirea  lui  Pavel  a
fost  deplină,  fară întoarcere.  în  el  nu era
nici  urmă  de  şovăială,  nu  cerea  sfatul
oamenilor, nu căuta încuviinţarea lor, nu se
târguia cu propria  conştiinţă,  nu rămânea
nehotărât în pragul datoriei. Nevoinţa vieţii
se  întindea înaintea lui,  şi  el,  ieşindu-i  în
întâmpinare cu neclintire, a spus: „Sunt ga-
ta!"  N-a  fost  uşor  să  intre  în  inima  lumii
păgâne  ca  să  se  lupte  nemijlocit  cu
păgânătatea,  însă,  fară  a  sta  în  cumpănă
nici o clipă în faţa nevoinţei acesteia, Pavel
a spus:  Cât despre mine, sunt gata1 să vă
vestesc Evanghelia şi vouă, celor din Roma
(Romani 1, 15), şi a fost la fel de gata să
ducă la  îndeplinire  orice  altceva pentru  a
împlini voia lui Dumnezeu.

Ierusalimul  era  atunci  loc  de  caznă
pentru sfinţii următori ai lui Hristos; acolo îi
pândea negreşit primejdia - şi totuşi, Pavel
era gata să moară în Ierusalim (v. Faptele
Apostolilor 21, 13), iar atunci când s-a aflat
faţă în faţă cu moartea s-a arătat gata să se
jertfească pentru convingerile sale. Cea mai
înaltă  trăsătură  de  caracter  a  Apostolului
Pavel  este  tocmai  această  hotărâre  de  a



ieşi  neabătut  în  întâmpinarea  oricărei
datorii, fie că era vorba de suferinţă, fie că
era vorba chiar şi de moarte.

Să dea Dumnezeu fiecăruia o asemenea
hotărâre!  Dă-mi,  Doamne,  şi  mie  să
năzuiesc  cu  bucurie  acolo  unde  îmi  vei
porunci Tu şi să împlinesc neabătut voia Ta,
fără să-mi slăbească vreodată râvna, dă-mi
să ascult de Tine din toată inima, iar când
va veni ceasul morţii, dă-mi să fiu pregătit
să las tot ce-mi este drag în mâinile Tale şi,
năzuind  spre  Tine  din  toată  inima,  să-mi
încredinţez dragostei Tale sufletul!

24 ianuarie
Zădărnicia deşertăciunii lumeşti

Aud  cuvântul  lui  Dumnezeu,  dar
umblând  cu  grijile  şi  cu  bogăţia  şi  cu
plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc.

(Luca8, 14)

Aşa vorbeşte Mântuitorul despre cei ce
îngăduie  ca  spinii  să  înăbuşe cuvântul  lui
Dumnezeu.  Sămânţa  prinde  rădăcini,
răzbate  afară  şi  chiar  creşte  până  la  o
anumită  înălţime,  dar  e  înăbuşită  de
înrâuririle  lumeşti  şi  nu  aduce  roadă.



Oamenii  aceştia  se  întorc,  cad  iarăşi  în
vârtejul deşertăciunii lumeşti, şi în această
vâltoare  nu  mai  rămâne loc  pentru  vreun
simţământ  înalt.  Pe  un  asemenea  sol
cuvântul lui Dumnezeu nu poate da roade.
De multe  ori,  duhovnicescul  este  înăbuşit
de lumesc.

înrâurirea cuvântului lui Dumnezeu este
înăbuşită de plăcerile trupului, de atracţia
către distracţiile şi satisfacţiile lumeşti. Nu
te poţi dărui în acelaşi timp împărăţiei lui
Dumnezeu şi împărăţiei acestei lumi. Atâta
timp  cât  ne  îngrijim  şi  ne  silim  pentru
multe,  uităm,  inevitabil,  că  de  un  singur
lucru avem nevoie (v. Luca 10, 41-42).

Oamenii,  îndeosebi  cei  tineri,  se  tem
uneori de viaţa creştină, crezând că ea le va
răpi orice bucurie şi va deschide in faţa lor
o  cale  aspră  şi  searbădă.  Aceasta  este  o
concepţie  (oarte  greşită,  care  îi  face  pe
mulţi  să  se  oprească  la  jumăta-lea
drumului.  Gustaţi  şi  vedeţi  că  bun  este
Domnul  (Psalmi  33,  8),  spune  Sfânta
Scriptură.  Toţi  cei  care  au  gustat  s-au
convins că nici  o plăcere pământească nu
se  poate  asemui  cu  belşugul  bucuriei,  cu
adâncimea păcii, cu plinătatea vieţii pe care
le dă Domnul celor ce îl iubesc.



25 ianuarie
Nu vom muri

Oricine trăieşte şi  crede în Mine nu va
muri în veac! Crezi tu aceasta?

(Ioan 11,26)

Da, Doamne, eu cred aceasta, şi nu voi
muri vreodată. Atunci când sufletul mi se va
despărţi de trup, aceasta va fi doar o palidă
umbră a morţii, fiindcă sufletul nu mi se va
despărţi  niciodată de Dumnezeu şi  nu voi
suferi  acea  moarte  de  care  ne-a  mântuit
Hristos,  izbăvindu-ne  de  cel  mai  cumplit
vrăjmaş care s-a născut din păcat.  Cel din
urmă  vrăjmaş  care  va  fi  nimicit  este
moartea  (I  Corinteni  15,  26).  Credem
aceasta cu tărie nestrămutată, căci nimeni
nu  ne  poate  despărţi  de  iubirea  lui
Dumnezeu (v. Romani 8, 39).

Suntem  mădulare  ale  trupului  lui
Hristos,  ai  Lui  suntem,  ne-am  unit  cu
Hristos pe veci. El nu ne va lăsa din mâna
Sa.  Cum putem să  murim,  dacă Duhul  lui
Dumnezeu sălăşluieşte în noi? Viaţa pe care
ne-a  dăruit-o  Dumnezeu  nu  poate  fi
despărţită de El, Care este Izvorul vieţii. în-



suşi  Hristos  este  viaţa  noastră,  şi  El  S-a
făcut pentru noi, de la Dumnezeu, nu doar
„răscumpărare,  ci  şi  dreptate",  încât  noi,
curăţiţi  de păcat,  să devenim buni pentru
cereasca  împărăţie,  în  care  nu  va  intra
nimic necurat (v. Apocalipsa 21, 27). Privind
la El, înaintăm cu neclintita încredinţare că
sufletele  noastre  nu  pot  să  piară.
Răscumpăraţi  cu  Sfântul  Sânge  al  lui
Hristos, murind în El pentru păcat, în El vor
şi  învia  pentru  viaţa  veşnică,  pentru
veşnica fericire.

26 ianuarie
„Când va veni Mesia"

Ştim  că  va  veni  Mesia;  când  va  veni,
Acela ne va vesti nouă toate.

(Ioan 4, 25)

Multe am vrea să ştim, însă ştim atât de
puţin!  Atâtea  întrebări  rămân  fără  de
răspuns,  atâtea  lucruri  neînţelese  sunt  în
viaţa  noastră,  încât,  bineînţeles,  suntem
gata să ne alăturăm înfriguratei  aşteptări
care se vădeşte în  spusele samari-nencei:
Ştim că va veni Mesia şi ne va vesti nouă
toate.



Zadarnic  căutăm  pe  pământ  măcar  o
aluzie care să arunce puţină lumină asupra
întâmplărilor misterioase de care este plină
viaţa noastră - însă nu, taina vieţii noastre
şi  însemnătatea  ei  rămân  pentru  noi
ascunse. Cum se vor schimba toate odată
cu  venirea  Mântuitorului!  Când  va  veni,
tăcerea ce ne împovărează de veacuri va fi
curmată, toate vor căpăta o explicaţie:  Ne
va vesti  nouă toate.  Hristos ne va lămuri
toate  însuşirile  neînţelese  ale  firii
omeneşti;  vom  pricepe  însemnătatea
suferinţei  care  ne  întunecă  acum  viaţa,
pricina  nedreptăţii  şi  a  inegalităţii  din
soarta  oamenilor;  atunci  vom  înţelege
multe lucruri care ne par acum neînţelese şi
inutile, de care ne plângem atât de des şi
cu care nu putem să ne împăcăm. „Când va
veni Mesia", ochii noştri se vor deschide.

Câte  taine  nedezlegate  nu  se  duc  în
mormânt, câte lucruri inexplicabile sunt în
destinul  fiecăruia  dintre  noi,  care
neînţelegeri  care  strică  cele  mai  strânse
relaţii  dintre  oameni!  Toate  acestea ni  se
vor desluşi „când va veni Mesia". Atunci o
să vedem că Dumnezeu a lucrat totul spre
binele  nostru (v.  Romani  8,  28),  iar  atâta
timp  cât  vremea  aşteptării  noastre  se



prelungeşte nu trebuie să o pierdem punân-
du-ne  întrebări  sterpe.  Să  ne  însuşim
lucrurile care ni s-au descoperit deja, care
nu  se  vor  epuiza  până  la  sfârşitul  vieţii
noastre şi care ne pot da putere să trăim
pentru Hristos şi să murim împreună cu El.
Să ţinem minte aceste spuse care-1 privesc
pe  fiecare  din  noi:  Cele  ascunse sunt  ale
Domnului  Dumnezeului  nostru,  iar  cele
descoperite  sunt  ale  noastre  şi  ale  fiilor
noştri pe veci (Deuteronom 29, 29).

27 ianuarie
Temelia noastră

A căzut ploaia, au venit râurile mari, au
suflat vânturile şi au bătut în casa aceea,
dar ea n-a căzut, fiindcă era întemeiată pe
stâncă.

(Matei 7, 25)

Odată,  într-o  minunată  dimineaţă  de
primăvară, două păsărele s-au apucat să-şi
facă fiecare cuibul său. Una din ele şi-a ales
un colţişor fermecător, între ramurile unui
copac  stufos.  In  aer  plutea  mireasma  de
verdeaţă  fragedă,  în  apropiere  susura  un
pârâiaş,  ziua  sclipind  vesel  sub  razele



soarelui, iar noaptea răsfrângând puzderia
de  luminători  cereşti  —  însă  deodată,  în
toiul nopţii, s-a iscat o furtună; pârâul s-a
prefăcut într-un torent furios, şi-a ieşit din
matcă şi a inundat împrejurimile până hăt,
departe, nimicind totul în calea sa. Copacul
a  fost  smuls  din  rădăcini,  cuibul  a  fost
stricat  şi  din  sălaşul  confortabil  al  bietei
păsări  n-a mai rămas nimic,  căci  îl  făcuse
prea  aproape  de  pământ,  crezând  c-o  să
aibă parte numai de zile calde şi însorite,
de nopţi liniştite, cu cer senin.

Cealaltă pasăre s-a ridicat la o înălţime
greu  de  atins,  fa-cându-şi  cuibul  într-un
defileu sălbatic, pe o stâncă înaltă. Curând,
locul  a  început  să  clocotească  de  viaţă,
cuibul  um-plându-se de puişori.  Furtuna a
bântuit,  jos,  în  vale,  a  trecut  pe  lângă
stâncă, dar n-a putut să atingă vârful, iar
dimineaţa,  când  soarele  a  prins  iarăşi  a
străluci,  cuibul  cel  cald  era  la  locul  său,
nevătămat  şi  neameninţat  de  vreo
primejdie.

Dar  noi  unde  ne-am  făcut  cuibul?  Ce
gânduri şi simţăminte i-am pus la temelie?
Stă,  oare,  sufletul  nostru  pe  piatra  cea
neclintită  a  credinţei,  gata  să  ţină  piept
tuturor  smintelilor  şi  ispitelor,  sau  ne-am



clădit casa pe nisip şi căderea ei va fi mare?
Nimeni  nu  poate  pune altă  temelie  decât
cea pusă, care este Iisus Hristos (I Corinteni
3, 11).

28 ianuarie
Nu te bizui în tine însuţi

Eu voi fi cu tine. (Ieşirea 3, 12)

Când i-au  fost  spuse  cuvintele  acestea
lui Moise? Când a avut cel mai mult nevoie
de ele şi l-au mânat la o lucrare mare, peste
puterile lui? A fost o vreme când el ocupa
înalta poziţie de fiu adoptiv al regelui, când
se socotea puternic si  înţelept şi  când, în
ardoarea acestei puteri trupeşti, s-a avân-
tat să-şi sprijine poporul — dar ce a ieşit din
asta?  O  nereuşită  deplină,  o  deplină
înfrângere, şi Moise a fost nevoit să fugă de
mânia faraonului, însă şi de nemulţumirea
compatrioţilor.  Atunci  a  început  pentru  el
vremea răbdării şi frângerii inimii. A trebuit
să  se  retragă  în  pustie  şi  acolo  să  înde-
plinească, timp de patruzeci de ani, cea mai
umilă  dintre  îndeletniciri:  cea  de  păstor.
Acolo a fost nevoit să se smerească, să se
lepede  de  sine  şi  de  propria  sa  putere.



După ce şi-a învăţat lecţia, Dumnezeu  1-a
chemat  ca  pe  o  unealtă  pregătită  si  i-a
poruncit să meargă să izbăvească poporul
său.

Nădăjduirea  în  sine  pierise  însă  din
Moise,  şi  marele  ales,  socotindu-se
nevrednic şi neînzestrat, cere cu smerenie:
„Trimite pe altcineva." Atunci a sosit clipa
ca  Domnul  să-Şi  îmbărbăteze  alesul  cu
încredinţarea:  „Eu  voi  fi  cu  tine."  Nu  te
tulbura, Moise, din pricina neputinţei tale,
slavă lui Dumnezeu că ţi-ai dat seama de ea
şi  te-ai  pătruns  de  simţirea  ei;  astăzi
Atotputernicul îţi spune: „Eu voi fi cu tine!"
Să se gândească fiecare la asta şi să tragă
învăţăminte.

Puţini sunt cei care nu-şi dau seama ce
înseamnă să te avânţi  de capul tău într-o
treabă, într-o afacere, bizuindu-te doar pe
propriile  tale  forţe  şi  cunoştinţe  şi  pe
bunele  tale  intenţii.  Omul  netrimis  de
Dumnezeu şi nepregătit se repede pe o cale
sau alta, dă greş şi de cele mai multe ori
nici nu-şi dă seama din ce pricină. Lipsindu-
se  de  ajutorul  lui  Dumnezeu,  bizuindu-se
doar pe sine, este nevoit să îndure urmările
îngâmfării  sale.  Dă,  Doamne,  ca  un
asemenea suflet să nu întârzie a se smeri



înaintea  lui  Dumnezeu,  pe  Care  L-a  dat
uitării,  să  lase  uneltele  cu  care  lucra
înainte, să-şi recunoască neputinţa şi să-şi
îndrepte privirea către Cel  care l-a smerit
pentru  a-1  aduce  la  înălţimea  adevărată,
plină  de  supunere  faţă  de  El.  Fără  Mine
nimic  nu  puteţi  face  (Ioan  15,  5),  a  zis
Hristos.  La  aceasta  vom  spune  „da"  şi
„amin".  Fie ca şi  pentru noi  să vină acea
vreme când singurul  nostru  sprijin  şi  sin-
gura noastră putere va fi făgăduinţa:  „Eu
voi fi cu tine!"

29 ianuarie
Aprinde harul lui Dumnezeu

Din  această  pricină,  îţi  amintesc  să
aprinzi  şi  mai  mult  din  nou  harul  lui
Dumnezeu, care este în tine.

(II Timotei 1, 6)

Oricare  dintre  noi,  oricât  de  puţin
înzestrat ar fi, are cel puţin un dar pe care
trebuie să-1 dezvolte. Marele Gospodar nu-
1 lipseşte de talant pe nici unul din slujitorii
Săi, dar necazul este că nu toţi se pricep să
îl înmulţească. Adeseori n-au destulă râvnă
pentru a spori darul primit de la Dumnezeu,



alteori  pricina  stă  în  sfială,  iar  alteori  în
lene.

Pentru ca focul să nu se stingă, jăraticul
trebuie  răscolit:  şi  pe  noi  Sfântul  Apostol
Pavel ne răscoleşte, vrând să stârnească în
noi  năzuinţa  spre  lucrarea  cea  vie.
„Aprindeţi darul lui Dumnezeu", oricare ar
fi el; nu-1 lăsaţi să amorţească în nelucrare,
ci sporiţi-1 şi desăvârşiţi-1 neobosit. Fie că
este vorba de darul cuvântului, de darul de
a-i  învăţa  pe  alţii  sau  de  darul  scrisului,
oricare ar fi talentul omului, el trebuie fo-
losit mereu spre slujirea Domnului.

Ce  trist  este  să  vezi  cum  se  irosesc
atâtea  puteri  proaspete!  Câţi  oameni
instruiţi, puşi de poziţia lor socială în con-
diţii  favorabile, care dispun de mijloace şi
de  timp,  se  complac  în  inactivitate,
neaducând nici un folos, în timp ce ar putea
deveni îndrumători, luminători şi sprijinitori
ai  tineretului  contemporan!  Aceşti  oameni
sunt  ca  nişte  făclii  puse  in  sfeşnice
preţioase, în stare să lumineze strălucitor,
dar care rămân neaprinse şi ca atare nu-şi
împlinesc menirea.

Suflete  al  meu!  .Aprinde  darul  lui
Dumnezeu",  ca  să  nu  te  numeri  printre
aceste făclii fără folos, şi ţine minte că cel



mai  mare dar  de  la  Dumnezeu este  viaţa
veşnică în Hristos Iisus (Romani 6, 23), care
trebuie, sălăşluind în tine, să ardă şi să dea
lumină.  Primeşte  acest  dar  mai  întâi  de
toate,  şi  fie  ca  el  să-ţi  lumineze  toate
celelalte daruri, să le îndrume şi să le dea
viaţă!

30 ianuarie
Mântuirea noastră este în Domnul

Domnul va zdrobi mândria lui şi silinţele
mâinilor lui...

Doamne Dumnezeul meu, pe Tine Te voi
înălţa, lăuda-voi numele Tău, că Tu ai făcut
lucruri minunate.

(Isaia25, 11)

în secolul trecut a murit în Germania, la
vârsta de 30 de ani, o persoană bogată şi
faimoasă  care  până  în  clipa  morţii  a
tăgăduit  cu  îndărătnicie  viaţa  de  după
moarte. în virtutea convingerilor sale, ea a
dispus prin  testament  ca  mormântul  să  îi
fie acoperit cu o lespede grea de granit şi
înconjurat cu un zid de piatră masiv, întărit
cu  benzi  groase  de  fier.  Dorinţa  i-a  fost
îndeplinită,  şi  pe  placa  de  granit  a  fost



săpată inscripţia: „Acest loc de îngropare,
dobândit  pentru  veşnicie,  trebuie  să
rămână  neatins  pentru  totdeauna.  Este
interzis cu stricteţe să fie deschis vreodată
acest mormânt." în acest fel,  persoana cu
pricina îl înfrunta pe Cel Preaînalt chiar şi
dincolo de mormânt.

Şi totuşi, o sămânţă mică, nimerită sub
lespede,  a  încolţit  şi  a  răzbătut  printre
pietrele  de  la  suprafaţa  pământului.  Cu
timpul,  din  ea  a  apărut  un  arbore  uriaş.
Puternicele  lui  rădăcini,  împânzind
pământul,  au  căpătat  o  forţă  uriaşă;  au
dărâmat  zidul,  au  rupt  benzile  de  fier  şi
chiar  au  ridicat  puţin  lespedea  de  granit.
Viaţa  a  triumfat  acolo  unde  totul  era
condamnat la moarte.  Stejarul  înalt  stă şi
acum deasupra mormântului, martor tăcut
al  adevărului  şi  dovadă  vădită  împotriva
necredinţei răposatei.

Oamenii de rând din locul acela privesc
acel  monument  funerar  cu  o  teamă
superstiţioasă.  într-adevăr,  nici  o  piatră,
nici  o  oprelişte  nu  te  poate  ascunde  de
dreapta judecată dumnezeiască, în ziua cea
de pe urmă fiecare dintre noi se va înfăţişa
lui Dumnezeu, şi atunci doar în Hristos va fi
scăparea.



Mielul ne va judeca pe toţi — Mielul Cel
junghiat  Ce  Se  va  arăta  atunci  în  toată
slava Sa. Numai Hristos însuşi ne va scăpa
de mânia lui Dumnezeu. Oricât s-ar strădui
oamenii să răstoarne adevărul dumnezeiesc
prin necredinţă sau prin mai ştiu eu ce, va
veni vremea când el se va arăta cu nepu-
tinţă  de  tăgăduit,  iar  în  ceasul  acela  vor
amuţi  înaintea  Lui  toate  gurile  şi  orice
suflet necredincios va fi silit să se plece în
faţa Lui.

31 ianuarie
Să nu vă îngrijiţi de propria glorie

Acela trebuie să crească,  iar  eu să mă
micşorez.

(Ioan 3, 30)

Una din cele mai grele încercări la care
poate fi supusă firea omenească este să-şi
recunoască  nimicnicia  în  faţa  înălţi  mii
morale a altcuiva. îţi  trebuie o mare doză
de  smerenie  ca  să  cedezi  locul  unui
luminător care vine, recunoscând că iot ce a
fost înainte, tot ce este vechi, va fi înlocuit
cu puteri noi şi cu vederi noi.



Puterea în creştere a Mântuitorului nu a
trezit  în  Ioan  Botezătorul  nici  o  urmă  de
invidie sau de amărăciune. Om cu o natură
puternică,  hotărâtă,  independentă,  ar  fi
putut să intre în competiţie cu Hristos, să
atragă de partea sa mulţimile credule şi să
întemeieze o nouă învăţătură — însă gân-
durile  de  acest  fel  erau  departe  de  Ioan.
Dimpotrivă,  el,  abătând  atenţia  de  la
persoana sa, arăta întotdeauna cu evlavie
spre Hristos. Socotindu-se doar un înainte-
vestitor  al  Mântuitorului,  el  s-a  mulţumit
să-I proclame venirea, ca după aceea să se
dea deoparte ca luceafărul de dimineaţă la
răsăritul  soarelui.  El  a  înţeles  fară
întârziere  măreţia  Mântuitorului  Ce  venea
şi a căzut la picioarele lui Hristos, zicând:
Acela  trebuie  să  crească,  iar  eu  să  mă
micşorez.

Să  învăţăm  de  la  Înainte-Mergător
deplina smerenie şi să uităm de noi înşine,
fiind gata întotdeauna să lăsăm locul altuia.
Mai întâi de toate să avem în vedere scopul
spre  care  tindem,  fară  a  ne  împiedica  de
amănunte, care atât de des ne trag înapoi.
Ce  putere  şi  ce  folos  ar  dobândi  efortul
obştesc dacă în el  n-ar interveni calculele



personale  şi  sentimentele  meschine,  din
pricina cărora principalul piere atât de des!

Urmând  pilda  Mergătorului-Inainte,  să
fim  mereu  gata  să  rămânem  în  umbră,
bucurându-ne  de  reuşitele  celorlalţi  şi
neîngrijindu-ne  de  propria  noastră  glorie.
Să nu lăsăm să ne pătrundă în inimă duhul
rău al invidiei, ci să ne rugăm ca Domnul să
ne trimită darul lepădării de sine şi al uitării
de  sine.  Să  ne  aducem  mereu  aminte  că
grija de căpetenie a lui  Ioan era să arate
către  Hristos  şi  că  cea  mai  însemnată
mărturie a lui despre El a fost aceasta: Iată
Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul
lumii! (Ioan 1, 29). El arăta către Hristos, îi
trimitea pe oameni la El, se bucura pentru
El şi vestea solemn: Tatăl II iubeşte pe Fiul
şi toate le-a dat în mâna Lui (Ioan 3, 35).

Fie  ca  şi  inima  noastră  să  urmeze
exemplul lui! Să-L prea-slăvim pe Hristos cu
buzele  şi  cu  viaţa,  ca  să fie  El Cel  dintâi
întru toate  (Coloseni 1, 18) şi ca noi să ne
micşorăm, iar El să crească.

LUNA FEBRUARIE

1 februarie
Să aducem roade duhovniceşti



întru aceasta Se va proslăvi Tatăl Meu,
de veţi aduce roadă multă.

(Ioan 15, 8)1

Se poate da slavă lui Dumnezeu nu doar
printr-o  moarte  mucenicească  sau  prin
lucrare  misionară:  Intru  aceasta  Se  va
proslăvi  Tatăl  Meu,  de  veţi  aduce  roadă
multă.  Belşugul  de  roade  duhovniceşti  II
proslăveşte în chip deosebit. Pentru noi nu
poate exista vreun scop mai înalt; aşadar,
să  tindem  către  el  şi  prin  rugăciunile
noastre, şi prin toate năzuinţele sufletului.
Roadele aşteptate de la noi sunt înşirate în
Epistola către Galateni, capitolul 5, versetul
22:  Iar  roadă  Duhului  este  dragostea,
bucuria,  pacea,  îndelungă-răbdarea,
bunătatea,  facerea  de  bine,  credinţa,
blândeţea,  înfrâna-rea,  curăţia.  Câtă
bogăţie  duhovnicească!  Am,  oare,  măcar
una  singură  dintre  aceste  însuşiri?  Când
Stăpânul  viei  vine,  an  după  an,  să  caute
roade  pe  ramurile  mele,  găseşte,  oare,
măcar vreuna?

Aşadar,  cu  cât  ne  va  fi  mai  înflăcărată
credinţa,  cu  cât  ne  va  fi  mai  fierbinte
dragostea, cu cât ne vor fi mai îmbelşugate
bucuria şi pacea, cu cât ne vom arăta mai



răbdători  în  încercări,  cu  cât  vom  fi  mai
buni şi  blânzi faţă de semeni, cu cât vom
avea mai multă abnegaţie în viaţă, cu atât
vom  proslăvi  mai  mult  numele  Tatălui
nostru Ceresc.

Aduce  roadă  plăcută  lui  Dumnezeu
numai ceea ce este sădit de El şi rămâne în
El.  Eu sunt viţa, voi sunteţi mlădiţele. Cel
ce rămâne întru Mine şi  Eu întru el, acela
aduce roadă multă, căci fără Mine nimic nu
puteţi face (Ioan 15, 5).

în  minunata  vedenie  a  Prorocului
Iezechiel  despre  câmpul  semănat  cu  oase
moarte,  uscate,  un  întreg  popor  este
asemuit  cu  câmpul  acela  şi  se  spune  că
pricina e faptul că ei s-au rupt de rădăcina
lor şi s-au tot ofilit până când s-au uscat de
tot.  Sufletul  nealtoit  pe  rădăcina
dumnezeiască nu are cum să nu se usuce, şi
de la el nu trebuie aşteptate roade. Căci în
El trăim şi  ne  mişcăm şi  suntem  (Faptele
Apostolilor  17,  28).  Iată  condiţia  unică,
obligatorie, pentru a da roade!

2 februarie
In toate este glasul lui Dumnezeu

Simone, am să-ţi spun ceva.
(Luca 7, 40)



Parabola datornicului se aplică omenirii
întregi.  Mântuitorul a rostit-o pentru a da
răspuns la gândul ascuns pe ca-re-1 citise
în inima lui Simon fariseul, deşi acesta din
urmă nu îl rostise.

Acelaşi lucru se întâmplă adeseori şi în
viaţa noastră.  Poate că nu ne-am adresat
niciodată Domnului, dar în ce-L priveşte El
are  ce  să  ne  spună.  în  mijlocul  grijilor
noastre  ascunse  auzim,  mijlocit  sau
nemijlocit, glasul lui Dumnezeu.

De  pildă,  mă  chinuie  îndoielile;  o  voce
tainică îmi şopteşte: „Oare lucrul acesta e
cu putinţă?"  Şi  uite  că  dintr-oda-tă  mi  se
descoperă  minunile  atotputerniciei
dumnezeieşti:  pietrele  se  prefac  în  pâine,
păcătoşii  se  îndreaptă,  noaptea  cea  mai
întunecată  este  luminată  de  lumina
cerească ce îmi pătrunde până în străfundul
sufletului,  şi  simt  că  prin  toate  acestea
Domnul „are ceva să-mi spună".

Şi în întristare adâncă, şi în lacrimi fără
sfârşit,  în  durerea  nemângâiată  pentru  o
fiinţă  dragă,  simt  că  Se  apropie  Mân-
tuitorul,  că  privirea Lui  se îndreaptă spre
mine, şi aud iarăşi: „Am să-ţi spun ceva."



Da,  Domnul  stă  de  vorbă  nemijlocit  cu
fiecare din noi în parte şi fiecăruia îi spune
tocmai cuvântul de care are nevoie el,  nu
altcineva. El mă ştie pe nume, ştie păcatul
meu  ascuns,  durerea  mea  personală,
necredinţa mea tăinuită.  El  îi  vorbeşte lui
Simon al lui Iona altfel decât lui Simon fari-
seul,  şi  când  îi  vorbeşte  samarinencei  îi
descoperă păcatul ei şi numai al ei.

Domnul  ne vorbeşte în  felurite  chipuri:
prin oameni, prin împrejurări sau nemijlocit
în  inimă,  prin  acel  glas  lăuntric  cu
neputinţă  de  tâlcuit  pe  care  Sfânta
Scriptură  îl  aseamănă  unei  bătăi  în  uşă:
Iată,  Eu stau la uşă şi  bat  (Apo-calipsa 3,
20).  El  o  cheamă  pe  Măria  prin  Marta:
învăţătorul este aici  şi  te cheamă!  (Marcu
10,  49).  El  le-a  poruncit  oamenilor  să-i
vestească  orbului:  îndrăzneşte,  scoală-te:
te cheamă!(Marcu 10, 49).

Iisus  a  dorit  să-i  aducă  mângâiere
Măriei,  Iisus  a  dorit  să-1  vindece  pe  orb:
Iisus vrea să mă mângâie şi să mă vindece
şi  pe  mine.  Domnul  mă cheamă fiindcă  Ii
trebuie  sufletul  meu,  şi  ştie  că  fără  El
acesta  se  va  usca  şi  va  pieri.  El  mă
deşteaptă  prin  tot  ce  mă  înconjoară,  îmi
spune  ceva  de  la  Sine,  lucruri  la  care



trebuie să iau aminte cu sufletul — dar dacă
mi-1 voi închide şi voi înăbuşi glasul ceresc,
odată  şi  odată  El  va  înceta  pentru
totdeauna  să-mi  mai  vorbească.  Astăzi
dacă  veţi  auzi  glasul  Lui,  nu  învârtoşaţi
inimile voastre (Evrei 4, 7).

3 februarie
Primeşte sămânţa bună

Ce va semăna omul, aceea va şi secera.
(Galateni 6, 7)

Ce  semăna  semănătorul  despre  care
citim  în  Evanghelie?  Semăna  o  sămânţă
bună, vie, nemuritoare, şi roadă pe care o
aducea pe pământul  ce o primea era una
binecuvântată,  care  dăinuia  în  viaţa
veşnică.

Fiecare  om să  semene ceva:  cuvintele,
faptele lui sunt nişte seminţe care cad zilnic
şi  care  nu  pier  fară  urmă.  Ele  odrăslesc
pentru  seceriş,  când grâul  va  fi  strâns  în
hambarul  ceresc,  iar  buruienile  vor  fi
aruncate în foc — însă oamenilor prea puţin
le pasă de asta: seamănă răul cu pumnul,
iar la seceriş niciodată nu se gândesc sau
îşi  închipuie  că  din  răul  pe  care  l-au
semănat va creşte în cele din urmă binele.



Ochiul lui Dumnezeu veghează peste toate
acestea, şi  cuvântul Său ne preîntâmpină:
Nu  vă  amăgiţi;  Dumnezeu  nu  Se  Usă
batjocorit, căci ce va semăna omul, aceea
va şi secera. Cel ce seamănă în trupul său
însuşi,  din  trup  va  secera  stricăciune,  iar
cel ce seamănă în duh, în duh va şi secera
viaţă veşnică (Galateni 6, 7-8).

Pentru că ei au semănat vânt, vor culege
furtună (Osea 8, 7).

Furtună  vei  culege  şi  tu,  bietul  meu
frate,  dacă  acum  semeni  seminţele
păcatului  şi  stricăciunii  —  şi  cine  va
adăposti de această furtună capul tău fară
apărare?  Grâul  se  va  ascunde  în  hambar,
dar tu unde vei fi atunci?

Sămânţa  cea  bună  este  cuvântul  lui
Dumnezeu. începe să-1 primeşti în sufletul
tău, pe care l-au năpădit neghinele şi spinii.
El  le  va  smulge,  va  pune  stăpânire  pe
suflet, va aduce in acesta o viaţă nouă şi va
face  să  crească  în  el  mai  întâi  pai,  Mpoi
spic, apoi grâu deplin (Marcu 4, 28).

4 februarie
Să mergem la £1



Veniţi  cu  Mine,  toţi  cei  osteniţi  şi
împovăraţi, şi Eu vă voi odihni pe voi.

(Matei 11,28)

Pe  mulţi  i-au  îmbărbătat  şi  i-au  întărit
spusele acestea;  ele au fost rostite pentru
noi toţi,  întrucât, bineînţeles, nu este nici
un om care să nu aibă nevoie de ele mai
devreme sau mai târziu. Există însă cazuri,
există vremuri când ele capătă pentru noi o
însemnătate  deosebită.  Locul  fericirii
pământeşti,  visurilor  entuziaste  şi
nădejdilor  înflăcărate  ale anilor  tinereţii
este luat mult prea degrabă de o stare de
dezamăgire şi pierdere a curajului, când ni
se pare că împărtăşim cu întreaga lume o
mare suferinţă universală.

Oare  nu  ne  găsim  şi  astăzi  într-o
asemenea stare?  Nu ni  se  pare uneori  că
după multe zbuciumuri şi tulburări s-a lăsat
peste noi un fel de acalmie morală, o totală
nepăsare faţă de toţi şi de toate?

O  asemenea  stare  sufletească  este  de
înţeles  la  necredincioşi,  dar  noi,  care
suntem mai  fericiţi  în  privinţa  cunoaşterii
adevărului şi luminii, noi, cărora cerurile ne
sunt deschise, nu trebuie şi nu putem să ne
lăsăm pradă deznădejdii  şi  să tot spunem



că ne-am săturat de viaţă. Oare n-am auzit
cuvintele:  Veniţi  la  Mine,  toţi  cei
osteniţi... ?

Veţi  spune,  poate,  că  celui  ostenit  şi
împovărat îi  lipseşte hotărârea,  îi  lipseşte
puterea de a se urni din loc şi de a merge
către  Iisus.  Totuşi,  dacă  Iisus  îmi  cere
sforţarea asta, dacă mă cheamă şi vrea ca
eu să răspund, prin cuvântul Său El îmi dă
deja această putere. Când spune:  Veniţi la
Mine, parcă ne trage deja la Sine, şi spusele
Lui,  care  arată  atâta  dragoste,  atâta
milostivire, ne dau tăria de a străbate calea
cea  grea.  Când  spune:  cei  osteniţi  şi
împovăraţi,  simţim în cuvintele Lui  o milă
atât de adâncă faţă de neputinţele noastre
şi o asemenea dorinţă de a ne ajuta, încât,
trezindu-ne  din  somnul  duhovnicesc,  ne
ridicăm, mergem la El şi în El găsim veşnică
odihnă sufletelor noastre.

5 februarie
Domnul ne stă alături

Iar noi nădăjduiam... (Luca 24,21)

Când  simţi  că  toate  nădejdile  tale  se
surpă,  treci  prin  dezamăgiri  grele  şi  te



cuprinde  tulburarea  lăuntrică:  „De  ce  s-a
întâmplat  una  ca  asta?"  Viitorul  îţi  apare
întunecat şi lipsit cu totul de bucurie... In
asemenea  clipe  ar  trebui  să  ne  aducem
aminte  de  cuvintele:  De ce  sunteţi
posomorâţi?..  (Luca  24,  17),  pe  care  le-a
spus  Domnul  Apostolilor  în  drum  spre
Emaus,  şi  de  tot  ce  s-a  întâmplat  după
aceea.

Mergeau pe drum nişte oameni mâhniţi,
dezamăgiţi  până  în  adâncul  sufletului:
pierduseră  totul,  şi  le  era  atât  de  greu!
Iisus, apropiindu-Se, „mergea împreună cu
ei",  însă nu L-au recunoscut! El  vine şi  la
noi,  Se apropie şi  merge împreună cu noi
atunci când suntem apăsaţi de tristeţe, însă
noi stăm cu ochii aţintiţi la durerea noastră,
nu-L  recunoaştem!  Multă  vreme  nu-L
recunoaştem pe Cel ce ne merge alături!

De ce sunteţi posomorâţi?  Credeţi că El
nu  ştie?  Şi  atunci,  dc  ce  întreabă?
Bineînţeles  că  ştie,  dar  vrea  să-I  spuneţi
voi, 1111idcă de asta aveţi nevoie.

Apostolii  încep să-şi  verse  amarul  care
venea  din  ■  Ic/amăgire:  Iar  noi
nădăjduiam...  Şi  tot  nu-L  recunosc!  El  le
vorbeşte în aşa fel încât arde inima în ei, li
se face lumină si cald în suflet, şi cu toate



că  durerea  lor  parcă  nu  s-a  risipit  încă,
deoarece nu L-au recunoscut, cuvintele Lui
sunt atât de mângâietoare, încât nu se pot
despărţi de El şi îl roagă: Rămâi cu noi!

Şi El a rămas. Au urmat bucuria şi viaţa
nouă, dovada lucrurilor nevăzute (Evrei 11,
1).

El S-a ascuns de ochii lor, dar ei au mers
înainte neabă-itit,  ştiind în Cine au crezut
(v.  II  Timotei  1,2)  —  întristarea  li  s-a
prefăcut în bucurie (v. Ioan 16, 20).

Aşa,  chiar  aşa,  ni  se întâmplă şi  nouă:
trebuie  să-I  spunem tot,  chiar  dacă  nu  îl
cunoaştem încă, deoarece El merge alături
şi  stă de vorbă cu sufletul  nostru:  acesta
trebuie  să-I  răspundă.  Domnul  îi  va  vorbi
din nou şi, grăindu-i pe potriva stării lui, îl
va  cuceri  până  într-atât  cu  spusele  Sale,
încât în el se va aprinde o nouă flacără şi îi
va  spune:  „Rămâi  cu  mine!"  Iar  El  va
rămâne şi i Se va descoperi în aşa (el, încât
sufletul  îl  va  cunoaşte  şi-L  va  iubi,  se  va
bucura de El, va căpăta încredere în El şi în
această încredere va găsi pacea.

6februarie
Urinează Călăuzei Cereşti



Omul născut din femeie are puţine zile
de trăit, dar se satură de necazuri.

(Iov 14, 1)

Tot ce s-a scris despre vremea lui Iov se
dovedeşte a fi şi mai adevărat în societatea
contemporană. Viaţa omului nu a mai fost
vreodată atât de agitată şi zbuciumată ca
în vremea noastră.  Unii,  într-adevăr,  nu-şi
mai văd capul de treburi, alţii pur şi simplu
nu se pricep să-şi chivernisească timpul, şi
toţi se grăbesc, aleargă în disperare nu se
ştie  încotro,  fără  să  apuce  să-şi  tragă
sufletul,  toţi  par  cuprinşi  de  un  fel  de
febrilitate morală.

în timpul nostru, oamenii nu mai merg,
ci  aleargă  în  toate  părţile,  şi  de  această
goană se molipsesc până şi cei mai liniştiţi
dintre noi — poate că niciodată n-au ajuns
să  pătrundă  tâlcul  cuvintelor:  liniştea  şi
nădejdea  sunt  vârtutea  voastră  (Isaia  30,
15). Un singur pas făcut cu linişte şi nădej-
de va aduce mai mult folos decât o sută de
paşi sub imboldul agitaţiei şi samavolniciei
omeneşti.  Când  omul,  văzând  zădărnicia
multor sale întreprinderi, dezamăgirile care
îl  lovesc şi  istovirea sa sufletească,  se va
convinge de acest lucru, va înceta să se mai



grăbească de capul său. II va lăsa să-1 călă-
uzească pe Păstorul Acela Care, atunci când
scoate oile Sale afară, merge înaintea lor, şi
oile II urmează (Ioan 10, 4), şi nu le lasă s-o
ia  înaintea  Lui.  Omul  va  merge  cu  pas
constant, ferm si neabătut în urma Călăuzei
Sale  Cereşti  si,  atintin-du-şi  spre  Ea
privirile,  va  învăţa  ce  înseamnă  să  nu-ţi
alegi  singur  calea,  să  urmezi.  Nu  vor  fi
opriri, nu va fi nici grabă, vor fi ascultare şi
roadă veşnică ce vine din aceasta.

7februarie
Ce îi trebuie omului

Un singur lucru trebuie.
(Luca 10, 42)

Căutăm — uneori  vreme îndelungată —
ceva de care să ne legăm inima. Sărmana
de  ea  bate  ba  într-o  uşă,  ba  în  alta,
căutându-şi  liman,  dar  aici  este  sfâşiată,
dincolo  e  întinată cu păcatul  sau luată în
derâdere,  iar  după  toate  astea  rămâne
pustie şi amărâtă — şi uite că dintr-odată
aude:  Un singur lucru trebuie.  Atunci i  Se
înfăţişează  Dumnezeiescul  Cunoscător  al
inimilor, Care, cunoscându-1 deplin pe om,
cunoscând deplin căutările lui, şi zbuciumul



lui,  şi  năzuinţele  lui,  îi  spune  atât  de
categoric că are nevoie de un singur lucru:
de  legătura  cu  Dumnezeu,  Care  1-a  zidit
pentru  Sine  însuşi.  El  trebuie  să-L
primească pe Mântuitorul, Care a venit pe
pământ să-1 caute, ca să nu mai fie orfan
vreodată.  îi  trebuie  puterea Duhului,  care
poate preface o inimă împietrită şi întinată
într-o  inimă  curată,  renăscută  de
Dumnezeu,  în  care este întipărită  voia  lui
Dumnezeu. Cine se va îmbogăţi cu aceasta
va da mărturie că-i e de ajuns.

Doamne, Tu spui: Un lucru trebuie, şi eu
îţi  răspund din tot sufletul:  „De ajuns îmi
este  harul  Tău,  nimic  altceva  nu-mi  mai
trebuie!"

Nu se  va  găsi  nici  un  creştin  adevărat
care să nu dea slavă lui Dumnezeu pentru
faptul că este bine să trăieşti cu El — atât
de bine, încât ai răbda orice, numai să nu te
desparţi de El.

Hristos a spus că cel ce crede în El nu va
flămânzi:  sufletul  aceluia  se  va  sătura  pe
deplin şi nu va mai cerşi de la lume, de la
păcat. Oricine poate simţi adevărul acestor
cuvinte.  Veţi  scoate  apa  cu  veselie  din
izvoarele mântuirii (Isaia 12, 13).



8 februarie
Să respingem minciuna

Pentru aceea, lepădând minciuna, grăiţi
adevărul.

(Efeseni 4, 25)

Apostolul  Pavel  le  spune  asta  celor  ce
cunoscuseră  deja  adevărul  creştinismului,
îndemnându-i  să  renunţe  cu  totul  la
minciună,  care  este  atât  de răspândită  în
toate timpurile. Aşadar, după cât se vede,
nici  măcar  după  convertire  sufletul
omenesc  nu  leapădă  dintr-o  dată  şi  cu
uşurinţă  minciuna,  în  care  se
înveşmântează ca într-o haină cu care este
obişnuit.  Facem  mereu  schimb  de  vorbe
deşarte,  ne  fură  fără  să  vrem  cele
exterioare,  ne  înşelăm  unii  pe  alţii,  dăm
convorbirilor  banale  o  însemnătate
exagerată  şi  sub  pretextul  amabilităţii
spunem  o  mulţime  de  lucruri  vane.  Nu
numai în cuvintele, ci şi în privirile noastre,
chiar  şi  în  gândurile  şi  în  simţămintele
noastre arareori îşi găseşte loc, din păcate,
adevărul adevărat. In toate raţionamentele
noastre se amestecă ceva nefiresc, ceva ce
ne-am  obişnuit  să  numim  „norme  de



comportament  social";  privim  toate  în
lumina unor prejudecăţi pe care ni le-am în-
suşit, ascultând prea rar de inima noastră.
Cât de rar gândim şi simţim corect! De câte
ori,  în  pofida  îndemnului  conştiinţei
noastre, în pofida cuvântului lui Dumnezeu,
ne  mulţumim  în  ceea  ce  facem  cu  o
onestitate  aproximativă  —  cât  de  des
denaturăm  si  ascundem  adevărul  prin
vorbele noastre!

Totuşi, ca să merităm numele de popor al
lui  Dumnezeu,  trebuie  să  ne  ţinem
întotdeauna şi în toate privinţele de

Legea supremă, care nu îngăduie în nici
o privinţă duplicitatea.  La temelia fiecărui
gând  al  nostru  să  stea  adevărul,  că-
lăuzindu-ne  fiecare  pas  făcut  pe  calea
acestei vieţi.

9 februarie
Ajutorul lui Dumnezeu

Ascultat-am  rugăciunea  ta,  văzut-am
Ucrimile tale.

(Isaia 38, 5)

Domnul,  în  milostivirea  Sa,  i-a  spus
aceasta regelui Ieze-chia, care era bolnav,



în  pofida  faptului  că  amărăciunea  lui  era
pur  pământească,  chiar  egoistă:  lacrimile
lui Iezechia se datorau doar fricii de moarte
si dorinţei de a trăi.  Si totuşi,  Domnul i-a
zis: Văzut-am lacrimile tale.

S-ar  părea  că  o  prăpastie  întreagă
desparte neputinţa omenească de măreţia
dumnezeiască.  Atunci  când  plâng  şi  sufăr
sub apăsarea unei suferinţe arzătoare, însă
pur  pământeşti,  oare Domnul  poate să-mi
privească  lacrimile  cu  milă?  înţelepciunea
lumească spune că nu, dar Domnul, în mi-
lostivirea Sa nesecată, îmi dovedeşte că-mi
vede lacrimile şi că le bagă în seamă. Şi eu
ştiu că spusele Lui sunt adevărate. Ajutorul
omenesc  este  întotdeauna  mărginit;
oamenii nu pot nici măcar să cunoască şi să
pătrundă  tot  adâncul  suferinţelor  şi
nevoilor  fraţilor  lor  neputincioşi,  şi  chiar
dacă ar putea să le înţeleagă n-ar avea nici
mijloace, nici timp ca să-i ajute cu adevărat.
Domnul  însă,  văzându-mi  lacrimile  şi  cu-
noscând  pricina  lor,  Se  îndură  de  toate
nevoile mele şi, din mare mila Sa, este gata
să mă ajute şi să mă mângâie. Mângâierile
Domnului  sunt  minunate  şi  atotputernice.
Ele nu satisfac întotdeauna dorinţa inimii,
nu  înlătură  întotdeauna  pricina  lacrimilor,



însă dau mult mai mult decât atât: împacă
sufletul  cu  tot  ce  i-a  fost  trimis,  îi  dau
omului puterea să renunţe de bunăvoie la
toate  lucrurile  de  care  el  duce  lipsă.  Mai
mult decât atât, în valea plângerii suişuri în
inima  sa  a  pus,  iar  sufletul  merge  din
putere  în  putere  (Psalmi  83,  6-7),
preaslăvindu-L pe Dumnezeu până şi pentru
pătimiri,  văzând  în  toate  dragostea  Lui.
Apostolul Pavel ne cheamă să-I arătăm lui
Dumnezeu  toate  dorinţele  şi  nevoile
noastre, şi asta nu neapărat ca să primim
cele  cerute,  ci  ca  „pacea  lui  Dumnezeu",
care  e  trimisă  întotdeauna  ca  răspuns  la
mărturisirile  smerite  ale  sufletului,  să
umple toată fiinţa noastră. El vorbeşte de
pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte orice
minte:  nepătrunsă şi neclintită, aceasta se
pogoară doar de la Dumnezeu, şi nu numai
pentru  o  clipă,  ci  pentru  a  ne  păzi  întru
Hristos  Iisus  inimile  noastre  îndurerate  şi
gândurile  noastre  tulburate  (Filipeni  4,  6-
7).

10 februarie
Ridică-te!



A zis Dumnezeu către Moise: „Suie-te la
Domnul, tu şiAaron".

(Ieşirea 24, 1)

Ridica-voi  ochii  mei  spre  munţi,  spune
Psalmistul. Acesta este, fară doar şi poate,
un răspuns la chemarea: Suie-te la Domnul.
în urma ochilor să se ridice la El sufletul şi
viaţa, apucându-se de mâna lui Dumnezeu,
care se întinde în jos ca să ne ridice şi să ne
apropie  de  El.  Omul  nu  se  poate  elibera
singur  de  păcat  şi  de  jugul  trupului,  nu
poate  să  se  caţăre  la  Cer  pe  povârnişul
ispitelor şi smintelilor — însă mână în mână
cu Cel care a deschis şi a croit calea sufletul
se îndreaptă cu vigoare în sus, iar ceea ce
înainte îi era piatră de poticnire şi prilej de
cădere se preschimbă în trepte de înălțare.
Păcatul  şi  trupul  sunt  călcate  în  picioare,
învinse,  şi  pas  cu  pas  înaintăm  şi  ne
ridicăm.  Lui  Iacov,  viaţa  i  s-a  înfăţişat  în
chip  de  scară  pe  care  urcau  şi  coborau
îngerii.  Şi  viaţa noastră  este  o  scară,  pe
care a coborât  Fiul  lui  Dumnezeu până la
treapta cea mai de jos ca să ne ridice şi să
ne ducă la Dumnezeu - uneori pe o potecă
spinoasă,  însă  oricum  binecuvântată,
deoarece poartă urma paşilor Lui.



Un  copil  ce  trăgea  să  moară  se  ruga
plângător:  „Ridi-caţi-mă  sus,  mai  sus!"
Tatăl său 1-a luat în braţe şi 1-a ridicat sus,
dar  copilul  continua să se roage,  cu voce
întretăiată,  până  la  ultima  suflare:  „Mai
sus, mai sus!" Curând, Domnul L-a primit la
Sine  -  din  mâinile  tremurânde  ale  tatălui
pământesc în  braţele  iubitoare ale  Tatălui
Ceresc.  La mormântul  copilului,  alături  de
numele acestuia, au fost scrise şi cuvintele
„RIDICAT MAI SUS!"

Domnul ne cheamă pe toţi la Sine, mai
sus, mai aproape de El, şi vrea să ne ridice
de la cele pământeşti la cele cereşti.

11 februarie
Eşti liber

Pe calea poruncilor Tale am alergat când
ai  lărgit  inima  mea;  am  umblat  întru
lărgime, că poruncile Tale am căutat.

(Psalmi 118, 32, 45)

Când inima ţi-e lărgită îţi vine mai uşor
să  te  supui  Legii  dumnezeieşti,  iar  când
îndeplineşti  o  ascultare,  prin  însuşi  acest
fapt inima se lărgeşte. în asta nu există nici
o contradicţie, precum se poate încredinţa



oricine din proprie experienţă.  îndeplinind
voia  lui  Dumnezeu  veţi  ajunge  la  cu-
noaşterea  adevărului,  iar  adevărul  vă  va
face  liberi.  Păzind  poruncile  Lui,  veţi
rămâne în dragostea Lui, iar rămânând în El
veţi aduce multă roadă (v. Ioan 8, 15).

Nu-i aşa că vă simţiţi bine când inima e
lărgită,  în  loc  să  vă  simţiţi  ca  într-o
închisoare şi să fiţi chinuiţi la nesfârşit de
regrete sterpe? Când inima e lărgită respiri
liber,  mergi  drept şi  repede,  nu mai simţi
oboseala şi vezi ţinta limpede înaintea ta.
Dar nici un om din lume nu îmi poate lărgi
inima,  chiar  dacă  e  în  stare  să  mă  facă
stăpânul  unei  uriaşe  împărăţii.  Oricât  de
mult aş repeta: „Sunt liber!", inima mea tot
va  fi  într-o  temniţă  strâmtă  şi  în  robia
păcatului,  până  când  Domnul  o  va  lărgi,
slobozindu-mă de sminteală şi de păcat.

Din  firea  noastră  suntem  robi,  dar
Domnul,  în  milostivirea  Sa,  ne-a  dat
libertatea.  Ne-a  cumpărat  cu  preţul  Sân-
gelui  Său,  ne-a  poruncit  să  atingem  cu
credinţă  mântuitoa-rea  Cruce  a  lui  Iisus
Hristos şi ne-a zis: „Sunteţi liberi!" Tu n-ai
auzit acest glas? N-ai simţit cum au căzut
de  pe  tine  cătuşele  şi  cum  ţi  s-a  lărgit
inima? Nu te puteai mişca, iar acum poţi şi



trebuie  să  urmezi  năzuinţei  lăuntrice.
Ascultarea  a  devenit  pentru  tine  posibilă,
uşoară, aducătoare de bucurie. O întindere
uriaşă se deschide în faţa ta, şi simţi că poţi
să treci peste ea, pentru că te vezi liber şi
mântuit. Poţi să îţi faci lucrarea, pentru că
în tine s-a săvârşit deja lucrarea Domnului
tău  şi  ai  cunoscut  din  proprie  experienţă
adevărul  acestor  spuse:  Dacă  Fiul  vă  va
face liberi, liberi veţi fi într-adevăr (Ioan 8,
36).

12 februarie
Să năzuieşti spre pace
Iar dacă vă muşcaţi unul pe altul şi  vă

mâncaţi, vedeţi să nu vă nimiciţi voi între
voi.

(Galateni 5, 15)

A muşca! A mânca! Ce cuvinte grele! Şi
totuşi, nu sunt prea grele, dacă ne uităm ce
se petrece în realitate. Ce presiune a urii şi
a răutăţii se simte din toate părţile şi cât de
pierzător  lucrează  ea  asupra  sufletelor
fragede,  tinere,  care  n-au  gustat  încă
amărăciunea  şi  neînduplecarea  judecăţilor
omeneşti!  Cândva ni  se vor  arăta roadele
vrajbei  noastre  pământeşti,  şi  atunci  ne
vom îngrozi. Dumnezeu ne vrea făcători de



pace, iar noi ne certăm. Dumnezeu ne vrea
ziditori,  iar  noi  dărâmăm.  Dumnezeu  ne
vrea  samarineni  milostivi,  care  să-1
miluiască  pe cel  rănit,  să-1  ridice  şi  să  îi
lege rănile, iar noi râdem adeseori de rănile
păcatelor  noastre ori  străine sau osândim
fără  milă  la  aproapele  nostru  ceea  ce
îndreptăţim la  noi  înşine.  Dacă  asemenea
înverşunare apare şi între credincioşi, dacă
oamenii se poartă unii cu alţii duşmănos din
motive  personale  sau  din  îngustimea
vederilor  lor,  aceasta  este  o  mare  ruşine
pentru numele lui Hristos, Care a venit să-i
unească în Sine pe cei de departe şi pe cei
de  aproape,  nimicind  orice  vrăjmăşie  cu
Crucea Sa!

Aşadar,  cele  înalte  să  înăbuşe  cele
josnice. Dragostea pe care doar Dumnezeu
o poate da să biruie toate cele ce se ridică
împotriva  ei.  Ascultarea  de  îndemnul:
Căutaţi pacea şi urmaţi-o (I Petru 3, 11) să
triumfe  asupra  tuturor  dezbinărilor  ce
otrăvesc  inima  şi  viaţa.  Dacă  suntem
creştini  adevăraţi,  teama  că  o  să-L
întristăm pe Hristos va stinge în noi toate
supărările personale şi ne va da imbold să
proslăvim  prin  cuvânt,  prin  faptă  şi  prin
gând numele Lui cel sfânt.



13 februarie
Calea adevărată

Ca să vă scriu aceleaşi lucruri mie nu-mi
este anevoie, iar vouă vă este de folos.

(Filipeni 3, 1)

Apostolul  Pavel  nu  se  simte  împovărat
repetând  aceleaşi  poveţe,  încredinţat  că
face un lucru folositor pentru cei cărora le
scrie.  Oamenii  caută şi  iubesc tot ce este
nou. Degeaba îi îmbie bătrânii pe tineri cu
cărţile ce le-au hrănit lor sufletul cu zeci şi
zeci de ani în urmă. Tineretul nu e satisfă-
cut de ele, şi de aceea educaţia întâmpină
atâtea  dificultăţi.  Copilul  se  satură  să
repete tot timpul aceleaşi lucruri; fară a-şi
fi  însuşit  literele,  el  dă  năvală  la  ştiinţe,
care-i sunt încă inaccesibile.

Acelaşi  fenomen  îl  întâlnim  în  lumea
duhovnicească, şi nu o dată am avut prilejul
să auzim oameni plângându-se că în predici
ni  se  repetă tot  timpul  aceleaşi  lucruri  —
dar putem îngădui, oare, ca predicatorii, de
dragul  noutăţii,  să  lase  deoparte  singurul
lucru de trebuinţă, singurul lucru ce nu se
schimbă si este veşnic?



Adevărul este unul, după cum Dumnezeu
este Unul şi una este Răscumpărarea. Iată
de ce creştinul nu se poate simţi citind şi
recitind cuvântul lui Dumnezeu. Citind me-
reu  Sfânta  Scriptură,  el  va  fi  uimit  de
lucruri pe care la început nu le-a băgat de
seamă.  Lipsa  dorinţei  de  a  reciti  aceleaşi
lucruri nu este, oare, un semn al nepăsării
şi  atitudinii  noastre  superficiale  faţă  de
adevăr, care ne vesteşte despre mântuirea
noastră şi ne făgăduieşte veşnica fericire?
Dorinţei  de  noutate  îi  urmează  de  obicei
rătăcirea pe căile pe care omul şi le-a ales
după capul său.

Omul  care  se  rupe  de  rădăcinile  sale
seculare  e  aruncat  în  toate  părţile.  El  se
rătăceşte  în  scurtă  vreme  şi,  văzând  că-i
fuge pământul de sub picioare, ori se dedă
unei vieţi tot mai uşuratice şi deşarte, ori
se dezamăgeşte de toate şi se cufundă în
amărăciune.  De  la  începutul  vremurilor,
Dumnezeu a croit pentru om o singură cale,
pe care sunt adunate toate binecuvântările
Lui,  pe care mergi împreună cu El  şi  care
duce drept la El. Aceasta este o cale veche,
dar în acelaşi  timp totdeauna  nouă şi  vie
(Evrei  10,  20).  Este  o  cale  sigură,  fiindcă
temelia  ei,  de  la  început  până  la  sfârşit,



este cuvântul lui Dumnezeu; totodată, este
o  cale  pe  care  se  întâlnesc  tot  felul  de
experienţe,  descoperiri  minunate,  izvoare
vii,  lumină  ce  nu  se  stinge.  Este  uşor  de
găsit: trebuie doar să nimerim uşa de unde
porneşte ea. Iisus a spus:  Eu sunt uşa:  de
va  intra  cineva  prin  Mine,  se  va  mântui
(Ioan 10, 9).

14 februarie
Să-1 saturăm pe aproapele nostru

Milă  Îmi  este  de  mulţime,  că  trei  zile
sunt de când aşteaptă lângă Mine şi n-au ce
să mănânce.

(Marcu 8, 2)

Câtă grijă pentru poporul neputincios şi
flămând!  Să  băgăm  de  seamă  toate
amănuntele:  oamenii  flămânziseră,  unii
dintre ei locuiau departe, îşi puteau pierde
puterile  pe  drum.  Domnul  vede  şi  înşiră
toate aceste lucruri. Aici nu este vorba de o
binefacere  oarecare,  superficială,  care  nu
intră în amănunte şi de-abia atinge nevoia
omului. Domnului nu numai că îi este milă
de cei deja istoviţi de foame; El nu numai că
vede ceea ce sare în ochi. Nu: El nu vrea să



îngăduie  ca  oamenii  să  se  istovească  pe
drum, şi de aceea rămâne cu ei până seara
târziu,  hrănindu-i  cu  mâinile  oamenilor
care, cu puţin timp în urmă, se saturaseră
de mulţimea flămândă atât  de  tare,  încât
ceruseră  ca  ea  să  fie  lăsată  să  plece,
arătând că n-aveau cu ce să o hrănească.

Pe  atunci,  ucenicii  se  mai  leneveau
câteodată; oboseala precumpănea, osârdia
slăbea, dar cu toate astea erau ascultători,
şi  când Domnul  le-a  pus  în  mână pâinea,
poruncin-du-le  s-o  împartă,  au  împărţit.
Prinzând iarăşi puteri de la Duhul Lui, li s-a
înviorat şi simţirea tocită, şi ei au devenit
împărţitori ai îndurărilor Domnului.

Fie ca Domnul să ne înveţe să avem milă
sinceră  şi  adâncă,  să  pătrundem  în
suferinţele aproapelui şi să ţinem minte că
dacă nu avem cu ce hrăni, pe lângă suflet,
şi trupul lui, îl va hrăni pentru noi Domnul!
Să lăsăm în  mâinile  Lui  proviziile  noastre
sărăcăcioase,  şi  El  o  să  le  facă
îndestulătoare.

Să-I mulţumim pentru cuvintele acestea:
Daţi-le  voi  să  mănânce  (Marcu  6,  37).  El,
Dătătorul a toate, vrea să Se folosească de
noi ca de nişte unelte şi să înzestreze, să
sature, să mângâie prin noi.



15 februarie
Să trăim în pace

Iar inima şi sufletul mulţimii celor ce au
crezut erau una.

(Faptele Apostolilor 4, 32)

Ar  trebui  să  ne  întoarcem  mai  des  cu
gândul  la  vremurile  dintâi  ale
creştinismului,  când  toată  viaţa
Mântuitorului nostru era încă proaspătă în
amintirea oamenilor. Din nefericire, ea s-a
şters  prea repede din  memorie,  iar  duhul
unirii  şi  dragostei,  care domnea în rândul
primilor  următori  ai  lui  Hristos,  s-a
evaporat! Acum suntem foarte departe de a
fi  una  cu  inima  şi  cu  sufletul.  Tocmai
problemele  de  credinţă  nasc  cel  mai  des
vrajbă şi certuri între cei ce ar trebui să se
unească  într-o  singură  credinţă  de  obşte,
atotcuprinzătoare, atotacoperitoare.

Părăsind acest pământ, Mântuitorul le-a
lăsat ucenicilor Săi această poruncă sfântă:
Pace vă  las  vouă,  pacea  Mea o  dau vouă
(Ioan 14, 27), a spus El, şi te apucă groaza
când te gândeşti cât de puţini creştini s-au
priceput  să  o  păzească!  Chiar  dacă  se
întâmplă  să  întâlnim  păreri  cu  care  nu



putem fi de acord, să ne străduim totuşi să
păstrăm  întotdeauna  duhul  blândeţii,
singurul prin care putem învinge.

Cu puterea Duhului  Sfânt,  curăţindu-vâ
sufletele... spre nefăţarnică iubire de fraţi,
iubiţi-vă unii pe alţii  (I Petru 1, 22). Roadă
sădirii în inimă a adevărului lui Hristos este
dragostea. Credinţa în Hristos şi învăţătura
Lui  ar  trebui  nu  să  ne  dezbine,  ci  să  ne
împace,  să  sălăşluiască  în  noi  dragoste
nefaţarnică  şi  frăţească,  fiindcă  Hristos
este adevărul cel  viu şi  veşnic,  care învie
sufletul mort al omului, care rămâne mereu
acelaşi,  care  nu  încetează  să  dea  viaţă
tuturor celor cu care vine în atingere: Drept
aceea, să urmărim cele ale păcii şi cele ale
zidirii unuia de către altul (Romani 14, 19).

16februarie
Inima nu se poate împărţi în două

Astfel,  popoarele  acestea  cinsteau  pe
Domnul, dar slujeau şi idolilor lor — ba şi
copiii lor şi copiii copiilor lor, până în ziua
de astăzi, urmează tot aşa cum au urmat şi
părinţii lor.

(IV Regi 17,41)



Urmaşii  acelor  neamuri  s-au  înmulţit
puzderie:  la  tot  pasul  întâlnim oameni  ca
aceştia,  care  slujesc  şi  lui  Dumnezeu,  şi
luiMamona  (Matei  6,  24),  şchiopătând  de
amândouă picioarele  (III Regi 18, 21),  nici
reci,  nici  fierbinţi  (Apocalipsa 3,  15)  -sau,
cum  spun  oamenii  simpli,  „cu  fundul  în
două luntrii".

Iată  care  este  păcatul  „popoarelor
acestora": fară să se ţină nici de o parte,
nici de cealaltă, ei slujesc în acelaşi timp şi
lui Dumnezeu, şi lui Mamona, iar în esenţă
caută de la amândoi numai foloase pentru
sine.

Este  cu  neputinţă  să  te  dăruieşti  pe
jumătate  lui  Dumnezeu  şi  pe  jumătate
puterii vrăjmaşului, care pune cu atâta is-
cusinţă  stăpânire  pe  oameni;  este  cu
neputinţă să te ţii doar din când în când de
cuvântul  lui  Dumnezeu şi  să-ţi  înteme-iezi
viaţa pe el doar în parte, iar totodată să ai
„duhul  lumii  acesteia"  drept  criteriu  al
faptelor şi al hotărârilor tale.

Doamne, oare atunci când o să mă chemi
la  Tine o să-Ţi  răspund:  „Vino mai  târziu,
fiindcă nu sunt gata"? Oare o să-mi astup
urechile ca să n-aud ceea ce vrei Tu să îmi
spui acum şi o să mă întorc spre Tine numai



atunci  când  o  să-mi  închei  socotelile  cu
această  lume?  Oare  pot  să-mi  împart  în
două nepedepsit inima, viaţa şi năzuinţele,
dându-Ţi numai o parte din toate acestea?
Şovăind  între  două  căi,  trăiesc  o  viaţă
dublă, care este atât de primejdioasă, fară
să  îmi  dau seama că  Dumnezeu poate  să
ocupe în inimă ori primul loc, ori nici unul.

Şi ce vor învăţa copiii de la nişte părinţi
şovăielnici?  La  ce  bun  toate  poveţele,
străduinţele  şi  ameninţările  dacă  în  viaţa
părinţilor  nu  se  vede  acel  temei  trainic,
acea autoritate de Sus căreia,  dacă i  s-ar
supune  părinţii,  i  s-ar  supune  şi  copiii.
Fiilor, păziţi-vă de idoli. Amin! (I Ioan 5, 21).

17februarie
Despre evlavia de ochii lumii

Tatăl  tău,  Care  vede  în  ascuns,  iţi  va
răsplăti ţie la arătare.

(Matei 6, 18)

într-unui  din  primele  capitole  ale
Evangheliei  după  Matei,  Domnul  nostru
Iisus  Hristos  le  vorbeşte  celor  ce  postesc
despre  postul  care  place  lui  Dumnezeu,
spunând: Nu fiţi ca făţarnicii — nu postiţi ca



făţarnicii, nu faceţi milostenie ca făţarnicii.
Toate aceste lucruri, care se fac în numele
lui Dumnezeu, oamenii au început să le facă
numai de ochii  lumii.  Domnul nostru vede
cu întristare cum tot ce trebuie să vină de
la  Dumnezeu  şi  să  tindă  spre  El  s-a
împotmolit, ca să zic aşa, în pământ. El se
străduieşte necontenit să abată privirea şi
inima  oamenilor  de  la  lumea  aceasta
păcătoasă spre cer.

Milostenia trebuie să meargă drept către
Dumnezeu,  lăsându-i  deoparte pe oameni;
rugăciunea trebuie să meargă drept către
Dumnezeu,  lăsându-i  deoparte pe oameni;
pos-tul  trebuie  să  meargă  drept  către
Dumnezeu,  lăsându-i  deoparte pe oameni,
adică  părerile  omeneşti  şi  laudele  ome-
neşti. Vai vouă, farisei făţarnici! — le spune
Domnul celor ce coboară dumnezeiescul pe
pământ  pentru  a  dobândi  slavă
pământească.

Primiţi slavă unii de la alţii şi slava care
vine de la singurul Dumnezeu nu o căutaţi
(Ioan  5,  44).  Mântuitorului  nostru,  Care
este  vrednic  de  toată  slava  şi  cinstea,  îi
plăcea să repete că nu a căutat nici voia,
nici  slava  Sa  —  iar  El  vede  tot  timpul
oameni nevrednici, jalnici şi pângăriţi, care



nu caută  decât  această  slavă omenească!
Iar  această  căutare  duce  la  făţărnicie.
Domnul  vrea să rupă de pământ sufletele
legate  de  el  şi  să  le  îndrepte,  ca  pe  o
săgeată trimisă la ţintă, drept spre Cel ce
vede cele ascunse şi nu primeşte făţărnicia.
Domnul,  Cel  drept,  îi  cheamă  pe  oamenii
care  se  roagă  şi  postesc  de  ochii  lumii,
spunându-le:  Să  nu  faceţi  înaintea
oamenilor..., ci în faţa Tatălui vostru, Care
vede într-ascuns. De Tatăl Său şi al nostru,
Care  vede  cele  ascunse,  vrea  Domnul  să
pironească toate privirile, ca să cunoaştem,
în  locul  evlaviei  de  faţadă,  acea  negrăită
împărtăşire cu Tatăl  ce se cunoaşte „într-
ascuns",  până în adâncul cel mai tainic al
sufletului lipsit de făţărnicie.

Tatăl  tău  este  într-ascuns,  îţi  va
răspunde şi ţi  Se va descoperi într-ascuns
— şi  El,  Care vede cele  ascunse,  vede nu
numai  rugăciunea  ta  cea  neputincioasă,
postul lăuntric al inimii tale, ci şi păcatele
pe care  le  tăinuieşti.  Pătrunzând în  toate
adâncurile necurate ale sufletului tău, El nu
îţi  întoarce  spatele.  Un  om  ţi-ar  întoarce
spatele,  însă  Dumnezeu  nu  face  aşa:
dimpotrivă,  El  îşi  întinde  mâinile  zi  şi
noapte către poporul cel răzvrătit (Isaia 65,



2),  pentru  a  chema  la  Sine  inimile
îndărătnice şi a răsplăti inimile ce-L caută
prin  împărtăşirea  cu  El,  care  insuflă  în
acestea viaţă nouă şi face din ele  locaş al
lui Dumnezeu (Efeseni 2, 22).

18 februarie
Viaţa — dar de la Dumnezeu

Drept  aceea,  am  urât  viaţa,  căci  rele
sunt cele care se fac sub soare.

(Ecclesiastul 2, 17)

Nu există om care în viaţa lui  să nu fi
fost  supus  ispitei  de  a  repeta  aceste
cuvinte  ale  lui  Solomon,  dându-şi  seama
totodată cât de greşite sunt. Aici este vorba
de  o  ispită;  duhul  rău  aruncă  lumina  sa
infernală  asupra  tuturor  murdăriilor  şi
mârşăviilor  care  se  întâlnesc  în  această
viaţă, şi în faţa acestei privelişti ni se face
greaţă de lumea întreagă; fără să vrem, ne
punem întrebarea: „Oare merită să trăim, şi
pentru  ce?  Nu  cumva  doar  pentru  ca,
învârtindu-ne  în  această  vâltoare  a
păcatului şi smintelii, să adăugăm şi glasul
nostru  tânguitor  la  vaietul  de  obşte  al
omenirii pătimitoare?"



Creştinul  nu  trebuie  să  urască  viaţa;
dându-şi seama cât este ea de imperfectă,
de  întunecată  şi  câteodată  crudă,  trebuie
totuşi să o iubească, deoarece este cel mai
mare dar de la Dumnezeu, şi să înţeleagă
că oricine, dacă vrea, poate învăţa din ea
multe lucruri.  Viaţa e o arenă,  în care ne
luptăm pentru adevăr împotriva minciunii şi
pentru  bine  împotriva  răului;  este  o
comoară, pe care oamenii o cheltuiesc prea
des şi cu prea multă uşurinţă. Noi trebuie
să tragem folos din ea şi,  atunci  când va
veni  vremea,  s-o  punem înapoi  în  mâinile
lui Dumnezeu, din care am primit-o. Viaţa e
un pământ supus adesea furtunii şi vremii
rele, însă şi adăpat de ploi binefăcătoare, în
fine, ea este, mai întâi de toate, un dar de
la Dumnezeu: ce drept am eu să urăsc acest
dar şi  să blestem ceea ce a  binecuvântat
Dumnezeu?

Ca să iubim viaţa,  să  nu căutăm în  ea
ceea  ce  ea  nu  ne  poate  da,  ci  ceea  ce
suntem datori noi înşine să-i aducem. Vrei
să  iubeşti  viaţa?  Gândeşte-te  ce  folos  ai
putea să aduci prin ea altora. Oare în calea
ta  nu  s-a  găsit  nici  un  om  care  să  aibă
nevoie de dragostea ta, pe care să îl  poţi
mângâia,  sprijini,  aduce  la  Domnul?



Luminându-se prin faptele dragostei, toată
viaţa noastră se va transfigura şi va înflori
în lumina acestei dragoste.

Cineva a spus: „Străduieşte-te zi de zi să
micşorezi măcar cât de cât uriaşul munte al
suferinţei  omeneşti  şi  să  sporeşti  mica
movilită  a  bucuriei  omeneşti."  Nu-ţi  iubi
viaţa în mod egoist, ci iubeşte-o de dragul
Domnului  tău,  fiindcă  ea  este  câmpul  de
luptă  pe  care  poţi  ţine  piept,  pentru
Hristos,  păcatului.  Şi  ţine  minte  că  vei
începe să trăieşti cu adevărat doar atunci
când îţi vei pune deplin viaţa la dispoziţia
Celui care ţi-a dat-o.

19 februarie
Mângâierea noastră
Nu plânge! (Luca7, 13)
Nu  plânge,  sărmană  mamă!  Iţi  îngropi

singurul fiu, ultima mângâiere a vieţii tale
însingurate - şi atunci cine, văzând cât de
mare  îţi  este  jalea,  poate  să  spună:  Nu
plângeP.  Insă Cel care îţi vorbeşte este Cel
ce-ţi va şterge lacrimile şi le va preface în
bucurie. Iată, El se apropie de patul morţii,
pe care odihneşte comoara ta, Se atinge de
ea, spune un cuvânt, şi fiul tău se ridică -
viu. Ce mângâiere ţi-a dat Hristos!



Da, numai El putea spune:  Nu plânge!  -
El,  Care  avea  stăpânirea  de  a  opri  acest
plâns amar pentru totdeauna.

Si  oamenii  spun:  Nu  plânge!,  adeseori
fară  să  pătrundă  în  durerea  celuilalt  şi
jignindu-1 astfel pe cel suferind. Pentru un
suflet ce pătimeşte, o asemenea mângâiere
neputincioasă,  superficială,  este  uneori
dureroasă.  Nu-i  condamna  pe  oameni
pentru  lipsa  lor  de  înţelegere  şi  pentru
neputinţa lor, ci tinde, făcând abstracţie de
oameni,  către  Mângâietorul  Atotputernic,
luând  aminte  dacă  nu  cumva îţi  spune  şi
ţie:  Nu plânge!'Nu te va mângâia un om şi
nici  măcar  un  înger,  ci  însuşi  Domnul
Dumnezeul  tău  te  va  mângâia.  El,  în
adâncul  milei  Sale,  îţi  spune  din  adâncul
iubirii Sale: Nu plânge! Nu plânge, fiindcă El
e Mângâietorul tău, fiindcă El te cunoaşte şi
te  iubeşte,  fiindcă  El  îţi  va  înapoia  cele
după  care  plângi  şi  te  va  învăţa  să  le
aştepţi cu răbdare. Ai încredere în El, ai în-
credere în mărturia Apostolului Pavel, care
arată  că  mângâierea  noastră  prisoseşte
prin  Hristos  (II  Corinteni  1,5).  Dacă  vei
crede asta, vei ridica fruntea, vei înceta să-
ţi mai plângi de milă, şi de suferinţa ta îţi
vei aminti doar ca să mângâi pe cei care se



află în tot necazul cu mângâierea cu care tu
însuţi  eşti  mângâiat  de  Dumnezeu  (v.  II
Corinteni 1,4).

20 februarie
De ce ne tânguim?
Ce faci aici, Ilie? (III Regi 19, 9)

în  clipa  aceea  Ilie  se  ascundea  în
peşteră.  După  marea  nevoinţă  de  pe
Muntele Cârmei,  obosise;  duhul  lui  fusese
cuprins de o descurajare vremelnică şi chiar
îşi ceruse moartea, însă Domnul 1-a ridicat,
1-a îmbărbătat, 1-a întărit cu hrană şi 1-a
trimis pe Muntele Horeb, către care a mers
patruzeci  de  zile  şi  patruzeci  de  nopţi.
Ajungând în vârf, s-a ascuns într-o peşteră,
şi acolo a auzit glas din cer, care a întrebat:
Ce faci aici, Ilie?

Ilie se plânge Domnului de dezamăgirea,
singurătatea şi mâhnirea sa. S-a ostenit, s-
a străduit din toată inima pentru slava lui
Dumnezeu, fară să-şi cruţe puterile, şi ce s-
a  ales  din  asta?  Este  prigonit,  a  rămas
singur  şi  vede  doar  jertfelnicele  lui
Dumnezeu nimicite, ură faţă de prorocii Lui
şi  apostazia  poporului.  Cum  îl  mângâie
Domnul? Chemân-du-1 la  o nouă slujire şi



ascultare. în loc să te tânguieşti, la treabă!
întoarce-ţi  privirea de la tine însuţi,  de la
păruta  nereuşită  şi  de  la  necredinţa
oamenilor. Priveşte mai sus, către Cel care
a primit şi a curăţit osteneala ta sinceră şi
Care te îmbărbătează, dându-ţi noi sarcini
şi  arătându-ţi  ceea  ce  au  ascuns  de  tine
norii descurajării: „Tu te crezi singur, dar ia
aminte,  Eu  încă  am  şapte  mii  de  suflete
credincioase în Israel, care nu s-au închinat
idolilor; le cunosc, le preţuiesc şi vreau să
le cunoşti şi tu."

Ilie  a  mers  la  slujirea  care-i  fusese
arătată. Un vârtej ceresc avea să-1 ducă la
Dumnezeu în curând, dar nu înainte ca el să
fi  dus  la  capăt,  cu  râvnă  şi  cu  vigoare,
lucrarea  care-i  fusese  încredinţată.
Dumnezeu nu 1-a lăsat să-şi piardă vremea
cu tânguiri, ci 1-a trimis să slujească.

Dar  tu  ce  faci  aici?  Te-ai  descurajat,
poate că te plângi, te uiţi în jurul tău sau în
tine însuţi, te plângi de împrejurări si nu îţi
ridici  privirea  spre  Domnul,  la  Care  toţi
paşii tăi sunt număraţi. El vrea şi poate să
întoarcă spre folosul  tău şi  spre slava Sa
până şi cea mai grea şi disperată situaţie, şi
îţi spune şi ţie: „Ridică-te şi mergi!"

21 februarie



Dumnezeu are grijă de noi

Lăsaţi-I  Lui  toată  grija  voastră,  căci  El
are grijă de voi.

(I Petru 5, 7)

Apostolul  Petru  nu  spune:  „Lăsaţi-I  lui
Dumnezeu  numai  grijile  voastre  mari",  ci
„toată grija". Cel care poate toate e în stare
să împlinească şi lucrurile mici,  şi  pe cele
mari.  Domnul,  Care  ne  izbăveşte  de
suferinţele  noastre  adânci  şi  de  păcatele
noastre  grele,  poartă  pentru  noi  şi  orice
povară a noastră.

Grijile vieţii, tot repetându-se, ne sâcâie
şi  ne  apasă,  devenind  adeseori  nişte
adevărate încercări, la fel cum un singur fir
de  praf,  ajungând  în  ochi,  ne  face  să
suferim  şi  chiar  să  ne  pierdem  vederea
pentru o vreme.

Dar viata nu este un bloc compact: ea e
alcătuită  din  felurite  părţi,  fiecare  dintre
ele cu însemnătatea sa şi cu folosul său în
iconomia generală. Viaţa e ca o ţesătură din
fire de mai multe feluri: de lână, de mătase,
de  aur;  pentru  trăinicia  şi  frumuseţea
ţesăturii este nevoie de fiecare fir. Cum se



destramă  unul  din  ele,  echilibrul  este
stricat şi noi avem de suferit.

Fireşte  că  nici  o  mamă  nu  va  rămâne
nepăsătoare la lacrimile copilului său, care-
i  împărtăşeşte  suferinţa  pricinuită  de
stricarea unei jucării sau neîmplinirea unei
dorinţe. Şi Tatăl nostru Ceresc primeşte cu
dragoste  de  la  noi  povara  grijilor  ce  ne
apasă,  chiar  dacă  sunt  de  mică
însemnătate.

Pentru creştin este preţioasă conştiinţa
faptului  că  poate  înălţa  totul,  prin
rugăciune, la Cel a cărui îndelungă răbdare
e nesecată. Fie că întâlnim vreo piedică în
calea vieţii, fie că ne temem pentru ziua de
mâine,  fie  că  avem  probleme  în  viaţa
familie,  fie  că  munca  noastră  ne  întrece
puterile,  să  lăsăm  toate  Domnului  cu
credinţa  deplină  că  vom  primi  de  la  El
ajutor şi sprijin, „căci El are grijă de noi".

22 februarie
Dacă îţi pare rău de cei nepăsători...

Şi am plâns mult, fiindcă nimeni n-a fiost
găsit vrednic să deschidă cartea, nici să se
uite în ea.

(Apocalipsa 5, 4)



Ioan  nu  plânge  pentru  sine,  ci  plânge
pentru  întreaga  lume  care  se  lipseşte  de
Răscumpărător;  el  plânge  pentru  omenire
aşa cum Hristos a plâns pentru Ierusalim,
nu  suferă  pentru  nevoile  materiale  ale
fraţilor săi, ci anume pentru faptul că nu s-a
găsit  nici  unul  vrednic  să  răspundă  la
chemarea îngerului, „să deschidă cartea şi
să-i desfacă peceţile".

Această carte a Revelaţiei dumnezeieşti,
a iubirii dumnezeieşti, care s-a arătat prin
răscumpărarea omenirii,  rămâne închisă şi
pecetluită  pentru  oamenii  ce  trăiesc
trupeşte  şi  numai  pentru  această  lume.
Atâta  timp  cât  sunt  acoperiţi  de  păcate
nepocăite,  necurăţite,  ei  nu vor şi  nu pot
nici  măcar  să  arunce  o  privire  în  această
carte.  Vrăjmaşul  o  acoperă  de  ei,  îi  face
orbi şi neputincioşi.

Dar, slavă Domnului, când vor ajunge să
îşi  dea  seama  de  această  orbire
duhovnicească, Duhul Sfânt le va deschide
ochii  lăuntrici  şi  i-L  va  arăta  sufletului
zdrobit  pe  Mielul  junghiat,  Cel  rară  de
prihană,  Care,  ca  un  biruitor  asupra
păcatului şi a morţii, ia cartea în mâna Sa şi
o deschide. Sufletul II vede pe Cel ce singur



este vrednic, îi cântă cântare nouă de slavă
şi  primeşte  din  gura  Lui,  cuvânt  după
cuvânt,  din  acea  carte  ascunsă  pe  care
păcatul a ţinut-o închisă în faţa sa. Şi Mielul
pune, întipăreşte cuvintele sfinte în sufle-
tele însetate.

Deplângi, împreună cu Ioan, numărul mic
al  celor  cărora li  s-a  deschis  vederea
lăuntrică? Dacă îţi  pare rău să vezi  atâţia
creştini  nepăsători,  creştini  doar  cu
numele,  cheamă-i  la Hristos prin cuvântul
viu şi smerit, prin pilda ta, închi-nându-I Lui
toată viaţa Ta.

23 februarie
Războiul cel nevăzut

Dar acest neam de demoni nu iese decât
numai cu rugăciune şi cu post.

(Marcu 17, 21)

Mântuitorul  însuşi  ne  porunceşte  să
postim.  Fiecare  post  de  care  ne  vorbeşte
Sfânta  Scriptură  este  strâns  legat  de
Dumnezeu  însuşi.  Fiecare  postire  a
poporului  arăta  frângere  a  inimii  pentru
păcatul  care îl  depărtase de Dumnezeu şi
chema iar la El. Să nu cârtim, aşa cum fac



mulţi, spunând că Moise şi Ilie erau oameni
neobişnuiţi, cu care nu semănăm deloc, şi
că ceea ce au săvârşit ei nu ne e accesibil
nouă. Deşi nu suntem sfinţi, aşa cum sunt
ei,  şi  nici  nu  ne-a  fost  menită  o  slujire
deosebită, totuşi Iisus Hristos ne-a adresat
tuturor  chemarea  la  întâlnirea  cu
Dumnezeu,  la  împărtăşirea  cu  El,  la
ascultarea  faţă  de  El.  „Dumnezeu  a  iubit
lumea" — nu doar pe unii oameni, ci lumea
întreagă,  şi  această  lume  suntem  noi.
Pecetea  morţii  şi  jertfei  lui  Hristos  este
pusă  asupra  noastră,  a  tuturor,  fară  vreo
excepţie,  fiindcă  la  Dumnezeu  nu  este
părtinire.

Acesta este singurul nostru drept, drept
al  tuturor.  Hris-tos  a  murit  ca  să  ne  facă
părtaşi ai împărăţiei şi slavei Sale. El ni L-a
împărtăşit şi pe Tatăl Său, zicând:  La Tatăl
Meu şi Tatăl vostru.  Prin această chemare
către Tatăl, El ne-a deschis calea către El şi
intrarea la El.

Postul  şi  rugăciunea,  care  sunt  strâns
legate  între  ele,  completându-se  reciproc,
ne  ajută  şi  ne  sprijină  pe  această  cale.
Rănile  noastre  sunt  adânci,  metehnele
noastre morale sunt îndărătnice, încercările
nu ne slăbesc o clipă: să fim şi noi stăruitori



în lupta necontenită cu acel neam care nu
iese decât numai cu rugăciune şi cu post.

24 februarie
In rugăciune vom afla răspunsul

In  zilele acelea,  cuvântul  Domnului  era
rar.

(I Regi 3, 1)

Există  perioade  în  istoria  popoarelor
când  slava  lui  Dumnezeu  se  arată  mai
limpede. Atunci, împărăţia lui Dumnezeu se
arată  întru  putere.  Atunci  pare  a  se
statornici  o  împărtăşire  văzută  între
Dumnezeu şi oameni; minunile, pro-rociile,
sunt mai dese. La facerea lumii, lumina s-a
despărţit  de  întuneric  şi  s-au  aprins
luminătorii cereşti: şi lumea duhovnicească
se  umple  atunci  de  o  lumină
nepământească,  ce  le  dă  oamenilor
înţelepciune şi îi îndrumă pe calea dreaptă.
In viaţa omenirii  urmează însă adeseori şi
epoci când glasul lui Dumnezeu nu se mai
aude,  când  tăria  I  ui  nu  se  mai  arată  în
toată puterea Sa.

Asemenea vremuri sunt trimise-i  .i  <  rlc
mai mari încercări pentru credinţa noastră:



atmu i t erul ne pare m< lu's şi auzim mereu
cârtirea necredincioşilor, care cer semn din
cer şi repetă întruna: „Unde e Dumnezeul
tău?" Dar, cu toate că în zilele noastre nu
vedem bolnavi însănătoşindu-se într-o clipă
sau morţi care învie, puterea lui Dumnezeu
nu  slăbeşte;  glasul  Lui  răsună  chiar  şi
atunci când noi nu îl auzim: Tatăl Meu până
acum lucrează, şi Eu lucrez (Ioan 5, 17).

Ceea ce se întâmplă în istoria omenirii se
repetă şi în viata fiecăruia dintre noi. Si în
lumea  noastră  duhovnicească  după  un
seceriş  bogat  urmează secetă şi  foamete:
sufletul nostru însetează şi flămânzeşte de
adevăr, iar proviziile noastre se dovedesc a
fi neîndestulătoare.

Deseori,  după  momente  de  bucurie
duhovnicească,  deodată  începe  să  ni  se
pară  că  Domnul  S-a  depărtat  de  noi  si
cuvântul Lui a amuţit. Atunci ţâşneşte din
sufletul  nostru un strigăt  de disperare,  şi
strigăm împreună cu David:  Doamne, până
când?

înţelegem  de  ce  Iisus  n-a  răspuns  la
întrebările lui Pilat, dar atunci când noi, cu
deplină  nădejde,  strigăm  către  El  şi  nu
primim  răspuns,  când  învăţătorul  nostru
pare  că  doarme,  deşi  ar  putea  potoli



furtuna ce ne împresoară, asta ni se pare
ceva  greu  de  îndurat  şi  cu  neputinţă  de
înţeles.

Chiar  dacă  Domnul  nu  ne  răspunde
îndată, El ne va vorbi atunci când va veni
vremea. Dacă vom alerga la El cu credinţă
şi  vom  aştepta  cu  răbdare  răspunsul  la
rugăciunea  noastră,  fară  îndoială  că  vom
primi acest răspuns atunci când vom avea
cea mai mare trebuinţă de el.

25 februarie
L
Adu-mă, Doamne, la Tine!

Domnul  sprijină  pe  toţi  cei  ce  cad  şi
îndreaptă pe toţi cei gârboviţi.

(Psalmi 144, 14)

Doamne,  Veşnică  Dragoste  Care
îmbrăţişezi  tot  universul,  Luminător  Care
luminezi  fiecărui  om  care  vine  în  lume!
Luminează  întunericul  sufletului  meu
păcătos,  înlătură  din  inima  mea  orice
învârtoşare, umple-mă de lumina Ta, ca în
lumina  Ta  să  văd  lumină!  Umple-mă  de
dragostea  Ta,  ca  în  această  lumină  să
îndrăgesc tot ce ai zidit Tu!  Vino, Doamne
Iisuse! (Apocalipsa 22, 20).



Deschide ochii noştri duhovniceşti, fa-ne
să  înţelegem  atotcuprinzătorul  adevăr  al
poruncilor Tale, care deopotrivă ne vor duce
pe  toţi,  bogaţi  şi  săraci,  înţelepţi  şi
neînţelepţi, de vază şi de rând, la viaţa cea
veşnică, pe care Tu ai pregătit-o celor ce Te
iubesc. Curăţeşte-mă, Doamne, spală-mă, şi
doar  atunci  voi  fi  curat!  Fiindcă  nu  Iţi
trebuie  evlavia  cea  de  ochii  lumii,  ci
dreptatea adevărată, care pătrunde până în
străfundul gândurilor şi simţămintelor.

Curăţeşte-mă,  spală-mă,  izbăveşte-mă
de  greşelile  mele  cele  ascunse  şi  umple
toată fiinţa mea de veşnica Ta dreptate!

Fă cu mine tot ceea ce doreşti, încearcă-
mă,  pedepseş-te-mă,  însă  şi  pe  mine,  cel
care cad atât de des, sprijină-mă, înnoieşte-
mă şi adu-mă la Tine!

26februarie
Sensul suferinţei
>
Căci  socotesc  că  pătimirile  vremii  de

acum nu sunt vrednice de mărirea care ni
se va descoperi.

(Romani 8, 18)

Când vom ajunge la locul odihnei şi ni se
va  da  să  cunoaştem  aşa  cum  am  fost



cunoscuţi  (v.  I  Corinteni  13,  12),  atunci,
privind în urmă la toată viaţa noastră care a
trecut,  vom  vedea  legătura  dintre
încercările pe care le-am îndurat şi ţinta la
care  am  ajuns  prin  ele.  Atunci  îi  vom
mulţumi din tot sufletul Domnului, Care ne
iubeşte atât de mult, încât nu ne-a cruţat
atunci când noi, în neştiinţa noastră, am ce-
rut asta de la El. Vom înţelege atunci că El,
într-adevăr, i-a topit şi i-a încercat (Ieremia
9, 7; I Petru 4, 12) în focul ispitei pe aleşii
Săi, ca să-i curăţească şi să-i aducă la Sine.
Poate  că  tocmai  ceea  ce  ne-a  amărât  cel
mai  mult  în  viaţă  a  pricinuit  o  schimbare
lăuntrică ce ne-a scăpat de primejdia care
ne ameninţa sufletul. Va veni o vreme când
vom binecuvânta încercarea care ne-a silit
atunci  să  vărsăm  multe  lacrimi  şi  vom
spune  asemenea  lui  David:  Bine-mi  este
mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările
Tale (Psalmi 118, 71).

Ceea ce acum ne pare a fi o nenorocire
se va preface într-un bine, şi slava care se
va  descoperi  ne  va  îndulci  pe  veci  toate
suferinţele  îndurate.  Să  nu  uităm însă  că
Apostolul  Pa-vel  a  spus  cuvintele  acestea
când  se  afla  încă  pe  pământ,  în  mijlocul
necazurilor  şi  strâmtorării.  El  presimţea,



pregusta slava cerească, fiindcă în mijlocul
cuptorului ispitelor privea nu la cele care se
văd, care sunt vremelnice, ci la cele ce nu
se văd, care sunt veşnice (v. II Corinteni 4,
18).

Dumnezeu să ne dea şi nouă a trăi „prin
credinţă, nu prin vedere", şi a străbate „cu
răbdarea  nădejdii"  calea  noastră
pământească,  măsurând iubirea Lui  nu cu
măsura experienţelor noastre, ci cu măsura
Crucii lui Hristos!

27februarie
Moştenirea ce ne-a fost dăruită
Că tot pământul,  cât îl  vezi,  ţi-l  voi da

ţie... Scoală şi cutreieră pământul acesta în
lung şi în lat.

(Facerea 13, 15, 17)
Domnul i-a dat lui  Avraam în stăpânire

pământul făgăduinţei. Si tie îti va da acelaşi
lucru,  în  înţelesul  duhovni-cesc.  Aşadar,
însuşeşte-ţi, pe acest pământ duhovnicesc,
ceea ce ţi  se dăruieşte prin nestrămutată
făgăduinţă.  Aceasta  este  moştenirea  ta,
partea  cea  bună,  care  îţi  poate  îndestula
sufletul pe deplin. Scoală-te şi cutreieră cu
credinţă pământul tău, foloseşte-1.  Scoală-
te,  cutreieră-1  în  tot  lungul  şi  latul



dragostei dăruite ţie, cerceteaz-o cu luare-
aminte, însuşeş-te-ţi-o,  începe să umbli  în
puterea acestei dragoste.

Poate că te vei izbi de vreo încercare sau
de  vreo  durere  ascunsă.  Caută  atunci
adâncul dragostei  lui  Iisus Hristos, fiindcă
ea este moştenirea ta!  Ea va pătrunde în
adâncul necazului tău, al grijilor tale.

Te zbuciumi pentru o fiinţă dragă? Vrei
să  îi  vii  în  ajutor?  Scoală-te,  scoală-te  şi
cutreieră în lat moştenirea ce ţi s-a dat. Să
te cuprindă lărgimea dragostei lui Hristos,
care îmbrăţişează toate sufletele cărora tu
le porţi  de grijă şi  pe tine însuţi,  gata să
reverse binecuvântare şi linişte asupra lor
şi  asupra  ta.  Caut-o,  caută  lărgimea  ei,
toată bogăţia  milostivirii  ei,  cufundă-te în
acest belşug şi umblă în el.

Te  îngrijorează  despărţirea  de  cei
apropiaţi,  depărtarea  de  un  om  asupra
căruia ai vrea să veghezi pas cu pas? Gân-
deşte-te  atunci  la  lungul  dragostei  lui
Hristos,  care  ajunge  peste  tot  şi  la  orice
om,  până  acolo  unde  mâinile  tale  nu  pot
ajunge.  Lasă  totul  în  seama  acestei
dragoste şi linişteşte-te.

Suferi  pentru o fiinţă dragă care nu se
mai află pe pământ, doreşti cu sete să te



uneşti  cu  ea  în  patria  multdorită  şi  să
grăbeşti  ceasul  revederii?  Apucă-te  atunci
de  înălţimea  dragostei  lui  Hristos,  care,
rămânând cu cei  din cer,  le dă mângâiere
celor  de  pe  pământ  şi-i  uneşte  pe  toţi.
Această dragoste se pogoară asupra ta de
Sus şi te înalţă acolo unde Dumnezeu însuşi
şterge  orice  lacrimă  din  ochii  oamenilor.
Ţine-te tare de această dragoste, las-o să
vă cuprindă pe tine şi pe cei dragi ai tăi, şi
vei căpăta mângâiere.

28 februarie
Unicul bine

Binecuvânta-voi  pe  cei  ce  te  vor
binecuvânta...  şi  se vor  binecuvânta întru
tine toate neamurile pământului.

(Facerea 12, 3)

Cât de mulţi sunt printre noi cei ce vor
să  primească  binecuvântare  de  Sus,  dar
care trăiesc de fapt numai pentru ei înşişi!
Ei nu înţeleg că binele cel mai înalt şi cel
mai profund, singurul bine adevărat, constă
în a trăi pentru ceilalţi, a le sluji, a împărţi
cu ei tot ce primim noi înşine.



Numai  acesta  este  rostul  adevărat  al
vieţii,  doar în aceasta e libertatea. Numai
cei  binecuvântaţi  de  Dumnezeu  pot  fi  o
binecuvântare pentru alţii. Vrei să primeşti
binecuvântarea dată lui Avraam? Urmează-L
pe Domnul: dă tot ce ai.

Supune-te  Domnului,  lasă-i  pe  toţi  şi
toate în seama Lui, şi vei fi un izvor de apă
vie.  Vrei  să  fii  o  binecuvântare  pentru
aproapele  tău?  Lasă-te  răsădit  într-un  alt
pământ. Dacă te-ai unit cu Hristos, dacă te-
ai  răstignit  împreună cu  El,  dacă  ai  prins
rădăcini  în  împărăţia  Lui,  atunci  vei
răspândi binecuvântarea Lui. Numai cei ce
rămân  în  Hristos  pot  întinde  o  mână  de
ajutor fraţilor care pier.

Binecuvânta-voi  pe  cei  ce  te  vor
binecuvânta,  zice Domnul. El înalţă un zid
în jurul lui  Avraam, pe care pune pecetea
Sa. Cel ce a întărit inima sa în Domnul, pe
care  Domnul  1-a  luat  sub  sfântul  Său
acoperământ, n-are pricină să se teamă de
uneltirile diavoleşti şi nici de cele omeneşti,
fiindcă  pentru  el  toate  se  lucrează  spre
bine (Romani 8, 28).

Izvorându-ne apă  vie,  El  va  acoperi,  la
timpul potrivit, toate neajunsurile noastre.
Ne  va  da  credinţă,  nădejde,  răbdare  şi



putere ca să mergem înainte prin credinţă,
nu prin

cunoaştere. >
Aşadar, să ne încredinţăm Domnului fară

a şovăi. De bună seamă, El n-o să ne lase în
beznă,  ci  o  să  lumineze  calea  noastră  cu
lumină cerească,  care,  ca zarea dimineţii,
se măreşte mereu până se face ziua mare
(Proverbe 4, 18).

29 februarie
Prezenţa lui Dumnezeu

Domnul este cu adevărat în locul acesta,
şi eu n-am ştiut!

(Facerea 28, 16)

Un  călător  ostenit  merge  pe  drum  la
ceas târziu. E alungat din casa părintească,
se ascunde de răzbunarea fratelui său, s-a
despărţit de mult de părinţi, şi toate numai
din  vina  lui.  Şi-a  înşelat  bătrânul  tată,  şi
roadă amară a  nedreptăţii  îl  sileşte  acum
pe fiul iubit să fugă, să îndure lipsuri şi să
devină un pribeag singuratic.  Este istovit,
împrejur  este  întuneric,  şi  se  culcă  sub
cerul liber, punând o piatră drept căpătâi.
Adoarme şi vede în vis o scară sprijinită pe



pământ,  care  cu  vârful  atingea  cerul.  De
undeva  de  sus,  deasupra  ungherului
întunecat unde Iacov se odihneşte, răsună
glasul lui Dumnezeu:  Eu sunt cu tine... nu
te  voi  lăsa.  Iacov  se  trezeşte  şi  spune:
Domnul este cu adevărat în locul acesta, şi
eu n-am ştiut!

în  locul  surghiunului,  unde  ai  rămas
singur,  cu  desăvârşire  singur,  Dumnezeu
este în jurul tău şi îţi caută sufletul, pentru
că  îl  iubeşte  şi  vrea  să  îl  aducă  la
recunoaşterea vinovăţiei tale şi a dragostei
Lui.

„Nu te voi lăsa" până când nu vei veni la
Mine,  până  când  nu-Mi  vei  pune  altar  în
inima ta. I-a fost greu lui Iacov să doarmă
cu capul pe piatră, dar atunci când lumina
cerească 1-a luminat, când glasul ceresc a
răsunat deasupra sa,  piatra cea aspră s-a
prefăcut  într-un  altar,  locul  pustiu  s-a
luminat  şi  a  primit  numele  de  Casa  lui
Dumnezeu.

Citiţi  cu  luare-aminte  această  istorisire
din Biblie şi primiţi în inima voastră ceea ce
are să vă spună şi vouă. Amin.
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1 martie
Lumina va birui întunericul

Lumina  luminează  în  întuneric,  şi
întunericul n-a cuprins-o.

(Ioan 1, 5)

O  noapte  neagră,  de  nepătruns,  a
învăluit pământul; nori ameninţători ascund
strălucirea  stelelor,  şi  călătorul  singuratic
care-şi  croieşte  drum  prin  codrul  des  nu
vede  nimic  înaintea  sa.  Aflat  în  pragul
deznădejdii,  i  se  pare  că  n-o  să-şi  atingă
vreodată  ţinta,  că  n-o  să  mai  ajungă
nicicând  la  un  sălaş  omenesc.  Pe
neaşteptate, ceva a sclipit în bezna deasă -
undeva,  departe,  joacă  o  flacără,  şi  în
sufletul  pribeagului  s-a  ivit  neîntârziat  o
rază  de  nădejde.  El  începe  să  meargă  cu
mai  multă tragere de inimă,  şi  treptat  se
aprinde înaintea lui luminiţă după luminiţă:
nu mai este singur, este salvat. Ţinta spre
care se îndrepta i se pare acum accesibilă:
înaintea lui se iveşte aşezarea spre care se
îndrepta.

Nu se întâmplă aşa  în  viaţă?  In  istoria
omenirii  şi  în  viaţa  fiecăruia  dintre  noi
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există momente când totul este învăluit de
o beznă deasă: păcatul, ura, neîncrederea,
vrajba,  minciuna  -  toate  aceste  puteri
vrăjmaşe par a pune stăpânire pe întreaga
omenire şi, ascunzând de noi orice lumină,
nu  ne  îngăduie  să  răzbatem  prin  acest
întuneric  de  nepătruns.  Insă  lumina
luminează  în  întuneric,  şi  întunericul  n-a
cuprins-o —  nici  nu are cum s-o cuprindă.
Ajunge să se aprindă o singură flacără, cât
de măruntă, ca lumina să se răspândească
mai  departe.  O  singură  scânteie  poate
aprinde o sumedenie de focuri,  şi  în jurul
nostru se va face din nou lumină.

Când  trecem  prin  vremuri  lipsite  de
bucurie, apăsătoare, Domnul nu vrea să ne
lăsăm pradă gândurilor întunecate. El vrea
ca în mijlocul acestui întuneric, păstrându-
ne  curajul,  să  tindem  necontenit  spre
lumină şi prin pilda noastră să strălucim cu
lumina puternică a adevărului şi a binelui.
Cel  mai  mult  avem  nevoie  în  viaţă  de
lumina  lină  a  dragostei,  pe  care  o
răspândesc cei apropiaţi de izvorul ei — de
iubirea  dumnezeiască.  Sufletul  ce  se
apropie  zilnic,  în  rugăciune  fierbinte,  de
Tronul  Celui  Preaînalt  se  va  umple,  ne-
îndoielnic,  de  razele  luminii  cereşti,
îndeplinind îndemnul Apostolului Pavel:  Să
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vă  schimbaţi  prin  înnoirea  minţii,  ca  să
deosebiţi  care este voia lui Dumnezeu, ce
este bun şi plăcut şi desăvârşit (Romani 12,
2).

Innoindu-se,  el  va  deveni  în  stare  să
răspândească  în  jurul  său  lumina  lină  a
dragostei,  aprinzând  şi  în  alţii  scânteia
dumnezeiască.  Atunci  lumina  va  birui,  în
sfârşit, întunericul, şi Soarele cel Veşnic al
dreptăţii va străluci din nou asupra noastră.

2 martie
Legătura desăvârşirii

Ci fiţi buni între voi şi milostivi, iertând
unul altuia, precum şi Dumnezeu v-a iertat
vouă în Hristos.

(Efeseni 4, 32)

Bunătatea şi  compasiunea sunt o mare
putere  în  viaţă.  Răul  pricinuit  de  vorbele
muşcătoare,  de  nepăsarea  rece  faţă  de
aproapele,  de  lipsa  înţelegerii
simţămintelor celorlalţi, starea de bănuială
neîncetată - toate acestea sunt îmblânzite
şi acoperite doar de pornirile bune, doar de
manifestări-
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le dragostei. Dtagostea caută în oameni
binele,  nu  râul,  ia^  acolo  undenu găseşte
binele deplânge răul şi se îndrepte în loc să
îl'osandească. Prisosul celor mai alese ^ ^
ţăminte ale noastre să se reverse, ca apa vie,
asupra  aPr°P^  aţilor  noştri.  Iubindu-i,  ne
punem în locul lor şi  Ĵ Ĵ ^  cu ei aşa ci^ am vrea

să se poarte ceilalţi cu noi.   ec şi nevoile l0r

ne dor ca şi cum ar fi ale noastre.
îmbrăcaţi.yă,  dar,  ca  aleşi  ai  lui

Dumnezeu,  sfinţi  şip ^
iubiţi,  cu  milostivirile  îndurăm,  cu
bunătate,  cu  smerenie,
blândeţe,  ck îndelungă-răbdare...  iar  peste
toate  acestea'^
brâcaţi-vă htm dragoste, care este legătura
desăvârşim
loseni 3, 12,14). su_

Nici  un  bun  pământesc  nu  se  poate
asemui  cu  starea  s  -fletească  penare  o
descrie  Apostolul  Pavel  în  cuvintele  oe^
sus.  De  câte  ori  nu  am  simţit  noi  înşine
puterea  dra^°St^a  a  îndelungii  răbdări!  De
câte ori, într-o clipa grea i noastră, căldura

unei vorbe bune, mângâietoare, nu să vedem
diu nou lumina, care pentru noi pierise  cm^^
Dragostea,  pe care  Apostolul  o  numeşte
„legătura ^ vârşirii", este izvor viu, un torent
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de  bucurie  ^^"^^g  se  revarsă  din

plinătatea sa şi asupra altora, pre aca
" T— -  - ^,r,or5 vreodată,
într-un şuvoi nesecat de dragoste. Fara sa

moara    ^ ^
acesta curge neobosit, tot mai departe,

spre veşnicie, când noi şi n0i roade în calea
sa.

în jurul Unui misionar bătrân şi vestit s-au
adunat  o^  numeroşi  oameni  care  îşi
închinaseră viaţa s*ujir" **** vQr,  şi doreau să
audă din gura lui cuvânt de povaţa.     e bit
mult timp, cu o putere uluitoare, încheind
prin  tele:  „Vreţi     aflaţi  cele  trei  condiţii
obligatorii  PcntmJ ^  sita  lucrării  voaStre între
cei ce pier cu sufletul şi cu  Prima condiţle.  nţi

buni; a doua condiţie: fiţi buni, a
condiţie: fiţi buni. Iată ce am reţinut din

îndelungata mea experienţă."

3 martie
In Cine ai crezut?
Şi căuta să vadă cine este Iisus.
(Luca 19, 3)

în această dorinţă de a-L vedea pe Iisus
şi  de  a  afla  „cine  este"  El  putem  pune
temelia  unei  schimbări  depline  a  întregii
noastre vieţi. Fiecare din noi ar trebui să-şi
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lămurească  problema:  Cine  este  pentru
mine  Domnul  Iisus  Hristos  în  toate
împrejurările  vieţii  mele?  Ce  loc  are
Mântuitorul în inima mea? Cunosc eu bine
în Cine am crezut?  (II Ti-motei 1, 12), sau
vestea cea bună despre nesfârşita Lui dra-
goste n-a pătruns adânc în sufletul meu, ci
s-a atins doar de suprafaţă? Cel ce a fost
răscumpărat  cu  scumpul  sânge  al  lui
Hristos,  ca  al  unui  miel  nevinovat  şi
neprihănit  (I  Petru  1,  19),  nu  îşi  mai
aparţine sieşi.

Ce loc are Hristos în casa ta? Oare simt
toţi  membrii  familiei  tale,  toţi  cei  ce  au
legături  cu  tine,  că  suprema  autoritate  îi
aparţine Mântuitorului nostru, că în casa ta
este pătruns de duhul Său, este supus legii
Sale? îi recunoşti puterea de a te spăla şi
curaţi  de păcatul care te stăpâneşte? I  te
supui  necondiţionat  în  toate  treburile  şi
hotărârile tale, atât în cele mari, cât şi în
cele mici? Se poate vedea din felul cum te
porţi  cu  toţi  cei  din  jur  că  îi  ceri  mereu
ajutorul?  în  blândeţea  ta,  în  milostivirea
sinceră faţă de aproapele, în abnegaţia ta
se  bagă  de  seamă  oare  înrâurirea
nesfârşitei,  nemărginitei  iubiri  a  lui
Dumnezeu? Se simte în tine Du-
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hui  lui  Hristos?  Eşti  gata  să  dai  ajutor
oricui, să încurajezi şi să mângâi pe oricine,
trecând  peste  ceea  ce  simţi  tu  faţă  de
persoana  cu  pricina?  Când  ţi  se  cere
ajutorul  îţi  aminteşti  ce  le-a  răspuns
Apostolul  Petru  celor  care  veniseră  la  el
după ajutor?  Duhul mi-a zis să merg cu ei,
de  nimic  îndoindu-mă  (Faptele  Apostolilor
11, 12)? Eşti gata şi tu să mergi cu toţi cei
pe care ţi-i trimite Dumnezeu, supunându-
te nu pornirilor tale, ci voii Lui?

4 martie
Suntem chemaţi să postim

A stat Moise acolo la Domnul patruzeci
de zile şi patruzeci de nopţi.

(Ieşirea 34, 28)

încă  din  Vechiul  Testament  întâlnim
posturi  de  patruzeci  de  zile;  toate  aceste
posturi  au  fost  pricinuite  de  împrejurări
aparte,  au  avut  înaintea  lui  Dumnezeu  o
însemnătate  aparte  şi  au  adus  roade
aparte.  Chiar  la  începutul  Vechiului
Testament  citim  despre  Moise,  cel  mai
blând  dintre  oameni,  că  L-a  văzut  pe



Dumnezeu  faţă  către  faţă.  Chiar  la  în-
ceputul grelei sale nevoinţe - al luptei sale
necontenite şi anevoioase cu un popor care
îl  întărâta pe Domnul  Dumnezeul  său,  s-a
suit  pe  munte,  şi  a  stat  Moise  acolo  la
Domnul  patruzeci  de  zile  şi  patruzeci  de
nopţi, şi nici pâine n-a mâncat, nici apă n-a
băut.  Şi  a  scris  Moise  pe  table  cuvintele
legământului: cele zece porunci (Ieşirea 34,
28).

Şi-a  lăsat  pentru  un  timp  lucrarea  sa
pământească, grijile şi ostenelile sale, şi s-a
ridicat  drept  la  Domnul:  L-a  văzut,  s-a
desfătat  de  El,  a  fost  luminat  de  El,  aşa
încât faţa sa a strălucit după aceea vreme
îndelungată,  şi  a  rămas  singur  cu  El  în
această minunată, necontenită împărtăşire,
luând aminte la voia Lui şi la cuvintele Lui
vreme de patruzeci de zile şi patruzeci de
nopţi! Ce post uluitor, post al unei strânse
împărtăşiri  cu  Dumnezeu  şi  al  unei
împreună-vorbiri de taină cu El!

Cum  L-a  putut  vedea  Moise  pe
Dumnezeu? Asta nu ni se spune şi nici nu s-
ar  putea  descrie  prin  vorbe,  însă  ştim
precis că această întâlnire a avut loc şi că a
lăsat  urme de neşters.  Faţa lui  strălucea,
fiindcă grăise Dumnezeu cu el  (Ieşirea 34,



29), iar sufletul lui, înfaţişându-se înaintea
Tatălui,  Care  este  într-ascuns,  a  primit
putere şi  har pentru tot restul  vieţii  sale.
Acesta  a  fost  un  post  al  întâlnirii
îndeaproape cu Dumnezeu.

Dar postul nostru cum este? Oare constă
în  căutarea  fetei  lui  Dumnezeu,  aşa  cum
spunea  David:  Dumnezeule,  Dumnezeul
meu,  pe  Tine  Te caut  dis-de-dimineaţă,
însetat-a sufletul meu de Tine...  casă văd
puterea Ta şi sUva Ta (Psalmi 62, 1-3)? Oare
ne  însingurăm pentru  a  vorbi  în  taină  cu
Dumnezeu,  lucru  în  care  constă  puterea
tainică  a  vieţii  creştine?  Postul  plăcut  lui
Dumnezeu  înseamnă  apropierea  şi  împăr-
tăşirea  sufletului  cu  Dumnezeu,  şi  la  un
post  de  acest  fel  a  fost  chemat  nu  doar
Moise, ci fiecare dintre noi.

5 martie
Să înaintăm cu răbdare

Să alergăm cu stăruinţă în lupta care ne
stă înainte, cu ochii aţintiţi asupra lui Iisus,
începătorul şi Plinitorul credinţei.

(Evrei 12, 1-2)



Suntem chemaţi să mergem fără abatere
pe  calea  arătată  nouă  de  către  Domnul.
Adeseori începem bine, pornim la drum cu
însufleţire  şi  facem cu bine câţiva paşi  —
însă nu-i de ajuns. Odată ce am hotărât să-L
urmăm pe Domnul, trebuie neapărat să ne
continuăm drumul cu aceeaşi râvnă cu care
l-am început. Adeseori se spune că în orice
întreprindere cel mai greu este primul pas.
Fără îndoială,  acesta cere de la noi multă
hotărâre,  care  nu  ne vine  întotdeauna cu
uşurinţă, dar poate că este şi mai greu, şi
mai  necesar,  să  avem  răbdare  statornică
de-a lungul întregii căi.

Primăvara devreme,  copacii  se  acoperă
de  muguri,  din  aceştia  apar  frunze,  se
zămislesc florile care făgăduiesc roadă, dar
nu toţi mugurii ajung la înflorirea deplină.
Nici  bunele  noastre  intenţii  n-ating
întotdeauna  dezvoltarea  deplină,  nu  sunt
duse întotdeauna până la capăt. Să ţinem
minte că trebuie să înaintăm zi de zi si ceas
de ceas,  mânaţi  de nădejdea neclintită  în
Dumnezeiescul  nostru  îndrumător,  de  la
Care  nu  trebuie  să  ne  abatem  niciodată
privirile şi speranţele.

Să  privim  mereu  spre  El,  cu  deplină
încredere că El va săvârşi pentru noi tot ce



nu avem putere să facem; noi doar să ne
continuăm  calea  cu  răbdare,  fără  să  ne
descurajăm,  fără  să  ne  abatem,  în  pofida
tuturor piedicilor.

Când privim din depărtare o navă plutind
pe  mare,  n-avem  cum  să  vedem  cine  o
conduce, dar faptul că îşi urmează drumul
aşa cum trebuie arată că nu pluteşte de la
sine,  ci  o  conduce  o  mână  puternică,
iscusită. Şi viaţa noastră, dacă îşi va urma
curgerea  cu  statornicie  şi  cu  răbdare,  cu
lepădare de sine, năzuind doar către patria
cerească,  va  deveni  limpede  că  în  noi
lucrează nevăzut puterea lui Dumnezeu, că
Duhul lui Dumnezeu sălăşluieşte în noi şi ne
conduce  pas  cu  pas  în  această  arenă  de
încercări pe care ni s-a dat să o străbatem.

6 martie
Dar eu cum sunt?

Deci, să nu ne mai judecăm unii pe alţii,
ci mai degrabă judecaţi aceasta: să nu daţi
fratelui prilej de poticnire sau de sminteală.

(Romani 14, 13)

în loc să căutăm mereu greşeli şi lipsuri
la apropiaţii noştri, găsind chiar o anumită
satisfacţie în a le judeca faptele, ar trebui



să luăm aminte cu mai multă asprime la noi
înşine şi să ne străduim să evităm tot ce ar
putea sluji  drept  sminteală fraţilor  noştri.
Suntem foarte uşuratici când este vorba de
propriile noastre neajunsuri, uitând că prin
purtarea noastră nechibzuită nu numai că îi
ducem în ispită pe fraţii noştri mai mici, ci
păcătuim  împotriva  legii  căreia  îi  slujim,
nerespectând  acele  reguli  pe  care  le
mărturisim.

Suntem  necruţători  când  e  să  ne
osândim  aproapele  şi  foarte  îngăduitori
faţă de noi înşine. Aşadar, să ne întoarcem
privirea către noi înşine, să ne judecăm pe
noi înşine cu asprime, să ne ferim de orice
înfăţişare a răului (I Tesa-loniceni 5, 22) şi,
fără  vorbe  mari,  doar  prin  exemplul  pro-
priu,  poate  că-i  vom aduce  la  Domnul  pe
fraţii  noştri  căzuţi.  Atunci  toată  viaţa
noastră  va  o  predică  vie,  mai  folositoare
aproapelui decât mustrările şi îndemnurile.

Recunoscându-ne  totdeauna
nenumăratele  patimi  şi  scăderi,  să-i
socotim pe ceilalţi mai de cinste decât noi
înşine (v. Filipeni 2, 3), şi ni se va da harul
pe  care  1-a  făgăduit  Domnul:  Dumnezeu
celor  mândri  le  stă  împotrivă,  iar  celor
smeriţi le dă har (Iacov 4, 6).



7 martie
La Domnul e mângâierea

Eu, Eu sunt Mângâietorul vostru.
(Isaia51, 12)1

In clipele de durere adâncă, de suferinţă
nealinată,  putem căuta  şi  găsi  mângâiere
numai la Domnul. Toţi cei ce am trecut prin
încercări grele ştim din proprie experienţă
cât  de  neputincioase  sunt  cuvintele
omeneşti  în  acele  clipe,  însă  mulţi  dintre
noi,  dacă  nu  chiar  toţi,  am  cunoscut  şi
atotputernica mângâiere dăruită de Sus —
un şuvoi  de  har  care  udă,  fară  să  putem
înţelege  şi  tâlcui  cum  anume,  pământul
uscat  al  inimii  noastre  chinuite.  Să  ne
amintim momentele din viaţa pământească
a Mântuitorului  când El  îi  mângâia  pe cei
suferinzi: îi  mângâia ca Dumnezeu atotpu-
ternic,  dar  şi  ca  om  care  înţelege  toate
suferinţele omeneşti. Ca Dumnezeu, El le-a
înapoiat celor care plângeau pe cei răpiţi de
moarte de la aceştia: văduvei din Nain i-a
înapoiat fiul, lui Iair fiica, Martei şi  Măriei
pe fratele lor iubit!

Odată  cu  această  mângâiere
atotputernică,  mai  presus  de  fire,  care



vindecă rănile deschise şi şterge lacrimile,
El  mângâia  şi  omeneşte,  arătându-ne  şi
nouă cum să îi ajutăm pe fraţii noştri şi cum
să  le  uşurăm  suferinţele.  Mângâierea
aceasta,  la  îndemâna  oricui,  este  mila
sinceră  şi  adâncă,  ce  împărtăşeşte
necazurile fraţilor suferinzi. Iisus a lăcrimat
(Ioan 11, 35): în aceste trei cuvinte se arată
toată puterea, toată căldura milostivirii ce
cuprinsese  inima  omenească  plină  de
dragoste  a  Mântuitorului.  In  aceste  trei
cuvinte se descoperă înaintea noastră calea
spre  uşurarea  şi  alinarea  suferinţelor  pe
care nu putem să le înlăturăm ale celorlalţi.
Acum, stând lângă sicriul unui om drag, nu
putem  nădăjdui  în  minunea  săvârşită  de
Mântuitorul  în  viaţa  Sa  pământească,  dar
nici  nu  trebuie  să  ne  mâhnim  fară
mângâiere, ca cei care nu au nădejde (I Te-
saloniceni  4,  13),  căci  ştim  în  cine  am
crezut  şi  suntem  încredinţaţi  că  puternic
este  să  păzească  comoara  ce  ne-a
încredinţat, până în ziua aceea (II Timotei 1,
12).

Poate  că  ziua  aceea  nu  e  departe.  în
viaţa de dincolo de mormânt, în lumea cea
minunată  în  care  nu  este  nici  boală,  nici
întristare,  nici  suspin,  Domnul  ni-i  va



înapoia pentru totdeauna pe toţi cei pe care
îi  plângem  şi  cărora  El  le-a  dăruit  viaţa
veşnică. Iar cât timp suferim aici, El plânge
împreună  cu  noi,  vine  la  noi  ca  să  nu
rămânem orfani şi ne trimite să-i mângâiem
pe cei pe care nu i-am putea înţelege dacă
nu am fi suferit noi înşine.

8 martie
Spre vindecarea sufletului

Aşa, Doamne, împărate, dăruieşte-mi ca
să-mi văd greşaleU mele...

(din Rugăciunea Sfântului Efrem Şirul)

Iarăşi  şi  iarăşi  ne  spune  cuvântul  lui
Dumnezeu: Domnul lucrează în fel şi chip.
Nu îl  lasă pe om în pace,  căci  în  această
părută pace a sa omul ajunge nesimţitor, iar
pământul  inimii  lui,  uscat  şi  tare,  ajunge
până  la  urmă  să  nu  mai  poată  primi
cuvântul  lui  Dumnezeu.  Acesta  se  atinge
numai  de  suprafaţă,  cum  se  arată  în
parabola despre semănător, şi piere fiindcă
pământul  nu  1-a  primit  în  sânul  său.  Să
mulţumim  lui  Dumnezeu  pentru  toate
lucrurile  prin  care  afânea-ză  şi  înmoaie



acest  pământ  tare,  făcând  în  el  loc
cuvântului

Său!  Nevoile,  bolile,  supărările,
necazurile  din  care  nu  putem  să  găsim
ieşire, tot ce ne arată cât suntem de săraci
şi  neputincioşi,  sunt  plugul  lui  Dumnezeu
care  întoarce  brazda  în  pământul  inimii
noastre,  sunt cercetări  ale Lui.  El  vrea să
taie brazde adânci în acest pământ nesupus
şi lipsit de viaţă, pentru a-1 face în stare să
primească sămânţa vie.

Brazdele  adânci  ale  frângerii  inimii  şi
recunoaşterii  propriilor  păcate  fac
pământul  inimii  prielnic  pentru  primirea
cuvântului  dumnezeiesc:  aceasta  este
însemnătatea  şi  roadă  postului  în  care
intrăm spre  pomenirea  postului  de  patru-
zeci  de  zile  pe  care  1-a  ţinut  pentru
păcatele noastre Iisus Hristos. Şi în Vechiul
Testament a fost de multe ori rânduit post
pentru ca oamenii să-şi vină în fire, să se
smerească, să-şi recunoască păcatul, să şi—
1 mărturisească şi să se lepede de el.  De
aceea ne rugăm şi noi acum: „Dăruieşte-mi
ca să-mi văd greşalele mele!"

Repetăm asta în genunchi, de multe ori,
dar  cum  şi  pentru  ce?  Nu  cumva  doar
pentru  a  spune  cu  gura  că  vrem  să  ne



vedem păcatele, iar cu sufletul nici măcar
să  nu  ne  uităm  la  ele  ori,  uitându-ne  în
treacăt,  după  aceea  să  le  ţinem  şi  mai
aproape de inimă şi să nu ne despărţim de
ele  nicicând?  Nu  cumva  doar  ca  să  ne
acoperim mai repede rănile, să le ascundem
de ochii noştri şi de ai celorlalţi, lăsându-le
acoperite,  dar  mirosind  dezgustător  şi
izvorând puroi în inimă?

De ce „să-mi văd greşalele mele"? Oare
doar ca să le tăi-nuiesc iar în suflet şi să mă
împac  şi  mai  liniştit  cu  rănile  mele
ucigătoare? Satana ascunde de noi cu râvnă
aceste răni, le oblojeşte cu cârpe murdare,
sub  care  rănile  fac  tot  mai  mult  puroi,
stricându-ne sufletul. Dumnezeu descoperă
rănile, fiindcă El este Doctorul sufletelor; le
dezgoleşte,  sfâşi-ind  cârpele  ca  să  se
vindece!  Asta  cerem  rugându-ne:  „Dă-
ruieşte-mi  să-mi  văd  greşalele  mele!"
Trebuie doar să rostim cu sinceritate asta şi
să nu ne privim cu uşurătate păcatul care L-
a  răstignit  pe  Fiul  lui  Dumnezeu!  Aşadar,
dăruieşte-mi „să-mi văd greşalele mele", să
mă  pătrund  de  recunoaşterea  lor,  să  le
urăsc şi să mă lepăd pentru totdeauna de
ele!



9 martie
Să ne deschidem ochii duhovniceşti

Veniţi la Mine... (Matei 11, 28)

Să  întoarcem  spatele  tuturor  celor
pământeşti  şi  să  ne  îndreptăm  privirile
către Domnul Cel răstignit, Care ne cheamă
din  adâncul  suferinţei  la  înălţimea
nemărginitei  Sale  slave  zicând:  Veniţi  la
Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi!

Dar  ce  înseamnă  a  veni  la  El?  într-un
ceas liniştit de singurătate, să ne amintim
cum au venit la El toţi cei despre care se
vorbeşte  în  Evanghelie.  Să  începem  cu
capitolul opt din Evanghelia după Matei şi
să urmărim apoi în toate Evangheliile cum
veneau  oamenii  la  Mântuitorul  cu  toate
nevoile  şi  grijile  lor.  Să-I  aducem  şi  noi
nevoile noastre sufleteşti, rugându-L să ne
lumineze,  să  ne  tămăduiască,  să  ne
îndrume,  să  ne deschidă ochii,  să  ne dea
mântuire.

Oamenii  aceia  ştiau  de  Cine  şi  de  ce
aveau  nevoie,  şi  de  aceea  veneau  la  El.
Aşadar,  să  chemăm  şi  noi  Duhul  Sfânt,
cerându-I să ne arate de ce avem nevoie şi
pentru ce trebuie să ne rugăm.



Să venim la El şi, cunoscând că El e cu
adevărat  Hristo-sul,  Mântuitorul  lumii,  să
strigăm:  Domnul  meu  şi  Dumnezeul  meu!
(Ioan 20, 28).

Tatăl  nostru  Ceresc  ştia  că  singuri  nu
vom găsi  calea către El  şi,  în negrăita Sa
iubire de oameni, L-a trimis pe Fiul Său să
ne îndrume şi să ne înveţe. El ne călăuzeşte
şi  pe  căile  lăuntrice,  şi  pe  căile  dinafară,
spunând: Nimeni nu vine la Tatăl decât prin
Mine (Ioan 14, 6). Nu uitaţi, prorocul spune:
Te-am chemat pe nume, al Meu eşti  (Isaia
43,  1):  Dumnezeu  cheamă  fiecare  om  pe
nume  şi  îi  arată  fiecăruia  calea  pe  care
trebuie să meargă. Pătrunzându-ne până în
adâncul  sufletului  de  conştiinţa  acestui
fapt,  vom  recunoaşte  deja  fără  urmă  de
îndoială  că  tot  ce  întâlnim  în  calea  vieţii
noastre vine de la Dumnezeu spre folosul
nostru.  De aceea,  trebuie să primim totul
cu dragoste şi cu deplină încredere. Minu-
nile dragostei Lui se vor descoperi zi de zi
înaintea  noastră  dacă  ochii  noştri
duhovniceşti  vor fi totdeauna deschişi,  în-
totdeauna cu luare-aminte la milele cu care
Domnul  ne  înconjoară.  Aceste  mile  se
vădesc în toate mărunţişurile vieţii de zi cu
zi. Dacă vom sta să ne gândim la ele, vom fi



uimiţi la fiecare pas de grija, de nesfârşita
milostivire  cu  care  Domnul  ne  poartă  pe
calea  vieţii,  păzindu-ne,  învăţându-ne  şi
îndrumându-ne  ca  pe  nişte  copii  mititei.
Aşadar,  să ne încredinţăm pe de-a-ntregul
Acestei Călăuze iubitoare şi să mergem la El
şi  cu El,  fiindcă El  a spus:  Eu sunt Calea,
Adevărul şi Viaţa (Ioan 14, 6).

10 martie
Mai întâi roagă-te

„Şi ce doreşti  tu?"— întrebă regele.  Eu
însă m-am rugat Dumnezeului Ceresc.

(Neemia 2, 4)

Să  ne  ajute  Dumnezeu  să  nu  începem
nimic,  să  nu  întreprindem  nimic  şi  nici
măcar să nu răspundem atunci când ni se
pune  o  întrebare  înainte  de  a  vorbi  în
sufletul nostru cu Domnul! Mereu avem de
regretat câte o vorbă spusă nechibzuit; cât
n-am da uneori ca s-o putem lua înapoi, dar
este prea târziu şi vătămarea a fost adusă!

Neemia  nutrea  de  mult  în  inima  sa
gândul de a merge la Ierusalim, la neamul
său aflat în sărăcie şi suferinţă. Ne putem
închipui cum se gândea la asta zi şi noapte,
cum  se  ruga  cu  osârdie  ca  Domnul  să-i



insufle  regelui  cuvântul  de  mult  dorit!
Pesemne  că  toată  această  grijă  care  îl
apăsa i se citea limpede pe chip şi a fost
descoperită  de  regele  Artaxerxe,  care  a
vrut  să-1  mângâie  -  însă  mai  întâi  şi  mai
puternică  decât  toate  a  fost  la  Neemia
trebuinţa de a afla voia lui Dumnezeu chiar
şi cu privire la acel lucru care omeneşte i se
părea neapărat trebuincios. El n-a răspuns
îndată  la  întrebarea  regelui,  ci  s-a  rugat
Dumnezeului  Ceresc,  şi  de-abia  atunci,
după ce s-a întărit prin această rugăciune şi
a cerut lăuntric consimţământul Celui care
era  pentru  el  mai  presus  decât  toţi
împăraţii  pământului,  i-a  dezvăluit  lui
Artaxerxe  pricina  tristeţii  sale  şi  ceea  ce
inima lui dorea cu înflăcărare.

Aşadar,  să dorim cu osârdie ca Domnul
să  ne  dea  să-I  cunoaştem  voia  în  toate
împrejurările  vieţii  noastre.  Să-I  supunem
doar  Lui  toate  năzuinţele  noastre,  şi
rugăciunea noastră  sinceră  şi  fierbinte  să
stea întotdeauna la temelia fiecărei fapte şi
fiecărui cuvânt al nostru.

Să vorbim în  gândul  nostru cu  Domnul
de  fiecare  dată  când  avem  de  luat  o
hotărâre,  şi  indiferent  încotro ne-ar  mâna
dorinţele  noastre  proprii,  să  căutăm  mai



întâi  de  toate  voinţa  lui  Dumnezeu,  fiind
gata  pe  deplin  să  renunţăm,  dacă  va  fi
nevoie, la voia noastră. Numai atunci vom
putea  nădăjdui  că  faptele  şi  cuvintele
noastre  nu  se  vor  pierde,  ci  vor  aduce
roadă dorită pentru veşnicie.

11 martie
Să ne vindecăm prin pocăinţă

Faceţi, dar, roade vrednice de pocăinţă.
(Luca 3, 8)

în  sfintele  zile  ale  Postului,  Biserica  îi
cheamă  pe  credincioşi  la  pocăinţă  şi  la
rugăciune,  la  mărturisirea  păcatelor  şi  la
împărtăşirea  cu  Sfintele  Taine.  Săvârşind
toate acestea cu evlavie, trebuie să ţinem
minte  că  pocăinţa,  postul  şi  rugăciunea
trebuie să aducă roade în sufletele noastre
şi în viaţa noastră, altfel vom fi ca un copac
uscat,  în  care  n-a  pătruns  seva  vieţii.
Intoarceţi-vă,  copii  răzvrătiţi,  şi  Eu voi
vindeca  neascultarea  voastră  (Ieremia  3,
22):  întoarceţi-vă  cu  inima,  în-toarceţi-vă
deplin, cu sinceritate, şi Eu nu vă voi certa,
nu  vă  voi  osândi,  nu,  ci  voi  vindeca
neascultarea voastră.



Să  ne  ferească  Dumnezeu  de  căinţa
stearpă, de căinţa care este doar în simţire,
nu  şi  în  faptă,  şi  cu  care  adeseori  ne
înşelăm pe noi înşine! Aşa s-a căit Faraon:
pentru o clipă, superficial, ca după aceea să
facă tot ce făcuse mai înainte, iar inima lui
să se împietrească tot mai mult. Şi astăzi,
mulţi se căiesc la fel: sunt mişcaţi pentru o
clipă, ia apoi se apucă iarăşi de cele vechi,
fară să-şi dea seama că, puţin câte puţin,
conştiinţa li se împietreşte!

Apostolul  Petru nu s-a  căit  aşa.  El  şi-a
plâns cu amar păcatul, la care apoi nu s-a
mai întors. Nici fiul risipitor nu s-a căit aşa.
El  nu  numai  că  a  tânjit  după  casa
părintească, ci, sculându-se, a mers la tatăl
său şi a venit la el. Ce folos ar fi avut dacă,
rămânând în străinătate, n-ar fi făcut decât
să spună: „Tată, am greşit", dar nu s-ar fi
mişcat  de  acolo?  Ar  fi  murit  de  foame
printre străini.  Domnul nu ne spune: „Că-
iţi-vă  cu  vorba,  şi  gata!"  El  ne  spune:
Intoarceţi-vă,  copii  răzvrătiţi,  şi  Eu  voi
vindeca neascultarea voastră. Să ne întoar-
cem  şi  noi,  pentru  ca  El  să  ne  poată
vindeca.  El  nu  vindecă  de  departe,  nu
vindecă rănile pe care le tăinuim de El; îi va
vindeca doar pe cei care s-au întors la El.



Iată,  venim  la  Tine,  că  Tu eşti  Domnul
Dumnezeul nostru! (Ieremia 3, 22).

12 martie
Dragostea găseşte binele

Dragostea acoperă mulţime de păcate.
' (I Petru 4, 8)

Iată  ce  poate  face  dragostea!  Toată
puterea,  toată  esenţa  creştinismului  îşi
găsesc expresia în aceste cuvinte ale Apos-
tolului Petru. Dragostea creştinească nu se
opreşte asupra neîmplinirilor celorlalţi, ci le
acoperă.  Fiecare  din  noi  îşi  are  lipsurile
sale, însuşirile sale aparte care pentru alţii
sunt  neplăcute,  şi  în  viaţa  de  zi  cu  zi  ne
ciocnim de asta la orice pas. Viaţa ar deveni
de neîndurat dacă am sta să luăm în seamă
orice răbufnire de nemulţumire, orice criză
de nerăbdare, să cerem explicaţii şi scuze
pentru  orice  jignire;  atunci,  relaţiile  de
familie  ar  deveni  imposibile.  Toată
înţelepciunea vieţii în comun constă în acea
delicateţe, în acea bunăvoinţă care ştie să
netezească asperităţile celorlalte caractere.

Dragostea acoperă păcatele, căutându-le
şi  găsindu-le  dezvinovăţire.  în  sufletul



fiecăruia,  chiar  şi  al  celui  mai  păcătos
dintre oameni, există o sămânţă a binelui,
răul  însuşi  fiind  uneori  o  urmare  a
denaturării acestui principiu bun.

Dragostea înţelege şi împărtăşeşte orice
prin compasiunea sa. Dragostei îi place să
găsească  în  toate  binele,  crede  în  el,  îl
caută peste tot. Acest har de la Dumnezeu
îl îndeamnă pe om să fie tot mai blând faţă
de  neajunsurile  altora,  rămânând  mereu
sever faţă de sine însuşi. Pricina nu se află
în  laşitate,  ci  în  acea  dragoste  cerească
preaînaltă,  care  în  loc  să  se  cufunde  în
întuneric se întoarce spre faţa luminoasă a
omului.

Aşadar,  dragostea  iartă  chiar  şi
cruzimea,  îi  găseşte  îndreptăţiri  celui  ce
osândeşte. Cea mai grea sarcină a dragos-
tei este să ierte lipsa ei la alţii, să găsească
dezvinovăţire intoleranţei, să-1 ierte pe cel
ce nu ştie să ierte. Nu există pe lumea asta
o  privelişte  mai  înduioşătoare  şi  mai
minunată  decât  aceea  a  dragostei  care
acoperă cea mai mare fărădelege: lipsa de
dragoste.

Iubirea  lui  Hristos  a  fost  aşa:
Ocărâtfiind, nu răspundea cu ocară.  Nimic
nu putea clinti ori slăbi în El, fie şi pentru o



clipă, acea putere a dragostei dovedită prin
faptul  că  Şi-a  pus  sufletul  pentru  noi.  Să
ţinem minte deci că dragostea adevărată şi
neclintită nu vine de la noi, ci doar de la El.
Cu cât  vom trăi  mai  aproape de Izvor,  cu
atât mai statornic vom fi umpluţi de El.

13 martie
„Dragostea osârdnică"

Dar, mai întâi de toate, să aveţi dragoste
osârdnică între voi.

(I Petru 4, 8)1

Dragostea  lui  Dumnezeu,  ca  dragoste
desăvârşită,  ne  duce  spre  binele  cel  mai
înalt, doreşte pentru noi, mai întâi de toate,
să  atingem  scopul  pe  care  ni-1  arată
Domnul.

Aşadar,  iată  ce  dragoste  are  în  vedere
Sfântul  Apostol  Petru  atunci  când  o
numeşte „osârdnică", chemându-ne să spo-
rim  în  ea,  adică  s-o  dezvoltăm  în  noi.
Dragostea osârdnică este cea care îndelung
rabdă,  nu se aprinde de mânie,  nu caută
ale  sale,  toate  le  nădăjduieşte,  toate  le
rabdă  (I  Corinteni  13,  5-7).  Dragostea
creştinească nu este visul unui idealist sau
teoria unui filosof, ea este realitate, şi viaţa



trebuie pătrunsă pe de-a-ntregul de ea, nu
doar în vorbe, ci şi în fapte.

Cum putem să sporim în dragoste? Aşa
ceva nu se poate face cu sila. Dimpotrivă,
constrângerea  ucide  dragostea.  La  fel  ca
inspiraţia,  dragostea  nu  poate  fi  chemată
de către noi: ea vine din afară, adică de Sus
-  dar  să  ţinem minte că  dacă nu ne este
încă deschisă calea dragostei, ne este des-
chisă calea ascultării de Dumnezeu, şi prin
aceasta de multe ori se ajunge la dragoste.
în milostivirea Sa cea nemărginită, Domnul
a  zidit  în  aşa  fel  firea  omului,  încât  pe
măsură  ce  acesta  îşi  face  datoria  din
convingere se trezeşte în el şi simţământul
potrivit.  Dacă  nu  avem  în  noi  simţământ
fierbinte,  să  nu  aşteptăm  până  când  va
veni,  ci  să  începem  să  facem  şi  fară  el
lucrurile la care ne-ar da imbold dragostea.
Prin faptele dragostei,  inima noastră rece
se va înmuia şi se va încălzi. Cât de des un
serviciu  făcut  aproapelui  trezeşte  în  noi
compasiunea faţă de el! Iar compasiunea se
preschimbă  cu  timpul  într-un  simţământ
fierbinte de dragoste.

Vindecarea  omului  cu  mâna  uscată
despre care citim în Evanghelie (v. Luca 6,
10)  ne  lămureşte  asta  printr-un  exemplu



viu.  Hristos  i-a  poruncit  bolnavului  să-şi
întindă  către  El  mâna,  deşi  aceasta  era
uscată şi nemişcată. Prin puterea credinţei,
bolnavul a putut s-o întindă şi s-a tămăduit.

Să ne întindem şi noi inima uscată către
Hristos, să slujim aproapelui din ascultare
de Dumnezeu,  chiar  dacă ne lipseşte încă
dragostea, şi dragostea va veni.

14 martie
Când ne împărtăşim...

Cel  ce  mănâncă  trupul  Meu  şi  bea
sângele Meu rămâne întru Mine şi Eu întru
el.

(Ioan 6, 56)

în Taina Euharistiei Hristos se află întreg.
Atunci când, cu inimă înfrântă, vă apropiaţi
de această mare Taină, însuşi Hristos stă în
chip  nevăzut  înaintea  voastră.  în  clipa
aceea El e mai apropiat de voi şi mai strâns
legat de voi decât cei care vă înconjoară în
chip văzut, şi în Hristos, deşi suntem încă
nişte  pribegi  acoperiţi  de  colbul
pământului, ne apropiem de Ierusalimul cel
ceresc  şi  de  duhurile  drepţilor  celor
desăvârşiţi.  Această  împărtăşire  ne  este



dăruită  de  către  Mijlocitorul  Noului
Testament şi  de sângele stropirii,  care i-a
curăţit pe aceia şi ne curăţă şi pe noi de tot
păcatul (Evrei 12, 22-24).

Curăţiţi  de  toate  cele  pământeşti  şi
deşarte,  ne  apropiem  de  cei  ce  şi-au
încheiat  deja  calea  pământească.  Dragos-
tea nu moare, ea trăieşte în veci, şi această
dragoste faţă de cei dragi care au plecat de
aici  devine  o  legătură  vie  cu  lumea  mai
bună spre care tindem. Multe dintre cele ce
privesc  lumea  de  dincolo  de  mormânt
rămân ascunse  de  noi,  dar  mai  puternică
decât  orice  dovadă  materială  trăieşte  în
suflet  convingerea  nemuririi,  care  ne  dă
puterea  să  îndurăm  despărţirea  de  cei
morţi, nădăjduind în neîndoielnica revedere
dincolo de mormânt şi în veşnica reunire.

15 martie
Cel care şi-a recăpătat vederea urmează

lui Hristos

Şi  îndată  a  văzut  şi  mergea  după  El,
slăvind pe Dumnezeu. (Luca 18, 43)

Evanghelia  povesteşte  în  mai  multe
rânduri  despre  minunile  săvârşite  de



Mântuitorul asupra orbilor. Recăpă-tându-şi
vederea, aceştia mergeau după Hristos. Ei
nu mai  puteau să rămână departe de Cel
care le dăruise vederea, simţeau faţă de El
o  atracţie  cu  neputinţă  de  înfrânat,  ur-
mându-L oriunde ar fi mers. Aşadar, atunci
când  ochii  duhovniceşti  se  deschid  către
adevăr nu mai putem rămâne în întuneric,
suntem atraşi către lumină, către Hristos.

Să  mergem şi  noi  acolo  unde  au  mers
orbii care şi-au recăpătat vederea. Domnul
săvârşeşte  aceeaşi  minune  şi  asupra
noastră. El ne deschide ochii duhovniceşti,
ne  luminează  cu  lumina  Sa  sufletul.  Să
mergem,  deci,  şi  noi  după  El,  lăsând  în
urmă viaţa păcătoasă şi întunericul în care
am rătăcit până acum.

Mergeau după El, slăvind pe Dumnezeu.
Aceeaşi laudă, aceeaşi adâncă recunoştinţă
pentru  recăpătarea  vederii  trebuie  să  ne
umple şi nouă sufletul. Odată ce am văzut
adevărul, vom merge după Hristos fără să
ne  tulburăm de  încercări,  de  greutăţi,  de
sminteli.  Pentru  cei  ce  şi-au  recăpătat
vederea  şi  au  privirea  îndreptată  spre
Domnul, calea va fi întotdeauna luminoasă
şi limpede, ducând spre limanul cel lin, la
împărăţia dragostei veşnice.



16 martie
Două pahare

Nu voi bea, oare, paharul pe care Mi l-a
dat Tatăl?

(Ioan 18, 11)

In  Evanghelie  se  vorbeşte  de  două
pahare.  Pe  unul  l-a  dat  Mântuitorul
ucenicilor  Săi  la  Cina  cea  de  Taină,  spu-
nând:  Acest  pahar  este  Legea  cea  nouă,
întru Sângele Meu, care se varsă pentru voi
(Luca 22,  20).  Era paharul  care prevestea
moartea  Sa  pe  cruce,  vărsarea  pentru
păcatele noastre a preacuratului Său sânge
şi  Legea cea nouă a dragostei,  pe care a
pecetluit-o acest sânge. El era plin încă de
atunci cu suferinţa ce avea să vină.

Al doilea pahar I-a fost dat de Tatăl ca
semn  al  începutului  suferinţei.  Părinte,
depărtează paharul acesta de la Mine (Mar-
cu 14, 36): cuvintele acestea au fost rostite
în clipa când tot păcatul omenesc a fost pus
asupra Răscumpărătorului fară de păcat şi
sfântul  Său  creştet  s-a  plecat  până  la
pământ  sub  povara  lui.  A  urmat  însă  în
scurtă vreme alt strigăt:  Dar nu voia Mea,



ci  voia  Ta să  se  facă!  (Luca  22,  42).  Şi
această voie s-a săvârşit. Paharul suferinţei
răscumpărătoare a fost băut până la fund,
iar din paharul ce a fost dat la Cina cea de
Taină  gustă  mereu  creştinii,  de-a  lungul
veacurilor,  prin  aceasta  vestind  moartea
Domnului,  până  când  va  veni  (I  Corinteni
11,  26).  Toţi  creştinii  sunt  chemaţi  să  ia
parte  la  pătimirile  Lui.  Preacuratul  Lui
sânge spală păcatele,  iar,  împărtăşindu-se
de  pătimirea  Lui,  sufletul  se  uneşte  cu
Hristos şi vrea să trăiască împreună cu El şi
pentru  El.  Viaţa  pentru  El  cuprinde  şi  o
anumită  parte  de  suferinţă,  dar  această
suferinţă,  pe  care  Apostolul  o  numeşte
chiar  foc aprins spre ispitire,  nu i se pare
străină sufletului (I Petru 4, 12), pentru că
e trimisă de mâna dragostei şi  în ea este
alături de noi însuşi Iisus Hristos.

17 martie
Strigă către Domnul

Aproape este Domnul de toţi cei care-L
cheamă.

(Psalmi  144,  18)  Dintru  adâncuri  am
strigat către Tine, Doamne.

(Psalmi 129, 1)



Atunci  când,  cufundat  în  adâncul
păcatelor şi al  îndoielilor,  în zadar cauţi  o
rază de lumină, strigă către însuşi Domnul
Iisus, şi El te va auzi! Mergi la El însuşi, ca
la  Izvorul  apei  vieţii.  De  ce  să  cauţi
mângâiere şi sprijin la făpturile pământeşti,
de vreme ce le poţi găsi chiar la Ziditor? Să
mergem, deci,  la El  şi  să strigăm către El
din  străfundul  deznădejdii  noastre;  să
strigăm  zi  şi  noapte,  neobosit,  fară
încetare,  din  adâncul  neputinţei  şi
slăbiciunii noastre către atotputernicia Lui.

Fiecare din noi are dreptul să se apropie
cu  încredere  de  tronul  harului,  ca  să
primească milă şi să afle har, spre ajutor, la
vreme potrivită (Evrei 4, 16). Harul acesta i-
a fost dat fiecăruia, chiar şi celui mai slab,
celui  mai  păcătos,  celui  mai  neputincios
dintre oameni, fiindcă aproape este Domnul
de toţi cei care-L cheamă (Psalmi 144, 18),
fiindcă  de  vor  striga  către  El,  va  auzi
plângerea lor (Ieşirea 22, 23).

18 martie
Apa cea vie



De însetează cineva, să vină la Mine şi
să bea.

(Ioan 7, 37)

Mulţi  suferă  de  sete  duhovnicească.  Şi
cei ce sunt nemulţumiţi de ei înşişi, roşi de
visuri şi năzuinţe neîmplinite, şi cei care nu
găsesc întrebuinţare înzestrării  lor,  cărora
îndatoririle  lor  li  se  par  mai  presus  de
putere  şi  îndoielile  lor  -  cu  neputinţă  de
dezlegat, ar fi gata de orice jertfa, de orice
schimbare  în  viaţă,  de  orice  zguduire
morală, dacă toate acestea i-ar curăţa şi i-
ar  umple  de  dragoste  şi  de  compasiune
pentru întreaga omenire.

Fără  îndoială  că  Cel  ce  a  trezit  în  noi
setea duhovnicească o va şi potoli. Pentru
toţi  cei  ce  flămânzesc  şi  însetează,  la  El
este cuvânt de mângâiere şi  îmbărbătare;
aceştia  sunt  fericiţi,  căci  se  vor  sătura:
cuvântul  lui  Dumnezeu  nu  poate  să
amăgească!

Cel  însetat  duhovniceşte  îşi  va  potoli
setea. Voi, care doriţi să fiţi mai buni, care
năzuiţi  spre  tot  ce  este  frumos!  Veţi  fi
îndestulaţi  dacă  vă  veţi  duce  la  Cel  ce  a
spus:  Vino la Mine şi bea.  Ce s-a petrecut
atunci  când  însuşi  Fiul  lui  Dumnezeu  a



rostit  pe  pământ  pentru  prima  dată,
limpede şi răsunător, spusele acestea? Nici
un suflet nu s-a pornit spre El!

Au  început  discuţii,  până  şi  certuri:  îi
cercetau din fir a păr obârşia, cuvintele, dar
la  chemarea  Lui  nemijlocită,  limpede,
personală, nimeni n-a dat răspuns!

Acelaşi  lucru  se  întâmplă  şi  acum.
Oamenii  rămân neîndestulaţi,  fiindcă, deşi
vorbesc, poate, despre Hristos, nu merg la
El cu inima ca să primească de la El apa vie
ce potoleşte pentru totdeauna orice sete.

19 martie
Sămânţa cea bună

Cel  ce  va  semăna  în  duh,  din  duh  va
secera viaţă veşnică.

(Galateni 6, 8)

Sămânţa  semănată  de  noi,  sămânţa
pocăinţei,  a  smereniei,  a  suspinelor  şi
rugilor noastre va prinde rădăcini, va creşte
şi va da roadă fără să ne dăm seama, nu
când  ne-am  fi  aşteptat  noi,  ci  la  vremea
rânduită  de  Dumnezeu.  Poate  că  în  calea
noastră ne istovim, ne descurajăm şi cădem
cu  duhul,  ochii  noştri  slăbiţi  aşteaptă



arătarea Domnului mai mult decât aşteaptă
dimineaţa paznicul de noapte, însă va veni
negreşit acea lumină care trebuie să răsară
şi să împrăştie întunericul nopţii celei mai
lungi.  în  fiecare  dimineaţă  apar  zorile  şi
răsare soarele: la fel de sigur este şi faptul
că  asupra  noastră  va  răsări  Soarele
dreptăţii, Care biruie orice rău, şi Domnul îi
va izbăvi pe toţi cei care strigă către El ce-
rând  izbăvire:  Fiţi,  dar,  şi  voi  îndelung-
răbdători,  întăriţi  inimile voastre  (Iacov 5,
8),  căci va veni secerişul vieţii  veşnice, şi
atunci se va afla întreagă fiecare sămânţa
semănată în Duhul lui Hristos, pentru slava
Lui.

20 martie
Nădejdea e în harul lui Dumnezeu

Şi  a  prisosit  foarte  harul  Domnului
nostru,  împreună  cu  credinţa  şi  cu
dragostea cea întru Hristos Iisus.

(ITimotei 1, 14)

Putem  trage  învăţături  din  felul  cum
sunt  înşirate  aceste  trei  daruri:  harul,
credinţa şi dragostea.

Mai întâi de toate apare harul ca antipod
al  oricărei  vrednicii  personale omeneşti  şi



ca  îndestulare  a  tuturor  dorinţelor  şi
trebuinţelor  noastre.  Toată  nădejdea
noastră stă numai  în  harul  lui  Dumnezeu,
care  ni  se  şi  dă  nouă,  nevrednicilor,  din
dragostea  şi  milostivirea  lui  Dumnezeu.
însuşi  Hristos  este  întruchiparea  vie  şi
expresia limpede a dragostei acesteia.

Amintind  istoria  convertirii  sale,
Apostolul  Pavel  o  pune  numai  pe  seama
atotputernicului  har  al  lui  Dumnezeu,
spunând  că  harul  s-a  descoperit  în  el  cu
îmhelşugare:  deşi  păcatul  lui  era  mare,
iubirea  lui  Dumnezeu  1-a  covârşit  şi  1-a
acoperit  cu  prisosinţă  cu  harul  Său.
Apostolul  Pavel  nu uita niciodată aceasta.
Conştiinţa acestui lucru era la temelia

»     »
marii  sale  smerenii.  Şi  credinţa  s-a

sălăşluit în sufletul lui în locul necredinţei:
nu numai simţământul general, inconştient,
al nădejdii în Dumnezeu, ci o credinţă vie,
nestrămutată,  în  Mântuitorul  Cel  viu,  în
Domnul  nostru  Iisus  Hristos.  Odată  cu
această  credinţă  înflăcărată  s-a  aprins  şi
dragostea de Mântuitorul Cel viu.

Aşadar,  să  ne  rugăm  şi  noi  stăruitor
Domnului pentru darurile acestea, şi harul
ce  s-a  descoperit  în  noi  să  ne  umple



întreaga  fiinţă.  El  va  schimba  pentru  noi
totul, va îmblânzi necazul ce ne apasă şi ne
va da puteri noi.

21 martie
Hristos va ajuta

El însuşi a pătimit, fiind ispitit.
(Evrei 2, 18)

. Dacă ispita ne chinuie, dacă ne tulbură
îndoielile,  să  mergem cu  ele  drept  la  Cel
care, fiind El însuşi ispitit, poate şi celor ce
se ispitesc să le ajute. Să mergem cu toate
gândurile ce ne apasă, de care ne ruşinăm
şi pe care le urâm, cu gândurile pe care nu
le-am putea spune nimănui, şi să le spunem
Celui ce poate să ne ajute, fiindcă şi  El  a
suferit ispită.

Cu  adâncă  zdrobire  de  inimă,
recunoscându-ne  păcătoşenia,  să  mergem
la Iisus, Care n-a venit să-i cheme la pocă-
inţă pe cei drepţi, ci pe păcătoşi (v. Matei 9,
13). Să nu întârziem, să nu amânăm nici o
clipă,  să  mergem  chiar  acum  să  ne
revărsăm  tot  sufletul  înaintea  Lui,  să
vărsăm toate lacrimile noastre în faţa Lui,
să-L iubim mult,  ca să ni se ierte şi  nouă
multe (v. Luca 7, 47).



Atunci toate îndoielile noastre vor pieri,
vom învinge ispita, şi Domnul ne va face să
sporim şi să prisosim în dragoste unul către
altul  şi  către toţi...  spre întărirea inimilor
noastre,  ca  să  fie  fără  prihană  întru
sfinţenie  înaintea  lui  Dumnezeu,  Tatăl
nostru,  la  venirea  Domnului  nostru  Iisus
Hristos cu toţi sfinţii Săi  (I Tesaloniceni 3,
12-13).

22 martie
Să  ne  grăbim  sub  acoperământul

părintesc

Cel  ce  locuieşte  întru  ajutorul  Celui
Preaînalt,  întru  acoperământul
Dumnezeului cerului se va sălăşlui. Va zice
Domnului:  „Sprijinitorul  meu  eşti  şi
scăparea  mea;  Dumnezeul  meu,  şi  voi
nădăjdui spre Dânsul. "

(Psalmi 90, 1-2)

Milostivul  Domn  primeşte  cu  drag  pe
oricine vine la El. Unii, ca nişte sărăntoci, se
opresc în pragul casei Lui şi se străduie să-
şi umple coşul doar cu firimituri, şi nici pe
ei nu-i lasă să plece cu mâna goală. Alţii se
mulţumesc să fie slugi; trăiesc în casa Lui,
se  străduie  să-I  împlinească  voia,  au



legătură  cu  El,  dar  după  ce  îşi  termină
lucrul  ce  le-a  fost  dat  nu  rămân  să  se
odihnească  în  casa  Lui,  ci  pleacă  la  tre-
burile lor.

Sunt,  în sfârşit,  şi  copiii  lui  Dumnezeu;
aceştia rămân cu El fără încetare, trăiesc în
prezenţa Lui, sunt întotdeauna în casa Lui,
ştiu ce e în inima Lui, iar Dumnezeu îi spune
fiecăruia dintre ei:  Fiul Meu, tu eşti mereu
cu Mine, şi tot ce este al Meu este şi al Tău.
Să  se  întrebe  fiecare  ce  este:  cerşetor,
slugă sau fiu? Cuvintele psalmului  au fost
scrise de un om ce petrecea împreună cu
Domnul,  care  şi-a  găsit  în  El  liniştea,
mulţumirea  sufletească  şi  acoperământul.
Numai  cel  ce  caută  va  găsi  acest
acoperământ, harul acesta despre care ori-
cine poate spune: „Va fi al meu, o să-1 caut
cu râvnă până când o să îl găsesc", dar o
inimă  leneşă  n-o  să  găsească  vreodată
harul. Domnul ne cheamă pe toţi la Sine ca
pe  nişte  copii  ai  Săi,  ne  îmbie  cu
acoperământul  Său  şi  ne  dă  odihnă  sub
umbra Sa. Să ne grăbim, deci, a ne adăposti
în acest liman sigur de suflarea cea rea a
smintelii,  de viforul îndoielii,  de păcat, de
ispită şi, rămânând în El, vom afla pace şi
tihnă sufletelor noastre.



23 martie
învaţă să placi aproapelui

Fiecare  din  noi  să  caute  să  placă
aproapelui său, la ce este bine, spre zidire.

(Romani 15, 2)

Datoria  de  a  plăcea  aproapelui  nostru
reiese  nemijlocit  din  măreaţa  învăţătură
despre  dragostea  creştinească  —  dar
pentru ce trebuie să ne străduim şi spre ce
trebuie  să  tindem  facându-i  placul
aproapelui? Bineînţeles că dragostea noas-
tră  nu  trebuie  să  se  exprime  prin
satisfacerea  tuturor  capriciilor  sau  prin
lauda deşănţată care hrăneşte îngâmfarea.
In  toate  cuvintele  şi  faptele  noastre,  în
relaţiile  noastre  cu  oamenii  apropiaţi
trebuie să avem în vedere întotdeauna nu-
mai  ceea  ce  poate  sluji  spre  bine,  spre
zidire.

în  viaţa  pământească  a  Mântuitorului
vedem un exemplu viu al acestei dragoste
îmbinate  cu  fermitatea.  Mântuitorul  le
dorea tuturor binele, răspândea în jurul Său
blândeţe şi bunătate. Totuşi, nu se abătea
nicicând  de  la  adevăr,  mustra  răul  cu



dreptate  şi  fără  vreun  ocoliş.  înţelesul
spuselor Lui era totdeauna limpede, şi cei
din jurul Lui ştiau că nu îi va scăpa nici cea
mai mică nuanţă a răului.

Căutând  să  imităm  atotcuprinzătoarea
iubire a lui Hris-tos, ne vom învăţa să facem
placul  aproapelui  nu  spre  vătămarea,  ci
spre folosul lui. Fie ca orice cuvânt şi orice
faptă  a  noastră  să  respire  smerenie,  iar
dacă va fi neapărată nevoie să facem vreun
reproş, acesta să fie spus cu duhul blânde-
ţii, care îndulceşte tot ce ar putea să doară,
şi să ne ferim de vorbele nechibzuite, prin
care îl putem îndepărta de noi pe cel căruia
vrem să-i ajutăm.

A zidi: iată scopul dragostei adevărate!
Când  viaţa  noastră  intră  în  atingere  cu
vieţile apropiaţilor noştri, să ţinem minte că
Domnul  ne  trimite  să  fim  peste  tot
binecuvântare,  şi  că  peste  tot,  slujind
aproapelui, trebuie să împlinim ceva pentru
Domnul.  De  aceea,  trebuie  să  căutăm
mereu  prilejul  de  a  face  binele  şi  să  fim
gata  întotdeauna  să  renunţăm  la  voinţa
noastră în folosul aproapelui. Să nu uităm
că tot Sfânta Scriptură, care ne îndeamnă
să ne facem plăcuţi aproapelui, ne spune să
nu fim ca cei ce caută să placă oamenilor, ci



ca  slugi  ale  lui  Hristos,  făcând  din  suflet
voia lui  Dumnezeu, slujind cu bunăvoinţă,
ca Domnului, nu ca oamenilor (Efeseni 6, 6-
7).  Voia  lui  Dumnezeu  trebuie  să  câr-
muiască  slujirea  pe  care  o  aducem
oamenilor:  numai  atunci  va  fi  ea  cu
adevărat spre folosul lor.

24 martie
Sufletul care cântă

Cântaţi  Domnului,  Celui  ce  locuieşte  în
Sion, vestiţi între neamuri faptele Lui.

(Psalmi 9, 11) Iată, slugile Mele vor sălta
de veselie.

(Isaia65, 14)

Pe  peretele  unui  vechi  castel,  spune
legenda,  stătea  atârnat  în  cui  un
instrument  muzical  vechi,  prăfuit,
dezacordat. Nimeni nu se pricepea să cânte
la  el,  şi,  în  pofida  tuturor  strădaniilor,
nimeni  nu  izbutea  să  scoată  din  el  nici
măcar un sunet. Odată, un călător a ajuns
la castel  şi,  văzând acel  obiect atârnat în
cui, 1-a luat, 1-a şters cu grijă de praf şi 1-a
acordat  cu  delicateţe.  Strunele  care
tăcuseră  atâta  amar  de  ani  au  prins  glas



din nou, şi de sub degetele străinului s-au
revărsat sunete răpitoare, care pătrundeau
până în adâncul sufletului. Străinul era de
fapt stăpânul castelului,  care se întorsese
acasă după o lungă absenţă.

Oricine  poate  să  priceapă  înţelesul
ascuns al legendei: sufletul omului este ca
instrumentul acela.  El  rămâne dezacordat,
prăfuit, tăcut atâta timp cât nu se atinge de
el mâna Ziditorului.

Strunele  sufletului  tău  tac?  A  amuţit
orice laudă, a pierit orice bucurie? Deschide
larg  în  faţa  lui  Hristos  uşile  inimii.
Primeşte-L  la  tine,  iar  El,  cu  mâna  Sa
iubitoare, va curăţa strunele sufletului tău
de orice colb al păcatului, va reface tot ce a
fost  stricat  în  inima ta.  Sunetele altădată
false se vor contopi atunci într-o minunată
armonie,  iar  din  sufletul  tău  înnoit  va
răsuna fară contenire o cântare de bucurie,
de biruinţă, de laudă.

25 martie
Marea nevoinţă a Maicii Domnului

Iată  roaba  Domnului.  Fie  mie  după
cuvântul tău!

(Luca 1, 38)



Preasfânta Fecioară Măria este exemplul
deplinei supuneri şi al nesfârşitei smerenii.
„Vestea  cea  bună"  pe  care  i-a  adus-o
îngerul ar fi trebuit să o încremenească de
uluire,  fiind  un  lucru  neaşteptat,
necunoscut,  măreţ  şi  înspăimântător  în
măreţia sa. în cele prevestite totul era nou
pentru  ea,  şi  ar  fi  fost  de  aşteptat  ca
sufletul nepregătit al tinerei Fecioare ori să
se  tulbure,  ori  să  se  îngâmfe  de  soarta
excepţională care se deschidea înaintea ei -
însă în inima curată a Preasfintei Fecioare
nu s-a iscat nici tulburare, nici îngâmfare.
Aruncându-se  în  pulbere  înaintea  Celui
Preaînalt, le-pădându-se de sine, uitând cu
totul de sine, ea răspunde dintr-o suflare:
Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul
tău!  Cât  de  rar  se  vorbeşte  despre
Preasfânta  Fecioară  în  toată  viaţa
pământească  a  Mântuitorului!  După
naşterea lui Hristos o vedem numai atunci
când  El,  prunc  fiind,  dădea  învăţătură  în
Templu, apoi la nunta din Cana Galileii, iar
apoi  tocmai  la  picioarele  Crucii.  Maica
Domnului  parcă  se  estompează,  nu  se
evidenţiază prin nimic în ochii oamenilor; în
schimb, înaintea lui  Dumnezeu ea rămâne



mereu  la  înălţimea  sfintei  sale  chemări.
Binecuvântată este ea între femei în vecii
vecilor.  Tainica  nevoinţă  a  dragostei  şi  a
lepădării  de  sine,  ascunsă  de  ochii
oamenilor,  neînţeleasă  de  către  ei,  însă
măreaţă  în  smerenia  sa,  este  şi  acum
înaintea lui Dumnezeu un merit cu mult mai
mare  decât  o  faptă  bună  care  se  vede,
stârnind lauda şi aprobarea omenească.

26 martie
Domnul nu ne va respinge

Cel  ce  mănâncă  trupul  Meu  şi  bea
sângele Meu are viaţă veşnică, şi

Eu îl voi învia în ziua cea de apoi.
(Ioan 6, 54)

Iată  ce  ni  se  vesteşte  prin  Taina
împărtăşaniei!  In  pofida  nenumăratelor
noastre  păcate  şi  căderi,  a  nevredniciei
noastre, putem dobândi viaţa veşnică prin
credinţa în Domnul nostru. Fiecăruia dintre
noi, la fel ca fiului risipitor, îi e deschisă uşa
casei părinteşti, şi Tatăl Ceresc e gata, cu
dragoste  neschimbată,  să  ne  iasă  în
întâmpinare încă departe fiind noi (Luca 15,
20), numai să strigăm în inima noastră: Ta-



tă, greşit-am la cer şi înaintea  Ta; nu mai
sunt  vrednic  să  mă  numesc  fiul  Tău!  Nu
doar o dată pentru totdeauna, ci iar şi iar,
în  fiecare  zi  şi  în  fiecare  ceas,  putem să
venim la El, şi nu vom fi respinşi niciodată.
Glasul  Domnului  ne  cheamă  prin  marea
Taină  a  împărtăşirii  să  venim  la  El,
nădăjduind  nu  în  dreptatea  noastră,  ci  în
Cel  ce  S-a  făcut  pentru  noi,  de  la
Dumnezeu, dreptate.

Nu  suntem  vrednici  nici  măcar  de  a
aduna  firimiturile  care  cad  de  la  Sfânta
Cină, iar El ne dă Sfântul Său Trup şi Sfântul
Său Sânge, spălându-ne de păcate cu acest
Sânge dumnezeiesc, ca să rămânem în El şi
El în noi, pentru totdeauna.

27 martie
Pastele nostru

Pastile nostru, Hristos, S-a jertfit pentru
noi.

(I Corinteni 5, 7)

Pastele  din  vechime  era  doar  o
preînchipuire  a  ceva  mai  înalt.  Mielul  din
Vechiul  Testament  îl  prevestea  pe  Nepri-
hănitul  Miel  al  lui  Dumnezeu,  Care a  luat



asupra Sa păca-rele  lumii.  Şi  Cina cea de
Taină  este  făgăduinţă  a  celei  mai  înalte
fericiri, a veşnicei Cine a dragostei, care nu
va avea sfârşit.

După obositoarea plutire  de  noapte  pe
mare,  pe  Apostoli  îi  aştepta  la  ţărm
întărirea pregătită lor de Mântuitorul. El ne
întăreşte în cale şi pe noi, hrănindu-ne cu
iubirea Sa.

Osteniţi,  striviţi  de amărăciune,  istoviţi
de lupta vieţii, găsim mângâiere, întărire şi
hrană  pentru  sufletul  nostru.  Primind  cu
evlavie  această  Sfântă  Taină,  pregustăm
fericirea clipei când nevoinţa noastră de pe
pământ o să înceteze. Atunci, după ce vom
fi împlinit lucrarea pusă asupra noastră, ne
vom învrednici să vedem luminosul chip al
lui Hris-tos, Care îşi va întinde mâinile către
noi  de  pe  ţărmul  unde  ne  aşteaptă  cina
nunţii Mielului (Apocalipsa 19, 9); şi noi ne
vom împărtăşi  atunci  de fericirea veşnică,
nesfârşită.

Aşadar,  curăţiţi  aluatul cel  vechi,  ca să
fiţi  frământătură  nouă,  precum şi  sunteţi
fără  aluat;  căci  Pastile  nostru  Hristos  S-a
jertfit  pentru  noi  (I  Corinteni  5,  7).  Să
curăţim  aluatul  cel  vechi,  să  dăm  morţii
păcatele noastre vechi,  năravurile noastre



vechi,  cu  puterea  Mântuitorului,  Care  S-a
jertfit  pentru  noi  şi  ne  cheamă să  murim
păcatului şi să trăim dreptăţii.

28 martie
Binele aproapelui

Nu  pierde  cu  mâncarea  ta  pe  aceU
pentru care a murit Hristos.

(Romani 14, 15)

Dragostea  trebuie  să  fie  legea  întregii
noastre vieţi; dragostea trebuie să rezolve
toate  problemele.  Libertatea  noastră  de
acţiune trebuie să se oprească acolo unde
putem  să-1  necăjim  pe  fratele  nostru.
Apostolul Pavel,  recunoscând pe deplin că
nimic  nu  poate  fi  necurat  în  sine,  ne
sfătuieşte totuşi să nu mâncăm carne, din
dragoste  frăţească  şi  din  respect  pentru
părerea  altora:  Nu strica  pentru  mâncare
lucrul  lui  Dumnezeu  (Romani  14,  20).
Suntem  liberi  să  mâncăm  orice  fel  de
mâncare, însă din dragoste suntem gata să
şi renunţăm la ea. Să nu uităm niciodată de
aproapele  nostru.  Gândindu-ne  mereu  la
binele lui, învăţăm să punem interesele lui
mai presus de interesele noastre; învăţăm



ca,  rămânând  liberi,  să  ne  supunem
libertatea supremei legi — legii dragostei.

Nimeni dintre noi nu trăieşte pentru sine
(Romani 14, 7): orice facem îl înrâureşte pe
aproapele nostru în bine sau în rău şi are o
însemnătate  mult  mai  mare  decât
presupunem noi. Dacă până şi prin ceea ce
mâncăm  îl  putem  „pierde"  pe  fratele
nostru,  cu  atât  mai  mult  o  putem  face
printr-o  vorbă  rea  şi  mincinoasă,  printr-o
judecată aspră, printr-un exemplu rău sau
printr-un  sfat  nechibzuit.  Aşadar,  luaţi
seama cu grijă,  cum umblaţi,  nu ca nişte
neînţelepţi,  ci  ca  cei  înţelepţi  (Efeseni  5,
15).

29 martie
Cu ajutorul lui Dumnezeu

Dobândind  deci  ajutorul  de  la
Dumnezeu, până în ziua de astăzi stau.

(Faptele Apostolilor 26, 22)

Apostolul  Pavel  a  petrecut  aproape
douăzeci şi cinci de ani printre duşmani, în
luptă  bărbătească  pentru  adevăr,  fară  să
descurajeze vreodată şi fară să se abată de
la calea dreaptă — şi iată că, dând mărturie



în  faţa  regelui  Agrippa  că  şi  acum  stă
neclintit pe piatra credinţei, nu pune nici un
merit pe seama sa, ci recunoaşte pe faţă şi
fară ocolişuri că în toţi acei ani grei a avut
ajutor de la Dumnezeu.

Purcezând pe calea creştină, adeseori te
uiţi  cu  frică  la  arena  vieţii  care  îţi  stă
înainte, prevezi că te aşteaptă o mulţime de
primejdii  în  viitor  şi  te  temi,  fiind  supus
ispitelor, că  nu  vei  rezista  în  credinţa  ta
până  la  sfârşit.  Vei  găsi  însă  sprijin  în
aceste  cuvinte  ale  Apostolului.  Dumnezeu
te va ajuta în fiecare zi, în fiecare nevoinţă,
la fiecare pas primejdios din viaţă — trebuie
doar să nădăjduieşti  zi  de zi  în El,  să-I  fii
credincios,  şi  ajutorul  Lui  va  veni
neîntârziat.  El  nu  ne  va  lăsa  de  izbelişte
niciodată,  va veni  în clipa când avem cea
mai mare nevoie de el.

Ca  să  primeşti  acest  ajutor  trebuie  să
mergi  înainte  cu  curaj,  fară  şovăială,
împlinindu-ţi  datoria  în  rugăciune,  cu
deplina încredinţare că rugăciunea ta nu va
rămâne  fară  răspuns.  Ajutor  de  la
Dumnezeu ni  se va da numai atunci  când
vom împlini voia lui Dumnezeu.

Oamenii  s-au  obişnuit  cu  căderile  şi  le
privesc cu indiferenţă, ca pe nişte atribute



inevitabile  ale  vieţii  de  zi  cu  zi.  A  cădea
într-un păcat sau în altul şi a nu te ridica e
pentru  ei  ceva  firesc.  Menirea  dată  de
Dumnezeu  omului  este  ca  el  să  stea
neclintit pe acea Piatră care este Hristos.

30 martie
In viaţă totul este milostivire

Daţi  mulţumire  pentru  toate,  căci
aceasta este voia lui Dumnezeu.

(I Tesaloniceni 5, 18)

Ce-ar putea să ne uşureze şi să ne înalţe
sufletul,  să  ne  risipească  descurajarea  şi
îndoielile?  Ce-ar  putea  să  ne  îmbărbăteze
pe  calea  vieţii?  Recunoştinţa,  adică
mulţumirea  adusă  lui  Dumnezeu  în  mod
conştient, viu, din inimă, pentru tot ce ni se
întâmplă.

Un oarecare credincios cădea adesea în
descurajare,  şi  prin  aceasta  nu  împlinea
voia  lui  Dumnezeu  despre  care  vorbeşte
Sfântul Apostol Pavel. Cineva 1-a sfătuit să-
şi însemneze într-un caiet toate milostivirile
trimise  de  Dumnezeu.  După  ce  au  trecut
câteva  luni,  caietul  era  plin.  Milele
dumnezeieşti, pe care altfel le dăm repede



uitării, erau însemnate pe hârtie şi în inimă,
însă descurajarea tot mai cuprindea când şi
când sufletul omului cu pricina. „îmi era de
ajuns atunci, spunea el, să mă uit în caiet,
să mă afund din nou în dragostea de care a
dat dovadă Dumnezeu faţă de mine, ca într-
o  clipă  să  se  risipească  toţi  norii:  un  val
cald de bucurie şi  de nădejde îmi  umplea
inima,  şi  nu  mai  voiam  decât  să-I
mulţumesc  lui  Dumnezeu  şi  să  îl  laud  la
nesfârşit."

Da, nu tot ce ne trimite Dumnezeu pare
milostivire: Linele lucruri ni se par poveri cu
neputinţă de îndurat, şi atunci mulţumirea
e înlocuită de văicăreli.

înţelege,  suflete  credincios,  că  absolut
orice  se  întâmplă  în  viaţa  ta  este  o  milă
dumnezeiască, oricare ar fi vălul sub care
se ascunde ea. Credinţa ta să ridice vălul, şi
vei  descoperi  mila,  şi  ea  va  pătrunde  în
tine. Aşa a fost cu regele Ie-zechia atunci
când, amintindu-şi încercarea prin care tre-
cuse,  zicea  aşa:  Iată,  spre  bine  mi-a  fost
mie  amărăciunea  cea  rntire...  şi  noi,  în
toate  zilele  vieţii  noastre...  vom  cânta
cântări  îri  casa Domnului,  fiindcă în toate
acestea este  viaţa  duhului  meu  (Isaia  38,
17,  20)Orice  necaz,  orice  strâmtorare  şi



orice  osteneală  ne  sunt  trimise  pentru  a
întări  viaţa duhului  nostru,  care învaţă să
mulţumească pentru toate lucrurile ce ne-
au făcut să plângem, fiindcă tot ele ne-au
învăţat să lăudăm pe Dumnezeu.

că nu vei rezista în credinţa ta până la
sfârşit.  Vei  găsi  însă  sprijin  în  aceste
cuvinte  ale  Apostolului.  Dumnezeu  te  va
ajuta  în  fiecare  zi,  în  fiecare  nevoinţă,  la
fiecare  pas  primejdios  din  viaţă  -  trebuie
doar să nădăjduieşti  zi  de zi  în El,  să-I  fii
credincios,  şi  ajutorul  Lui  va  veni
neîntârziat.  El  nu  ne  va  lăsa  de  izbelişte
niciodată,  va veni  în clipa când avem cea
mai mare nevoie de el.

Ca  să  primeşti  acest  ajutor  trebuie  să
mergi  înainte  cu  curaj,  rară  şovăială,
împlinindu-ţi  datoria  în  rugăciune,  cu
deplina încredinţare că rugăciunea ta nu va
rămâne  fără  răspuns.  Ajutor  de  la
Dumnezeu ni  se va da numai atunci  când
vom împlini voia lui Dumnezeu.

Oamenii  s-au  obişnuit  cu  căderile  şi  le
privesc cu indiferenţă, ca pe nişte atribute
inevitabile  ale  vieţii  de  zi  cu  zi.  A  cădea
într-un păcat sau în altul şi a nu te ridica e
pentru  ei  ceva  firesc.  Menirea  dată  de



Dumnezeu  omului  este  ca  el  să  stea
neclintit pe acea Piatră care este Hristos.

30 martie
In viaţă totul este milostivire

Daţi  mulţumire  pentru  toate,  căci
aceasta este voia lui Dumnezeu.

(I Tesaloniceni 5, 18)

Ce-ar putea să ne uşureze şi să ne înalţe
sufletul,  să  ne  risipească  descurajarea  şi
îndoielile?  Ce-ar  putea  să  ne  îmbărbăteze
pe  calea  vieţii?  Recunoştinţa,  adică
mulţumirea  adusă  lui  Dumnezeu  în  mod
conştient, viu, din inimă, pentru tot ce ni se
întâmplă.

Un oarecare credincios cădea adesea în
descurajare,  şi  prin  aceasta  nu  împlinea
voia  lui  Dumnezeu  despre  care  vorbeşte
Sfântul Apostol Pavel. Cineva 1-a sfătuit să-
şi însemneze într-un caiet toate milostivirile
trimise  de  Dumnezeu.  După  ce  au  trecut
câteva  luni,  caietul  era  plin.  Milele
dumnezeieşti, pe care altfel le dăm repede
uitării, erau însemnate pe hârtie şi în inimă,
însă descurajarea tot mai cuprindea când şi
când sufletul omului cu pricina. „îmi era de



ajuns atunci, spunea el, să mă uit în caiet,
să mă afund din nou în dragostea de care a
dat dovadă Dumnezeu faţă de mine, ca într-
o  clipă  să  se  risipească  toţi  norii:  un  val
cald de bucurie şi  de nădejde îmi  umplea
inima,  şi  nu  mai  voiam  decât  să-I
mulţumesc  lui  Dumnezeu  şi  să  îl  laud  la
nesfârşit."

Da, nu tot ce ne trimite Dumnezeu pare
milostivire: unele lucruri ni se par poveri cu
neputinţă de îndurat, şi atunci mulţumirea
e înlocuită de văicăreli.

înţelege,  suflete  credincios,  că  absolut
orice  se  întâmplă  în  viata  ta  este  o  milă
dumnezeiască, oricare ar fi vălul sub care
se ascunde ea. Credinţa ta să ridice vălul, şi
vei  descoperi  mila,  şi  ea  va  pătrunde  în
tine. Aşa a fost cu regele Ie-zechia atunci
când, amintindu-şi încercarea prin care tre-
cuse,  zicea  aşa:  Iată,  spre  bine  mi-a  fost
mie amărăciunea cea mare... şi noi, în toate
zilele vieţii noastre... vom cânta cântări în
casa  Domnului,  fiindcă  în  toate  acestea
este viaţa duhului meu  (Isaia 38, 17, 20)'.
Orice  necaz,  orice  strâmtorare  şi  orice
osteneală  ne  sunt  trimise  pentru  a  întări
viaţa  duhului  nostru,  care  învaţă  să
mulţumească pentru toate lucrurile ce ne-



au făcut să plângem, fiindcă tot ele ne-au
învăţat să lăudăm pe Dumnezeu.

31 martie
Bucuria renaşterii

Eu sunt viţa, voi mlădiţele.
(Ioan 15, 5)

Uitaţi-vă primăvara la vie, la şirurile de
ramuri negre, uscate, urâte, ce par lipsite
de viaţă, dar care totuşi vor aduce roade în
viitor.  Privindu-le  cu  luare-aminte,  vom
descoperi  o  nouă  însemnătate  a  spuselor
Mântuitorului:  Eu sunt  viţa,  voi  sunteţi
mlădiţele. In ele se arată nu numai legătura
dintre  fiecare  mlădiţă  în  parte  şi  butucul
viţei,  nu  numai  însuşirea  înviorătoare  a
rodului viţei, nu numai curăţirea butucului
de mlădiţele uscate, netrebnice, şi arderea
lor.  Pe  lângă  toate  astea,  cuvintele
Mântuitorului  arată  şi  păruta  moarte  a
viţei,  care  în  lungul  somn  al  iernii  pare
uscată şi  lipsită de orice frumuseţe. După
acest  somn,  viţa  renaşte  şi,  cu  o  atot-
biruitoare  putere  lăuntrică  de  viaţă,  dă
naştere  unei  nenumărate  mulţimi  de
mlădiţe  tinere.  Aici  vedem  în  cuvintele
proroceşti ale Mântuitorului preînchipuirea



Bisericii Lui, renăscute din trupul înviat al
Domnului, Care i-a dat viaţa fără sfârşit.

Dumnezeiasca viţă ţine în viaţă nu numai
ramurile  viguroase,  mai  arătoase,  ci  şi
fiecare  mlădiţă  fragedă  şi  plăpândă.
Bucură-te, Biserica Domnului, că ţinându-te
strâns  de  El  vei  aduce  roadă  bogată!
Bucuraţi-vă şi voi, mlădiţelor, că şi pe voi vă
ţine,  vă  hrăneşte  şi  vă  curăţeşte  Aceeaşi
Viţă  şi  că  prin  puterea  lui  Hristos,  Care
rămâne în voi, puteţi să creşteţi în El şi să-L
proslăviţi!

LUNA APRILIE

1 aprilie
Să-L primim în inimă pe Hristos
Iar ei, ducându-se, au pecetluit piatra şi

au întărit cu strajă paza mormântului.
(Matei 27, 66)
Vin din când în când vremuri grele, când

pare că triumfa puterea întunericului şi că
biruinţa  este  de  partea  vrăjmaşilor  lui
Hristos.  Domnul  a  îngăduit  pironirea  pe
cruce a Fiului Său, punerea Lui în groapă;
mormântul părea să se fi închis asupra Lui
pentru  totdeauna:  nu  mai  vedem decât  o
piatră mare şi pecetea de pe mormânt. în



faţa  priveliştii  acesteia  stau  cu  durere
Apostolii.

Deseori  ni  se  pare  şi  nouă  că  este
pângărită,  înfrântă,  credinţa  noastră...
Dumnezeu nu-Şi face auzit glasul, nu-1 au-
zim  în  fărădelegea  care  se  săvârşeşte.
Lumina  a  fost  acoperită  de  o  beznă  de
nepătruns, grosolana putere vrăjmaşă pare
să  fi  învins  dreptatea  şi  adevărul.
Descurajaţi,  cu durerea în inimă, Apostolii
lui Hristos se întreabă: de ce S-a lăsat aco-
perit  cu  o  piatră  de  mormânt  învăţătorul
lor?

Astăzi  înfrângere,  mâine  biruinţă  —  şi
dacă  în  istoria  popoarelor,  din  pricina
mulţimii păcatelor omeneşti, Hristos apare
mai  des  înfrânt  decât  biruitor,  să  fim
încredinţaţi că după îndelungata domnie a
răului va veni triumful deplin, văzut, al lui
Hristos încununat de slavă, în faţa Căruia s-
a  plecat  tot  genunchiul  celor  cereşti,  al
celor  pământeşti  şi  al  celor  de  dedesubt
(Filipeni 2, 10).

Fiecare  dintre  noi,  repetând  zilnic  vie
împărăţia  Ta, poate grăbi venirea acesteia
primind stăpânirea lui Hristos în inima sa şi
înmulţind  numărul  celor  care  în  mijlocul
stăpânirii păcatului şi a trupului se închină



lui Hristos cu toată fiinţa şi cu toată viaţa
lor.

2 aprilie
Mijloc de vindecare

Moise,  robul  Meu,  a  murit.  Ridică-te
dar...

(Iisus Navi 1, 2)

E îndoielnic că în clipa marii dureri care
îi lovise pe toţi Iisus Navi se simţea în stare
să se supună lui Dumnezeu şi să se arate
îndată  mulţimilor.  De  obicei,  oamenii  au
nevoia  firească  de  a-şi  trăi  durerea  mai
întâi  în  singurătate.  Cutremuraţi  de  o
lovitură  neaşteptată,  ei  simt  de  cele  mai
multe ori nevoia de linişte şi singurătate, şi
această nevoie vine din frica pe care omul o
încearcă fară voie în faţa clipei întoarcerii
la  viaţă.  Singurătatea,  pustiul  îţi  cuprind
sufletul.  Ai  trăit  multă  vreme  alături  de
cineva, aţi fost împreună la bine şi la rău;
astăzi, după cuvântul Evangheliei, unul din
voi a fost luat, iar celălalt a fost lăsat - a
fost lăsat fară ajutor, fară sprijin pe acest
pământ! Cum ţi se strânge inima de durere!
Cum îţi vine să te ascunzi de oameni până



când  va  trece  prima  clipă  de  durere
sfâşietoare!

Totuşi, Domnul ne cheamă şi pe noi, cum
1-a chemat pe Iisus Navi, să ne ridicăm şi
să II urmăm. Oricât de mult ne-am răsfaţă
singuri durerea, nu o s-o vindecăm. Singu-
rul mijloc de a vindeca inima rănită este s-o
îndrepţi  către  Dumnezeu,  să  uiţi  în  El  de
durerea  ta  şi  să-i  ajuţi  în  numele  Lui  pe
ceilalţi.  Vedem  că  Domnul  nu-i  spune
acestui  urmaş  al  lui  Moise  să  se  ridice
singur, ci îi spune: „Voi fi cu tine;

nu  Mă  voi  depărta  de  tine,  nu  te  voi
părăsi.  Voi  umple  locul  rămas  pustiu;  nu
numai  că  nu  te  voi  părăsi,  ci  nu  Mă  voi
depărta nici măcar cu un pas de tine, numai
să te ridici şi să îmi slujeşti. Mergi înainte,
să  nu-ţi  fie  frică  de  viitor.  Toată  tăria,
apărarea,  înţelepciunea,  vigoarea,
mângâierea  ta  se  află  în  această
făgăduinţă: Eu voi fi cu tine!"

Să ne ridicăm şi noi şi să îl urmăm. Să-I
încredinţăm  Lui  durerea  noastră  şi  să
pornim  împreună  cu  El  în  întâmpinarea
durerii  lumii.  Va  trebui  să  mergem  de-a
lungul  şuvoiului  nenumăratelor  dureri
omeneşti:  acolo  ne  vom  îngropa  propria
noastră durere şi îi vom mângâia pe alţii cu



mângâierea  cu  care  noi  înşine  suntem
mângâiaţi de Dumnezeu (II Corinteni 1,4).

3 aprilie
Domnul te va da în vileag

Tu ai făcut acestea, iar Eu am tăcut.
(Psalmi 49, 21)

Aşa zice Domnul. Până acum a tăcut, şi
ţi-ai  închipuit  că  El  nu  vede,  că  unul  sau
altul din păcatele tale se pot ascunde de El
şi  pot  rămâne fară  urmări.  Fiindcă  nu  se
face curând judecată celor  ce fac rău,  de
aceea s-a umplut inima oamenilor de pofta
de a face rău (Ecclesiastul 8, 11). Până la o
vreme  Domnul  îngăduie  să  crească
pălămida  amestecată  cu  grâul,  dar  vine
vremea când îi aduce aminte omului de tot
ce acesta a  uitat,  spunându-i:  Tu ai  făcut
acestea! Şi acum ne vorbeşte deja cuvântul
lui  Dumnezeu  dându-ne  pe  faţă  păcatele;
ne  vorbesc,  de  asemenea,  viaţa  şi
experienţa,  facându-ne  să  ne  lovim  de
urmările lor. Totul a pornit de la lucruri mă-
runte:  la  început  te-a  înfăşurat,  ca  un  fir
subţire,  un obicei  rău sau  altul,  iar  acum
acel  fir subţire s-a prefăcut într-un odgon



gros, ce te-a legat de mâini şi de picioare.
Urmele păcatelor tale se întâlnesc în copiii
tăi,  în apropiaţii  tăi,  în ceea ce faci,  şi  îţi
spun:  Tu ai  făcut  acestea!,  dar  tu  întorci
capul  şi  mergi  mai  departe.  In  sfârşit,
glasul mustrător al Domnului va răsuna în
sufletul tău nepăsător, şi vei auzi de la el nu
numai:  Tu ai făcut acestea!,  ci şi  Voi da în
vileag păcatele tale; înţelege asta, tu, cel
ce ai uitat de Dumnezeu.

Ia aminte la acest glas, fiindcă îţi spune
adevărul,  şi  cazi  cu  pocăinţă  şi  cu  inimă
zdrobită înaintea Domnului,  Care îţi  dă în
vileag păcatele ca să te înţelepţeşti. El vrea
şi  poate  să-ţi  ierte  şi  să-ţi  şteargă
fărădelegile şi, dându-ţi o inimă nouă, să te
pună pe o „cale nouă şi vie".

4 aprilie
întărirea credinţei
Sporeşte-ne credinţa. (Luca 17, 5)

Trebuie  să  ne  mărturisim  credinţa  în
fiecare zi şi în fiecare ceas.

Ca  să  facem  asta  nu  e  nevoie  să  o
exprimăm prin cuvinte, să o predicăm ori să
o  predăm  ca  pe  o  lecţie.  Cea  mai  bună
predică  se  ţine  prin  exemplul  vieţii,  prin



fiecare faptă, prin atitudinea faţă de tot ce
este  în  jurul  tău.  Fireşte,  trebuie  să  fim
mereu conştienţi că avem nevoie să ne fie
întărită  credinţa.  Ne  trebuie  o  credinţă
tare, neclintită, pentru a ţine piept tuturor
piedicilor care apar mereu în calea noastră.
Ţi-e şi groază să te gândeşti cât de puţină
este între oameni credinţa! Câte lipsuri are
această credinţă, cât este de rece şi cât de
des oamenii sunt gata să se lepede de ea!
Totuşi, nici un fel de argumente, nici un fel
de raţionamente filosofice nu pot rămâne în
picioare  în  faţa  credinţei  adevărate.
Aceasta este biruinţa care a biruit lumea:
credinţa noastră (I Ioan 5,4). .

După  faptele  noastre  ne  vor  cunoaşte;
aşadar, să rămânem neclintiţi în dorinţa de
a trăi potrivit credinţei noastre, ca să nu ne
scadă credinţa din nelucrare şi sterpiciune.
Sim-ţindu-ne toată neputinţa, în clipele de
îndoială,  în  clipele  de istovire să-L  rugăm
neobosit pe Tatăl nostru Ceresc: „Sporeşte
credinţa  noastră!"  Rugându-ne  pentru
aceasta,  trebuie  neapărat  să  punem  în
lucrare toate câte ni s-au dat deja, şi atunci
ele vor  spori  şi  se vor întări.  Credinţa dă
naştere ascultării,  iar  din ascultare creşte
credinţa.  Tot  din  credinţă  se  nasc  şi



cunoaşterea,  şi  încrederea.  La  început
purcezi cu fior şi cu sfială pe calea în care
toată întărirea e nevăzută, însă treptat, pe
măsură ce creşti în experienţă, creşti şi în
cunoaştere.  Simţi  pământul  tot  mai
neclintit  sub  picioare,  acestea  păşesc  tot
mai ferm şi sigur, iar gura spune deja fară
şovăială şi îndoială:  Ştiu în Cine am crezut
(II Timotei 1, 12).

5 aprilie
Urmează-L pe Hristos

Şi trecând Iisus de acolo, a văzut un om
care şedea la vamă, cu numele Matei, şi i-a
zis: „Urmează-Mă!"Şi, ridicându-se, a mers
după El.

(Matei 9, 9)

Mântuitorul  ne  cheamă  şi  pe  noi  cu
aceste  cuvinte:  Urmează-Mă!  Ne  găseşte
oriunde  am  fi,  şi  glasul  Lui  răsună  în
străfundul  conştiinţei  noastre.  Ne  rămâne
doar să răspundem la această chemare: să
ne  ridicăm  şi  să-L  urmăm.  Hris-tos  ne
spune:  „Urmează-Mă  pe  calea  îngustă  a
datoriei  smerite  şi  adeseori  grele."
Răspunde  la  chemarea  glasului  dum-



nezeiesc  şi  a  glasului  propriei  tale
conştiinţe ridicându-te pentru a te consacra
unui scop sfânt şi,  urmând scopul  acesta,
urmează-L pe Dumnezeu!

Mergi fară să dai uitării munca ta zilnică;
urmează-L  pe  Domnul  cu  supunere,  cu
smerenie şi  cu  dragoste,  cu iubire pentru
aproapele tău şi cu hotărârea de a-i  sluji;
mergi fară să te clatini, cu uitare de sine,
dăruieşte-te  întru  totul  chemării
dumnezeieşti. Nu te opri, nu privi în urmă,
nu  te  teme  de  cele  ce  ai  să  pătimeşti
(Apocalipsa  2,  10).  Să  nu  te  tulbure  nici
piedicile, nici lupta, să nu dispreţuieşti pe
nimeni,  să  mergi  mână  în  mână  cu  cei
dispreţuiţi  şi  umiliţi,  înaintează  mereu  cu
paşi  siguri,  răspândind  în  jurul  tău
nemuritoarea sămânţă a binelui. Aceasta se
va  pârgui  la  timpul  său  şi  îi  vei  culege
roadele  în  veşnicie.  Trebuie  doar  să-L
urmezi  pe  El,  să  mergi  cu  ochii  la
începătorul  şi  Săvârşitorul  credinţei  —  la
lisus (Evrei 12, 2).

6 aprilie
Aripile noastre

Le vor creşte aripi ca ale vulturului.



(Isaia 40, 31)

Există o legendă plină de poezie despre
felul  cum  au  fost  create  păsările.  Aceste
făpturi  drăgălaşe  fuseseră  împodobite  cu
pene frumoase,  aveau un glas  minunat  şi
umpleau  văzduhul  de  cântece  cristaline,
dar,  din  păcate,  nu  se  puteau  avânta  în
văzduh fiindcă n-aveau aripi. Atunci, Dom-
nul le-a făcut aripi, le-a arătat păsărilor şi a
spus:  „Va  dau  această  povară  ca  s-o
purtaţi." Păsările au privit cu nedumerire şi
spaimă  acea  povară  necunoscută,  după
care,  ascultătoare,  au luat-o în cioc,  şi-au
pus-o în spate şi li s-a părut foarte greu de
purtat - însă cu timpul s-au obişnuit cu ari-
pile şi, pe măsură ce le purtau, acestea se
făceau una cu trupul lor, până când păsările
s-au învăţat să le folosească. în-tinzându-şi-
le,  s-au  avântat  sus  de  tot  deasupra
pământului:  şi  aşa, povara s-a prefăcut în
aripi.  In  locul  greutăţii,  păsările  au
dobândit  puterea  nouă,  până  atunci
necunoscută de către ele, de a zbura.

Această legendă are două înţelesuri. Toţi
suntem  ca  nişte  păsări  fără  aripi,  iar
încercările  şi  îndatoririle  pe  care  ni  le
trimite Domnul trebuie să ne înveţe să ne



ridicăm deasupra a tot ce e pământesc. Ne
privim grijile ca pe o povară greu de purtat,
dar  când  vom  înţelege  că  Domnul  ni  le
trimite ca să ne înveţe să ne ridicăm mai
sus, le primim fară murmur. Ce se întâmplă
atunci? Ele se prefac în aripi  şi  ne poartă
până la cer, pe când fară ele poate că am
rămâne  lipiţi  de  acest  pământ  jalnic.
Inălţându-ne sufleteşte, ele se prefac într-o
binecuvântare. Dacă ne dăm în lături de la
îndeplinirea unei  îndatoriri,  dacă ne ferim
de sarcina care ne-a fost trimisă, pierdem
putinţa  de  a  creşte  duhovniceşte.  Aşadar,
să  ne  purtăm  fară  şovăială  sarcinile,  cu
nădejdea în Domnul,  şi  să nu uităm că El
vrea  să  ni  le  preschimbe  în  aripi  —  aripi
care ne vor purta tot mai sus, până când ne
vom sui acolo unde pasărea şi-a aflat casă
şi turtureaua cuib unde-şi va pune puii săi:
altarele  Tale,  Doamne  al  puterilor,
împăratul  meu şi  Dumnezeul  meu  (Psalmi
83, 3).

Să  nu uităm că  în  timpul  zborului  prin
viaţa pământească aceste aripi pe care ni
le-a  dat  Dumnezeu,  de  multe  ori  încă
plăpânde, au nevoie de ocrotire, de întărire
şi mai ales de curăţire de colbul pământesc,
ce  le  îngreunează.  Aici  ne  vine  în  ajutor



dragostea lui Dumnezeu, întinsă asemenea
unor aripi largi asupra noastră, a celor care
peregrinăm  pe  acest  pământ.  Sub
Acoperământul  Celui  Preaînalt  trebuie  să
alergăm iar şi iar, ca să ne întărim pentru
noi  zboruri  şi,  desfaşurându-ne aripile,  să
ţinem  minte  întotdeauna  că  ele  nu  pot
rămâne  întinse  decât  prin  Puterea  lui
Dumnezeu.

7 aprilie
Sprijin de nădejde

Şi iată, doi bărbaţi vorbeau cu El, care
erau Moise şi Ilie.

(Luca 9, 30)

în  vremea  căii  Sale  însingurate  şi
îndurerate de pe pământ, Iisus Hristos nu a
avut  să  nu  simtă  asupra  Sa,  încă  de  la
început,  întreaga greutate a  crucii  care  îl
aştepta.  Sufletul  Lui  suferea  pentru
sărmana omenire păcătoasă, pe care venise
să o răscumpere, fiind El însuşi întru totul
un om al durerilor  (Isaia 53, 3) - şi iată că
apar doi bărbaţi din lumea de dincolo, care
de multă vreme sălăşluiau în slava Tatălui
ceresc. Trimişi de Dumnezeu, ei au stat de



vorbă  cu  Iisus  despre  ceea  ce-L  aştepta,
unind,  parcă,  în  clipa  aceea  cerescul  cu
pământescul!  Erau Moise şi  Ilie,  trimişi  la
Fiul lui Dumnezeu ca să-L întărească înainte
de ceasul  cel  dureros de pe Golgota,  să-I
aducă  lumina  cerească  înainte  ca  El  să
meargă  prin  valea  întunecată  de  păcat  a
lumii pământeşti.

Oare  această  vedenie  minunată  nu  ne
arată că Domnul  trimite şi  acum sufletele
celor dragi care au plecat dintre noi ca să
ne mângâie şi să ne sprijine? Această mare
taină nu ne-a fost dezvăluită, nu îndrăznim
să  spunem  cu  tărie  că  aşa  este  -  dar,
întemeindu-ne pe Evanghelie, n-am putea,
oare, nădăjdui într-o asemenea comunicare
cu lumea cea nevăzută? Legătura noastră în
Hristos  cu  această  lume  nu  încetează
niciodată:  moartea  nu  poate  strica  nimic
din  cele  duhovniceşti,  ea  nu  poate  slăbi
iubirea:  Dumnezeu  nu  este  Dumnezeu  al
morţilor, ci al viilor, fiindcă toţi trăiesc în £/
(Luca 20, 38).

Ce  bucurie  să  te  gândeşti  la
însemnătatea  minunatei  întâlniri  de  pe
Muntele  Taborului!  întemeind  Noul  Testa-
ment  prin  Sângele  Său,  Hristos,  cu  puţin
înaintea patimilor  şi  a  morţii  Sale,  stă de



vorbă  cu  doi  soli  ai  lumii  Vechiului
Testament,  care  aştepta  de multe  veacuri
venirea  Lui  şi  vestea  jertfa  Lui
răscumpărătoare.  Cei  din  vechime  îşi
puneau nădejdea în Cel ce avea să vină, noi
ne-o punem în Cel care a venit, şi toţi, cei
cereşti  şi  cei  pământeşti,  îi  slăvim într-un
cuget minunatul şi preaslăvitul nume.

8 aprilie
Dacă se va porni furtună...

Fericiţi cei blânzi, că aceia vor moşteni
pământul.

(Matei 5, 5)

Ce limpede se răsfrânge cerul cu toate
stelele lui, cu albastrul lui adânc, şi cât de
puternic  strălucesc  razele  soarelui  şi  ale
lunii pe luciul neted al unei ape! Dar ajunge
să  se  işte  o  furtună  ca  să  piară  chipul
răsfrânt în apă al cerului: apa se întunecă,
se stârnesc valuri  mari,  pietrele şi  nisipul
se  răscolesc;  stihia  întărâtată  spumegă,
urlă, spărgându-se de stânci şi purtând cu
ea pierzare şi pustiire.

Oare nu se întâmplă acelaşi lucru şi cu
sufletul omenesc atunci când pun stăpânire



pe el enervarea şi răutatea? Acolo unde ar
trebui  să  strălucească  iubirea,  unde  ar
putea  să  sălăş-luiască  pacea  şi  liniştea,
dintr-o  dată  armonia  se  destramă,  e
semănată  dezbinarea,  sunt  rănite  suflete,
pacea şi buna înţelegere sunt stricate.

Ce  poate,  oare,  pricinui  dezlănţuirea
unei  asemenea furtuni  în  suflet?  De unde
vin norii  aceştia negri? De cele mai multe
ori,  enervarea  noastră  este  o  urmare  a
egoismului,  a  trufiei,  a  dorinţei  de  a
domina.  Vrem  ca  toţi  să  cedeze  în  faţa
noastră, vrem ca toţi să fie de acord cu noi,
vrem  să  ca  toţi  să  ne  facă  placul;  orice
încercare  de  a  ne  contrazice,  orice  ne-
plăcere,  cât  de  mică,  stârneşte  în  noi
enervarea,  care,  aţâţată  prin  lucrarea
demonică,  pune  stăpânire  pe  noi,  ne
tulbură  sufletul,  făcând  să  clocotească  în
noi o furtună de nerăbdare şi răutate.

Dacă am fi smeriţi şi blânzi, aşa ceva nu
s-ar întâmpla! Chemându-ne să luăm jugul
Său  asupra  noastră,  Domnul  ne  dă  un
exemplu  de  smerenie  şi  blândeţe;  El  ne
făgăduieşte că acest jug ne va fi uşor,  că
această  povară  va  fi  bună şi  că  vom afla
odihnă  sufletelor  noastre.  învăţând  de  la
Domnul,  urmându-I,  primim  puterea  Lui;



mergându-I  pe urme, trebuie mai întâi  de
toate  să  ne  smerim  şi  să  potolim  în  noi
orice răutate. împărăţia lui Dumnezeu nu se
poate sălăşlui în sufletul plin de întărâtare.
Domnul nu este în suflarea de vijelie (v. III
Regi  19,  11)!  E  anevoie  să  ţii  piept
furtunilor  sufleteşti:  adeseori,  acestea  se
iscă pe neaşteptate, iar sufletul nepregătit
să le înfrunte slăbeşte şi se pleacă în faţa
valurilor. Trebuie să fim cu ochii în patru şi,
dacă vine  furtuna,  să-L  căutăm îndată  pe
Cel pe Care L-au trezit Apostolii atunci când
valurile puneau corabia în primejdie. Atunci

S-a ridicat, a certat valurile şi marea, şi
s-a făcut linişte mare (Matei 8, 26).

Fie  ca  şi  în  sufletul  nostru  să  se
sălăşluiască  împărăţia  lui  Dumnezeu şi  să
se zugrăvească în el chipul blândului nostru
Mântuitor!

9 aprilie
Curăţie în mijlocul întinării

Toate sunt curate pentru cei curaţi.
(Tit 1, 15)

îmi amintesc de o istorioară pe care am
citit-o cândva, în care era vorba despre o



mină de cărbuni. Chiar la gura minei, unde
totul  era  acoperit  de  pulbere  neagră,
creştea o floare albă ca zăpada, pe care n-o
atingea deloc praful de cărbune. Vizitatorii
minei  se  uitau  miraţi  la  această  floare,
neputându-şi  crede  ochilor,  şi  nu  erau  în
stare să îşi explice fenomenul acela atât de
straniu. Un miner a încercat să presare pe
floare  puţin  praf  de  cărbune,  dar  nu  s-a
prins de ea nici un firicel; totul s-a scuturat
de  la  sine,  şi  petalele  albe  au  rămas
imaculate,  ca  înainte,  în  mijlocul  pulberii
negre. Nimic străin nu se putea lipi de acele
petale firave.

Lumea întreagă zace în rău (I Ioan 5, 19).
Ne învârtim în fiecare zi  în murdărie şi  în
răutate, murdăria morală acoperă întreaga
lume ca un praf negru, ca o perdea groasă;
ea  pătrunde  pretutindeni,  bântuind  cu  o
putere  îngrozitoare.  Noi,  credincioşii,
suntem  chemaţi  să  rămânem  curaţi  în
mijlocul murdăriei acesteia.

Toate  sunt  curate  pentru  cei  curaţi,
spune Apostolul. Sufletul spălat de Hristos
nu trebuie să se atingă de nici o necurăţie.
Albit  de  Domnul  şi  păzit  de  păcat  cu
puterea Lui, el trebuie să rămână curat, la
fel ca acea floare, chiar şi în toiul beznei de



nepătruns  a  răului  lumii.  Harul  lui  Dum-
nezeu  poate  săvârşi  această  minune.  El
poate  apăra  sufletul  omului  de  orice
necurăţie,  îl  poate  face  să  rămână  curat,
neatins, în mijlocul lumii păcătoase, roase
de vicii, neîngădu-ind puterilor întunericului
să pună stăpânire pe el. Fie ca, din mila lui
Dumnezeu,  să  nu  se  atingă  de  noi  nimic
necurat  şi  veşmintele  sufletului  nostru  să
fie albe în toată vremea (Ecclesiastul 9, 8)!

10 aprilie
Să ne rugăm neîncetat

Părinte,  de voieşti,  depărtează paharul
acesta de la Mine...

Dar nu voia Mea, ci voia Ta să se facă.
(Marei 22, 42)

Cine ar putea să măsoare întreg abisul
de  suferinţă  cuprins  în  acest  strigăt  al
Dumnezeiescului nostru Mântuitor?

Pogorât  pe  pământ  pentru  a  aduce,
pentru  mântuirea  neamului  omenesc,  cea
mai înaltă jertfa de răscumpărare, Domnul
a  fost  cuprins  de  tristeţe  la  apropierea
clipei  acestei  jertfe  -  şi  atunci,  El,
Dumnezeu-Omul,  purtând  asupra  Sa



suferinţa  întregului  neam  omenesc,  a
strigat  către  Tatăl  Ceresc,  rugându-L  să
îndepărteze  de  la  El  paharul  acesta  al
suferinţei,  dar  a  adăugat  câteva  cuvinte
care  ar  trebui  să  stea  la  temelia  tuturor
gândurilor şi simţămintelor noastre: Dar nu
voia Mea, ci voia Ta să se facă.

Când ni se pare că suntem gata de orice
sacrificiu în afara celui pe care îl vrea de la
noi  Domnul  în  clipa  aceea,  când îl  rugăm
din adâncul sufletului să ne cruţe, ar trebui
totuşi  să  precumpănească  în  noi
simţământul că trebuie să se facă nu voia
noastră, ci voia Lui. Domnul nu ne opreşte
să ne rugăm în vremea încercărilor  grele;
dimpotrivă,  El  însuşi  ne-a  dat  pildă  de
rugăciune  şi,  prin  dumnezeiescul  Său
exemplu,  ne-a  arătat  cum  putem  şi  cum
trebuie  să  ne  rugăm-  Să  nu  ne  lăsăm
cuprinşi  de  amărăciune  sau  tulburare
atunci  când  ni  se  pare  că  rugăciunea
noastră  a  rămas  fără  răspuns.  Să  ne
amintim  că  n-a  fost  îndeplinită  nici
rugăciunea Iui Hristos însuşi, revărsată din
inima  Lui  care  suferea.  Paharul  n-a  fost
îndepărtat de la El! Şi atunci, de ce să ne
mirăm  n^\,  muritorii,  fiinţe  păcătoase,  că
rugăciunile noastre par adeseori să rămână



fără răspuns? Să ne rugăm neîncetat,  dar
neîncetat să şi repetăm cu deplină credinţă,
nădejde  si  supunere:  „Doamne!  Facă-se
voia Ta!"

11 aprilie
înrâurirea binelui

Faptele l°r v'n cu **· (Apocalips» 14, 13)

înrâurirea  pe  care  viaţa  şi  activitatea
noastră pământească o poate avea asupra
celor din jur se întinde cu mult dincolo de
mormânt.

în natură nici măcar un singur sunet nu
pier£; el se răspândeşte în spaţiul infinit şi
se  transmite  cu  mult  dincolo  de  hotarele
auzului  nostru.  O  pietricică  aruncată  &ce
luciul mării să fremete, şi valurile mărunte
pe care le-2  stârnit ea vor merge tot mai
departe, mişcarea lor trecând la nesfârşit în
alte mări şi în oceane.

Şi  fiecare cuvânt bun spus pe pământ,
fiecare gând bun,  fiecare intenţie  bună şi
fiecare  iniţiativă  bună  capătă,  fară  să  ne
dăm  seama,  o  înrâurire  neprevăzută  şi
nesfârşită. In acest înţeles, faptele noastre
„vin cu noi". Tot ce săvârşim în Hris-tos şi



pentru Hristos, tot ce II  are pe Hristos ca
izvor şi ţintă, sămânţa binelui sădită de noi
într-un suflet tânăr, pornirile bune pe care
le urmăm: toate acestea nu mor odată cu
trupul  nostru.  Când  pământul  inimii
omeneşti este îngrăşat, el va odrăsli roade
la fel de neîndoielnic cum cresc şi cum se
coc  sub  ochii  noştri,  an  de  an,  fructele
pomilor.  Oare natura,  aflată într-o veşnică
înnoire, nu ne arată şi ea neîndoielnica şi
nemăsurata  realitate  a  înrâuririi
binefăcătoare?  Cel  ce-a  sădit  cândva  un
pom  a  murit  demult,  dar  sub  umbra
pomului călătorii osteniţi îşi găsesc şi acum
odihna.

Au trecut aproape trei mii de ani de la
moartea psalmis-tului David, dar cuvintele
lui continuă să răsune până astăzi în toată
lumea creştină,  şi  înrâurirea  psalmilor  săi
se  răsfrânge  asupra  unei  nenumărate
mulţimi de inimi omeneşti. Apostolul Pavel
şi mulţi alţi drepţi care au răposat demult
îşi continuă lucrarea şi astăzi oriunde sunt
citite cuvintele lor şi se vorbeşte despre ei.

Aşijderea,  până  şi  cea  mai  umilă  viaţă
închinată  lui  Dumnezeu,  cea  mai  smerită
lucrare în ogorul Domnului lasă pe pământ
urme,  şi  chipul  duhovnicesc  al  acestor



ostenitori  nebăgaţi  în  seamă  va  trăi,
înrâurirea  lor  va  lucra  şi  va  aduce  folos
multora mult timp după moartea lor.

12 aprilie
Renaşterea noastră

Ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii
Lui.

(Filipeni 3, 10)

Hristos a murit pe cruce. Cum au trecut
prin  asta  Apostolii,  prietenii  Lui,  toţi
ucenicii  Lui?  Ei  au  sperat  până  în  ultima
clipă, căci un asemenea deznodământ li se
părea cu neputinţă de închipuit. Aşteptau o
minune  care  să  abată  nenorocirea,  dar
moartea  nemiloasă  le-a  spulberat  toate
nădejdile.

Oare nu ni se întâmplă şi nouă să trecem
prin  împrejurări  asemănătoare?  N-am
întâlnit  şi  noi  pe  calea  vieţii  evenimente
inexplicabile,  încercări  ce  ne-au  sfâşiat
sufletul,  contradicţii  misterioase,  enigme
rămase nedesluşite?

Asupra noastră se abat pe neaşteptate
grele  lovituri  ale  soartei;  în  mijlocul
clocotului  vieţii  apare  fară  de  veste
moartea,  răpindu-ţi  ceea  ce  ai  mai  drag,



lăsându-te  încremenit  de  durere.  Pentru
ucenicii Domnului, cea mai grea încercare a
fost  aceea  că  pentru  sărăcăcioasa  lor
înţelegere  această  moarte  contrazicea
toate  aşteptările.  Din  cuvintele  Lui
înţeleseseră că El este Viaţa şi Adevărul şi
că,  dacă  vor  crede  în  El,  nu  vor  vedea
moartea,  că Tatăl  rămâne în El:  şi  atunci,
cum ar  fi  putut  să-şi  lămurească moartea
Lui? Poate omul să pătrundă vreodată căile
şi  planurile  lui  Dumnezeu?  Poate  să  afle
pricina şi explicaţia oricărei întâmplări? Dar
atunci unde este credinţa noastră? Credinţa
vie,  adevărată,  poate apărea numai dintr-
un  întuneric  deplin,  dintr-o  orbire
desăvârşită.  Deplina  încredere  în
Dumnezeu  apare  doar  atunci  când  nu
putem  vedea,  nici  simţi  nimic  în  jurul
nostru.  De cele  mai  multe ori,  renaşterea
noastră se săvârşeşte în durere, în furtună,
în dezamăgire, în destrămarea nădejdilor.

Supunerea necondiţionată faţă de legea
dragostei  se  obţine  doar  prin  asceza
trupului, prin zdrobirea şi nimicirea trufiei
din noi.

învierea  lui  Hristos  a  fost  la  fel  de
neaşteptată ca un cutremur. A fost un lucru
la care nu se aştepta nimeni, care părea cu



neputinţă. Dar „puterea învierii Sale" vă va
elibera  şi  pe  voi.  Rămâneţi  neclintiţi  în
întuneric, şi lumina, puterea si iubirea Lui
vă vor lumina. Nu respingeţi nădejdea! Vi s-
a părut că a murit, dar El e veşnic viu şi v-a
îndrăgit cu iubire veşnică. Biruinţa voastră
aduce cu sine şi biruinţa altora. Domnul îşi
va  arăta  puterea  în  voi;  oamenii  vă  vor
vedea  credinţa,  supunerea  în  încercări,
îndelunga  răbdare,  bucuria  duhovnicească
în vremea necazului,  pacea netulburată în
mijlocul furtunilor vieţii, şi vor spune: „Iată
roadă, iată puterea învierii Lui!"

Prin această putere a lui Hristos, care în
neputinţa  voastră  se  săvârşeşte  (v.  II
Corinteni  12,  9),  vi  se  va  da  să  împliniţi
chiar  şi  cele  cu  neputinţă  de  împlinit,  să
atingeţi cele de neatins.

13 aprilie
îngerul de pe piatra durerii

îngerul Domnului, pogorându-se din cer
şi  venind,  a  prăvălit  piatra  de  la  uşă,  şi
şedea deasupra ei.

(Matei 28, 2)



De ce după învierea lui  Hristos  îngerul
nu şi-a luat zborul, ci a rămas pe piatra de
la intrarea în mormânt?

Nu  era  firesc  ca  după  săvârşirea  marii
biruinţe a învierii să se întoarcă în cer? Şi
totuşi, el a rămas pe piatră, pentru ca prin
prezenţa sa să reverse lumină asupra acelei
pietre,  să  o  transfigureze,  să  vestească
celor  îndureraţi  de  moartea  lui  Iisus
biruinţa asupra morţii şi să prefacă plânsul
lor în laudă înălţată Domnului.

învierea  lui  Hristos  aruncă  raze  de
lumină  asupra  întregului  nostru  trecut,
asupra tuturor mormintelor noastre. Ea ne
vesteşte  că  acolo  nu  mai  este  loc  pentru
ceea  ce  numim  „moarte";  ne  şterge
lacrimile,  dă  durerii  o  nouă  însemnătate.
Dă,  Doamne,  să  vedem  şi  noi  înger
mângâietor,  aducător  de  veste  bună,  pe
fiecare  piatră  a  durerii  care  apasă  inima
noastră;  dă  să  vedem  deschisă  uşa
nădejdii,  raza  iubirii  dumnezeieşti  şi
triumful învierii!

Prisosul pătimirii noastre ne aduce nouă,
mai  presus  de  orice  măsură,  prisos  de
veşnică slavă (II Corinteni 4, 17).

14 aprilie



Puterea cuvântului

în puterea limbii este viaţa şi moartea,
şi cei ce o iubesc mănâncă din rodul ei.

(Pilde 18, 21)

Apostolul  Iacov  ne  arată  cumplita
înrâurire  şi  putere  a  limbii  -  acest  mic
mădular ale cărui lucrări sunt atât de mari.

El  ne  previne  asupra  primejdioaselor
urmări ale limbii pornite spre răutate, care
arde  şi  otrăveşte  totul  în  jur  -  iar  în
cuvântul de mai sus al înţeleptului Solomon
se  spune  că  viaţa  şi  moartea  se  află  în
puterea  cuvintelor  omului!  Zidin-du-1  pe
om după chipul şi asemănarea Sa, suflând
în el duh de viaţă nemuritor, Dumnezeu 1-a
ridicat  deasupra  făpturii  necuvântătoare  -
1-a înzestrat cu inimă şi cu minte, dân-du-i
şi  limba  ca  instrument  prin  care  să  şi  le
exprime.  Astfel,  cuvântul  este  expresia
sufletului  omenesc,  care  i-a  fost  dată
pentru  a-L  preaslăvi  pe  Făcător,  pentru  a
sluji  dreptăţii  lui  Dumnezeu!  Din  păcate,
deseori,  aproape  mereu,  în  viaţa  omului
limba se pune în slujba răului, a minciunii, a
clevetirii,  a  hulirii;  ea  răneşte,  seamănă
vrajbă,  ucide  mai  abitir  decât  sabia,



otrăveşte  mai  sigur  decât  cea  mai
veninoasă  otravă.  Limba  lucrează  ca  un
vrăjmaş  ascuns,  pe  furiş,  pe  nevăzute;  e
greu să te  fereşti  de ea,  să te fereşti  de
loviturile  ei;  deseori  este  greu,  este
aproape cu neputinţă să descoperi izvorul
vorbei  rele,  necruţător  de aspre,  să-ţi  dai
seama de unde vine. Cât rău, câtă suferinţă
mai rea decât moartea trupului n-a pricinuit
limba  oamenilor,  câte  seminţe  rele  n-a
semănat! Toate acestea sunt cu neputinţă
de măsurat; aceste roade ucigătoare par să
se  piardă  în  veşnicie.  Deosebit  de
primejdios  şi  de  cumplit  prin  urmările  lui
este  cuvântul  ce  răspândeşte  necredinţa,
imoralitatea, necurăţia în sufletele fragede
şi  receptive  ale  copiilor  şi  tinerilor.  Acest
cuvânt ucide ceea ce este mai de preţ, mai
frumos  în  viaţă,  înăbuşă  buna  sămânţă
dumnezeiască,  nimiceşte  floarea  care  de-
abia-şi  desface  petalele,  întunecă  zorii
limpezi  ai  sufletului  tânăr!  Deseori,  într-o
pornire de răutate şi iritare, sub înrâurirea
unei  îndoieli  şi  dezamăgiri,  ajungem  să
spunem în prezenţa unui copil - fără gând
rău,  din  nechibzuinţă  -ceva  care  exprimă
starea noastră sufletească din clipa aceea.
Noi  trecem  cu  uşurinţă  peste  asemenea



întâmplări  şi  uităm  de  ele,  dar  sufletul
tânăr, impresionabil, nu-1 va uita, reţinând
cuvântul  nostru  ce  poartă  urmele
necredinţei, răutăţii, răcelii, şi otrăvindu-se
cu veninul lui.

Este deosebit de dureros să-ţi dai seama
că acest rău sporeşte şi creşte între oameni
care poartă numele lui Hristos şi care îşi zic
unii  altora  „fraţi".  Păcătuim  unii  faţă  de
alţii nu numai prin cuvintele rele pe care le
rostim,  ci  şi  prin  faptul  că  ascultăm  cu
răceală, în tăcere, cuvintele rele ale altora.
Adevărat  a  zis  Solomon  că  „moartea  şi
viaţa  sunt  în  puterea  limbii",  şi  porunca
dumnezeiască:  „Să  nu  ucizi!"  priveşte,  în
toată adâncimea sa, limba noastră.

O,  dacă  am  putea  să  ne  înfrânăm
cuvântul sau, şi mai bine, să ne schimbăm
inima! Atunci limba ni se va preface într-o
unealtă  a  vieţii,  în  putere  de  viaţă
făcătoare a dragostei! Dintr-un izvor de apă
dulce nu va curge apă sălcie: din-tr-o inimă
în  care  sălăşluieşte  Dumnezeu  nu  va  ieşi
nici un cuvânt rău, ci se vor revărsa laude
aduse  lui  Dumnezeu,  cuvinte  de  dragoste
pentru aproapele.

Prin  cuvintele  de  laudă  sinceră  să  ne
îmbărbătăm şi  să  ne  încurajăm între  noi;



prin  cuvintele  de  mângâiere  să  aducem
bucurie;  prin  cuvântul  de  compasiune  să
alinăm  suferinţele;  prin  cuvântul  de
credinţă să înflăcărăm inimile; prin cuvântul
de binecuvântare şi rugăciune să luminăm
toată  viaţa  din  noi  şi  din  jurul  nostru!
Doamne! Schimbă inima noastră, renaşte-o
şi fa-o izvor de iubire şi bunătate, iar din
limba  noastră  fa  o  unealtă  a  slavei
dumnezeieşti şi a dreptăţii veşnice!

15 aprilie
Greutatea crucii

Ia-ţi crucea ta şi urmează-Mi Mie.
(Matei 16, 24)

Există  o  istorioară  în  care  o  femeie
istovită de greutatea crucii pe care o avea
de  purtat  se  ruga  să  i  se  dea  orice  altă
cruce, convinsă fiind că oricare i s-ar da ar
fi mai uşoară. Ea a adormit şi a visat că se
află în mijlocul unei mulţimi de cruci culcate
la pământ, de felurite mărimi şi înfăţişări. A
pus ochii pe una dintre ele: o cruce nu prea
mare, ferecată în aur, împodobită cu pietre
preţioase. „Uite, s-a gândit ea, crucea asta
aş  putea s-o  port  fară  osteneală!"  Totuşi,
îndată  ce-a  ridicat-o,  crucea  aceea  a



început să o strivească sub greutatea sa:
aurul  şi  pietrele  preţioase  erau  tare
frumoase, însă copleşitor de grele. Alături
se afla o altă cruce, împodobită cu flori. „Ei,
să ştii că asta pentru mine a fost făcută, de
bună seamă!",  a strigat femeia, grăbindu-
se s-o ridice - dar sub florile minunate se
aflau  spini,  care  i  s-au  înfipt  dureros  în
carne.  In  cele  din  urmă,  a  găsit  o  cruce
simplă,  fară  nici  o  podoabă,  care  nu  se
remarca  nici  prin  eleganţa  formei,  nici
printr-o ferecătură bogată, dar pe care era
scris cuvântul „iubire". Ridicând-o, şi-a dat
seama că aceasta era cea mai uşoară din
toate pe câte le încercase până atunci - şi
ce credeţi că s-a întâmplat? A recunoscut în
ea crucea sa dinainte, care i se păruse atât
de grea.

Dumnezeu  ştie  crucea  de  care  avem
nevoie şi pe care o putem purta: ne-o dă pe
măsura  puterii  noastre.  Noi  nu  putem
judeca greutatea încercărilor trimise asupra
altuia.  Suferind  de  lipsuri  materiale,  de
sărăcie,  ne uităm cu invidie la cei  bogaţi,
fară  să  ne  gândim  că  aurul  şi  pietrele
scumpe pot spori greutatea crucii acestora.
Alte vieţi ne par a înflori sub semnul unei
fericiri senine şi înfloritoare, dar nu vedem



spinii  ascunşi  sub  frunzele  minunaţilor
trandafiri. Dacă am fi în stare să încercăm
toată mulţimea crucilor pe care Dumnezeu
le  trimite  omenirii  pătimitoare,  ne-am
convinge,  cu  siguranţă,  că  n-am  avea
putere s-o purtăm pe vreuna dintre ele, în
afara  propriei  noastre  cruci,  pe  care
Domnul, în marea Sa dragoste, ne-a ales-o.

16 aprilie
Făclia lui Dumnezeu
Făclie picioarelor mele este legea  Ta şi

lumină cărărilor mele.
(Psalmi 118, 105)
Atunci când, în toiul nopţii, străbatem un

loc  pustiu,  cufundat  în  întuneric,  cu
felinarul  în mână, drumul ni  se luminează
doar pas cu pas -  vedem doar petecul  de
pământ pe care urmează să călcăm. Astfel,
înaintăm treptat şi în siguranţă, deşi în jur
este o beznă de nepătruns, până ce ajun-
gem la ţintă. Felinarul şi-a îndeplinit rostul:
ne-a luminat, pas cu pas, toată calea.

In acelaşi chip ne călăuzeşte şi Domnul:
cuvântul  Său  ne  slujeşte  drept  făclie  pe
calea  vieţii.  El  luminează  drumul  de  sub
picioarele  noastre,  dându-ne  această
lumină în măsura care ne trebuie pentru a
putea înainta în siguranţă, pas cu pas, zi de



zi,  spre  ţinta  propusă.  Nu  întotdeauna
străluceşte pentru noi soarele: adeseori ne
înconjoară un întuneric  de nepătruns,  dar
neprivind în viitor, ci preocupându-ne doar
de  prezent,  întotdeauna  primim  de  Sus
destulă  lumină  ca  ziua  de  astăzi  să  fie
limpede pentru noi.

După  ce  ne-am  îndeplinit  cu  smerenie
datoria pe ziua de astăzi, să ne încredinţăm
Domnului şi să aşteptăm cu răbdare lumina
Lui  şi  pentru  ziua  de  mâine.  Astfel
înaintând ascultători, pas cu pas, şi având
în  fiecare  zi  drept  armă  lumina  lui
Dumnezeu, vom ajunge în cele din urmă, cu
ajutorul  dumnezeiesc,  la  ziua  plină  de
bucurie când  soarele tău nu va mai asfinţi
şi  nici  luna  ta  nu  va  mai  descreşte,  căci
Domnul va fi pentru tine lumină veşnică, şi
zilele tânguirii tale se vor sfârşi  (Isaia 60,
20).

17 aprilie
Martorul învierii

Şi mahrama care fiisese pe capul Său nu
era  pusă  împreună  cu  giulgiurile,  ci
înfăşurată într-un loc deoparte.

(Ioan 20, 7)



De ce atâta grijă pentru un lucru ce nu
pare a fi de vreun folos? Mahrama care se
afla pe capul lui Iisus a fost împăturită cu
grijă de mâinile îngereşti şi pusă deoparte!
Această  mahrama  îşi  îndeplinise  deja
menirea,  acoperind  chipul  mort  al
Mântuitorului, iar acum, după învierea Lui,
părea că nu mai face trebuinţă nimănui.

Şi totuşi, îngerii s-au îngrijit şi de ea! De
ce?  Pentru  că  la  Domnul  nimic  nu  se
iroseşte,  ci  El  păstrează  chiar  şi  ceea  ce
purta  semnul  morţii,  dorind  să  îşi  arate
biruinţa şi prin aceasta.

Dintr-un  simbol  al  lacrimilor,  această
mahrama  s-a  prefăcut  într-un  stindard  al
biruinţei.  începuse  prin  a  însemna
nereuşita,  stricăciunea şi  moartea,  dar de
atunci  înainte  avea  să  vestească  slava
veşnică şi viaţa cea nesfârşită.

Aşa se întâmplă şi cu multe din lucrurile
trăite  pe  pământ  cu  durere:  acestea  vor
apărea  în  veşnicie  într-o  lumină  nouă,  ne
vor  învăţa  să  binecuvântăm  şi  să  slăvim
cele pentru care am vărsat cândva cele mai
multe lacrimi. Giulgiul era un lucru legat de
moarte, dar a devenit martor al învierii lui
Hristos,  una  dintre  dovezile  faptului  că



acolo zăcuse Mortul înfăşurat cândva în el,
Care era deja înviat.

Şi  în  viaţa  noastră  multe  lucruri  care
păreau  moarte,  lipsite  de  viaţă,  au  înviat
sub suflarea Celui  ce  nu va stinge feştila
fumegăndă (Matei 12, 20), Care reface cele
dărâmate, cele nefacute până la capăt ori
rostite  numai  pe  jumătate,  Care  pe  cele
nedesăvârşite le aduce la împlinire! Atunci
înţelegem că acele clipe care ni s-au părut
pierdute ne-au adus, de fapt, cel mai mare
folos.  Atunci  viaţa  noastră  părea  că  bate
pasul pe loc, fără scop şi fără folos, Domnul
ne ducea înainte fără să ne dăm seama, şi
în  sufletul  nostru  se  pregătea  o  cotitură
mare,  hotărâtoare.  Locul  care  părea  a  fi
pustie  neroditoare  a  înflorit  în  chip
minunat; chiar atunci când ne lăsam pradă
deznădejdii şi rătăceam prin beznă, îngerii
ne  slujeau  sco-ţându-ne  din  întuneric  la
lumină  -  la  lumina  cea  minunată  a  iubirii
dumnezeieşti,  în  care  toate  ale  noastre,
până  şi  cele  mai  umile,  vor  străluci  cu  o
frumuseţe  nouă,  nestricăcioasă,
transfigurându-se.

18 aprilie
Curăţirea sufletului
Voiesc, curăţeşte-te! (Marcu 1,41)



Rigolele  de  pe  stradă  sunt  pline  de
murdărie: picăturile de ploaie, amestecate
cu gunoaie şi cu nisip, se prefac într-un val
tulbure - dar o rază de soare, pogorându-se
de la înălţimea cerului pe pământ, a atras
la sine, cu dragoste şi cu grijă, o picătură
de apă tulbure, ducând-o undeva sus, pe un
pisc  acoperit  de  zăpadă.  Acolo,  picătura
aceea s-a  pătruns de lumina soarelui,  s-a
lăsat în voia căldurii lui, şi în aerul curat de
munte,  în mijlocul  albelor zăpezi,  deodată
s-a  prefăcut  ea  însăşi  într-un  fulg  de
zăpadă imaculat, strălucitor ca un diamant,
răsfrângând  razele  strălucitoare  ale
soarelui.

Murdăria  pământească  -  necurăţia
păcatului,  duhoarea  înăbuşitoare  a
patimilor pierzătoare - întunecă, întinează,
dă  pierzării  sufletul  omenesc,  face  să  se
stingă în el scânteia dumnezeiască. Aceasta
zace în rău şi în întuneric la fel ca picătura
de  ploaie  în  rigola  cu  apă  tulbure,  dar
atotputernica  iubire  dumnezeiască,  prin
harul  său,  străpunge  ca  o  rază  de  soare
întunericul,  învinge  puterea  păcatului  şi,
fără să se scârbească de sufletul căzut, se
sălăşluieşte în el, îi dă căldură, îi dă viaţă şi



îl ridică de la pământ. Sărmana inimă ame-
ninţată de pierzanie, întunecată, amorţită,
se  deşteaptă,  în  ea  iau  naştere  năzuinţe
noi,  foamea şi  setea duhovnicească, dorul
de patria cerească.

Privirea începe să se ridice spre înălţimi,
căutând  lumina  cerească;  o  nădejde
înfiorată începe să umple sufletul păcătos,
şi Duhul lui Dumnezeu, Cel Atotputernic şi
cu  neputinţă  de  stăvilit,  îl  atrage  la
Dumnezeu  ca  la  Izvorul  harului  şi  al
adevărului!  Puţin  câte  puţin,  viaţa  lui
Hristos  pătrunde  în  inima  păcătoasă,  şi
sufletul curăţit, spălat în Sângele Mielului,
mai alb decât zăpada, bucuros şi strălucitor,
intră în locaşul luminii veşnice şi al veşnicei
fericiri!

19 aprilie
Grăbeşte-te!

Trebuie  să  fac  până este  ziuă  lucrările
Celui  ce  M-a  trimis  pe  Mine,  că  vine
noaptea, când nimeni nu poate să lucreze.

(Ioan 9, 4)

Cât de des nu ni se întâmplă să pierdem
prilejul de a ajuta un sărac, de a ne arăta



compasiunea faţă de un om ce suferă, de a
cerceta  un  bolnav,  de  a  aduce  bucurie  şi
mângâiere unui bătrân sau unui copil! Prea
târziu ne dăm seama cât de multă vătămare
a pricinuit delăsarea noastră în viaţa acelor
oameni!  Poate  că  sufletul  le  va  fi  fost
copleşit de durere, le va fi fost înăbuşit de
răul lumii, iar un cuvânt bun venit la timp
din partea noastră le-ar fi risipit negura din
suflet,  şi  odată  cu  ea  ameninţarea
întunericului veşnic.

Am  avut  un  copil  alături:  am  înrâurit,
oare,  printr-o iubire adevărată sufletul  lui
gingaş?  Nu,  şi  din  acel  copil  a  ieşit  un
necredincios,  care  poate  că  rătăceşte  şi
astăzi  pe  căile  samavolniciei  sau
desfrânării, pentru că n-am ştiut să-1 oprim
la vreme.

Inimile  bătrânilor  sunt  sfâşiate  de
singurătate: câţi dintre ei nu varsă lacrimi
în taină? Iar noi trecem pe lângă ei fără să-i
luăm în seamă şi, dintr-odată, moartea ne
răpeşte  putinţa  de  a  îndrepta  lucrurile.
Atunci,  cuprinşi  de  durere  neputincioasă,
dăm fuga la  trupurile  lor  lipsite  de viaţă,
aducem la  mormânt  lacrimile  şi  suspinele
noastre,  dar  este  prea  târziu:  ochii  lor
închişi  nu ne mai  privesc,  gura lor  nu ne



mai vorbeşte,  nu mai putem aduce înapoi
nimic!  Ni  se  strânge  inima,  ne  mustră
conştiinţa, arătându-ne rară cruţare tot ce
am  fi  putut  face  şi  n-am  făcut;  ne
recunoaştem nepăsarea, neatenţia, însă nu
le  mai  putem  drege,  nu  putem  să  dăm
timpul înapoi. Am fi putut înfrumuseţa viaţa
bătrânilor cu o vorbă bună, de mângâiere,
cu  un  ajutor  dat  la  timp,  cu  o  încurajare
sinceră — dar acum nu putem face mai mult
decât să venim cu flori şi lacrimi la trupul
lipsit de viaţă!

Să  fim  toţi  într-un  gând,  împreună-
pâtimitori, iubitori de fraţi (I Petru 3, 8), să
nu lăsăm de azi pe mâine, să ne grăbim a
ne  ajuta  aproapele  din  tot  sufletul!  Să
facem cu osârdie lucrările Domnului nostru,
până ce este ziuă (Ioan 9, 4)1

20 aprilie
Trimişii lui Hristos

Şi  cel  ce  va  primi  un  prunc  ca  acesta
întru numele Meu, pe Mine Mă primeşte.

(Matei 18, 5)

într-o  veche  legendă  germană  se
povesteşte  că  odată,  seara,  în  ajunul



Crăciunului, un biet ţăran sărac se grăbea
să ajungă de la lucru acasă, la cina modestă
cu care familia lui se pregătea să întâmpine
marele praznic. Deodată, cum mergea prin
pădure,  i  s-a  părut  că  aude  un  sunet
tânguitor, asemănător cu plânsul unui copil.
Privind în jur, ţăranul a văzut pe pământul
îngheţat,  sub  un  copac,  un  prunc  care
plângea  cu  lacrimi  amare.  Ţăranului  i  s-a
făcut milă de micuţul părăsit în pădure şi,
fară să stea pe gânduri, 1-a luat în braţe şi
1-a  dus  acasă,  în  coliba  lui  sărăcăcioasă.
Soţia  şi  copiii  îl  aşteptau  nerăbdători  cu
modesta cină de Crăciun. Intrând în casă,
ţăranul  i  1-a  dat  pe  pruncul  găsit  soţiei,
spunându-i:  „Nu  prea  avem  ce  pune  pe
masă, cina de-abia ne ajunge nouă, dar ţi-
am adus un oaspete cu care s-o împărţim;
nu puteam să las în pădure, în ajunul unei
asemenea  sărbători,  un  copil  părăsit,
flămând şi îngheţat. Plângea, sărăcuţul, de
ţi se rupea inima! Ia-1, încălzeşte-1 şi dă-i
de  mâncare;  o  să-1  adăpostim  măcar
astăzi."

Pruncul primit cu atâta dragoste a cinat
împreună cu acea familie sărmană, şi dintr-
odată  căsuţa  sărăcăcioasă  s-a  umplut  de
lumină; deasupra capului pruncului s-a ivit



un nimb, faţa i s-a luminat de o frumuseţe
nepământească,  şi  el  a  ridicat  mâna,
binecuvântând  familia  ţăranului,  ce  rămă-
sese  încremenită  de  o  uimire  evlavioasă.
Era însuşi Hristos, Pruncul Cel mai înainte
de veci, arătat în chipul unui copil suferind!

Legenda  este,  desigur,  un  rod  al
închipuirii,  dar  din  ea  putem  trage
învăţătură. Hristos bate şi  astăzi  la multe
uşi  sub chipul săracilor loviţi  de soartă şi
suferinzi:  primindu-i,  II  primim  pe  însuşi
Mântuitorul.  Cât  de  grijulii  trebuie  să  ne
arătăm faţă  de  aceşti  nefericiţi,  care  duc
lipsă de compătimirea şi ajutorul nostru! Să
vedem în fiecare dintre ei  un trimis al  lui
Hristos:  înconjurându-1  cu  dragoste,  vom
dobândi binecuvântare de Sus. Sub chipul
unuia dintre aceşti fraţi ai noştri mai mici,
Hristos însuşi va primi de la noi tot ceea ce
îi vom da din tot sufletul.

21 aprilie
Moartea şi-a pierdut puterea
Şi  mi-a  zis:  „Fiul  omului,  proroceşte

asupra  acestor  oase  şi  spune-le:  oase
uscate, auziţi cuvântul Domnului... lată, Eu
voi face să intre în voi duh, şi veţi învia".

(Iezechiel 37, 4-5)



în câteva locuri din Sfânta Scriptură ne
este  înfăţişată  cea  mai  înaltă  minune
săvârşită  de  puterea  lui  Dumnezeu:
învierea din morţi. Mântuitorul a luat-o de
mână pe fiica lui Iair, care s-a ridicat după
ce  fusese  moartă  câteva  ceasuri.  Pe  fiul
văduvei  din  Nain  îl  duceau  la  groapă  în
afara  cetăţii  când  s-a  ridicat  la  cuvântul
Domnului Iisus Hristos, Care S-a milostivit
de jalea unei inimi de mamă. Despre Lazăr,
prietenul Domnului, se poate spune că era
mai  mult  decât  mort,  fiindcă  trupul
începuse să putrezească - şi totuşi, a ieşit
din mormânt la chemarea Domnului.

Toate aceste minuni  ne uimesc,  dându-
ne  nădejdea  învierii  şi  a  vieţii  veşnice.
Moartea îşi pierde puterea: apare nădejdea
renaşterii  duhovniceşti.  Deosebit  de
uluitoare  în  această  privinţă  este
priveliştea zugrăvită de Prorocul Iezechiel.
Un  câmp  plin  de  oase:  aici  nu  mai  este
vorba  de  moarte,  de  îngropare,  de
putrezire, ci de urmarea definitivă a tuturor
acestora: oasele uscate şi risipite. Prorocul
încremeneşte nedumerit: oare este nădejde
şi  pentru  acestea?  Prorocul  se  îndoieşte,
dar  la  Domnul  nu  este  îndoială.  Ziditorul
ştie menirea fiecărui lucru zidit de El, şi nici



oasele moarte nu sunt lipsite de putinţa de
a  „auzi  cuvântul  Domnului".  Auzirii  îi
urmează învierea de către Dumnezeu:  Voi
face să intre în voi duh, şi veţi învia. începe
să îmbine os cu os, creşte carnea, morţii se
ridică, prind viaţă.

Dragostea  Tatălui  nostru  Ceresc  este
nemăsurat  mai  puternică  decât  dragostea
omenească! în mărginirea sa, omul nu vede
nici  cea  mai  mică  rază  de  speranţă,  însă
nesfârşita,  nemărginita  iubire
dumnezeiască  se  pogoară  până  în  stră-
fundul  beznei,  caută  de-a  lungul  şi  de-a
latul întregii lumi tot ce este pierit, uscat şi
mort fară de nădejde, pentru a-i da viaţă!
Leproşii,  îndrăciţii  -  toţi  sunt  aflaţi,  toţi
sunt  chemaţi,  tuturor  le  întinde  mâna
Mântuitorul,  toţi  găsesc  la  El  vindecare,
iertare,  viaţă  veşnică.  Ierusalime prefăcut
în ruine, în care nu a mai rămas piatră pe
piatră!  Şi  pentru  tine  a  plâns  iubirea
Mântuitorului, şi tu poţi, prin puterea Mân-
tuitorului,  să  te  scoli  şi  să  străluceşti  în
zidurile Ierusalimului celui nou! Toate sunt
cu putinţă la Dumnezeu, şi credinţa biruie
orice deznădejde.

Suflete  al  meu,  nu-ţi  pierde  niciodată
nădejdea  în  mântuirea  sufletelor  care-ţi



sunt apropiate! Nu le socoti pierite pentru
totdeauna, oricât de uscate şi de moarte ţi
s-ar  părea;  iubeşte-le  cu  iubire  dătătoare
de  viaţă,  încălzeste-le  în  numele  acelei
Milostiviri  a  cărei  atotputernicie  le  poate
reface şi readuce la viaţă. Şi roagă-te ca ele
să audă cuvântul Domnului.  E limpede că,
de  vreme  ce  Domnul  a  poruncit  această
auzire  şi  ea  a  premers  întregii  prefaceri
minunate, înseamnă că ea este cu putinţă
chiar şi pentru cel mai uscat os. Hristos îi
mântuia numai pe cei care luau aminte la
glasul Lui, iar pe ceilalţi îi mustra că nu aud
cu urechile şi  nu înţeleg cu inima, ca să-i
vindece (v. Matei 13, 15).

22 aprilie
Lumina lui Hristos

Voi sunteţi toţi fii ai luminii...,  ca fii ai
luminii să umblaţi.

(I  Tesaloniceni  5,  5;  Efeseni  5,  8)
întunericul  nu  este  întuneric  la  Tine,  şi
noaptea ca ziua va lumina.

(Psalmi 138, 12)

Toate  plantele  se  întorc  spre  lumină,
dorind  să  primească  de  la  ea  puteri
proaspete, dătătoare de viaţă. Să tindem şi



noi  întotdeauna  către  lumină,  să  nu
rămânem  în  partea  întunecată  a  vieţii.
Oricât  de  mare  ar  fi  durerea  care  ne  lo-
veşte, oricât de grele ar fi suferinţele ce ne
sfâşie  sufletul,  să  nu  deznădăjduim,  ci,
întotdeauna întorcându-ne spre lumină, să
sorbim din ea puteri  proaspete şi  vigoare
nouă pentru a sluji semenilor, aducându-le
lumina  şi  căldura  iubirii  şi  mângâierii
noastre. Şi să nu uităm că lumină e Hristos
însuşi, a Cărui forţă de atracţie este la fel
ca cea a soarelui pentru floare. El cheamă
sufletul din întuneric, şi când acesta vine la
El,  îl  atrage  tot  mai  puternic,  tot  mai
aproape  de  Sine,  îl  face  să-L  urmeze
nedespărţit  şi  să  fie  şi  el  lumină
-răsfrângere a Luminii Sale.  întunericul nu
este  întuneric  la  Tine:  cu  cât  este  mai
întuneric  în  jur,  cu  atât  străluceşte  mai
puternic  lumina  lui  Hristos  şi  sufletul
luminat  de  El  duce  făclia  sa  în  locurile
întunecate.

23 aprilie
Cuvânt de învăţătură către părinţi

Părinţii  L-au  adus  pe  Pruncul  Iisus  în
templu.

(Luca 2, 27)



Şi aduceau la El copii ca să Se atingă de
ei.

(Marcu 10, 13)

Exemplul  acestor  evlavioşi  părinţi,  care
L-au  adus  pe  Pruncul  Iisus  în  templu,  al
acestor mame care îşi duceau copiii la Iisus,
trebuie  urmat  de  toţi  părinţii  creştini.  în
aceasta  constă  baza  oricărei  educaţii.
Duceţi-i  pe  copiii  voştri  în  templul
adevărului  şi  al  dragostei,  închinaţi-i
Domnului, daţi-i în slujba Lui de la cea mai
fragedă  vârstă;  în  rugăciunile  voastre
fierbinţi aduceţi-i  jertfa Dumnezeului Celui
Viu,  încredinţaţi-i  deplin  în  mâinile  Lui,  şi
inima voastră va fi liniştită în privinţa lor, şi
asupra lor se va pogorî binecuvântarea cea
de Sus.

El,  Cel  Atotputernic,  rămâne  în  veci
Acelaşi. Cel ce i-a primit atunci pe copii cu
dragoste, binecuvântându-i, rămâne Acelaşi
Părinte  iubitor  până  astăzi.  El  se  află,
nevăzut,  în  fiecare  familie,  şi  sufletele
curate  ale  copiilor  îi  sunt  deosebit  de
apropiate. Duceţi-i la El pe micuţii voştri de
la  cea  mai  fragedă  vârstă.  Aruncaţi  în
ogorul  gingaş  al  sufletului  de  copil
seminţele  cuvântului  lui  Dumnezeu.  Copiii



voştri să aibă mereu înaintea ochilor chipul
luminos al Mântuitorului, să se obişnuiască
să-L  cheme  în  orice  necaz,  în  orice
amărăciune.  Nu  îngăduiţi  ca  micuţii  să
crească fără să ştie că El le este aproape.
Fie  ca  ei  să  se  simtă  mereu  ocrotiţi  de
umbra  prezenţei  Lui  şi,  întăriţi  de
cunoaşterea  acestui  fapt,  să  fie  înarmaţi
împotriva  tuturor  încercărilor  care  îi
aşteaptă în viaţă.

Astăzi, ca şi în timpul vieţii pământeşti a
Mântuitorului, se vor găsi oameni care vor
încerca  să  pună  beţe  în  roate  dorinţei
voastre  de  a  vă  duce  copiii  la  Iisus.  In
curentul  rece  al  necredinţei  şi  nepăsării
această  dorinţă  va  întâmpina  piedici,  dar
voi să nu vă tulburaţi, să cedaţi în faţa lor,
ştiind că nicăieri nu vor fi mai în siguranţă
copiii  voştri  decât  lângă  Cel  ce  a  spus:
Lăsaţi  copiii  să vină la Mine şi  nu-i  opriţi
(Marcu 10, 14).

Ferice de părinţii  şi  de educatorii  care,
ţinând minte aceste spuse, îşi vor aduce la
Mântuitorul,  fără  a  şovăi,  cea  mai  mare
comoară!

24 aprilie



„Varsă la Domnul grija ta"
Dacă  vă  întoarceţi  şi  sunteţi  în  bună

pace, vă veţi izbăvi;
liniştea  şi  nădejdea  sunt  vârtutea

voastră.
(Isaia30, 15)

Deseori  ne  imaginăm  că  în  grijile  şi
greutăţile  noastre nu trebuie să lipsească
niciodată o stare de apăsare şi panică. Nu-i
înţelegem şi  adesea  îi  judecăm pe  cei  ce
adoptă  o  atitudine  calmă  faţă  de
amărăciunile  vieţii.  Fără  îndoială,  este  cu
neputinţă  să  nu  resimţim  într-o  anumită
măsură  povara  grijilor  puse  pe  umerii
noştri.  Conştiinţa  acestei  greutăţi  este
inevitabilă,  dar  ea  nu  trebuie  să  ne
lipsească de capacitatea de a simţi bucurie
şi  de a ne folosi  de razele luminii  trimise
nouă.  îngrijorarea  exagerată  şi
descurajarea nu numai că nu ne ajută să ne
îndeplinim datoria, dar ne fac şi rău. Duhul
agitaţiei şi permanentei nelinişti ne răpeşte
acele puteri pe care le putem primi doar din
duhul blândeţii şi al nădejdii în Dumnezeu.
Numai duhul netulburat al deplinei supu-
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neri faţă de Dumnezeu va da sufletului
pacea desăvârşită, de care avem neapărată
nevoie pentru a reuşi în eforturile noastre.
în acest duh, care ni se dăruieşte de Sus,
ne ostenim nu aparte de Dumnezeu, ci  în
împărtăşire cu El.

Adesea, împrăştiindu-ne în agitaţia şi în
neliniştea  noastră,  ne  străduim  să
îndeplinim tot felul de lucruri pe care ni se
pare că suntem datori  să le facem, şi  ele
par să ne scape printre degete.  Ar fi mai
bine dacă am înlocui măcar uneori agitaţia
aceasta  prin  retragere  şi  rugăciune,
trecând  asupra  lui  Dumnezeu  povara  pe
care nu suntem în stare să o purtăm. Dacă
ne  vom  bizui  doar  pe  propriile  noastre
forţe,  nu  vom  reuşi  să  ne  ducem  la  bun
sfârşit  îndatoririle.  Numai  cei  îmbărbătaţi
de iubirea lui Dumnezeu pot nădăjdui că îşi
vor îndeplini lucrarea: aceasta va fi lucrare
a lui Dumnezeu, Căruia noi îi vom fi unelte
credincioase.

25 aprilie
Blândeţe şi răbdare

Aduc roadă întru răbdare.
(Luca8, 15)



Nimeni  nu  dobândeşte  imediat
experienţa vieţii.  Este nevoie de mulţi ani
pentru a smeri voinţa noastră nesupusă, a
ne  înmuia  inima  împietrită,  a  preface
iritarea noastră în blândeţe, a „pune pază
gurii" noastre, ce se deschide atât de des
pentru  o  flecăreală  fară  folos  ori  de-a
dreptul  dăunătoare.  Creşterea
duhovnicească a sufletului omenesc are loc
treptat,  aşa  cum  pământul  rodeşte  de  la
sine:  mai  întâi  pai,  apoi  spic,  după aceea
grâu deplin în spic  (Marcu 4, 28). Toate la
timpul  lor.  Pentru  ca  Dumnezeu  să  poată
creşte în noi
157
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roadă adevărată este neapărată nevoie să
aşteptăm  cu  răbdare  şi  linişte  uşurarea
greutăţilor vieţii noastre.
Aşadar, să nu cârtim, să nu ne plângem de
lucrurile pe care nu le putem schimba. Să
primim toate cu duhul blândeţii, privind cu
seninătate nereuşitele şi  crezând că toate
au  o  latură  luminoasă.  încercările  vor  fi
atunci spre folosul nostru şi ne vor aduce
pace în suflet.
A aduce roadă întru răbdare înseamnă şi a
încredinţa  în  mâna  lui  Dumnezeu  toate
urmările  acţiunilor  noastre.  Semănătorul
aruncă  sămânţa,  pământul  o  primeşte,
omul  nădăjduieşte  într-o  recoltă
mulţumitoare. El seamănă cu nădejde, dar
ştie că reuşita este în mâna lui Dumnezeu.
Secerişul  nu trebuie grăbit.  Nu trebuie să
tot  tulburăm sămânţa ascunsă în  şanurile
pământului.  Uneori  este  nevoie  doar  să
aşteptăm cu răbdare şi cu nădejde. Monica,
mama  Fericitului  Augustin,  a  aşteptat
patruzeci  de  ani  roadă  rugăciunilor  sale
până  când  fiul  ei  păgân  s-a  întors  către
Dumnezeu.  La  vremea  rânduită  de  către
Domnul,  acea  roadă  s-a  pârguit  minunat,
spre bucuria ei şi spre slava lui Dumnezeu.

26 aprilie
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O inimă nouă

Şi  le  voi  da  inimă ca  să  Mă cunoască pe
Mine că Eu sunt Domnul.
(Ieremia 24, 7)
Să  nu  abaţi  inima  mea  spre  cuvinte  de
vicleşug.
(Psalmi 140, 4)
Veselească-se inima mea,  ca să se teamă
de numele Tău.
(Psalmi 85, 10)

Cel ce tinde neprefacut spre desăvârşire nu
va avea încredere în inima sa. Inima omului
este  vicleana  şi  stricată  din  firea  sa:  de
aceea ne şi  rugăm Domnului  să ne dea o
inimă nouă - iar Domnul, Cel ce pe toate le
renaşte şi le înnoieşte, vrea să schimbe şi
inima  omenească,  aducând-o  sub
ascultarea Sa. Hristos ne-a făgăduit că va
veni şi va face locaş (Ioan 14, 23) în inima
omului  -  dar  va  putea,  oare,  să  locuiască
într-o  inimă întinată,  nerenăscută  încă  de
Duhul Său Cel Sfânt?
Nu încape îndoială că Hristos însuşi Se va
îngriji să deretice şi să înfrumuseţeze acest
locaş  înainte  de  a  Se  sălăşlui  în  el.  De
aceea, şi noi suntem datori să venim la El
cu  deplină  nădejde,  să  ne  rugăm  Lui  cu
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osârdie să ne dea  inimă nouă şi  duh nou
(Iezechiel 36, 26).
Făgăduinţele  Domnului  au  fost  făcute  cu
mult timp înainte ca noi să le fi cerut: au
trecut două mii  de ani  de când Domnul a
rostit  sfintele  Sale  cuvinte,  şi  este  gata
întotdeauna să le îndeplinească ori de câte
ori  cerem de  la  El  asta.  Să  nu  contenim,
deci,  a  ne  ruga  să  ne  dea  o  inimă nouă,
până când vom simţi  că această inimă se
află deja în noi.

27 aprilie
Impreună-lucrători cu Dumnezeu

Cel ce crede în Mine va face şi el lucrările
pe care le fac Eu, şi mai mari decât acestea
va face.
(Ioan 14, 12)

Lucrarea  lui  Dumnezeu  este  în  primul
rând  renaşterea  şi  mântuirea  sufletelor
omeneşti,  şi  tocmai  în  această  mare  şi
sfântă lucrare Domnul ne cheamă pe toţi să
îi  fim  tovarăşi,  muncind  în  ogorul  Lui  şi
strângând în el, prin puterea Mântuitorului
însuşi,  roade tot  mai  desăvârşite.  Suntem
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noi vrednici de o asemenea sfântă şi înaltă
chemare? Nu poţi
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purcede la sfânta şi marea lucrare de a
sădi  binele  în  sufletele  oamenilor  altfel
decât cu suflet curat şi cu inimă curată.

Un mare gânditor a comparat omenirea
cu un bloc de marmură, din care un sculptor
poate  plăsmui  forme  minunate.  Şi  omul
este o unealtă în mâinile lui Dumnezeu, la
fel ca dalta în mâinile unui sculptor - dar o
unealtă  conştientă  şi,  prin  urmare,
responsabilă.

Cu  adevărat,  mare  este  chemarea
artistului, care dintr-o piatră informă poate
crea un chip de înger,  dar  neasemuit  mai
mare  şi  mai  frumoasă  este  puterea  de  a
trezi sufletul omului la scopul cel mai înalt,
duhovnicesc.  Educându-şi  copilul,
alintându-1 în  braţele  sale,  mama trebuie
să  se  gândească  în  primul  rând  că
Dumnezeu i-a încredinţat un suflet viu şi i-a
dat  puterea  de  a  creşte  acest  suflet  în
duhul adevărului şi al iubirii lui Dumnezeu,
de a înăbuşi în el sămânţa răului, de a trezi
îngerul adormit din el, ca să zic aşa, de a-1
pune  pe  calea  adevărată,  care  duce  la
Domnul.  Toate  strădaniile,  toate  puterile
inimii  de  mamă  trebuie  să  fie  îndreptate
spre acest scop, pe care ea îl poate atinge
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numai  cu  atotputernicul  sprijin
dumnezeiesc.

Dar această mare lucrare a deşteptării şi
educării  sufletului  nu se înfăptuieşte doar
prin strânsa legătură a părinţilor cu copiii.
Şi copiii pot, la rândul lor, să-şi înrâurească
părinţii, să le dea imbold spre bine, şi fraţii
pot să se înrâurească între ei, şi prietenii.
La  temelia  tuturor  relaţiilor  omeneşti
trebuie să stea înalta şi sfânta sarcină de a
ne da unii altora imbold spre bine, de a ne
chema  la  adevărul  veşnic.  Toţi  oamenii
cultivaţi,  înţelepţi,  bogaţi  în  cunoaştere
trebuie  să-şi  pună  cultura,  cunoştinţele,
înţelepciunea la picioarele lui  Hristos,  aşa
încât, primind învăţătură de la El, să-i poată
ajuta  pe  fraţii  lor  încă  neluminaţi  să-L
cunoască.  Şi  ţineţi  minte  că  nici  o  faptă
bună nu e, la drept vorbind, a voastră. Hris-
tos  vorbeşte  nu  de  faptele  şi  planurile
voastre, ci de ale Sale, pe care vrea să le
săvârşească  prin  voi,  dacă  vă  veţi
încredinţa Lui cu totul şi nu-L veţi împiedica
prin îngâmfarea voastră şi prin facerea voii
proprii. Lumea are nevoie de Dumnezeu, de
lucrurile Lui, iar voi nu sunteţi decât nişte
unelte  ale  Lui.  Aşadar,  să  nu  se  Uude
înţeleptul  cu  înţelepciunea  lui,  nici  pu-
ternicul  cu  puterea  lui,  ci  de  se  laudă
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cineva, să se laude cu aceea că pricepe şi
Mă  cunoaşte  că  Eu  sunt  Domnul...,  căci
numai  aceasta  este  plăcut  înaintea  Mea
(Ieremia 9, 23-24).

28 aprilie
Neputinţă şi putere

Puterea  Mea  întru  neputinţă  se
săvârşeşte.

(II Corinteni 12, 9)

Când ne credem puternici, tocmai atunci
suntem  mai  slabi  ca  oricând,  pentru  că,
bizuindu-ne pe noi înşine, nu cerem ajutorul
de Sus — dar când ne recunoaştem slăbiciu-
nea şi neputinţa, incapacitatea de a lupta,
nepriceperea  de  a  lucra,  atunci  suntem
puternici  prin  acea  Putere  care  întru
neputinţă  se  săvârşeşte.  Suntem  cu
adevărat puternici,  fiindcă ne adresăm lui
Dumnezeu,  rugându-L  să  ne  dea  ajutorul
Său, pe care El niciodată nu ni-1 refuză. Din
păcate, prea des, sub pretextul slăbiciunii
şi  nepriceperii,  ne  dăm  în  lături  de  la
lucrarea pe care suntem datori să o facem
şi,  sim-ţindu-ne  incapabili  de  o  muncă
folositoare,  preferăm  să  rămânem  într-o
trândăvire deplină.
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N-ar  fi  mai  bine  să  trecem  osteneala
noastră  în  mâinile  Domnului,  Care  va
acoperi  toate  lipsurile  noastre  şi  ne  va
preschimba  slăbiciunea,  umplându-ne  cu
puterea  Sa?  El  este  gata  să  facă  această
minune  zilnic,  fiindcă  puterea  Lui  întru
neputinţă se săvârşeşte. Cu nemărginita Sa
înţelepciune, El acoperă neputinţa noastră
omenească.  Apostolul  Pavel  a  fost  adânc
pătruns de gândul acesta când a spus că se
laudă cu neputinţele sale, simţind că în el
se arată puterea lui Dumnezeu, şi de aceea
îşi  dădea  pe  deplin  seama  că  este  tare
tocmai  atunci  când este  neputincios  (v.  II
Corinteni 12, 10).

29 aprilie
Să ne pocăim
Vrednic de crezare şi de toată primirea

este  cuvântul  că  Iisus  Hristos  a  venit  în
lume să-i mântuiască pe cei păcătoşi,

dintre care cel dintâi sunt eu.
(ITimotei 1, 15)

N-am  venit  să-i  chem  la  pocăinţă  pe
drepţi,  ci  pe  păcătoşi  (Marcu  2,  17).
Dumnezeu  voieşte  ca  toţi  oamenii  să  se
mântuiască  şi  U  cunoştinţa  adevărului  să
vină  (I Timotei 2, 4). Vrednic de crezare şi
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de  toată  primirea  este,  aşa  cum  spune
Apostolul  Pavel,  acest  cuvânt,  fiindcă  pe
pământ nu poate fi aflat altul mai frumos,
mai dătător de bucurie şi mângâiere, şi nici
unul  dintre  cuvintele  înţelepţilor  nu  i  se
poate  asemui.  Iisus  Hristos,  Fiul  lui
Dumnezeu Cel Unul-Născut, a venit în lume
ca  să-i  mântuiască  pe  păcătoşi!  Auzind
acest  cuvânt,  înţelegându-1  aşa  cum
trebuie,  omul  va  dobândi  îndată  cea  mai
mare bogăţie a lumii şi  se va umple de o
fericire pe care nimic altceva nu i-o poate
da.

Ceea  ce  scria  Apostolul  Pavel  fusese
vestit  mai  înainte  omenirii  păcătoase  de
către  însuşi  Mântuitorul:  N-am  venit  să-i
chem la pocăinţă pe drepţi, ci pe păcătoşi
(Marcu 2, 17).

Luaţi aminte: Dumnezeul dragostei nu L-
a trimis pe Fiul Său la sfinţi sau la drepţi -
nu,  ci  L-a  trimis  să-i  caute  şi  să-i
mântuiască  pe  cei  pierduţi,  să-i  spele  cu
Sângele Său pe cei necuraţi, să-i cheme pe
păcătoşi la o viaţă nouă, să răscumpere cu
moartea Sa toată omenirea care pierea în
păcate!

El vrea ca toţi oamenii să se mântuiască
şi  la  cunoştinţa  adevărului  să  vină  (I
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Timotei 2, 4). Nu vrea moartea păcătoşilor,
ci să se întoarcă şi să fie vii.

Auzind  de  această  uimitoare  minune,
întreaga  lume  ar  fi  trebuit  să  cadă  la
picioarele Mântuitorului! Să ne pătrundem,
deci, şi noi de înţelesul minunat al acestor
cuvinte şi, chiar dacă până acum nimic n-a
fost  în  stare  să  ne  clintească  inima
împietrită şi îndărătnică, acum, luând amin-
te  la  această  minunată  chemare  a  iubirii
dumnezeieşti,  striviţi,  copleşiţi  de
nemărginita  milostivire  a  Mântuitorului
nostru, Care Şi-a vărsat pentru noi Sfântul
Sânge  şi  Care  îi  cheamă  la  pocăinţă  pe
păcătoşi, să ne grăbim a cădea la picioarele
Sale, pocăindu-ne cu rugăciune fierbinte şi
mulţumire pentru darul Lui negrăit.

30 aprilie
Rugăciunea de taină

Tu însă, când te rogi, intră în cămara ta
şi, închizând uşa, roagă-te Tatălui tău, Care
este întru ascuns;  şi  Tatăl  tău,  Care vede
întru ascuns, îţi va răsplăti ţie la arătare.

(Matei 6, 6)

La temelia fiecărei vieţi sfinte trebuie să
se  afle  o  convorbire  vie,  statornică,  a
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sufletului  cu  Dumnezeu,  în  tainiţa  inimii,
departe de oameni, faţă către faţă, dacă se
poate  spune  aşa,  cu  Domnul  însuşi.
întreaga însemnătate a rugăciunii 

stă  în  această  relaţie  nemijlocită,
strânsă şi personală a omului cu Dumnezeu,
prin care omul află intrare la  tronul  Celui
Preaînalt.  Fără  îndoială,  peste  tot  şi
întotdeauna  suntem  în  prezenţa  lui
Dumnezeu, dar însuşi Hristos ne-a arătat că
trebuie neapărat să ne retragem pentru a
ne  ruga  în  singurătatea  odăii  noastre,  şi
experienţa  ne arată întregul  folos  al  unei
asemenea  retrageri  atunci  când  devine
obişnuinţă.

Acolo,  în  acest  sanctuar  al  nostru,
departe  de  tot  ce  este  pământesc,
omenesc, vom găsi izvor de apă vie pentru
a ne potoli setea duhovnicească, iar flacăra
credinţei  ni  se  va  aprinde  cu  puteri  noi;
acolo  ne  vor  fi  date  aripi  pentru  a  zbura
fără de primejdie peste adâncul îndoielilor
şi  păcatului.  Să  căutăm,  aşadar,
însingurarea, şi în ea îl  vom găsi pe Tatăl
nostru  ceresc;  întru  lumina  fetei  Sale,  cu
conştiinţa vie

' > ' i i
a iubirii Lui părinteşti, vom învăţa să ne

rugăm.  Deşi  Domnul  nu  cere  de  la  noi
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rugăciuni lungi şi nu socoate a fi un merit
rostirea de vorbe multe, trebuie totuşi ca,
începând ziua, în care poate că ne aşteaptă
nu  puţine  griji  şi  greutăţi,  să  prindem
puteri  noi  în  singurătatea  odăii  noastre.
Acolo vom pune la picioarele Lui tot ce ne
sperie  la  lucrarea  ce  ne  aşteaptă  şi,
chemând binecuvântarea Lui asupra lucrării
acesteia,  luminaţi  de  lumina  Lui,  plini  de
Duhul Lui, înarmaţi cu rugăciunea, să ieşim
fară frică în întâmpinarea încercărilor ce ne
aşteaptă.

Să fim convinşi că de fiecare dată când
ne  înfăţişăm  lui  Dumnezeu,  chiar  şi  doar
pentru  scurtă  vreme,  vom  primi
binecuvântare de Sus, şi Tatăl Ceresc, Care
vede întru ascuns,  ne va răsplăti  nouă la
arătare.

LUNA MAI

1 mai
Liniştea din toiul furtunii

Iată, El mă ucide, însă eu voi nădăjdui.
(Iov 12, 15)'

Corabia pluteşte pe mare. Oricât ar fi de
adânc  noianul  acesteia,  oricât  ar  fi  de
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puternice  valurile,  oricât  s-ar  înverşuna
furtuna, totul este bine atâta timp cât apa
nu  a  pătruns  în  vas.  Grija  cea  mare  a
marinarului  nu  este  aceea  de  a-şi  scoate
corabia din mare, ci de a împiedica apa să o
inunde. La fel şi cu grija creştinului: ea nu
stă în a fugi de griji, de ispite, de încercări,
ci în aceea ca nimic să nu-i poată tulbura
liniştea sufletească, inundându-i sufletul ca
un val de nestăvilit, fară a lăsat loc pentru
altceva.

Dacă  vom  da  intrare  liberă  în  inima
noastră  nenumăratelor  griji  mici  şi  mari,
care nu încetează să-1 asedieze pe fiecare
din  noi,  acestea  nu  vor  întârzia  să  ne
provoace  nemulţumire,  enervare,
amărăciune, şi vom fi o povară atât pentru
noi  înşine,  cât  şi  pentru  ceilalţi.  Starea
noastră de spirit morocănoasă va arunca o
umbră peste tot ce ne înconjoară,  şi  vom
începe să emanăm răceală.

Să  învăţăm,  deci,  să  nu  ne  lăsăm
doborâţi  de  griji  şi  de  greutăţi,  să  nu  le
exagerăm importanţa: atunci lumea noastră
duhovnicească  va  rămâne  intactă  şi  în
mijlocul  acestor  furtuni  ne  vom  bucura,
după cuvântul apostolesc, pururea.

Nu există nimic mai aducător de bucurie
şi  mângâiere  decât  să  vezi  un  om  care
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întotdeauna, chiar şi în mijlocul unor multe
şi grele griji, este plin de linişte, de pace,
de bucurie.  Un asemenea om răspândeşte
lumină în bezna vieţii, lucrează mai bine ca
orice  predică,  poate  da  sprijin  şi  îmbăr-
bătare  fratelui  descurajat,  dându-i  putere
să-şi  continue calea  grea.  Noi  întru  toate
pătimim  necaz,  dar  nu  suntem  striviţi;
suntem  lipsiţi,  dar  nu  deznădăjduiţi;
suntem prigoniţi, dar nu părăsiţi, doborâţi,
dar nu nimiciţi (II Corinteni 4, 8-9).

2 mai
Eliberat de lanţul cel greu

Iar Domnul l-a pus iarăşi pe Iov în starea
lui de la început, după ce s-a rugat pentru
prieteni.

(Iov 42, 10)

Sunt liber doar atunci când uit de mine
însumi. Grija pentru mine însumi şi pentru
necazurile mele este un lanţ care mă leagă.
Dacă aş putea să uit de mine, aş fi liber. Da-
că, atunci când se abate asupra mea un nor
negru,  mi-aş  aminti  că  şi  fratele  meu  e
acoperit  de acelaşi  nor,  n-aş mai băga de
seamă umbra lui deasupra capului meu, m-
aş  ruga  pentru  fratele  meu,  şi  atunci
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povara mea ar pieri fară urmă, aş înceta să
o  simt.  Duhule  al  uitării  de  sine,
dumnezeies-cule duh al lui Hristos, duh al
smereniei şi al dragostei care s-a revărsat
pe  Cruce!  Doar  în  Tine  îmi  pot  găsi
libertatea  deplină!  Eliberează-mă de  mine
însumi, scoate de pe mine acest lanţ greu!

Nu mă doboară necazul, nici suferinţa, ci
faptul că sufăr pentru mine însumi. Ajută-
mă,  Doamne,  să  iau  asupra  mea  poverile
altora, ajută-mă să gust dulcele simţământ
al  păcii  purtând  pe  umerii  mei  poverile
celor  ce  mă  înconjoară  şi  având  această
împărtăşire cu Tine, Cel ce ai luat asupra Ta
neputinţele şi bolile noastre! Invaţă-mă să
mă  rog  pentru  ceilalţi  —  şi,  orice  ar
încătuşa sufletul meu, fa să scap şi să ajung
la  libertatea  dăruită  de  către  Tine,
libertatea lepădării de sine şi a hotărârii de
a  deveni  unealtă  a  Ta  pentru  a  sluji
celorlalţi  prin  rugăciune,  prin  cuvânt  sau
prin faptă.

3 mai
A fi creştin cu fapta

Că flămând am fost, şi nu Mi-aţi dat să
mănânc..., bolnav şi în temniţă, şi nu M-aţi
cercetat.
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(Matei 25, 42-43)

Mântuitorul  nu-i  osândeşte  aici  pe
oameni pentru ce au făcut, ci pentru ceea
ce n-au făcut. Nu este vorba de vreo faptă
rea faţă de fraţii  flămânzi, bolnavi, închişi
în temniţă, apăsaţi de singurătate, ci este
vorba de nepăsarea faţă de ei. Cei care au
greşit i-au văzut pe aceşti „mai mici", cum
îi  numeşte  Evanghelia,  în  lipsuri,
înfometaţi, însetaţi, întemniţaţi, goi, şi nu i-
au ajutat cu nimic. Au „trecut pe alături",
pe lângă durerea şi sărăcia omenească, pe
care ar fi putut să le uşureze. N-au luat în
seamă geamătul omenesc, iar dacă acesta
va fi ajuns la urechile lor, i-a lăsat reci. Ei
bine, această atitudine indiferentă faţă de
semeni  este  un  păcat  greu  înaintea  lui
Dumnezeu.

Mulţi dintre noi trăiesc fară să le pese,
lasă să treacă pe lângă ei prilejurile de a-şi
ajuta semenii,  de a le uşura suferinţa; nu
vor să înţeleagă că prin aceasta păcătuiesc
faţă  de  Hristos  însuşi,  că  în  persoana
fraţilor noştri săraci îl lasă lipsit de ajutor,
de  compătimire,  de  mângâiere!  Nu  ne
gândim, nu ne oprim asupra acestui fapt. Şi
totuşi, trebuie să ne gândim, trebuie să ne
oprim  asupra  lui.  Trebuie  să  ne  întrebăm

158 159LUNA APRILIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

dacă suntem creştini cu fapta sau doar cu
vorba. Dacă ne numim ucenici ai lui Hristos
în mod conştient, cum putem să trăim fară
duhul Lui, fără ascultarea faţă de El? Cum
putem  să-L  lăsăm  flămând  şi  însetat,
refuzându-I singurul lucru pe care-1 cere de
la noi: o inimă devotată?

4 mai
Slava cea veşnică

Căci o clipă uşoară de necaz trecător ne
aduce  nouă  prisos  de  veşnică  slavă.  (II
Corinteni 4, 17)

O  suferinţă  uşoară,  vremelnică,  poate
aduce  slavă  veşnică:  fiecare  cuvânt  din
acest  verset  este  plin  de  tâlc.  Opoziţia
dintre  cele  văzute  şi  cele  nevăzute  îl
uimeşte tot mai mult pe Apostolul Pavel şi,
pe măsură ce gândul lui  se ridică tot mai
sus,  toate  cele  pământeşti  pier  treptat
dinaintea  lui,  rămânând  numai  slava
cerească, care acoperă toate celelalte şi pe
care el o numeşte chiar  prisos de veşnică
slavă.

In  concepţiile  noastre  despre  slavă  cu
greu poate încăpea ideea de prisos: acest
cuvânt înseamnă pentru noi ceva în plus, o
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povară  exagerată,  care  ar  putea fi legată
mai  degrabă  de  grijile,  de  necazurile  şi
încercările  ce  ne  împovărează.  Prisos  de
slavă!  Această  imagine  nu  este,  oare,  de
înţeles?  Şi  totuşi,  este  adevărată.  Tot  ce
alcătuia  greutatea  necazului  nostru  se  va
preface, fară îndoială, pentru noi în prisos
de slavă. Pentru aceasta ne trebuie doar o
lumină nouă, ca să putem vedea ziua ceea
ce n-am putut vedea în întunericul nopţii.

Aceeaşi  idee  o  exprimă  şi  cuvintele
psalmului:  Trimite  lumina  Ta şi  adevărul
Tău; acestea m-au povăţuit şi m-au adus la
muntele  cel  sfânt  al  Tău  (Psalmi  42,  3).
David  nu  cere  să  fie  schimbate
împrejurările în care se află, ci o lumină no-
uă, pentru a lumina aceste împrejurări.  Şi
tu,  cel  copleşit  de  apăsarea  suferinţelor,
grăbeşte-te  să  ceri  ca  uşurare  o  nouă
lumină,  pentru  ca  povara  ta  să  se  poată
preface  cândva  în  prisos  de  slavă!  Toate
încercările  şi  necazurile  prin  care  trecem
trebuie să ducă, în cele din urmă, la slava
aceasta. După cele şase zile de osteneală,
ce  ne-au  fost  date  ca  să  luptăm  şi  să
suferim, în cea de a şaptea zi vom privi în
urmă şi vom vedea că întunericul trecutului
este  destrămat  de  o  lumină
nepământească,  că  trecutul  nostru  este
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acoperit  de  slavă.  Fiecare  pas  din  acest
trecut, oricât ar fi fost de greu şi obositor,
ne-a dus spre a şaptea zi, Ziua Domnului,
ziua  odihnei,  şi  tot  acest  prisos  al
suferinţelor noastre pământeşti se va pre-
face atunci într-un prisos de veşnică slavă.

5 mai
Veşnicia a şi început

Calea cea nouă şi vie... (Evrei 10, 20)

A fost cale nouă, fiindcă a fost cale vie.
Adesea  oamenii  caută  în  Evanghelie  doar
un mijloc de a trece prin „valea morţii"; nu
caută în ea ajutor şi  povaţă pentru arena
vieţii  —  dar  când  Se  apropie  de  suflet
Hristos, îi deschide calea cea nouă şi vie. El
dezvăluie că veşnicia a şi început şi că pu-
tem să  o  cunoaştem de  pe  acum fară  să
aşteptăm  moartea  în  acest  scop;  ne
dezvăluie că la părtăşia cu Dumnezeu pu-
tem ajunge nu numai după moarte, ci şi în
viaţă, că înfăţişând trupurile noastre ca pe
o  jertfa  vie,  sfântă,  bineplăcută  lui
Dumnezeu,  slujba  voastră  cuvântătoare
(Romani 12, 1), dobândim încă de aici, de
pe  pământ,  împărăţia  cerurilor,  prin
împărtăşirea şi unirea cu Domnul. Mergând,
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asemenea israelitenilor,  prin pustiul  vieţii,
nu  vom  suferi  de  foame  si  nici  de  sete,
fiindcă Mântuitorul merge înaintea noastră
si  prin  El  ni  se  dă  zi  de zi  harul  care  ne
mântuieşte,  lumina  care  ne  luminează,
pâinea vieţii  şi izvorul adevărului, care ne
umplu şi ne întăresc sufletul.

Fără harul lui Dumnezeu, fară credinţă şi
fară dragoste mergeam pe calea păcatului,
pe  calea  egoismului,  a  plăcerilor,  a
superficialităţii - pe calea cea largă, care nu
duce în împărăţia lui Dumnezeu! Calea cea
nouă  este  calea  lepădării  de  sine,  a
dragostei de aproapele - cale strâmtă şi nu
arareori presărată cu spini. Pe această cale
trebuie să umblăm sub povara crucii, însă
ea ne duce la Domnul, şi luminoasa nădejde
în  viaţa  veşnică,  în  unirea cu Domnul,  ne
sprijină pe această cale.

Mergând  pe  urmele  Lui,  va  fi  cu
neputinţă  să  ne  rătăcim.  El  este  calea,
adevărul şi viaţa (Ioan 14, 6). Trebuie doar
să ţinem ochii deschişi, să avem conştiinţa
trează, să dorim şi să căutăm întreaga viaţă
această cale.

Doamne! Oare mă voi dărui Ţie numai în
ceasul  morţii?  Arată-mi  calea  cea  vie.
învaţă-mă  viaţa  sfântă,  care  se  dăruieşte
Ţie încă de la Bethleem, şi în continuare în
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Nazaret,  şi  pe Golgota!  Ajută-mă să merg
cu Tine pe calea vie; dă-ruieşte-mi încă din
timpul  vieţii  mele  măreaţa  putere  a  ne-
muririi, învaţă-mă să renunţ cu desăvârşire
la  voia  mea,  să  o  supun  voii  Tale!  în
osteneală,  în  griji,  în  luptă,  în  clipele  de
durere mută, în necaz si în bucurie, în boală
si în sănătate.

în sărăcie şi  în belşug, ajută-mă să mă
dăruiesc Ţie în întregime, zicând:  Părinte!
In  mâinile  Tale  încredinţez  duhul  meu!
(Luca 23, 46) Atunci, viaţa mea va fi o cale
vie spre cer!

6 mai
Mijlocitorul

A luat  cele  şapte  pâini  şi  doi  peşti  şi,
mulţumind, a frânt şi le-a dat ucenicilor; iar
ucenicii midţimilor.

(Matei 15, 36)

Mântuitorul a înmulţit pâinile, dar nu le-
a împărţit chiar El mulţimilor. Le-a dat mai
întâi  ucenicilor,  aşa  încât  darul
dumnezeiesc  n-a  trecut  nemijlocit  la
mulţimile  care-1  aşteptau,  ci  prin
mijlocitorii Domnului.
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Aşa  se  întâmplă  şi  cu  noi.  Domnul  ne
satură cu hrana Sa,  dar foarte adesea ne
oferă această hrană în vase pământeşti. El
ne-o  trimite  prin  mijlocirea  încercărilor,  a
schimbărilor  grele  din  viaţa  noastră,  şi
adesea  în  felul  cel  mai  puţin  băgat  de
seamă, cel mai obişnuit. Zi de zi,  ceas de
ceas,  clipă  de  clipă  ne  întâlnim  cu
asemenea unelte trimise de Sus.  întreaga
noastră  experienţă  de  viaţă,  oricare  ar  fi
preţul cu care a fost cumpărată, ne educă,
într-o formă sau alta, aşa cum ne educă, de
altfel,  şi  contactele  cu  oamenii  pe  care  îi
întâlnim în calea noastră. Pâinea cerească
ajunge la noi după ce a trecut prin mâinile
unei nenumărate mulţimi de oameni.

Doamne!  Prefa-mă  şi  pe  mine  într-una
din uneltele Tale, lucrează prin mine! Mi-aş
dori să hrănesc cu bună ştiinţă un flămând
cu pâinea Ta, să-1 întăresc cu puterea Ta;
aş vrea să iau în nevrednicele mele mâini
pâinea Ta şi s-o împart celor nevoiaşi.

Fă-mă doar să înţeleg smerit şi adânc că
nu  am  proviziile  mele  proprii,  că  uscată
este pâinea şi tulbure este apa cu care l-aş
putea îmbia pe aproapele. De aceea, arată-
mi cât sunt de sărac, învaţă-mă să-mi întind
mai întâi mâinile către Tine şi numai după
aceea să le întind spre fratele meu, pentru
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a-i da nu ceea ce este al meu, ci ceea ce
este al Tău!

7 mai
In ce constă viaţa creştină?

Fericit eşti, Simone, fiul lui Iona, că nu
trup şi  sânge ţi-au  descoperit  aceasta,  ci
Tatăl Meu Cel din ceruri.

(Matei 16, 17)

Cuvântul lui Dumnezeu este Revelaţie, şi
întreaga viaţă  creştină  constă  în  primirea
acestei  Revelaţii.  Ea  nu poate fi pătrunsă
de simpla raţiune omenească,  nu poate fi
măsurată, studiată, aprobată sau respinsă
aplicându-i-se criteriile acestei lumi. Ea nu
intră  în  inimă  sub  înrâurirea  trupului  şi
sângelui,  care,  dimpotrivă,  adeseori  se
răzvrătesc  împotriva  ei,  ci  doar  prin
mijlocirea lucrării Sfântului Duh. Domnul S-
a  bucurat  de  vădita  lucrare  a  harului
dumnezeiesc  asupra  sufletului  ucenicului
Său  şi  1-a  numit  „fericit"  pe  acesta,  de-
oarece el primise credinţa sa nu „de la trup
şi de la sânge", ci de la Duhul Tatălui Său.
Ceea ce e primit de la trup şi de la sânge
este  fragil,  superficial,  schimbător,
nerodnic.
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Credinţele  primite  de  la  oameni  nu
rezistă încercărilor,  nu pătrund în  adâncul
inimii,  nu o fac să renască pentru o nouă
viaţă, nu-i dau puterea de a trăi şi a muri
creştineşte.

Adevărat,  trainic  şi  veşnic  este  numai
ceea ce ne-a fost descoperit de Dumnezeu
însuşi. Hristos Se bucură şi acum de orice
suflet care trăieşte ceea ce a trăit Simon,
fiul lui Iona, în ziua aceea când, în pofida
tuturor  nedumeririlor,  L-a  numit  pe  Iisus
Fiul Dumnezeului Celui Viu.  Fericiţi sunt şi
astăzi  cei  ce,  neţinând  seama  de  sfatul
„trupului  şi  sângelui",  merg  drept  spre
Dumnezeu, Care pentru asta II arată lor pe
Fiul Său, Iisus Hristos! Fericiţi  sunt cei ce
stau pe Piatra cea tare, Care este Hristos
(v. I Corinteni 10, 4). Ei rămân neclintiţi nu
fiindcă ar fi puternici şi tari, ci pentru că El
este puternic şi de neînvins şi îi ţine, şi ei
stau neclintiţi pe El, şi vor sta în veci.

8 mai
Privirea mustrătoare

Şi  întorcându-Se  Domnul,  a  privit  spre
Petru.

(Luca22,6l)
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Ce  putea  să  fie  în  acea  privire  a
Mântuitorului?  Ce  trebuia  să  simtă  Petru
întâlnind această privire plină de mustrare
blândă şi iubitoare? Nu-i de mirare că dintr-
odată în sufletul său s-a trezit căinţa, că în
clipa aceea a  înţeles  cum L-a  întristat  pe
învăţătorul şi  Domnul său, iar din ochi au
început să-i picure lacrimi fierbinţi. Cum a
putut  el,  care  se  bizuise  atât  de  mult  pe
tăria sa, care nu demult spunea sus şi tare
că-L va urma pe Hristos pretutindeni, cum a
putut să uite într-o clipă totul şi, lăsându-se
pradă unei frici josnice, să se lepede de Cel
pentru Care fusese gata să îşi dea viaţa?

De aceea, înţelegem tot adâncul căinţei
ce l-a cuprins pe Petru atunci când privirea
Domnului l-a trezit din această frică. Fie ca
această privire plină de dragoste, dar şi de
mustrare îndreptăţită, să ne oprească şi pe
noi  atunci  când suntem gata să ne uităm
făgăduinţele,  bunele  intenţii,  când  orice
pricină,  chiar  şi  una  neînsemnată,  ne  dă
imbold să ne abatem de la adevăr. Aşadar,
să  ne  dovedim  dragostea  faţă  de
Mântuitorul  nostru  slujindu-I  cu
devotament Celui căruia ne-am hotărât să-I
rămânem credincioşi pentru totdeauna. Să
nu  ne  bizuim  pe  tăria  noastră,  care  este
atât de şubredă, ci să ne punem nădejdea

158 159LUNA APRILIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

în  Dumnezeu,  să  ne  ţinem  de  El,  să  ne
bizuim  pe  cuvântul  Lui,  pe  izvorul  viu  şi
nesecat al acestui cuvânt - şi, aducându-ne
aminte de lepădarea lui  Petru,  să căutăm
mereu  această  privire  dumnezeiască  a
Mântuitorului  nostru.  La  El  să  căutăm  în
primul  rând  ajutor  de  fiecare  dată  când
simţim că ne fuge pământul de sub picioare
şi  că  se  apropie  primejdia.  Sprijinindu-ne
doar pe El, să îi rămânem credincioşi până
la moarte - iar atunci când ne va întreba:
Mă iubeşti?, să-I răspundem fără să stăm pe
gânduri: Doamne, Tu pe toate le ştii, Tu ştii
că Te iubesc (Ioan 21, 17).

9 mai
Duhul blândeţii şi al iubirii

Nu ştiţi ai cărui duh sunteţi?
(Luca 9, 55)

Oare  ne  dăm  seama  întotdeauna  „ai
cărui duh suntem"? De câte ori nu judecăm
cu  asprime,  cu  indignare  ce  ni  se  pare
justificată, convinşi că avem tot dreptul să
rostim  sentinţe  necruţătoare  asupra
aproapelui! Uneori chiar chemăm asupra lui
pedeapsa lui Dumnezeu - dar să ne amintim
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atunci  cuvintele  Mântuitorului:  Nu ştiţi  ai
cărui duh sunteţi?

El,  Atotputernicul,  dar  şi  Atotiertătorul
Hristos, i-a oprit pe ucenicii Săi prin aceste
spuse atunci  când ei  chemau focui  ceresc
asupra samarinenilor, fiindcă nu voiseră să-
L primească la ei  pe Mântuitorul.  Această
mânie  părea  cu  totul  îndreptăţită  -  o
dovadă a iubirii lor fierbinţi de Mântuitorul.
Dar nu! O asemenea iubire,  care pretinde
răzbunare, nu e pe placul Domnului, fiindcă
din ea lipseşte duhul blândeţii,  pe care El
ne învaţă să îl avem şi care trebuie să fie
duhul nostru - duhul creştinismului. De câte
ori nu spunem că am fi gata să iertăm toate
răutăţile îndreptate împotriva noastră, dar
că nu putem ierta o jignire adusă unui om
drag,  arătând  astfel  că  nu  ştim  „ai  cărui
duh suntem"?!

Oricare  ar  fi  răul  pricinuit  nouă  sau
apropiaţilor noştri,  să fim totuşi  zăbavnici
la  mânie,  căci  mânia  omului  nu  lucrează
dreptatea  lui  Dumnezeu  (Iacov  1,  19-20).
Să-1 tratăm pe vinovat cu duhul blândeţii,
al  dragostei,  al  iertării,  cu  duhul  care
învinge  răul  prin  puterea  blândeţii  şi  a
dragostei.

10 mai
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Calea ascultării
Atunci Ilie i-a zis: „Nu te teme, ci du-te şi

fă aşa cum ai zis;
dar  fă mai întâi de acolo o turtă pentru

mine şi adu-mi-o, iar pentru tine şi pentru
fiul tău vei face la urmă".

(III Regi 17, 13)

Ce ciudată privelişte: adresându-se unei
femei care suferea de foame, Prorocul Ilie îi
spune dinainte ce trebuie să facă cu darul
pe care avea să-1 primească! Primul ei gest
trebuia să fie cel de a da, nu cel de a lua. în
primul  rând,  ea  trebuia  să  se  ostenească
pentru  altcineva  -  pentru  proroc:  Fă  mai
întâi pentru mine o turtă.  Să nu ne mirăm,
să  nu  vedem  în  aceste  spuse  egoism  al
prorocului faţă de nevoia altuia sau uitare
de suferinţa lui.

tem  gata  să  ne  uităm  făgăduinţele,
bunele intenţii, când orice pricină, chiar şi
una  neînsemnată,  ne  dă  imbold  să  ne
abatem de la adevăr. Aşadar, să ne dovedim
dragostea  faţă  de  Mântuitorul  nostru
slujindu-I cu devotament Celui căruia ne-am
hotărât  să-I  rămânem  credincioşi  pentru
totdeauna.  Să  nu  ne  bizuim  pe  tăria
noastră, care este atât de şubredă, ci să ne
punem nădejdea în Dumnezeu, să ne ţinem
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de  El,  să  ne  bizuim  pe  cuvântul  Lui,  pe
izvorul viu şi nesecat al acestui cuvânt - şi,
aducându-ne aminte de lepădarea lui Petru,
să  căutăm  mereu  această  privire
dumnezeiască a Mântuitorului nostru. La El
să căutăm în primul rând ajutor de fiecare
dată când simţim că ne fuge pământul de
sub  picioare  şi  că  se  apropie  primejdia.
Sprijinindu-ne  doar  pe  El,  să  îi  rămânem
credincioşi până la moarte - iar atunci când
ne va întreba:  Mă iubeşti?,  să-I răspundem
fară  să  stăm pe  gânduri:  Doamne,  Tu pe
toate le ştii,  Tu ştii că  Te iubesc  (Ioan 21,
17).

9 mai
Duhul blândeţii şi al iubirii

Nu ştiţi ai cărui duh sunteţi?
(Luca 9, 55)

Oare  ne  dăm  seama  întotdeauna  „ai
cărui duh suntem"? De câte ori nu judecăm
cu  asprime,  cu  indignare  ce  ni  se  pare
justificată, convinşi că avem tot dreptul să
rostim  sentinţe  necruţătoare  asupra
aproapelui! Uneori chiar chemăm asupra lui
pedeapsa lui Dumnezeu - dar să ne amintim
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atunci  cuvintele  Mântuitorului:  Nu ştiţi  ai
cărui duh sunteţi?

El,  Atotputernicul,  dar  şi  Atotiertătorul
Hristos, i-a oprit pe ucenicii Săi prin aceste
spuse atunci  când ei  chemau focui  ceresc
asupra samarinenilor, fiindcă nu voiseră să-
L primească la ei  pe Mântuitorul.  Această
mânie  părea  cu  totul  îndreptăţită  —  o
dovadă a iubirii lor fierbinţi de Mântuitorul.
Dar nu! O asemenea iubire,  care pretinde
răzbunare, nu e pe placul Domnului, fiindcă
din ea lipseşte duhul blândeţii,  pe care El
ne învaţă să îl avem şi care trebuie să fie
duhul nostru - duhul creştinismului. De câte
ori nu spunem că am fi gata să iertăm toate
răutăţile îndreptate împotriva noastră, dar
că nu putem ierta o jignire adusă unui om
drag,  arătând  astfel  că  nu  ştim  „ai  cărui
duh suntem"?!

Oricare  ar  fi  răul  pricinuit  nouă  sau
apropiaţilor noştri,  să fim totuşi  zăbavnici
la  mânie,  căci  mânia  omului  nu  lucrează
dreptatea  lui  Dumnezeu  (Iacov  1,  19-20).
Să-1 tratăm pe vinovat cu duhul blândeţii,
al  dragostei,  al  iertării,  cu  duhul  care
învinge  răul  prin  puterea  blândeţii  şi  a
dragostei.

10 mai
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Calea ascultării
Atunci Ilie i-a zis: „Nu te teme, ci du-te şi

fa aşa cum ai zis;
dar fa mai întâi de acolo o turtă pentru

mine şi adu-mi-o, iar pentru tine şi pentru
fiul tău vei face la urmă".

(III Regi 17, 13)

Ce ciudată privelişte: adresându-se unei
femei care suferea de foame, Prorocul Ilie îi
spune dinainte ce trebuie să facă cu darul
pe care avea să-1 primească! Primul ei gest
trebuia să fie cel de a da, nu cel de a lua. în
primul  rând,  ea  trebuia  să  se  ostenească
pentru  altcineva  -  pentru  proroc:  Fă  mai
întâi pentru mine o turtă.  Să nu ne mirăm,
să  nu  vedem  în  aceste  spuse  egoism  al
prorocului faţă de nevoia altuia sau uitare
de suferinţa lui.

Dimpotrivă,  ele  sunt  expresia  unei
înţelegeri  cât  se  poate  de fine a  nevoilor
omului. Atât în lumea materială, cât şi în lu-
mea  duhovnicească,  grija  noastră  de
căpetenie trebuie să fie lepădarea de sine.
Toate  amărăciunile  noastre  vin  din  prea
multa  grijă  pentru  noi  înşine.
Concentrându-ne asupra propriilor  noastre
greutăţi  şi  necazuri  nu  primim  uşurarea
dorită,  dar  dacă  ne  dedicăm  celorlalţi,
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străduindu-ne  să  le  facem  mai  uşoară
povara,  uşurăm  şi  povara  noastră.
Ajutându-i  pe  ceilalţi  în  neputinţele  lor,
aflăm  vindecare  şi  pentru  boala  noastră.
întotdeauna, în orice împrejurări, se cuvine
să ţinem minte că rănile altora sunt la fel
de  dureroase  ca  şi  ale  noastre,  că  norii
negri care plutesc deasupra noastră aruncă
aceeaşi umbră şi asupra celor din preajma
noastră, că fraţii noştri au tot atâta nevoie
ca  şi  noi  de  uşurare,  de  încurajare,  de
mângâiere şi de iubire.

însăşi durerea noastră ne aduce un mare
dar: darul compasiunii. Să împărtăşim acest
dar şi altora, să-1 cheltuim cu dărnicie: prin
aceasta, puterea noastră duhovnicească nu
va face decât să crească. Să uităm de noi
înşine  şi,  întorcân-du-ne  după  aceea  în
cămara noastră duhovnicească, o vom găsi
scăldată într-o lumină nouă: lumina Duhului
Domnului, lumina iubirii dumnezeieşti.

Poate că nu-i va fi fost uşor prorocului -
om puternic, care nu depindea de nimeni —
să ceară pâine de Ia sărmana văduvă; nici
ei nu-i va fi fost uşor să-şi uite necazul şi să
slujească altuia, însă amândoi se supuneau
voinţei  lui  Dumnezeu şi  aceasta le-a adus
amândorura un mare bine. Prin smeritul şi
ascultătorul  proroc  s-a  săvârşit  o  minune
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mare,  iar  femeia  sărmană,  lipsită  de
apărare,  a  văzut  în  această  minune
dragostea  şi  grija  pe  care  i  le  poartă
Dumnezeu  însuşi.  Aşa  se  întâmplă
întotdeauna când un suflet ce pare lipsit de
sprijin merge pe calea ascultării.

11 mai
Pacea lui Dumnezeu si
>
dragostea lui Hristos

Să cunoaşteţi dragostea lui Hristos, cea
mai presus de cunoştinţă.

(Efeseni 3, 19)

Să nu spuneţi că nu puteţi crede ceea ce
nu înţelegeţi.  Există în noi  o însuşire mai
presus  de  orice  minte  şi  pe  care  nici  o
minte nu poate să o cuprindă. Este ceva ce
scapă oricărei explicaţii,  ceva ce ne înalţă
deasupra  propriei  noastre  raţiuni,  care
descoperă sufletului nostru o întreagă lume
inaccesibilă  privirii  minţii.  Cel  mai  puţin
înţelegem  însă  pacea  lui  Dumnezeu  şi
dragostea lui  Hristos.  Cum poate omul să
aibă  pace  în  Hristos,  de  vreme  ce-1
înconjoară  neorânduieli,  dezbinări,
tulburări şi deşertăciune? Cum poate el, în
nimicnicia  lui,  în  păcătoşenia  lui,  să  fie
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obiect al iubirii dumnezeieşti? Şi totuşi, din
mila lui Dumnezeu, pacea şi dragostea lui
Hristos se pogoară asupra noastră. Cum şi
pe  ce  căi,  nu  ştim,  dar  simţim  asupra
noastră lucrarea lor binefăcătoare.

Ştim  că  pacea  Lui  ne  umple  sufletul
atunci când rămânem neclintiţi şi liniştiţi în
furtuna  vieţii.  Năzuinţa  noastră  spre
Domnul îl face să Se apropie de noi. îl iubim
pentru că El ne-a iubit întâi (I Ioan 4, 19), şi
setea noastră de a-L cunoaşte pe Hristos,
Biruitorul  lumii,  dovedeşte  apropierea  Lui
de  noi.  Pogorându-se  asupra  sufletului
nostru  păcătos,  dragostea  Lui  îl
transfigurează  şi,  încălzindu-1  cu  razele
sale, îl  pârguieşte pentru veşnicie. Atunci,
smereniei şi credinţei noastre le va fi dată
dragostea  lui  Hristos,  cea  mai  presus  de
cunoştinţă.

12 mai
Rugăciune pentru izvorârea dragostei

Iar  când duhul  necurat  a  ieşit  din  om,
umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă,
şi nu găseşte.

(Matei 12, 43)

Stările de trecere sunt cele mai greu de
îndurat  în  viaţa  duhovnicească.  Vechiul  a
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trecut  deja,  noul  n-a  sosit  încă.  Cea  mai
grea vreme din istoria poporului lui  Israel
au fost cei patruzeci de ani când a rătăcit
prin  pustiu.  în  Egipt  încă  se  mai  dedau
desfătărilor  păcătoase,  în  pământul
făgăduinţei  au  gustat  fericirea  pe  care  o
aşteptaseră, dar în pustiu totul era sterp şi
lipsit de viaţă.

Nici tu, suflete al meu, nu suferi să rămâi
în  pustiu  pentru  multă  vreme,  nu  te  poţi
mulţumi  numai  cu  oprelişti.  Ne  simţim
apăsaţi şi ameninţaţi când ne vedem casa
dereticată  şi  împodobită,  însă  pustie,
nelocuită.  Dragostea  noastră  de  păcat
poate fi înlocuită doar de o nouă dragoste;
legea nu o poate înlocui. De aceea, trebuie
să  ne  rugăm  Domnului  să  ne  trimită  o
comoară  duhovnicească  mai  presus  de
toate lucrurile la care am renunţat, un izvor
viu  de  dragoste,  care  să  adape  pustiul
pârjolit de secetă al inimii noastre, deplină-
tatea bucuriei, care să umple golul rămas în
noi.  învaţă-mă,  Doamne,  să  înţeleg  în  ce
măsură  făgăduinţa  Ta  întrece  tot  ce  am
lăsat  în  urmă  în  vechea  ţară  a  Egiptului.
Prefă legea în har, robia în libertate, jertfa
mea în izvor al desfătării.

Atunci,  în  loculplângerii  voi  primi
untdelemnul  bucuriei,  în  locul  duhului
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trândăvirii — veşmânt de slavă, atunci când
El  ne va îmbrăca în  haina mântuirii  si  cu
veşmântul veseliei ne va acoperi  (Isaia 61,
10). Atunci, casa mea nu va mai fi pustie:
se va face templu al Dumnezeiescului Duh,
iar duhul răului va fi izgonit din ea pentru
totdeauna.

13 mai
Un avertisment înfricoşător

Ce ai  cu  mine,  Iisuse,  Fiule  al  lui
Dumnezeu Celui Preaînalt?

(Marcu 5, 7)

Duhul  răutăţii,  duhul  trufiei,  duhul
satanei  nu poate avea nimic  în  comun cu
blândul duh al  dragostei  lui  Hristos;  focul
nu se poate amesteca niciodată cu apa, nu
se pot uni întunericul şi lumina. Tot ce este
necurat,  rău,  păcătos  în  noi  fuge  în  mod
instinctiv  de  la  faţa  lui  Dumnezeu.  Ne
apropiem de El doar în clipele noastre cele
mai  bune,  mai  luminoase,  şi  numai  cu  o
parte a fiinţei noastre.

Ce groaznice sunt vorbele acestea: Ce ai
cu  mine,  Iisuse,  Fiul  lui  Dumnezeu-Cel-
Preaînalt?  Prin  ele,  duhul  satanic  al
tăgăduirii  şi  răutăţii  şi-a  rostit  singur

158 159LUNA APRILIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

osânda. Ele trebuie să fie şi pentru noi un
avertisment  înfricoşător,  care  să  ne
oprească  în  pragul  păcatului.  Dacă  vom
trece pragul acesta, ne va fi greu să facem
cale întoarsă, ne va cuprinde dezgustul faţă
de tot ce este sfânt şi curat, vom simţi cu
groază că nu mai avem nimic în comun cu
luminosul Chip al lui Hristos.

Să cădem înaintea Lui, rugându-L să ne
atragă la Sine cu puterea Sa, să aprindă în
noi  flacăra  iubirii  cu  iubirea  Sa  cea
dumnezeiască,  aşa  încât,  cu  adâncă
recunoaştere  a  păcătoşeniei  şi  nimicniciei
noastre,  să  ne  lepădăm  la  picioarele  Lui
pentru  totdeauna  de  acel  duh  al  răutăţii
care, în nebunia sa, a cutezat să îl respingă
pe Mântuitorul lumii.

14 mai
Iubirea şi rugăciunea

Bucuraţi-vă totdeauna. Neîncetat rugaţi-
vă.

(I Tesaloniceni 5, 17-18)

Bucuria  şi  rugăciunea  nu  se  pot
contrazice  reciproc,  deşi  s-ar  părea  că
sufletul  plin  de  bucurie  şi  tresăltare  n-ar
mai avea ce să-I ceară lui  Dumnezeu. Dar
rugăciunea  nu  este  doar  o  expresie  a
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necazului şi durerii, un strigăt al unui suflet
aflat în suferinţă. Oare în bucuria cea mai
luminoasă şi mai deplină nu simţim nevoia
de  a  sta  de  vorbă  cu  Dumnezeu,  de  a-I
aduce  mulţumire  pentru  marele  dar  al
bucuriei care ne umple inima? La bucurie,
ca şi la necaz, sufletul trebuie, mai întâi de
toate, să-L caute pe Domnul, Izvorul vieţii
noastre. La El, la picioarele Lui trebuie să
aducem  şi  fericirea,  şi  amărăciunea,  şi
lacrimile, şi tresăltarea de bucurie.

Tot  darul  desăvârşit  ne  vine  de  Sus.
Bucuria  şi  necazul  -  toate  sunt  de  la
Dumnezeu, iar rugăciunea este neîncetată
părtăşie  cu  El.  Tot  ce  e  luminos,  plin  de
bucurie,  în  viaţa  noastră  este  dar  de  la
Dumnezeu:  tinereţea,  sănătatea,  sfânta
fericirea  familială,  frumuseţea  naturii,
fiecare  rază  de  soare,  fiecare  floare  de
câmp care ne încântă: tot ce ne bucură, tot
ce  ne  este  scump,  toate  le  primim  din
mâinile Făcătorului.

Cea  mai  de  seamă  bucurie  a  noastră,
bucuria duhovnicească, bucuria în Hristos,
este deplinătatea iubirii. Adevărata fericire
stă numai în iubire; numai un suflet iubitor
se  poate  bucura  de  lumina  soarelui,
răsfrângând  în  sine  lumina  cerească.
Iubirea are nevoie de rugăciune, iar cel ce
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se bucură întru iubire se roagă neîncetat,
fiindcă  adevărata  iubire  este  în  sine
rugăciune.

în  iubire  aflăm  bucurie,  dar  iubirea
aceasta nu este desăvârşită atâta timp cât
nu  ne-am  pus  sufletul  pentru  prietenii
noştri.  Mai  mare  iubire  decât  aceasta
nimeni  nu  are:  ca  sufletul  lui  să  şi-lpună
cineva  pentru  prietenii  săi  (Ioan  15,  13).
Străduindu-ne să ne iubim unii pe alţii, să
ne  dăruim  sufletul  slujirii  aproapelui,  să
uităm de noi înşine pentru ceilalţi, începem
să  înţelegem  că  în  iubire  constă  viaţa
adevărată. Ne va deveni limpede că atunci
când am trăit numai pentru noi înşine am
răbdat  de  foame  duhovnicească  şi  ne-am
hrănit  doar  cu  roşcove.  Cu  cât  iubim mai
mult,  cu  atât  vom  dori  mai  mult  să  ne
desăvârşim. Cu cât iubim mai mult, cu atât
năzuim mai  mult  către  ideal,  cu  atât  mai
puţin  suntem  mulţumiţi  de  noi  înşine.
Fericirea  aproapelui,  tihna  lui,  sănătatea
lui,  bucuriile  lui  alcătuiesc  scopul  vieţii
noastre.  Pentru  ele  să  ne  rugăm  zi  şi
noapte  lui  Dumnezeu,  asupra  lor  să
chemăm în primul rând binecuvântarea lui
Dumnezeu.

Dumnezeule!  Fă  ca  bucuria  să  se
unească  pentru  totdeauna  în  mine  cu
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rugăciunea şi  mulţumirea!  Să se roage în
mine iubirea mea de Tine şi de aproapele
meu; fie ca, amin-tindu-mi cuvintele Tale de
dinaintea morţii, să nu uit niciodată spusa:
Mi-e sete! (lozn 19, 28).

Această spusă cuprinde toată iubirea Ta,
care însetează de mântuirea omenirii.  Dă-
mi, Doamne, şi mie să însetez nu doar de
mântuirea  sufletului  meu,  ci  şi  de
mântuirea tuturor oamenilor.  Dă-mi să mă
bucur nu doar de bucuria pământească şi
trecătoare, ci  dă-mi să  intru întru bucuria
Domnului  meu  (Matei  25,  23)!  Dă-mi
puterea  iubirii  Tale,  a  rugăciunii  Tale,  iar
când voi ajunge înaintea slavei Tale dă-mi
să  gust  din  bucuria  cea  veşnică  aflată
totdeauna în dreapta Ta.

15 m.ai
Puterea lui Dumnezeu ajută

Ajunge zilei răutatea ei.
(Matei 6, 34)

Să nu vă temeţi dinainte de slăbiciunea
voastră:  ajunge zilei răutatea ei.  Să nu vă
temeţi de ziua de mâine: ziua de mâine se
va îngriji  singură de ale sale. Celui ce v-a
trimis astăzi pace sufletească toate Ii sunt
cu putinţă:  El  nu vă va refuza nici  mâine
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această pace. Să nu vă chinuiţi singuri cu
grija  încercărilor  viitoare.  Să  nu  vă  lăsaţi
pradă nici  unei  temeri,  să nu vă străduiţi
deloc să ghiciţi ce vă aşteaptă în viitor, ci,
prin credinţa în Domnul şi prin nădejdea că
El vă va ajuta la nevoie, să alungaţi cât mai
departe de voi orice temere.

Dăruiţi-vă Domnului întru totul şi pe de-
a-ntregul, cu deplina credinţă că odată cu
încercarea El vă va trimite şi destulă putere
pentru  a-i  face  faţă.  Domnul  împlineşte
toată  lipsa  noastră,  după  bogăţia  Sa,  cu
slavă (Filipeni 4, 19). Lăsaţi toate în seama
Lui;  dacă aţi  pus mâna pe plug, să nu vă
mai  uitaţi  înapoi,  să nu vă împiedicaţi  de
amănunte, să aveţi bărbăţie; încrezându-vă
Lui  în  toate,  să  aşteptaţi  în  linişte,  cu
deplină  nădejde  şi  deplină  supunere,
împlinirea voii Lui.

Să ţineţi minte că vi se dă putere pentru
a purta crucea de astăzi, nu cea de mâine.
Un  om  care  căzuse  într-o  adâncă
descurajare, vărsându-şi oful în faţa altuia,
1-a  întrebat:  „De  ce  mi-o  fi  atât  de
îngrozitor de greu?" „Pentru că, i-a răspuns
acela, odată cu povara de acum ai luat-o şi
pe cea viitoare, şi le porţi pe amândouă cu
propria  ta  putere,  nu  cu  puterea  lui
Dumnezeu."
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Propria  noastră  putere  ne  apasă  cu
neputinţa,  pe  când puterea  lui  Dumnezeu
ne ridică cu atotputernicia Sa.

16 mai
Mâhnirea dispare

De ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi de
ce mă tulburi?

(Psalmi 41, 6)

Tulburatu-s-a  sufletul  meu  în  mine,
recunoaşte  psalmis-tul,  şi  cuvintele  ce
urmează:  Toate  talazurile  şi  valurile  Tale
peste  mine  au  trecut  ne  lămuresc  starea
aceasta  a  lui.  Există  momente  când  şi
sufletul  credincios  se  umple  de  mâhnire;
peste el trece val după val, îl apasă lipsa de
înţelegere  şi  de  bunăvoinţă  a  semenilor,
dezamăgirea,  nereuşitele.  Atunci  îşi  pune,
ca David, întrebarea: „De ce umblu mâhnit?
De ce este atât de puţină bucurie în viaţa
mea?" El se plânge lui Dumnezeu însuşi, nu
oamenilor,  şi  orice  plângere  adusă  ne-
mijlocit Lui se preface grabnic în laudă.

Adie  asupra  omului  Duhul  Mângâietor,
Care îi schimbă starea sufletească: atunci,
el  începe  dintr-o  dată  să-şi  amintească
bunătatea  şi  ajutorul  lui  Dumnezeu:
Ziuaporunci-va Domnul mila Sa, şi noaptea
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cântarea Lui va fi cu mine (Psalmi 41, 11),
şi  va  încheia  spunând  cu  convingere:
Nădăjduieşte  în  Dumnezeu,  căci  mă  voi
mărturisi  Lui,  Mântuitorulfeţei  mele  şi
Dumnezeul  meu.  Suflete mâhnit!  Ridică-te
deasupra adâncului grijilor şi amărăciunilor
tale,  priveşte  rară  teamă  valurile  ce  se
înalţă câteodată în jurul tău, ţine minte că
prin ele ţi se deschide cale şi că deasupra
lor îţi strălucesc lumina Lui şi adevărul Lui,
care  te  vor  povăţui  şi  te  vor  aduce  la
muntele cel sfânt al Lui şi la locaşurile Lui
(Psalmi  42,  3).  învaţă-te  să  dai  slavă  lui
Dumnezeu,  şi  tânguirea  va  înceta.
Nădăjduieşte, şi mâhnirea va pieri.

15 mai
Puterea lui Dumnezeu ajută

Ajunge zilei răutatea ei.
(Matei 6, 34)
Să nu vă temeţi dinainte de slăbiciunea

voastră:  ajunge zilei răutatea ei.  Să nu vă
temeţi de ziua de mâine: ziua de mâine se
va îngriji  singură de ale sale. Celui ce v-a
trimis astăzi pace sufletească toate îi sunt
cu putinţă:  El  nu vă va refuza nici  mâine
această pace. Să nu vă chinuiţi singuri cu
grija  încercărilor  viitoare.  Să  nu  vă  lăsaţi
pradă nici  unei  temeri,  să nu vă străduiţi
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deloc să ghiciţi ce vă aşteaptă în viitor, ci,
prin credinţa în Domnul şi prin nădejdea că
El vă va ajuta la nevoie, să alungaţi cât mai
departe de voi orice temere.

Dăruiţi-vă Domnului întru totul şi pe de-
a-ntregul, cu deplina credinţă că odată cu
încercarea El vă va trimite si destulă putere
pentru  a-i  face  faţă.  Domnul  împlineşte
toată  lipsa  noastră,  după  bogăţia  Sa,  cu
slavă (Filipeni 4, 19). Lăsaţi toate în seama
Lui;  dacă aţi  pus mâna pe plug, să nu vă
mai  uitaţi  înapoi,  să nu vă împiedicaţi  de
amănunte, să aveţi bărbăţie; încrezându-vă
Lui  în  toate,  să  aşteptaţi  în  linişte,  cu
deplină  nădejde  şi  deplină  supunere,
împlinirea voii Lui.

Să ţineţi minte că vi se dă putere pentru
a purta crucea de astăzi, nu cea de mâine.
Un  om  care  căzuse  într-o  adâncă
descurajare, vărsându-şi oful în faţa altuia,
1-a  întrebat:  „De  ce  mi-o  fi  atât  de
îngrozitor de greu?" „Pentru că, i-a răspuns
acela, odată cu povara de acum ai luat-o şi
pe cea viitoare, şi le porţi pe amândouă cu
propria  ta  putere,  nu  cu  puterea  lui
Dumnezeu."

Propria  noastră  putere  ne  apasă  cu
neputinţa,  pe  când puterea  lui  Dumnezeu
ne ridică cu atotputernicia Sa.
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16 mai
Mâhnirea dispare

De ce eşti mâhnit, suflete al meu, şi de
ce mă tulburi?

(Psalmi 41, 6)

Tulburatu-s-a  sufletul  meu  în  mine,
recunoaşte  psalmis-tul,  şi  cuvintele  ce
urmează:  Toate  talazurile  şi  valurile  Tale
peste  mine  au  trecut  ne  lămuresc  starea
aceasta  a  lui.  Există  momente  când  şi
sufletul  credincios  se  umple  de  mâhnire;
peste el trece val după val, îl apasă lipsa de
înţelegere  şi  de  bunăvoinţă  a  semenilor,
dezamăgirea,  nereuşitele.  Atunci  îşi  pune,
ca David, întrebarea: „De ce umblu mâhnit?
De ce este atât de puţină bucurie în viaţa
mea?" El se plânge lui Dumnezeu însuşi, nu
oamenilor,  şi  orice  plângere  adusă  ne-
mijlocit Lui se preface grabnic în laudă.

Adie  asupra  omului  Duhul  Mângâietor,
Care îi schimbă starea sufletească: atunci,
el  începe  dintr-o  dată  să-şi  amintească
bunătatea  şi  ajutorul  lui  Dumnezeu:
Ziuaporunci-va Domnul mila Sa, şi noaptea
cântarea Lui va fi cu mine (Psalmi 41, 11),
şi  va  încheia  spunând  cu  convingere:
Nădăjduieşte  în  Dumnezeu,  căci  mă  voi
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mărturisi  Lui,  Mântuitorulfeţei  mele  şi
Dumnezeul  meu.  Suflete mâhnit!  Ridică-te
deasupra adâncului grijilor şi amărăciunilor
tale,  priveşte  fară  teamă  valurile  ce  se
înalţă câteodată în jurul tău, ţine minte că
prin ele ţi se deschide cale şi că deasupra
lor îţi strălucesc lumina Lui şi adevărul Lui,
care  te  vor  povăţui  şi  te  vor  aduce  la
muntele cel sfânt al Lui şi la locaşurile Lui
(Psalmi  42,  3).  învaţă-te  să  dai  slavă  lui
Dumnezeu,  şi  tânguirea  va  înceta.
Nădăjduieşte, şi mâhnirea va pieri.

17 mai
Dragostea lui Hristos

Sporiţi cu iubirea frăţească dragostea.
(II Petru 1, 7)

Creştinismul  este  expresia  iubirii
atotcuprinzătoare, universale. El ne învaţă
să  iubim  şi  să  facem  binele  nu  numai
apropiaţilor noştri,  ci  omenirii  întregi,  să-i
iubim chiar şi pe cei cu care nu ne potrivim
nicidecum, să-i iubim chiar şi pe cei care ne
urăsc.  Dragostea  creştinească  nu  se
aseamănă  cu  nici  o  altă  dragoste.
Dragostea  omenească  se  întinde  asupra
acelor  oameni  care  ne  atrag  prin  calităţi
înalte, însă dragostea lui Hristos vine să-1
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caute şi  să-1 mântuiască pe cel  căzut,  pe
care  vrea  să-1  mântuiască;  ea  îl  vede  de
departe  pe  fiul  risipitor  şi  îi  iese  în
întâmpinare, îi află pe cei leproşi, îi cheamă
pe toţi cei lepădaţi de oameni.

Minunată  dragoste  a  lui  Hristos!
Luminează-mă şi pe mine cu razele tale! In
păcătoasa  mea  iubire  pământească  este
încă  atât  de  mult  egoism...  Deseori,
crezând că-i  iubesc pe alţii,  totuşi  însetez
de  altă  iubire,  aş  vrea  să-i  îmbrăţişez  cu
iubirea mea pe fraţii mei nevrednici, pieriţi,
căzuţi, pe cei cărora toată lumea le-a întors
spatele.

Numai  în  Tine  pot  să  aflu  această
dragoste. Suflă în mine Duhul Tău Făcător
de viaţă, umbreşte-mă cu slava Crucii Tale,
care  mă va  ajuta  să  port  poverile  altora;
pune asupra mea jugul  Tău,  care-mi va fi
uşor, căci va stârpi din mine orice urmă de
egoism.  Lărgeşte hotarele  iubirii  mele,  ca
să pot înţelege tot adâncul dragostei Tale şi
să-i pot numi fraţi pe toţi oamenii.

18 mai
Idealul duhului creştinesc

Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de
dreptate.

(Matei 5, 6)
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Faimosul  sculptor Thorvaldsen1 a lucrat
multă vreme la o statuie a lui Hristos, şi se
spune  că  după  ce  a  terminat-o  a  fost
cuprins de o tristeţe adâncă. Atunci când a
fost întrebat de ce este trist, el a răspuns:
„Pentru prima dată în viaţă sunt mulţumit
de  opera  mea;  până  acum  visurile  mele
întreceau cu mult ceea ce puteam face, însă
acum, când mi se pare că am atins idealul
suprem, nu-mi mai rămâne nimic de aştep-
tat, nu m^i am spre ce năzui."

Fiind satisfăcut de opera sa, atingându-
şi  scopul,  sculptorul  parcă  s-a  epuizat
brusc,  pierzându-şi  energia  şi  bucuria  în
cee^ Ce a creat după aceea. Deşi nu suntem
de  acord  cu  concepţia  marelui  artist  că
idealul  care  reprezintă  pentru  noi  chipul
Mântuitorului  poate  fi atins,  nu putem să
nu fim de acord cu profunzimea şi adevărul
ideii  exprimate  de  el.  Dacă  sentimentele,
cerinţele  şi  aspiraţiile  noastre  ar  putea  fi
satisfăcute de ceva pentru totdeauna aici,
pe  pământ,  am  cădea  într-o  stare  de
letargie, iar dezvoltarea morală a sufletului
nostru ar trebuie să înceteze.

Aceasta lege acţionează în fiecare viaţă.
Foamea  este  un  semn  de  sănătate  a
organismului viu; setea de cunoaştere este
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un  semn  de  evoluţie  a  capacităţilor
intelectuale. Dacă n-ar exist^ această sete
ar  apărea  stagnarea.  In  viaţa  duhov-
nicească foamea şi setea, nemulţumirea de
sine  arată  năzuinţa  către  idealul  cel  mai
înalt. Fericiţi cei ce flămânzesc şi

17 mai
Dragostea lui Hristos

Sporiţi cu iubirea frăţească dragostea.
(II Petru 1, 7)

Creştinismul  este  expresia  iubirii
atotcuprinzătoare, universale. El ne învaţă
să  iubim  şi  să  facem  binele  nu  numai
apropiaţilor noştri,  ci  omenirii  întregi,  să-i
iubim chiar şi pe cei cu care nu ne potrivim
nicidecum, să-i iubim chiar şi pe cei care ne
urăsc.  Dragostea  creştinească  nu  se
aseamănă  cu  nici  o  altă  dragoste.
Dragostea  omenească  se  întinde  asupra
acelor  oameni  care  ne  atrag  prin  calităţi
înalte, însă dragostea lui Hristos vine să-1
caute şi  să-1 mântuiască pe cel  căzut,  pe
care  vrea  să-1  mântuiască;  ea  îl  vede  de
departe  pe  fiul  risipitor  şi  îi  iese  în
întâmpinare, îi află pe cei leproşi, îi cheamă
pe toţi cei lepădaţi de oameni.
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Minunată  dragoste  a  lui  Hristos!
Luminează-mă şi pe mine cu razele tale! In
păcătoasa  mea  iubire  pământească  este
încă  atât  de  mult  egoism...  Deseori,
crezând că-i  iubesc pe alţii,  totuşi  însetez
de  altă  iubire,  aş  vrea  să-i  îmbrăţişez  cu
iubirea mea pe fraţii mei nevrednici, pieriţi,
căzuţi, pe cei cărora toată lumea le-a întors
spatele.

Numai  în  Tine  pot  să  aflu  această
dragoste. Suflă în mine Duhul Tău Făcător
de viaţă, umbreşte-mă cu slava Crucii Tale,
care  mă va  ajuta  să  port  poverile  altora;
pune asupra mea jugul  Tău,  care-mi va fi
uşor, căci va stârpi din mine orice urmă de
egoism.  Lărgeşte hotarele  iubirii  mele,  ca
să pot înţelege tot adâncul dragostei Tale şi
să-i pot numi fraţi pe toţi oamenii.

18 mai
Idealul duhului creştinesc

Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează de
dreptate.

(Matei 5, 6)

Faimosul  sculptor Thorvaldsen1 a lucrat
multă vreme la o statuie a lui Hristos, şi se
spune  că  după  ce  a  terminat-o  a  fost
cuprins de o tristeţe adâncă. Atunci când a
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fost întrebat de ce este trist, el a răspuns:
„Pentru prima dată în viaţă sunt mulţumit
de  opera  mea;  până  acum  visurile  mele
întreceau cu mult ceea ce puteam face, însă
acum, când mi se pare că am atins idealul
suprem, nu-mi mai rămâne nimic de aştep-
tat, nu mai am spre ce năzui."

Fiind satisfăcut de opera sa, atingându-
şi  scopul,  sculptorul  parcă  s-a  epuizat
brusc,  pierzându-şi  energia  şi  bucuria  în
ceea ce a creat după aceea. Deşi nu suntem
de  acord  cu  concepţia  marelui  artist  că
idealul  care  reprezintă  pentru  noi  chipul
Mântuitorului  poate  fi atins,  nu putem să
nu fim de acord cu profunzimea şi adevărul
ideii  exprimate  de  el.  Dacă  sentimentele,
cerinţele  şi  aspiraţiile  noastre  ar  putea  fi
satisfăcute de ceva pentru totdeauna aici,
pe  pământ,  am  cădea  într-o  stare  de
letargie, iar dezvoltarea morală a sufletului
nostru ar trebuie să înceteze.

Această lege acţionează în fiecare viaţă.
Foamea  este  un  semn  de  sănătate  a
organismului viu; setea de cunoaştere este

un  semn  de  evoluţie  a  capacităţilor
intelectuale. Dacă n-ar exista această sete
ar  apărea  stagnarea.  In  viaţa  duhov-

158 159LUNA APRILIE

1 Thordvalsen Bertel (1770-1844),



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

nicească foamea şi setea, nemulţumirea de
sine  arată  năzuinţa  către  idealul  cel  mai
înalt. Fericiţi cei ce flămânzesc şi însetează
de dreptate — fericiţi cei nemulţumiţi de ei
înşişi,  fericiţi  cei  nesătui,  cei  ce  doresc
mereu  tot  mai  multă  dragoste.  Această
puternică  sete  duhovnicească,  această
dorinţă nestăvilită, înflăcărată, către o tot
mai strânsă, mai deplină şi mai desăvârşită
părtăşie  cu  Dumnezeu  este  semnul  unei
vieţi duhovniceşti sănătoase, o manifestare
a  unui  suflet  deşteptat,  renăscut.  In
această năzuinţă neobosită spre mai bine,
în acest dor de patria cerească, de o viaţă
nouă, de desăvârşire în toate privinţele, se
ascunde idealul duhului creştinesc.

Izvorul  dumnezeiesc  este  plin  de  atâta
îmbelşugare,  încât  sufletul  omenesc  nu-1
poate încăpea deodată, ci tinde către el iar
şi iar, cu o sete neostoită. Acest izvor adapă
sufletul  şi—1  desfată,  iar  prin  aceasta  îi
sporeşte tot mai mult dorinţa de a fi umplut
de el.

Lărgindu-ne  sufletul,  el  ni-1  umple  cu
asupra  de  măsură,  aşa  încât  harul  dă  pe
dinafară şi se întinde şi asupra altora.

19 mai
Folosul şi paguba cuvântului
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Limba  mic  mădular  este,  dar  cu  mari
lucruri se făleşte.

(Iacov 3, 5)

într-adevăr,  cât  bine  poate  face
câteodată un singur cuvânt spus la vreme,
bine  gândit,  pornit  din  inimă,  rodul  unui
simţământ bun,  al  unui  gând înalt!  Pe de
altă parte, cât rău de neînchipuit poate face
un cuvânt spus cu răutate, usturător, care
lucrează ca  o  otravă  îndreptată  împotriva
aproapelui!  Cu  câtă  asprime  trebuie  să
ţinem din scurt acest „mic mădular", care e
chemat  doar  să  binecuvânteze,  să  răs-
pândească  binele  şi  să  se  împotrivească
răului oriunde îi stă în putinţă!

Majoritatea  oamenilor  privesc  cu  prea
mare  uşurătate  cuvântul  care  le  iese  din
gură. De foarte multe ori, din dorinţa de a
sclipi  prin  inteligenţă,  ei  sunt  gata  să
denatureze  adevărul  şi  să  spună  lucruri
care pot face un mare rău — şi întrucât nu
mai  putem  opri  lucrarea  cuvântului  deja
rostit,  care este mult mai puternică decât
credem,  acesta  se  răspândeşte  tot  mai
departe, ideea de la început fiind exagerată
pe parcurs, şi până când ne dăm noi seama
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ce  se  întâmplă  stigmatizează  deja  pe
cineva, poate pe nedrept.

Să ne străduim, aşadar, să ţinem minte
asta întotdeauna şi să repetăm cât mai des
în inima noastră: Pune, Doamne, pază gurii
mele! Totodată, nu ne lăsa, Doamne, să ne
abţinem de la cuvântul ce trebuie rostit în
apărarea  adevărului  sau  pentru
îmbărbătarea  şi  mângâierea  aproapelui
care suferă şi  pe care adeseori  un singur
cuvânt îl  poate întări şi încălzi în clipa de
deznădejde! Să nu ne lipsim aproapele de
acest ajutor dintr-o falsă ruşine ori dintr-o
sfială nelalocul ei, şi cuvântul nostru să fie
întotdeauna cu har, să ştim cum trebuie să
răspundem fiecăruia (Coloseni 4, 6).

20 mai
Binecuvântarea

în  sfârşit,  fiţi  toţi  într-un  gând,
împreună-pătimitori,  iubitori  de  fraţi,
milostivi, smeriţi...

(I Petru 3, 8)

Toate  îndemnurile  acestea  pot  fi
cuprinse într-unui singur, pe care îl aflăm în
următorul verset: Binecuvântaţi, cunoscând
că  la  aceasta  aţi  fost  chemaţi,  ca  să
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moşteniţi  binecuvântarea.  Din  ceea  ce
primim  de  la  Dumnezeu  trebuie  să  vină
ceea  le  dăm  oamenilor.  însuşindu-ne  cele
ale lui Dumnezeu, vom putea să ne ajutăm
semenii.  Ştiind  că  suntem  chemaţi  la
binecuvântare nu pentru că am fi meritat-o,
ci doar în Iisus Hristos, cum să nu dăm şi
altora din ceea ce am primit şi cum să nu
răspundem la feluritele nevoi ale oamenilor
prin  cuvinte  şi  fapte  în  care  se  arată
binecuvântarea aceasta?

Compasiunea,  dragostea  frăţească,
smerenia  —  toate  acestea  se  regăsesc  în
marea binecuvântare cu care Domnul vrea
să îmbogăţească sufletul nostru şi de toate
acestea fraţii noştri duc lipsă. însuşirea de
căpetenie  a  tuturor  darurilor  Sale  e
dărnicia:  ele  nu  pot  rămâne  doar  la  un
singur  om,  ci  trebuie  să  meargă  mai
departe  şi  să  se  reverse  prin  dragostea
frăţească,  prin  milostivire  şi  prin  toate
manifestările dragostei.

Să  iubim,  aşadar,  fiindcă  suntem iubiţi
de Dumnezeu; să dăm, fiindcă ni se dă; să
binecuvântăm, fiindcă El binecuvântează.

21 mai
In lumina lui Hristos
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El  descoperă  adâncul  din  întuneric  şi
scoate la lumină umbra morţii.

(Iov 12,22)

In  cele  mai  întunecate  laturi  ale  vieţii
noastre  se  descoperă  cel  mai  limpede
lumina  cerească:  aceasta  este  experienţa
omului  care  a  străbătut  calea  cea  mai
înnegurată. Lucrul pe

care  1-a  dobândit  Iov  în  urma
încercărilor sale îl învăţăm si

>     ,
noi  zi  de zi:  crucea este cununa slavei

noastre;  piatra  pe  care  n-au  băgat-o  în
seamă ziditorii, aceea a ajuns să fie pusă în
capul unghiului.

Căutaţi  acea  lumină  care  să  împrăştie
bezna mormântului şi să vă lumineze viaţa
de după moarte, dar nu înţelegeţi că însăşi
umbra morţii se va preface în lumină şi că
El  scoate  la  lumină  umbra  morţii,  cum
spune  Iov.  Cuvintele  acestea  dovedesc  că
lumina apare tocmai atunci când credem că
ea a pierit pentru totdeauna. Noi, creştinii,
tocmai  în  chipul  morţii  vedem  cel  mai
limpede chipul vieţii veşnice. Oare nu ne-a
uimit  niciodată lumina de amurg pe cerul
întunecat?  Oare  nu  am  fost  niciodată
martori ai faptului că  locuinţa nefacută de
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mână, veşnică, din ceruri  este tot mai vie
tocmai  atunci  când  locuinţa  noastră
pământească se  strică  (II  Corinteni  5,  1)?
Oare nu am simţit niciodată în noi o putere
neobişnuită,  inexplicabilă,  o  sporire  a
credinţei tocmai în clipele cele grele când ni
se  părea  că  toată  lumea  ne-a  părăsit?  în
lupte şi osteneli peste puterile noastre, în
întunericul  amărăciunilor  şi  necazurilor,
doar cu ochii credinţei am fost în stare să
vedem  o  rază  de  lumină;  credinţa  ne-a
sprijinit,  nădejdea  ne-a  licărit  între  norii
negri şi moartea însăşi a devenit pentru noi
descoperire a unei alte vieţi — a celei mai
înalte, adevărate!

Să  nu  cârtiţi  împotriva  întunericului  ce
vă înconjoară!  El  vă  va  face  să  înţelegeţi
ceea ce n-aţi ştiut până acum: că există o
lume  nevăzută,  o  putere  mai  presus  de
puterea  noastră  omenească,  şi  că  din
întunericul  acesta  veţi  auzi  glasul
Domnului: Să fie lumină! (Facerea 1, 3).

22 mai
Stie Domnul

Căci  Domnul  Dumnezeul  tău  te-a
binecuvântat  în  tot  lucrul  mâinilor  tale  şi
te-a  ocrotit  în  timpul  călătoriei  tale  prin
pustiul acesta mare şi înfricoşător.
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(Deuteronom 2, 7)

Este, oare, adevărat că Purtarea de grijă
dumnezeiască veghează asupra fiecărui om
în  parte,  că  Domnul  ştie  cumplita  mea
mâhnire, calea mea singuratică prin pustia
lipsită de mângâiere? Mi se părea că toţi m-
au părăsit, că L-am pierdut pe Dumnezeul
meu. Ziua şi  noaptea L-am chemat, şi  am
crezut că nu mă aude. Totuşi, nimic nu I-a
scăpat  din  vedere  în  tot  răstimpul  acela:
nici  singurătatea  mea,  nici  uriaşa  pustie
neroditoare prin care am trecut.

Si atunci, de ce m-am îndoit? Domnul mi-
a  fost  tot  tim-pul  aproape.  Pe  pământul
care mi se părea neroditor El a sădit fără
ştirea mea, în tăcere, seminţele care ar fi
trebuit  să  încolţească  în  pământul
făgăduinţei. In timp ce străbăteam pustiul
El  era  cu  mine,  mă ducea  la  ape  line,  la
păşuni verzi. Domnul este în locul acesta, şi
eu n-am ştiut (Facerea 28, 16).

înţelegând această apropiere de mine a
Domnului,  îi  voi  mulţumi  în  primul  rând
pentru  acele  ceasuri  de  singurătate,  de
întristare  şi  de  luptă  lăuntrică,  când  El  a
fost,  în  chip  nevăzut,  cu  mine,  când,  în
sfârşit, L-am cunoscut pe Dumnezeu şi am
simţit iubirea Lui.
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Când vine această apropiere a Domnului,
pustia  încetează  a  mai  fi  pustie:  ea  se
preface  într-o  grădină  adăpată  şi  într-un
izvor care nu seacă niciodată (Isaia 58, 11),
şi  înaintea  ochilor  se  vede  o  cale  deja
bătătorită, sfântă şi luminoasă, pe care nu
se va rătăci nici cel fără experienţă, fiindcă
priveghea-ză asupra lui  Domnul însuşi,  Ce
ştie  socoteala  tuturor  peregrinărilor  prin
care trec copiii Săi pribegi pe acest pământ.

23 mai
Suntem copiii lui Dumnezeu

Tatăl nostru. Carele eşti în ceruri...
(Luca 11,2)

„Tatăl  nostru"!  Cât  de  puţin  ne  dăm
seama ce înseamnă asta! Hristos ni L-a dat
pe Tatăl; în timpul vieţii Sale pământeşti a
spus în dese rânduri: „Tatăl vostru Ceresc",
însă cu o putere deosebită a vestit această
înfiere înainte de moarte şi după moarte. I-
ai  iubit  pe  ei  precum M-ai  iubit  pe  Mine
(Ioan  17,  23),  îi  spune  El  Tatălui.  Când
auzim  cuvintele  acestea  ne  trec  fiorii:  e
oare cu putinţă ca dragostea care este dată
Fiului Unuia-Născut şi Iubit al lui Dumnezeu
să se pogoare în aceeaşi măsură şi asupra
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noastră? Hristos aşa a spus; El îl cunoaşte
pe Tatăl şi I-a cerut, drept răsplată pentru
pătimirea  Sa,  să  ne  înfieze.  Ridicându-se
din mormânt, a vestit: Mă sui U Tatăl Meu şi
Tatăl vostru (Ioan 20, 17).

înfierea  pe  care  El  a  fagăduit-o  s-a
împlinit.

Dându-şi seama de tot preţul,  de toată
bucuria  şi  de  toate  întâietăţile  înfierii
acesteia,  Apostolul  Ioan  strigă:  Vedeţi  ce
fel de iubire ne-a dăruit nouă Tatăl, ca să
ne numim fi ai focîDumnezeul'(I Ioan 3, 1).

Această  înfiere  îi  uneşte  pe  toţi
credincioşii.  Tatăl  este  al  nostru,  şi  în  El
suntem cu toţii rude. Această înrudire e mai
presus,  mai  strânsă,  mai  temeinică  decât
oricare  alta.  La  Acest  Tată  avem  intrare
necontenit; la El trebuie să ne vărsăm toate
necazurile şi toate grijile, la El este izvorul
cel  nesecat  al  bunătăţilor  pentru cei  care
nădăjduiesc  în  El,  şi  în  El  inimile  se
contopesc,  fiindcă  este  un  singur
Dumnezeu  şi  Tată  al  tuturor,  Care  este
peste  toţi,  şi  prin  toţi,  şi  întru  noi  toţi
(Efeseni 4, 6).

24 mai
Rugăciunea Domnească
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Sfinţească-se numele Tău. Vie împărăţia
Ta.

(Luca 11,2)

Numele Tău, numele Tatălui meu Ceresc
îl voi cinsti şi îl voi sfinţi mai presus decât
orice nume. Dacă am întinat numele meu,
dacă l-am pătat, mi-1 pot spăla în Numele
Tatălui  meu.  Bucuraţi-vă  nu  de  faptele
voastre,  nici  de  slujirea  voastră,  nici  de
puterea voastră asupra duhurilor rele, ci de
faptul  că  numele  voastre  sunt  scrise  în
ceruri (Luca 20, 10).

Doar Hristos ne putea învăţa cum să ne
rugăm; doar prin El am dobândit împăcare
cu  Dumnezeu,  am  avut  apropiere,  prin
credinţă, la harul acesta în care stăm şi ne
lăudăm întru nădejdea slavei lui Dumnezeu
(Romani 5,2).

Doamne!  Numele  Tău  este:  Adevărul,
Iubirea,  Dreptatea,  Curăţia,  înţelepciunea,
Milostivirea,  Pacea,  Sfinţenia,  Smerenia,
Blândeţea — tot ce-i măreţ, luminos şi bun.
Sfinţească-se  numele  Tău  în  suflet,  în
inimă, în minte, în viaţă, în gura mea, să-mi
fie  odorul  cel  mai  de  preţ,  care  să  mă
sfinţească şi căruia să închin viaţa mea! Să
nu fie hulit, să nu fie spurcat de nimic, să
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nu se depărteze niciodată de la mine acest
odor!

Vie împărăţia Tal
Pe acest pământ plin de stricăciune, pe

care ne luptăm cu păcatul, cu patimile, cu
noi înşine, cu lumea răului şi smintelii, unde
sunt  atâta  zarvă,  atâta  deşertăciune,
nedreptate  şi  suferinţă,  unde împărăteşte
răul, noi strigăm către Domnul însetaţi de
venirea împărăţiei Lui. Ne rugăm ca răul să
fie  supus,  să  împărătească  dreptatea  lui
Dumnezeu, să fie ştearsă orice lacrimă, să
nu mai  fie  moarte,  să  venim şi  noi  la  pi-
cioarele  Lui  asemenea tâlharului  pocăit  şi
să  ne unim cu toţii  în  dragoste  frăţească
înaintea Tronului slavei Lui, întru împărăţia
Lui. Doamne, auzi rugăciunea noastră şi să
vină  împărăţia  Ta  în  sufletul  nostru,
preschimbându-1, spălân-du-1 şi înnoindu-1
în întregime!

25 mai
Voia lui Dumnezeu

Facă-se voia Ta precum în cer, aşa şi pe
pământ.

(Luca 11,2)
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Cea mai bună soartă pentru om pe acest
pământ este să facă voia lui Dumnezeu: nu
numai uneori, nu superficial, nu în silă, cum
se  întâmplă  adeseori,  ci  aşa  cum  este
făcută ea în ceruri.

Primele  trei  cereri  ale  Rugăciunii
Domneşti  sunt  legate  nemijlocit  de  Tatăl:
„numele  Tău",  „împărăţia  Ta",  „voia  Ta".
Hristos  îl  învaţă  pe  om  să-L  pună  pe
Dumnezeu  pe  locul  de  frunte,  ce  I  se  şi
cuvine. Mai întâi cele cereşti,  şi abia apoi
cele  pământeşti;  mai  întâi  cele
duhovniceşti, şi abia apoi cele trupeşti; mai
întâi  dumnezeiescul,  şi  abia  apoi
omenescul. Hristos rupe privirile oamenilor
de la cele din jurul lor, în-dreptându-le spre
Tatăl şi spre toate cele ce ţin de El.

Cu noi lucrurile stau altfel: pe primul loc
punem  ale  noastre.  Grijile,  nevoile,
treburile înghit totul,  şi  alergăm cu ele la
Dumnezeu ca la singura ieşire din greutăţi,
însă El însuşi poate că n-are nici un loc în
viaţa  noastră.  De  aici  vin  strâmbătatea,
păcătoşenia,  lipsa  de  rost  a  existenţei
noastre.  Hristos  recunoaşte  o  singură
ordine  a  lucrurilor,  pe  care  o  vesteşte  în
această  minunată  rugăciune:  Dumnezeu
trebuie să fie pe primul loc.
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Numai când omul va accepta cu sufletul
său  acest  adevăr  va  începe  pentru  el
adevărata viaţă creştină. Căutând mai întâi
voia lui Dumnezeu şi împlinind-o pe măsura
luminii  care i  s-a dat,  el  intră pe tărâmul
împărăţiei  lui  Dumnezeu  şi  începe  să
cunoască şi  Numele Celui  de la  Care vine
tot  harul  şi  acoperirea orişicărei  nevoi.  în
sufletul  lui  apare atunci  echilibrul,  şi  voia
lui  Dumnezeu nu mai este doar acceptată
cu  tristă  supunere,  ci  împlinită  cu  toată
energia şi cu încrederea iubirii devotate.

într-o  şcoală  li  s-a  pus  copiilor
întrebarea: „Cum se face voia lui Dumnezeu
în  ceruri?"  Mulţi  s-au  grăbit  să  răspundă:
„Cu  tragere  de  inimă!",  „Cu  bucurie!",
„îndată!"... în cele din urmă s-a făcut auzit
şi glăsciorul unei fetiţe foarte mici, care a
răspuns  cu  evlavie:  „Fără  a  fi  pusă
întrebarea:  de  ce?"  Da,  în  ceruri  voia  lui
Dumnezeu se face cu acea încredere care
nu pune întrebări, ci  îndeplineşte; aşa fac
voia Domnului cei ce rostesc cea de-a treia
cerere înţelegând ceea ce spun şi care îşi
trăiesc viaţa potrivit ei.

26 mai
Cere de la Cel ce dă
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Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-
o nouă astăzi.

(Luca 11,3)

Mai departe, în  Rugăciunea Domnească
urmează  trei  cereri  privitoare  la  om şi  la
nevoile lui. Cum Se îngrijeşte Tatăl de hrana
fiilor  Săi!  El  a  dat  să  mănânce  poporului
Său „pâinea îngerilor", trimiţând drept din
cer, zilnic, această pâine. A scos pentru el
apă în pustie din stâncă. Hristos i-a hrănit
pe cei flămânzi, i-a vindecat pe cei bolnavi,
S-a arătat milostiv nu numai faţă de nevoile
sufleteşti, ci şi faţă de cele trupeşti — şi în
această  cerere  ne  învaţă  de  la  Cine  să
cerem mai întâi ajutor.

Oamenii cer ajutor de la alţi oameni şi se
întristează  atunci  când  sunt  trataţi  cu
refuz, însă ar trebui să-I ceară ajutor, direct
şi  simplu,  de  la  Dătătorul  tuturor
bunătăţilor.

întrebată  de  unde  cere  ea  ajutor,  o
femeie  foarte  săracă  a  răspuns:  „De  la
Dumnezeu, iar de la oameni numai prin El.
Inimile sunt în stăpânirea Lui, şi El le înclină
spre milă atunci când vrea."

Cu  cât  înaintăm  mai  mult  în  viaţa
noastră duhovnicească, cu atât ne învăţăm
mai  mult  această  dependenţă  deplină  de
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voia lui Dumnezeu-Tatăl, bizuindu-ne pe ea
întru totul, în fiecare clipă a vieţii noastre,
până  când  vom înţelege  adevărul  acestor
spuse: Fără Mine nimic nu puteţi face (Ioan
15,  5).  Trupul  este  pentru  Domnul,  şi
Domnul este pentru trup (I Corinteni 6, 13).
Iar  când  Domnul  ne  refuză  ceva,  El  com-
pensează însutit totul. Copiii Săi nu depind
în nici o privin-^ţă-de condiţiile exterioare,
ci numai de tot cuvântul care iese din gura
lui Dumnezeu (Deuteronom 8, 3).

Chiar  dacă  uneori  pâinea  pământească
este puţină, Domnul poate să adauge la ea
o  asemenea  binecuvântare,  să  pună  o
asemenea bucurie, răbdare şi recunoştinţă
în inima omului, încât acea pâine puţină se
preface în mâinile Lui într-o bogată hrană
duhovnicească, ce întăreşte sufletul atunci
când trupul suferă lipsuri.

27 mai
Impacă-te!

Şi  ne  iartă  nouă  păcatele  noastre,
fiindcă  şi  noi  iertăm  tuturor  celor  ce  ne
greşesc nouă.

(Luca 11,4)
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Deseori,  chiar iertăm supărările care ni
se  fac,  în  adâncul  sufletului  nutrim  o
oarecare  înstrăinare  faţă  de  cel  ce  ne-a
supărat.  într-un  asemenea  caz  însă  ar
trebui să aşteptăm acelaşi tratament de la
Domnul:  Cu  măsura  cu  care  măsuraţi,  cu
aceea vi se va măsura  (Matei 7, 2), spune
El. Dacă spunem: „Aş vrea să iert, dar nu
pot", nu suntem vrednici să ne apropiem de
Dumnezeu rugându-ne să ne ierte. Mai bine
lasă  totul,  lasă  rugăciunea,  lasă  lucrul,  şi
mai  întâi  îrn-pacă-te  pe  deplin  cu  toţi,  şi
abia atunci roagă-te iarăşi lui Dumnezeu. Ai
grijă, ca să nu-ţi spună Domnul şi ţie la fel
ca  slugii  viclene:  Slugă  vicleană,  toată
datoria aceea ţi-am iertat-o, pentru că m-ai
rugat. Nu se cădea, oare, ca şi tu să ai milă
de cel împreună slugă cu tine, precum şi eu
am avut milă de tine? (Matei 18, 32-33). Ni
se va ierta în măsura în care iertăm. Numai
puterea Crucii Domnului ne poate izbăvi de
ranchiună,  dându-ne putinţa  de a  ierta  la
fel cum ne iartă pe noi Domnul.

în  Hristos,  Dumnezeu a  împăcat  lumea
cu Sine însuşi, ne-socotindu-le lor greşalele
şi  punând  în  noi  cuvântul  împăcării  (II
Corinteni 5, 19).  Dacă mărturisim păcatele
noastre, credincios este El şi drept ca să ne
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ierte păcatele şi să ne curăţească pe noi de
toată nedreptatea (I Ioan 1,9).

în primele timpuri ale creştinătăţii trăiau
în Antiohia doi prieteni: preotul Saprichie şi
mireanul Nichifor. Dintr-o oarecare pricină,
s-au  certat  şi  au  încetat  să  se  mai  vadă.
Intre  timp  s-a  iscat  o  prigoană  împotriva
creştinilor. Saprichie a fost prins şi pus să
aleagă între a jertfi zeilor sau a suferi pe-
deapsa  cu  moartea.  Saprichie  a  ales
moartea  şi  a  fost  dus  la  caznă.  Nichifor,
care şi înainte încercase să se împace cu el,
s-a  grăbit  să  meargă  să  se  ierte  cu
mucenicul, şi întâlnindu-1 pe drum i-a căzut
la  picioare cu  rugămintea:  „Mucenicule  al
lui  Hristos,  iartă-mă!"  Saprichie  nu  i-a
răspuns,  ci  i-a  întors  spatele.  Asta  s-a
repetat de câteva ori. Nichifor s-a ţinut pe
urmele  osânditului  până  la  locul  caznei,
continuând să-şi ceară iertare cu stăruinţă,
dar Saprichie a rămas neclintit în vrajbă. Ce
credeţi că s-a întâmplat?

în  ultima  clipă,  înspăimântându-se,
Saprichie s-a lepădat de Hristos şi s-a învoit
să aducă jertfa idolilor. Astfel, s-au împlinit
asupra lui cuvintele Apostolului Ioan: Cel ce
urăşte pe fratele său este în întuneric,  şi
umblă  în  întuneric,  şi  nu  ştie  încotro  se
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duce, pentru că întunericul a orbit ochii lui
(I Ioan 2, 11).

Iar  Nichifor  a  mărturisit  fără  teamă
credinţa  creştinească  şi  a  primit  cununa
muceniciei.

28 mai
Punerea la încercare a sufletului
Şi nu ne duce pe noi în ispită.
(Luca 11, 4)
Cuvântul „ispită" are două înţelesuri. în

Deuteronom  8,  2  se  spune:  ca  să  te
ispitească  în  sensul  în care Dumnezeu  l-a
ispitit pe Avraam (Facerea 22, 1). încă de la
începutul omenirii Dumnezeu îi ispiteşte în
acest înţeles pe oameni.  Prima ispitire de
acest fel a avut loc chiar în Rai, cu protopă-
rinţii  noştri,  prin  opreliştea  gustării  din
pomul cunoaşterii binelui şi răului.

Acest  cuvânt  capătă  altă  noimă  atunci
când  diavolul  îl  ispiteşte  pe  om spre  a-1
atrage  în  păcat.  O  asemenea  ispită  nu
poate  veni  nicicând  de  la  Dumnezeu,  şi
înţelegem limpede acest lucru când citim în
Scriptură:  Nimeni  să  nu  zică  atunci  când
este  ispitit:  nde  Dumnezeu  sunt  ispitit",
pentru că Dumnezeu nu-i ispitit de rele şi El
însuşi nu ispiteşte pe nimeni  (Iacov 1, 13).
Iar când omul e ispitit fiind tras şi momit de
însăşi  pofta  sa  (Iacov  1,  14),  aceasta

158 159LUNA APRILIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

dovedeşte că el nu mai rămâne în duhul lui
Hristos, fiindcă cei cexsunt ai lui Hristos şi-
au răstignit trupul împreună cu patimileyi
cu poftele (Galateni 5, 24).

Dar de îndată ce copilul lui Dumnezeu s-
a mutat de la picioarele Crucii, el poate fi
atras cu uşurinţă de patimile şi de poftele
sale.  Poftele  noastre  lăuntrice  trebuie  să
piară.  Atâta  timp  cât  ele  sunt  în  viaţă
supunerea  noastră  faţă  de  Duhul  lui
Dumnezeu nu poate fi deplină. Pe de altă
parte, citim în aceeaşi Epistolă: Fericit este
bărbatul  care  rabdă  ispita,  căci  lămurit
facându-se va primi cununa vieţii, pe care a
făgăduit-o  Dumnezeu  celor  ce  II  iubesc
(Iacov 1, 12).

în  marea  Sa  iubire,  Domnul  trimite
această  încercare  pentru  ca  lucrarea
răbdării  noastre  să  ajungă  în  pârgă  şi  să
atingă  desăvârşirea.  De  aceea,  mare
bucurie să socotiţi,  fraţii  mei, când cădeţi
în felurite ispite  (Iacov 1,2),  căci prin ceea
ce a pătimit, fiind El însuşi ispitit, poate şi
celor  ce  sunt  ispitiţi  să  le  ajute  (Evrei  2,
18).

în  toate împrejurările,  în  toate relaţiile
noastre  cu  cei  din  jur,  chiar  şi  în  toate
amănuntele vieţii de zi cu zi, trebuie să ne
rugăm ca Domnul să ne îndrume şi  să ne
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ţină  cu  mâna  Sa,  păzindu-ne  de  tot  răul.
Vom  fi  în  afara  oricărei  primejdii  doar
atunci când ne vom recunoaşte necontenita
noastră dependenţă de Dumnezeu. Vom fi
puternici în neputinţa noastră atunci când
vom  căuta  reazim  şi  putere  în  atotpu-
ternicia Lui. Chiar dacă ispitele ne năpădesc
din  toate  părţile,  să  repetăm  mereu
cuvintele:  şi  nu ne duce pe noi  în  ispită,
ştiind că Domnul ţine în mâinile Sale tot ce
are legătură cu noi şi că El nu va îngădui să
fim  ispitiţi  peste  puterile  noastre  dacă
rugăciunea şi cererea de ajutor înălţate Lui
vor sta la temelia oricărui pas al nostru.

29 mai
Stăpânirea atotputernică

Ci ne izbăveşte de cel rău.
(Luca 11, 14)

Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi
l-aţi biruit pe cel viclean  (I Ioan 2, 14). De
ce l-aţi biruit?  Fiindcă Cel ce este în voi e
mai mare decât cel ce este în lume (I Ioan
4,  4).  Nu  prin  putere  omenească  se
dobândeşte biruinţa aceasta - ea este mai
presus  de  puterile  lui.  Există  însă  o
stăpânire atotputernică, ce nu îngăduie ca

158 159LUNA APRILIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

vrăjmaşul  să  doboare  sufletul  credincios.
Vrăjmaşul  poate  trimite  asupra  acestuia
„săgeţile sale arzătoare", dar sufletului i s-
a  dat  să le  stingă cu pavăza credinţei  şi,
toate  biruindu-le,  să  rămână  în  picioare
(Efeseni 6, 16, 13).

Vrăjmaşul  momeşte  sufletele  în  fel  şi
chip;  cursele  lui  sunt  nenumărate,  însă
Domnul, Care sălăşluieşte în copiii Săi, este
mai  mare decât  ispititorul  şi  poate  să  ne
apere  de  tot  lucrul  rău,  păstrându-ne
pentru cereasca Sa împărăţie. Ru găciunea
ci  ne  izbăveşte  de  Cel  rău,  spusă  cu
sinceritate,  nu  va  rămâne  niciodată  fară
răspuns, fiindcă Hristos, prin moartea Sa, a
călcat  puterile  iadului  şi  1-a  înfrânt  pe
diavol,  i-a  luat  toate  armele  pe  care  se
bizuia, iar prăzile de la el le-a împărţit (v.
Luca 11,  22).  Stă scris:  Potrivnicul  nostru
diavolul umblă ca un leu răcnind, căutând
pe  cine  să  înghită  (I  Petru  5,  8):  caută
suflete  lipsite  de  apărare,  încrezătoare  în
sine, rătăcitoare pe căile voii lor, lipsit de
ocrotirea  Iui  Hristos.  Aceste  suflete  sunt
cele pe care poate el să Ie înghită.

Cele  ascunse  sub  acoperământul  Celui
Preaînalt,  chiar  şi  cele  mai  neputincioase
dintre cele care se ţin de Hristos, sunt în
afara stăpânirii lui şi pot spune cu hotărâre,
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oricât  de  cumplite  li  s-ar  părea  răcnetele
vrăjmaşului:  Credincios este Domnul, Care
va  întări  şi  vă  va  păzi  de  Cel  viclean  (II
Tesaloniceni 3, 3).

30 mai
împărăţia lui Dumnezeu

Că  a  Ta  este  împărăţia,  şi  puterea,  şi
slava, în veci. Amin.

(Matei 6, 13)

Deşi  împărăţia  lui  Dumnezeu  nu  s-a
arătat încă, nu încape îndoială că ea există.
Să  ne  îndreptăm  privirile  către  împăratul
Ceresc,  aşteptând  cu  răbdare  deplina
biruinţă  asupra  tuturor  vrăjmaşilor  Lui.
Satana  va  fi  înfrânt  de  către  Hristos,  şi
Dumnezeul  păcii  îl  va  zdrobi  curând  sub
picioarele  voastre  pe  satana  (Romani  16,
20).

Hristos, Capul Bisericii, a învins, dându-
le stăpânire şi biruinţă mădularelor Trupului
Său. Chiar dacă trece multă vreme fară ca
puterea  şi  slava  Lui  se  se  arate  în
mădularele  Trupului  Său,  adică în  noi,  cei
răscumpăraţi  cu  Sângele  Său,  tot  nu
trebuie  să  ne  pierdem  nădejdea,  ci  să
repetăm zilnic: Că a Ta este împărăţia...
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Cu fiecare nouă manifestare a împărăţiei
Sale conştiinţa deplinătăţii vieţii veşnice ne
pătrunde tot  mai  adânc  în  suflet;  suntem
născuţi  pentru  veşnicie,  şi  timpul  nu  se
poate  prelungi  pentru  noi  prea  mult.  în
năzuinţa lor către veşnicie, sufletele înnoite
pătrund în noi şi noi taine descoperite lor
de  la  Dumnezeu.  Ei  nu  se  tem  de
ameninţarea satanei nici măcar atunci când
simt că le fuge pământul de sub picioare,
îndreptându-şi  privirile  către  cer,  ei  nu
încetează  a  striga  fară  teamă:  A Ta este
împărăţia!

Oricât de mari ar fi pierderile lor, oricât
istovitoare le-ar fi oboseala, chiar şi atunci
când  s-ar  părea  că  nu  au  cum  să  se
mântuiască, ei trec din biruinţă în biruinţă,
strigând:  Că  a Ta este  împărăţia...  Atunci
când le este cel mai greu, când vrăjmaşul îi
împresoară din toate părţile cu puteri noi,
ei pătrund şi mai adânc în viaţă (v. Coloseni
3, 3), biruind toate prin Cel care ne-a iubit
(Romani 8, 37).

Să luăm aminte la rânduiala cererilor din
Rugăciunea  Domnească  şi  să  le  aplicăm
fiecare la sine însuşi, la inima sa şi la viaţa
sa. Voi putea, oare, să-I spun lui Dumnezeu
în inima mea răzvrătită şi samavolnică: a Ta
este împărăţia?..
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Oare I s-a supus ea Domnului pe deplin?
Oare  El  este  acolo  Stăpân  şi  îndrumător
peste  toate?  Dacă  aşa  stau  lucrurile,  în
această inimă se va arăta şi puterea Lui. El
lucrează cu putere acolo unde împărăteşte,
iar  unde  este  puterea  Lui,  acolo  este  şi
slava Lui. Omul nu poate să se laude cu si-
ne  însuşi,  deoarece  ştie  că  doar  puterea
dumnezeiască săvârşeşte în el cele plăcute
lui  Dumnezeu,  drept  care  toată  slava  şi
toată lauda I se cuvin doar Celui vrednic de
toată  închinarea:  Atotputernicului  şi
Atotiubitorului nostru Domn.

Fie ca inima noastră să devină locaş al
împărăţiei şi puterii Lui şi să-I aducă slavă,
cinste şi închinăciune!

31 mai
Viaţa înnoită

Aşadar, ne-am îngropat cu El, prin botez,
în  moarte,  pentru  ca  precum  Hristos  a
înviat din morţi prin slava Tatălui, aşa şi noi
întru înnoirea vieţii să umblăm.

(Romani 6, 4)

Să  umblăm întru  înnoirea  vieţii!  Să  ne
pătrundem de aceste spuse şi să încercăm
să înţelegem ce anume trebuie să moară în
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noi pentru ca viaţa noastră să se înnoiască
aşa  cum  se  înnoieşte  natura  la  venirea
primăverii.  Trebuie  să  moară omul  nostru
cel  vechi  (Romani  6,  6),  adică  omul
păcatului  -al  acelui  păcat  cu  care  ne-am
născut şi care s-a răspândit pe pământ de
la prima cădere a omului.

în fiecare om există sămânţa păcatului,
dar  există  şi  scânteia  de  viaţă,  sămânţa
binelui, ce trebuie să crească şi să învingă
sămânţa  păcatului.  Toţi  cei  ce  credem  în
Fiul  lui  Dumnezeu, care ne-am încredinţat
Lui,  ne  înnoim  prin  însuşi  acest  fapt  cu
puterea  Duhului  Celui  Sfânt.  Tot  ceea  ce
este vechi, tot ceea ce este putred, trebuie
să  se  desprindă  de  noi  aşa  cum  cad
frunzele moarte în aşteptarea tinerelor mlă-
diţe. Aşadar, să ne rugăm Domnului să ne
cureţe în aşa măsură, încât toate faptele şi
gândurile  noastre  păcătoase,  care  ne
împresoară  atât  de  des,  să  cadă  singure,
negăsindu-şi  loc  în  sufletul  nostru,  care
este  îndreptat  spre  lumină  şi  se  so-coate
mort păcatului, dar viu pentru Dumnezeu,
în Hristos Iisus (Romani 6, 11).

Mare  întâietate  este  să  umbli  întru
înnoirea vieţii! Să ne folosim, aşadar, de ea
cu  bucurie  şi  să  ţinem  minte  că  nu  mai
putem  avea  nici  o  părtăşie  cu  viaţa
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păcătoasă  căreia  obişnuiam  să  ne  dedăm
mai  înainte.  Luminaţi  de  strălucirea
adevărului, să nu mai lăsăm întunericul să
ne pătrundă în suflet, ci să năzuim spre şi
mai  mare  lumină,  pe  care  întunericul  nu
poate să o cuprindă — şi atunci încă de aici,
de  pe  pământ,  vom  umbla  întru  înnoirea
vieţii (Romani 6, 4).
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1 iunie
Toamna şi primăvara

învăţaţi  de  la  smochin  pilda:  când
mlădiţa  lui  se  face  fragedă  şi  odrăsleşte
frunze, cunoaşteţi că vara e aproape.

(Matei 24, 32)
Când vedeţi un nor ridicându-se dinspre

apus, îndată ziceţi că vine ploaie mare, şi
aşa este; iar când suflă vântul de la miazăzi
ziceţi că va fi arşiţă, şi aşa este.

(Luca 12, 54-55)
Natura  ne  învaţă  multe.  Ea  este  ca  o

carte întotdeauna deschisă în faţa noastră,
la îndemâna oricui vrea să tragă învăţătură
din  ea.  Primăvara,  toate  se  deşteaptă,
toate par să respire şi să trăiască; fară să
vrem,  suntem  cuprinşi  de  bucuria  vieţii:
ochii  ni  se odihnesc asupra unei  privelişti
minunate, şi sub razele dătătoare de viaţă
ale soarelui totul pare să se îmblânzească.
N-ar  trebui,  oare,  ca  şi  în  noi  înşine,  în
inimile noastre, în simţămintele noastre, să
se deştepte cu puteri noi tot ce este frumos
şi  bun?  Văzând  frumuseţile  minunate  ale
naturii, risipite cu dărnicie în faţa noastră,
n-ar trebui să ni se încălzească inima şi mai
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tare faţă de orice nevoie a semenilor, n-ar
trebui ca iubirea noastră să se reverse în
juVca  un  şuvoi  mai  viu,  mai  anevoie  de
stăvilit?

Ni  se  îndreaptă,  oare,  gândurile  spre
Făcătorul nostru,\ simţim, oare, un nou fior
de recunoştinţă pentru tot ce ne-a dăruit şi
o nevoie aparte de a ne deschide sufletul
înaintea Lui rugându-ne cu căldură?

Toamna şi  iarna sunt mereu comparate
cu bătrâneţea, si în faţa sumbrului tablou al
naturii  muribunde  te  cuprind  fară  să  vrei
gânduri  triste  -  dar,  deşi  priveliştea
arborilor  despuiaţi  de  frunzişul  lor  e
întunecată, printre crengile uscate se vede
albastrul cerului. Cu anii, nu se desprind de
noi doar bucuriile - se desprinde totul. Nu
ne mai trebuie podoabele tinereţii, grijile şi
neplăcerile mărunte ale vieţii încetează să
ne  mai  tulbure,  deşertăciunile  lumeşti  nu
ne mai atrag, toate fleacurile care ne leagă
de pământ se desprind de noi singure, ca
nişte  frunze  moarte.  Ne  simţim  cumva
uşuraţi atunci când, eliberându-ne de tot ce
e  de  prisos,  ne  putem dărui  deplin  vieţii
duhovniceşti.

Călătorul  obosit  nu  se  întristează  când
se  apropie  de  multaşteptata  ţintă  -  şi
atunci, de ce să ne întristăm noi, de vreme
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ce ne apropiem de ţinta noastră, de vreme
ce suntem deja în pridvorul veşnicei fericiri,
de  vreme  ce  presim-ţim  uneori  veşnica
primăvară,  pentru  care  vom  învia  şi  noi
atunci când călătoria noastră pământească
va lua sfârşit?

2 iunie /
Trăieşte după Evanghelie

Mergi şi fă şi tu asemenea.
(Luca 10, 37)

Istorisind  parabola  despre  samarinean,
Mântuitorul  trage  o  concluzie  care-1
priveşte  în  primul  rând  pe  ascultător.  Cel
căruia îi vorbea probabil că nu se aştepta la
o  asemenea  concluzie  şi  nu  ar  fi  ajuns
singur la ea. El nu voia decât să-L pună în
încurcătură  pe  Mântuitorul  printr-una  din
acele  probleme  cu  dus  şi  întors,  pe  care
reprezentanţilor Legii iudaice le plăcea atât
de  mult  să  le  dezbată.  Răspunzân-du-i,
Mântuitorul Se adresează conştiinţei lui si—
i  pătrunde  în  adâncul  inimii.  El  vrea  ca
lumina să se răsfrângă asupra întregii vieţi
a acelui om îmboldindu-1 să acţioneze, să-i
dea puterea şi năzuinţa de a face o faptă
bună: Mergi şi fă şi tu asemenea.
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Aşadar,  să  nu  ne  mulţumim  doar  cu
citirea  cuvântului  lui  Dumnezeu,  cu
reflectarea  la  el.  Cunoaşterea  Evangheliei
impune să trăim după Evanghelie.  Fiecare
cuvânt  din  Sfânta  Scriptură,  fiecare
propovăduire cuprinde o învăţătură morală
pe care trebuie să o aplicăm la noi înşine şi
s-o  înfăptuim  în  viaţa  noastră.  Adevărul
este o sămânţă dată nouă de Dumnezeu ca
s-o  semănăm  în  calea  vieţii  noastre  prin
faptele  iubirii  şi  milosteniei.  Atunci,
sămânţa  dumnezeiască  va  odrăsli  pentru
noi în veşnicie, după ce va fi dat însutit în
viaţa noastră roade pe care adesea nici nu
le observăm. Mergi şi fa şi tu asemenea!

3 iunie
Cum să ajungem Ia unire

Să păziţi unirea duhului.
(Efeseni 4, 3)

Adresându-se efesenilor, Apostolul Pavel
îi  cheamă la  unirea duhului întru legătura
păcii.  Unirea creştinilor -este departe de a
fi obţinută, iar pricina e, fără doar şi poate,
lip-\  sa  smereniei  nu  numai  înaintea  lui
Dumnezeu,  ci  şi  înaintea  oamenilor.  Or,
Apostolul Pavel vede în smerenie o condiţie
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neapărată pentru atingerea unirii - în acea
smerenie a cărei pildă o vedem în Hristos.
încă nu am înţeles pe deplin că în acel trup
unic, care este Biserica lui Hristos, fiecare
om are rostul său, locul său, şi că, în mod
evident,  locurile  acestea  nu  pot  fi  egale
între ele. Există trepte mai înalte şi trepte
mai joase.

Unirea duhului stă, mai întâi de toate, în
pacea  duhovnicească,  în  înţelegere,  în
îngăduinţa  reciprocă,  în  concordia
sufletelor  care  tind  spre  acelaşi  scop
suprem.  Fiecare  să  se  mulţumească  cu
rostul său. Dacă nu ne vom îngâmfa, dacă
vom  invidia,  dacă  vom  fi  pătrunşi  de
smerenie  şi  dragoste  creştinească,  vom
găsi mijlocul cel mai bun de a contribui la
unirea duhovnicească dintre creştini  şi  ne
vom  apropia,  pe  cât  este  cu  putinţă,  de
starea despre care vorbeşte Sfântul Apostol
Pavel.

Fireşte că la întreaga deplinătate a unirii
acesteia  vom  ajunge  numai  atunci  când
suferinţa întregii  lumi va lua sfârşit,  când
tot ce este pământesc, păcătos, va dispărea
şi  când,  dincolo  de  mormânt,  vom atinge
deplina  înflorire  a  puterilor  noastre
duhovniceşti  -  însă  şi  aici,  pe  pământ,
putem să tindem spre acest lucru.
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4 iunie
Potrivit sfintei Sale voi

Fiindcă  a  Lui  făptură  suntem,  zidiţi  în
Hristos  Iisus  spre  fapte  bune,  pe  care
Dumnezeu  mai  înainte  le-a  gătit  ca  să
umblăm întru ele.

(Efeseni 2, 10)

Voi,  cei  ce credeţi  în Domnul,  Care v-a
zidit pentru fapte bune, nu ştiţi oare că El
v-a menit să îndepliniţi  aceste fapte bune
aici, faţă de tot ce vă înconjoară, cu deplină
hotărâre  şi  din  tot  sufletul?  Poate  că  vă
simţiţi strâmtoraţi de împrejurări; poate că
aceste împrejurări vi se par înjositoare şi vă
irită; poate că sfera voastră de activitate vi
se pare prea îngustă sau prea banală - însă
toate acestea îi  sunt cunoscute Domnului.
Până  şi  cea  mai  mică  suferinţă  află  la  El
răsunet şi compasiune.

Aşadar, să se întărească în voi conştiinţa
faptului  că  şi  pentru  voi  este  cu  putinţă
viaţa  cea  fericită,  care  este  ascunsă  cu
Hristos în Dumnezeu  (Coloseni 3, 3): viaţa
plină de pace şi bucurie, plină de iubire şi
libertate,  binecuvântată  chiar  şi  în  toate
aceste  împrejurări  împovărătoare.  într-o
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asemenea viaţă totul, de la primul până la
cel  de pe urmă ceas, toate grijile noastre
personale  şi  toate  necazurile  obşteşti,
crucea  noastră  relativ  uşoară  şi  cea  mai
grea  dintre  cruci:  toate  acestea  vă  vor
apărea în lumina voii sfinte şi fară greş a lui
Dumnezeu, şi ca atare va fi primită de noi
„din suflet", fără cârtire!  Făcând din suflet
voia lui Dumnezeu (Efeseni 6, 6), veti simţi
împărtăşire cu Duhul lui Dumnezeu, Care vă
umbreşte. Vă veţi înfăţişa lui Dumnezeu ca
vii,  sculaţi  din  morţi  (Romani  6,  13),  şi
atunci toate vor fi scăldate pentru voi de o
lumină nouă. Fără Mine nimic nu veţi putea
face  (Ioan 15,  5),  dar  Dumnezeu este Cel
lucrează  în  voi  şi  ca  să  voiţi,  şi  ca  să
săvârşiţi,  după a Sa bunăvoire  (Filipeni 2,
13) şi după voia Sa cea sfântă. Să nu uitaţi
adevărul acesta sfânt: el vă va da putere şi
bucurie,  va  transfigura  întreaga  voastră
viaţă. /

5 iunie I
Pastorul nostru \

Domnul mă paşte şi nimic nu-mi va lipsi.
(Psalmi 2, 21)

David descrie în acest psalm legătura sa
cu Dumnezeu. El depinde de Dumnezeul său
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ca oaia de păstor. El îsi dă seama că mâna
Domnului este asupra sa, că Domnul îl ţine,
şi  în  înţelegerea  acestui  fapt  stă  toată
puterea lui. Nu se abate din drum, ci merge
acolo  unde  îl  duce  Domnul;  nu  îşi  alege
singur hrana, ci primeşte totul din mâinile
Dărui-torului  -  şi  aşa,  merge  tot  mai
departe,  din  bine  în  mai  bine.  Păşunea
aceasta îl  apropie de locul  unde locuieşte
Păstorul însuşi. Harul se revarsă asupra lui
din belşug, şi e fericit.

Tu,  fratele  meu,  pe ce  cale  te  afli?  Nu
cumva te abaţi de la păşunea adevărată, nu
cumva guşti  din  rodul  oprit,  nu cumva îţi
potoleşti setea bând dintr-un izvor spurcat
de plăcerile păcătoase? Faci, oare, voia lui
Dumnezeu, îi dai locul de frunte în inima ta,
în năzuinţele tale?

Sau te abaţi de la cuvântul Lui? Dacă aşa
stau  lucrurile,  nu-ţi  vei  găsi  nici  liniştea,
nici fericirea adevărată, ci sufletul tău se va
trezi într-o pustie fară de apă.

Grăbeşte-te să te întorci la Păstorul cel
bun, şi toiagul Lui te va îndruma. El, Care
Şi-a  pus  sufletul  pentru  oile  Sale
cuvântătoare,  este  singurul  care  poate
umple viaţa noastră. Să ne încredem Lui şi
să-L urmăm fară a şovăi nici măcar o clipă,
ca să ne ducă la ape line şi  păşuni verzi.
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Sufletul  l-a  întors,  povăţuitu-m-a  pe  căile
dreptăţii, pentru numele Lui (Psalmi 22, 3).

6 iunie
Chemaţi la slujire

Fiecare  ajută  tovarăşului  său  şi  zice
fratelui său: „întăreşte-te!"

(Isaia4l,6)

Un  cunoscut  scriitor  duhovnicesc
spunea:  „Ne  asemănăm  lui  Dumnezeu
numai atunci când devenim folositori"

- şi, într-adevăr, slujirea aproapelui este
o lege dumnezeiască. Hristos a luat chipul
robului  -  a  venit  ca  să  slujească  şi  ne-a
învăţat  să  slujim:  Eu,  în  mijlocul  vostru,
sunt ca unul care slujeşte  (Luca 22, 27). A
slujit  neîncetat  cu  cuvântul,  cu  fapta,  cu
întreaga viaţă; a slujit trupului şi sufletului
oamenilor  din  jurul  Său,  cu  răbdare,
neobosit,  urmărind mereu doar  binele  lor.
El a umblat făcând bine (Faptele Apostolilor
10, 38). Dumnezeiasca Sa iubire s-a arătat
printr-o  slujire  însoţită  chiar  de  jertfa
propriei Sale vieţi.

în  ceruri  se  slujeşte  ziua  şi  noaptea,
după  cum  ne  spune  Scriptura.  îngerii,
numiţi  „duhuri  slujitoare",  se  pogoară  pe
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pământ  pentru  a  le  sluji  în  chip  deosebit
oamenilor.  Dumnezeu  însuşi  slujeşte
oamenilor  cu  o  grijă  nemărginită  pentru
binele  lor  cel  veşnic,  neîncetat  chemând,
atrăgând, des-pietrind, îndrumând sufletele
păcătoşilor.

Şi  noi  trebuie  să  slujim,  şi  pe  noi
Dumnezeu  ne-a  cinstit  chemându-ne  la  o
lucrare  asemănătoare  lucrării  Sale:  să-i
ajutăm  pe  oameni,  să-i  sprijinim,  să  fim
gata de orice slujire pentru a le aduce folos
cu adevărat.

Dumnezeu este iubire, şi cel ce rămâne
în  iubire  rămâne  în  Dumnezeu,  şi
Dumnezeu  rămâne  în  el{l  Ioan  4,  16).
Fiecare să-şi ajute aproapele: aceasta este
menirea  dată  de  Dumnezeu  tuturor
făpturilor  Sale:  nu  doar  unor  aleşi,  ci
fiecărrîia.  Să  nu  te  aştepţi  la  o  slujire
răsunătoare, de vază; mai/bine intră acum
în rândul tuturor celor ce întind aproapelui
o  mână  de  ajutor,  şi  îţi  vei  da  seama  că
încurajându-ţj,  încăl-zindu-ţi  sufleteşte,
sprijinindu-ţi  fratele,  tu  însuţi  vei\prinde
curaj, te vei încălzi şi întări în calea vieţii
tale creştine.

7 iunie
y-v w AA.
Dupa necaz vine mângâiere
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Cel ce ne mângâie pe noi în tot necazul
nostru, ca să putem să mângâiem pe cei ce
se află în tot necazul, prin mângâierea cu
care  noi  înşine  suntem  mângâiaţi  de
Dumnezeu.

(II Corinteni 1,4)

Felurite  sunt  chipurile  în  care
„Dumnezeul  a  toată  mângâierea"  ne
mângâie  -  ele  nici  nu  pot  fi  numărate.
Uneori,  El  ne  trimite  o  rază  de  lumină  în
calea  noastră  întunecată  sub  chipul  unui
verset din Sfânta Scriptură ce pare să ne
cadă  din  întâmplare  sub  ochi.  Alteori,  un
cuvânt mângâietor al lui Dumnezeu răsună
în noi  şi  îl  repetăm parcă fară  voie,  cu o
putere mereu crescândă. Uneori, când ni se
acordă  o  atenţie  la  care  nu  ne-am  fi
aşteptat,  când  ni  se  spune  o  vorbă  bună
sau când ne mângâie venirea neaşteptată a
unui  prieten  drag,  aşa  cum  au  fost
mângâiaţi corintenii prin venirea lui Tit (v.
II  Corinteni  7,  6),  ne  amintim  de  acea
Dragoste care se îngrijeşte neobosit de noi.

Nu există nici o zi neagră, nici o soartă
grea în care Domnul să nu fi pus măcar un
strop  din  mângâierea  Sa.  El  nu  înlătură
totdeauna durerea, de care avem nevoie ca
de o doctorie folositoare, însă ne dă putere
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întotdeauna  să  trecem  prin  cuptorul
suferinţei şi să ieşim din acesta biruitori.

Să căutăm şi să prindem aceste raze de
lumină  cerească  pe  care  Domnul  ni  le
trimite. Nu există necaz căruia mângâierea
să nu-i  urmeze.  Dacă n-o  simţim,  asta  se
întâmplă întotdeauna fiindcă ne lăsăm prea
mult copleşiţi de acel necaz, şi când vărsăm
lacrimi  deasupra  unui  mormânt  proaspăt
nu-1  băgăm  de  seamă  pe  îngerul
mângâietor  care  zboară  deasupra  lui.  Pe
deasupra, adesea necazul nostru ni se pare
cu neputinţă de îndurat, fiindcă ni se pare
fără rost, însă uităm că în fiecare încercare
pe care ne-o trimite Domnul există un scop,
chiar  dacă  noi  nu  suntem  în  stare  să  îl
vedem.

Aşadar, să ne aducem aminte că suntem
chemaţi sâ-i mângâiem pe cei ce se află în
tot necazul  şi  că pentru a putea face aşa
ceva  trebuie  să  trecem  noi  înşine  prin
necazuri.  Va  veni  vremea  când  toate
lucrurile prin care am trecut vor sluji drept
învăţătură şi mângâiere fraţilor noştri. Fără
îndoială că de experienţa noastră va avea
nevoie  altcineva,  şi  atunci  când  viaţa
zdrobită a aproapelui, inima lui chinuită, se
va  dezvălui  înaintea  noastră,  vom  găsi
cuvântul  de  mângâiere  care  să  poată  da
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mărturie despre nemărginita milă cu care şi
noi am fost scoşi din întuneric la lumină de
către Domnul.

Cuvântul  nostru,  puternic  în  virtutea
experienţei  noastre  de  viaţă,  îl  va  scoate
din deznădejde pe fratele suferind şi îi va fi
ancoră  de  salvare,  iar  nouă  ni  se  va
descoperi  în  această nevoinţă a dragostei
fericitul  scop pe care Domnul  1-a  urmărit
punându-ne  la  încercare  prin  necazuri  şi
pătimiri.

8 iunie
Păstorul ne călăuzeşte

Oile ascultă de glasul Lui, şi oile Sale le
cheamă pe nume şi le mână afară.

Ooan 10, 3)

In  lumea  de  dincolo  de  mormânt
Mielul  //'  va  paşte  pe  ei  şi-i  va  duce  la
izvoarele apelor vieţii  (Apocalipsa/7, 17) —
însă  şi  aici,  pe  pământ,  El  face  cu  noi
acelaşi  lucrul  ne  duce  pas  cu  pas,  fără
contenire, ne scoate din ceea ce este vechi
la  ceea  ce  este  nou,  din  ceea  ce  este
cunoscut la ceea ce este necunoscut, dintr-
un lucru încheiat la altul care trebuie săvâr-
şit,  de  la  cunoştinţele  pe  care  ni  le-am
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însuşit  la descoperirea unora noi,  pe care
nu le ştim încă.

El ne duce tot înainte pe felurite căi: prin
împrejurări,  prin  apropierea  de  anumiţi
oameni,  prin  lecturi,  prin  cunoaşterea
Sfintei Scripturi. Iar cei care cunosc glasul
Păstorului  II  urmează  pretutindeni  îndată
ce îl aud. Pentru a merge după El trebuie să
faci însă parte din turma Lui şi să iei aminte
la  glasul  Lui.  Atunci  se  va  îndeplini
minunata făgăduinţă a Domnului:  Şi Eu le
dau viaţă veşnică, şi nu vor pieri în veac, şi
din mâna Mea nu le va răpi nimeni (Ioan 10,
28).

9 iunie
Pe urmele Păstorului

El merge înaintea lor. (Ioan 10, 4)

Uitându-ne  la  Păstorul  cel  bun,  Care
merge înaintea noastră, să nu uităm că El
vede  şi  ştie  înaintea  noastră  tot  ce  ne
aşteaptă  în  viaţă.  Cu  ochii  credinţei  vom
vedea  mereu  sfântul  Său  Chip  înaintea
noastră, netezindu-ne calea, fe-rindu-ne de
primejdii, ocrotindu-ne prin prezenţa Sa.

Ce  mare  mângâiere  este  să  ştim că  El
însuşi a trecut prin tot ce ne aşteaptă şi pe
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noi, că a trăit toate suferinţele şi a purtat
toate durerile noastre, care nu ne mai pot
strivi sub greutatea lor! Este ca şi cum ne-
ar croi drum printr-o pădure de nepătruns
sau printre stânci şi prăpăstii de netrecut,
iar nouă nu ne rămâne decât să-L urmăm cu
supunere!

în  aceasta  stă  toată  fericirea  omului:
fără a privi înainte cu îngrijorare, fără a se
teme  de  pasul  care  urmează,  fără  să-şi
aleagă  singur  calea,  fără  să  ia  dinainte
asupra sa povara necazurilor  ce  vor  veni,
fără teamă, cu credinţă nestrămutată, să-şi
urmeze  liniştit,  pas  cu  pas,  Păstorul,
bucurându-se  şi  ţinând minte  întotdeauna
că El merge înaintea lui.

10 iunie
Duhul lui Dumnezeu Se roagă în noi
De  asemenea,  şi  Duhul  vine  în  ajutor

slăbiciunii noastre, căci noi nu ştim să ne
rugăm  cum  trebuie,  ci  însuşi  Duhul
mijloceşte  pentru  noi  cu  suspine  de
negrăit.

(Romani 8, 26)

Niciodată  nu  ne  simţim  atât  de  adânc
neputinţele ca în vremea rugăciunii. Cât de
des  ni  se  împrăştie  gândurile  în  toate
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părţile, şi slăbim în strădania de a le înălţa
către  Dumnezeu!  Cine  n-a  suferit  de  pe
urma acestei neputinţe a noastră de a ne
ruga,  cine  n-a  simţit  răceala,  uscăciunea
care  pun  stăpânire  pe  noi  şi  împotriva
căreia  nu  suntem în  stare  să  ne  luptăm?
Câteodată nu ştim pentru ce să ne rugăm,
nu cerem ceea ce ne trebuie cel mai mult,
nu  ştim  să  pătrundem  însuşi  duhul
rugăciunii, nu avem credinţa aceea care să
ne  înveţe  să  ne  punem  povara  grea  la
picioarele  lui  Hristos  si  să  o  lăsăm,  cu
neclintită nădejde, acolo.

Suntem  neputincioşi,  însă  Duhul  lui
Dumnezeu  poate  să  ne  întărească:  după
cuvântul  Scripturii,  El  ne întăreşte }n ne-
putinţele  noastre.  Fiind  una  după  fire  cu
Dumnezeu-TJtăl, El ştie ce îi place Domnului
să ne dea, şi când nu ştim pentru ce să ne
rugăm mijloceşte pentru noi cu suspine def
negrăit.

Duhul  lui  Dumnezeu,  Cel  de  viaţă
Făcător,  pipate  să  ne  facă  să  simţim
aproape fără voia noastră un talaz puternic
de  dorinţe  şi  năzuinţe  dintre  cele  mai
înalte,  care  ne  desface  de  zădărniciile
pământeşti.  Să  ne  lăsăm  cu  toată  fiinţa
noastră duşi de acest talaz, lăsând în urmă
toate  micile  neplăceri  care  adesea  ne  ţin
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legaţi de acest pământ; să ne înălţăm, fie şi
printr-o  rugăciune  fară  cuvinte,  ştiind  că
suspine  de  negrăit  mijlocesc  pentru  noi
înaintea Tronului Celui Preaînalt!

Puterea nestăvilită a dorinţei acesteia n-
are  decât  să  ne  doară  câteodată,  inima
noastră n-are decât să se chinuie şi să se
tânguie, fiindcă în clipe de acest fel Domnul
face  lucruri  mari  în  sufletul  nostru,
revărsând  asupra  noastră  ploaie  de
binecuvântare  şi  potolindu-ne  setea!
Aceasta  este  rugăciunea  adevărată:
năzuinţa sufletului  de a vărsa înaintea lui
Dumnezeu tot ce este adânc, de negrăit, de
neînţeles  pentru  noi  înşine,  tot  ce  nu  se
poate arăta prin cuvinte şi umple de un dor
nelămurit  inima  însetată.  Iar  Duhul  lui
Dumnezeu, Care sălăşluieşte în noi, ia de la
noi  năzuinţa  asta  şi  Se  roagă  în  noi  El
însuşi!

11 iunie
Să dăm fară reproşuri

De  este  cineva  din  voi  lipsit  de
înţelepciune, s-o ceară de la Dumnezeu, Cel
ce dă tuturor destul şi fară înfruntare, şi i
se va da lui.

(Iacov 1, 5)
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Domnul  dă  cu  mărinimie  şi  fară  să
reproşeze.  Noi  însă,  atunci  când  dăm,
rareori ne putem abţine de la reproşuri. Le
reproşăm oamenilor  că cer atât  de des şi
atât  de  mult,  nu  pierdem prilejul  de  a  le
face o întreagă morală, amintin-du-le că nu
au  fost  recunoscători  pentru  binefacerile
trecute.  Domnul  nu  face  aşa  cu  noi,
păcătoşii.  Putem  să-I  cerem  ajutorul  de
nenumărate ori pe zi: El nu ne va reproşa
niciodată asta. Ii putem aduce toate nevoile
noastre nenumărate, fără deosebire: El nu
va găsi niciodată că sunt prea multe.

După  ani  îndelungaţi  de  nepăsare,  de
înstrăinare,  când,  în sfârşit,  ne îndreptăm
spre  Domnul  din  nou,  El  nu  reproşează
acest  trecut,  fiind  gata  întotdeauna  să
reverse asupra noastră milostivirea Sa şi să
ne  primească  cu  dragoste,  ca  pe  fiul
risipitor, ieşindu-ne în întâmpinare. Iată de
ce  cuvintele:  El  dă  tuturor  destul  şi  fără
înfruntare  (imputare)  arată  foarte  bine
această însuşire dumnezeiască!

Domnul ne dă, într-adevăr, totul: S-a dat
pe  Sine  însuşi  omenirii  păcătoase.
Păcătoşenia  noastră,  nevrednicia  noastră
nu  pot  schimba  dragostea  Lui,  care  pe
toate  le  acoperă,  întotdeauna  îndelung
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rabdă. Să nu vă temeţi, deci, de reproşurile
Lui,  ci  numai  de  reproşurile  conştiinţei
voastre, dacă veţi întârzia să vă întoarceţi
la mărinimosul, iubitorul vostru Părinte. Fie
ca milostivirea Lui, cu care aţi făcut nesfâr-
şit de des cunoştinţă, să vă înveţe şi pe voi
nu doar să cereţi şi să primiţi, ci şi să daţi -
să daţi aproapelui vostru tot ce puteţi, cu
dragoste  nefaţarnică,  destul  şi  fără
înfruntare,  cum  aţi  primit  şi  voi  de  la
Dumnezeu!

12 iunie
Duhul dreptăţii dumnezeieşti

Duhul Domnului este peste Mine.
(Luca4, 18)
/ /
Iată,  deci,  cum  defineşte  Mântuitorul

Hristos  scopul  venirii  Sale:  El  le  aduce
oamenilor  nu  duhul  ştiinţific,  filosofic  ori
social-politic,  ci  aduce  lumii  Duhul
Domnjului, Duhul dreptăţii dumnezeieşti şi
al iubirii dumnezeieştii îl aduce pe

Dumnezeu  în  viaţa  oamenilor,  trezeşte
simţăminte  dumnezeieşti  în  inimile
omeneşti. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate
fi stricată de mâini omeneşti. Ea va triumfa
asupra răutăţii omeneşti.
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Duhul lui Dumnezeu nu Se dă degeaba: îl
primeşte doar cel care tânjeşte de dorul lui
Dumnezeu,  aşa  cum  călătorul  istovit  de
arşiţă însetează de apă în pustie. In inima
fiecărui om este ascuns, ca într-o fântână
adâncă,  chipul  lui  Dumnezeu,  dorm
simţăminte  dumnezeieşti.  Luaţi  aminte  la
izvorul  dumnezeiesc  din  adâncul  inimii
voastre,  lăsaţi  să  ţâşnească  slobod
limpezile şuvoaie dumnezeieşti,  aduceţi  în
viaţa  voastră  măcar  o  picătură  de  iubire
dumnezeiască  şi  de  dreptate
dumnezeiască,  şi  nu  veţi  pierde  răsplata
voastră (v. Matei 10, 42).

13 iunie
Glasul lăuntric

învaţă-mă  să  fac  voia  Ta,  că  Tu  eşti
Dumnezeul meu, Duhul Tău Cel Bun mă va
povăţui la pământul dreptăţii.

(Psalmi 142, 10)

Cât de măreţ este gândul  psalmistului!
El  vrea să spună că există o  legătură vie
între însuşirile noastre şi menirea noastră.
Duhul Cel Bun al lui Dumnezeu trebuie să
ne ducă la pământul dreptăţii. Nu cuprinde,
oare, gândul acesta toată nădejdea noastră
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în nemurire? Ne dăm seama că în noi există
forţa năzuinţelor morale supreme, al căror
scop  nu  poate  fi  atins  în  această  lume.
Inima  noastră  caută  ceva  de  neatins,
întrezărim idealuri cu neputinţă de realizat,
hotărâri pentru a căror îndeplinire nu avem
destulă voinţă.

dată asta. Ii putem aduce toate nevoile
noastre nenumărate, fară deosebire: El nu
va găsi niciodată că sunt prea multe.

După  ani  îndelungaţi  de  nepăsare,  de
înstrăinare,  când,  în sfârşit,  ne îndreptăm
spre  Domnul  din  nou,  El  nu  reproşează
acest  trecut,  fiind  gata  întotdeauna  să
reverse asupra noastră milostivirea Sa şi să
ne  primească  cu  dragoste,  ca  pe  fiul
risipitor, ieşindu-ne în întâmpinare. Iată de
ce  cuvintele:  El  dă  tuturor  destul  şi  fără
înfruntare  (imputare)  arată  foarte  bine
această însuşire dumnezeiască!

Domnul ne dă, într-adevăr, totul: S-a dat
pe  Sine  însuşi  omenirii  păcătoase.
Păcătoşenia  noastră,  nevrednicia  noastră
nu  pot  schimba  dragostea  Lui,  care  pe
toate  le  acoperă,  întotdeauna  îndelung
rabdă. Să nu vă temeţi, deci, de reproşurile
Lui,  ci  numai  de  reproşurile  conştiinţei
voastre, dacă veţi întârzia să vă întoarceţi
la mărinimosul, iubitorul vostru Părinte. Fie
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ca milostivirea Lui, cu care aţi făcut nesfâr-
şit de des cunoştinţă, să vă înveţe şi pe voi
nu doar să cereţi şi să primiţi, ci şi să daţi
— să daţi aproapelui vostru tot ce puteţi, cu
dragoste  nefaţarnică,  destul  şi  fară
înfruntare,  cum  aţi  primit  şi  voi  de  la
Dumnezeu!

12 iunie
Duhul dreptăţii dumnezeieşti

Duhul Domnului este peste Mine.
(Luca4, 18)
/
Iată,  deci,  cum  defineşte  Mântuitorul

Hristos  scopul  venirii  Sale:  El  le  aduce
oamenilor  nu  duhul  ştiinţific,  filosofic  ori
social-politic,  ci  aduce  lumii  Duhul
Domnului,  Duhul  dreptăţii  dumnezeieşti  şi
al iubirii dumnezeieşti, îl aduce pe

Dumnezeu  în  viaţa  oamenilor,  trezeşte
simţăminte  dumnezeieşti  în  inimile
omeneşti. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate
fi stricată de mâini omeneşti. Ea va triumfa
asupra rău-lăţii omeneşti.

Duhul lui Dumnezeu nu Se dă degeaba: îl
primeşte doar cel care tânjeşte de dorul lui
Dumnezeu,  aşa  cum  călătorul  istovit  de
arşiţă însetează de apă în pustie. In inima
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fiecărui om este ascuns, ca într-o fântână
adâncă,  chipul  lui  Dumnezeu,  dorm
simţăminte  dumnezeieşti.  Luaţi  aminte  la
izvorul  dumnezeiesc  din  adâncul  inimii
voastre,  lăsaţi  să  ţâşnească  slobod
limpezile şuvoaie dumnezeieşti,  aduceţi  în
viata  voastră  măcar  o  picătură  de  iubire
dumnezeiască  şi  de  dreptate
dumnezeiască,  şi  nu  veţi  pierde  răsplata
voastră (v. Matei 10, 42).

13 iunie
Glasul lăuntric

învaţă-mă  să  fac  voia  Ta,  că  Tu  eşti
Dumnezeul meu, Duhul Tău Cel Bun mă va
povăţui In pământul dreptăţii.

(Psalmi 142, 10)

Cât de măreţ este gândul  psalmistului!
El  vrea să spună că există o  legătură vie
între însuşirile noastre şi menirea noastră.
Duhul Cel Bun al lui Dumnezeu trebuie să
ne ducă la pământul dreptăţii. Nu cuprinde,
oare, gândul acesta toată nădejdea noastră
în nemurire? Ne dăm seama că în noi există
forţa năzuinţelor morale supreme, al căror
scop  nu  poate  fi  atins  în  această  lume.
Inima  noastră  caută  ceva  de  neatins,
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întrezărim idealuri cu neputinţă de realizat,
hotărâri pentru a căror îndeplinire nu avem
destulă voinţă.
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dată asta. îi putem aduce toate nevoile
noastre nenumărate, fără deosebire: El nu
va găsi niciodată că sunt prea multe.

După  ani  îndelungaţi  de  nepăsare,  de
înstrăinare,  când,  în sfârşit,  ne îndreptăm
spre  Domnul  din  nou,  El  nu  reproşează
acest  trecut,  fiind  gata  întotdeauna  să
reverse asupra noastră milostivirea Sa şi să
ne  primească  cu  dragoste,  ca  pe  fiul
risipitor, ieşindu-ne în întâmpinare. Iată de
ce  cuvintele:  El  dă  tuturor  destul  şi  fără
înfruntare  (imputare)  arată  foarte  bine
această însuşire dumnezeiască!

Domnul ne dă, într-adevăr, totul: S-a dat
pe  Sine  însuşi  omenirii  păcătoase.
Păcătoşenia  noastră,  nevrednicia  noastră
nu  pot  schimba  dragostea  Lui,  care  pe
toate  le  acoperă,  întotdeauna  îndelung
rabdă. Să nu vă temeţi, deci, de reproşurile
Lui,  ci  numai  de  reproşurile  conştiinţei
voastre, dacă veţi întârzia să vă întoarceţi
la mărinimosul, iubitorul vostru Părinte. Fie
ca milostivirea Lui, cu care aţi făcut nesfâr-
şit de des cunoştinţă, să vă înveţe şi pe voi
nu doar să cereţi şi să primiţi, ci şi să daţi -
să daţi aproapelui vostru tot ce puteţi, cu
dragoste  nefaţarnică,  destul  şi  fără
înfruntare,  cum  aţi  primit  şi  voi  de  la
Dumnezeu!
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12 iunie
Duhul dreptăţii dumnezeieşti

Duhul Domnului este peste Mine.
(Luca4, 18)

Iată,  deci,  cum  defineşte  Mântuitorul
Hristos  scopul  venirii  Sale:  El  le  aduce
oamenilor  nu  duhul  ştiinţific,  filosofic  ori
social-politic,  ci  aduce  lumii  Duhul
Domnului,  Duhul  dreptăţii  dumnezeieşti  şi
al iubirii dumnezeieşti, îl aduce pe

Dumnezeu  în  viaţa  oamenilor,  trezeşte
simţăminte  dumnezeieşti  în  inimile
omeneşti. Lucrarea lui Dumnezeu nu poate
fi stricată de mâini omeneşti. Ea va triumfa
asupra răutăţii omeneşti.

Duhul lui Dumnezeu nu Se dă degeaba: îl
primeşte doar cel care tânjeşte de dorul lui
Dumnezeu,  aşa  cum  călătorul  istovit  de
arşiţă însetează de apă în pustie. în inima
fiecărui om este ascuns, ca într-o fântână
adâncă,  chipul  lui  Dumnezeu,  dorm
simţăminte  dumnezeieşti.  Luaţi  aminte  la
izvorul  dumnezeiesc  din  adâncul  inimii
voastre,  lăsaţi  să  ţâşnească  slobod
limpezile şuvoaie dumnezeieşti,  aduceţi  în
viata  voastră  măcar  o  picătură  de  iubire
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dumnezeiască  şi  de  dreptate
dumnezeiască,  şi  nu  veţi  pierde  răsplata
voastră (v. Matei 10, 42).

13 iunie
Glasul lăuntric

învaţă-mă  să  fac  voia  Ta,  că  Tu  eşti
Dumnezeul meu, Duhul Tău Cel Bun mă va
povăţui la pământul dreptăţii.

(Psalmi 142, 10)

Cât de măreţ este gândul  psalmistului!
El  vrea să spună că există o  legătură vie
între însuşirile noastre şi menirea noastră.
Duhul Cel Bun al lui Dumnezeu trebuie să
ne ducă la pământul dreptăţii. Nu cuprinde,
oare, gândul acesta toată nădejdea noastră
în nemurire? Ne dăm seama că în noi există
forţa năzuinţelor morale supreme, al căror
scop  nu  poate  fi  atins  în  această  lume.
Inima  noastră  caută  ceva  de  neatins,
întrezărim idealuri cu neputinţă de realizat,
hotărâri pentru a căror îndeplinire nu avem
destulă voinţă.

In  aceste  imbolduri  înalte  nu  se  aude,
oare,  glasul  Duhului  Dumnezeiesc?
Bineînţeles că da, şi el este un glas profe-
tic. Cât de puţine dintre intenţiile noastre
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ajung  să  se  îndeplinească,  cât  de  puţine
idealuri reuşim să atingem chiar şi în cele
mai  bune  clipe  ale  vieţii  noastre!  în  noi
există  o  mulţime  de  contradicţii,  trupul
nostru slab nu poate ţine piept patimilor şi
voinţa  nu  ne  este  îndeajuns  de  puternică
pentru  a  face  să  precumpănească
năzuinţele noastre duhovniceşti.

Şi  totuşi,  aceste  năzuinţe  nu  ne
părăsesc,  ci  se luptă pentru a birui!  Oare
putem socoti că acest glas lăuntric, ce ră-
sună cu atâta putere în  noi,  este o iluzie
deşartă? O, nu: este un glas profetic! El ne
dezvăluie  în  ascunsul  inimii  noastre  ceva
neasemuit  mai  înalt  decât  ceea  este
accesibil  simţurilor  noastre  exterioare;
acest glas lăuntric pare să ne prevestească
o  putere  viitoare,  care  va  fi  cândva  a
noastră.

Nu  este  cu  putinţă  ca  nevoile  noastre
morale să rămână neroditoare! Nu este cu
putinţă  ca  această  sete  sufletească  să
rămână nepotolită: însăşi această sete este
chezăşia  împlinirii  viitoare!  Sătura-mă-voi
când se va arăta slava Ta (Psalmi 16, 15)!

Acum  purtăm  în  noi  numai  arvuna
viitorului,  însă  această  arvună  ne-a  fost
dată de Duhul Cel Bun, Care sălăşluieşte în
noi.  Acum,  în  noi  parcă  ar  dormita
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primăvara, aşteptând să se deştepte şi să
atingă  frumuseţea  deplină  a  verii,  însă
această  flacără  născândă  a  zorilor
prevesteşte bucuria căldurii  de la amiază.
Duhul  Tău  Cel  Bun  mă  va  povăţui  la
pământul dreptăţii.

14 iunie
Deschide uşa inimii

Şi  fiind  seară  în  ziua  aceea,  întâia  a
săptămânii,  şi  uşile  fiind  încuiate,  unde
erau  adunaţi  ucenicii  de  frica  iudeilor,  a
venit  Iisus  şi  a  stat  în  mijloc,  şi  le-a  zis:
„Pace vouă!"

(Ioan 20, 19)

Să nu pierdem nădejdea că Hristos Se va
arăta  şi  în  inima  noastră  împietrită.  S-ar
părea că nu are cum să intre,  fiindcă noi
înşine închidem cu îndărătnicie uşa în faţa a
tot  ce  este  bun,  respingând  în  trufia
noastră  nechibzuită  „singurul  lucru  de
trebuinţă" şi străduindu-ne să înăbuşim gla-
sul conştiinţei noastre, care nu ne dă pace.
Dar  chiar  şi  în  această  îndărătnică
înstrăinare,  în  această  fortăreaţă  aparent
de necucerit  în care ne închidem, Domnul
poate să apară pe neaşteptate în mijlocul
simţămintelor  noastre  egoiste,  viclene,  în
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mijlocul gândurilor deşarte, şi să ne spună:
Pace vouă! Domnul vrea mântuirea noastră
şi,  acoperindu-ne  toate  fărădelegile  fară
număr,  bate  la  uşa  inimii  noastre;  deşi  o
găseşte  închisă,  intră  totuşi  pe  ea  şi
luminează  cu  lumina  Sa  sufletul  nostru
întunecat.

Doamne  Iisuse,  pătrunde  şi  în  inima
mea! Tu, Cel ce ai înviat morţii, Cel ce însuţi
ai  înviat,  Hristoase,  învie  şi  în  mine
sămânţa amorţită a binelui şi chiar prin uşa
încuiată  intră  în  inima  mea,  luminează
orbirea mea cu lumina prezenţei Tale şi dă-
mi să aud sfântul Tău cuvânt: Pace vouă!

15 iunie
Să trăiască în noi Hristos

Eu, in mijlocul vostru, sunt ca unul care
slujeşte.

(Luca 22, 27)

Slujirea Domnului continuă până în ziua
de astăzi. El încinge mijlocul Său şi acum ca
să ne spele nouă picioarele. Poartă durerile
şi  neputinţele  noastre.  Iarăşi  şi  iarăşi  ne
oferă Sfântul Său Trup ca hrană şi ne dă să
bem din potirul care cuprinde Sfântul Său
Sânge.
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Voi sunteţi  ai  lui  Hristos  (I  Corinteni 3,
23).  Să  ne  aducem  aminte,  deci,  ai  cui
suntem şi să îndeplinim voia Lui totdeauna.
Să trăiască şi în noi Hristos, nu noi înşine!
El  a  jertfit  totul,  S-a  dat  pe  Sine  însuşi
pentru  a  duce  la  bun  sfârşit  lucrarea  pe
care I-a încredinţat-o Tatăl ceresc.

Aşadar, să nu precupeţim nici noi nimic,
să nu dăm înapoi în faţa nici unei jertfe, ca
să  ni  se  spună  şi  nouă  cândva  cuvintele:
Bine,  slugă  bună  şi  credincioasă!...  intră
întru bucuria Domnului tău (Matei 25, 21).

16 iunie
Scopul cel bun

Şi  ştim  că  celor  ce-L  iubesc  pe
Dumnezeu toate li se lucrează spre bine.

(Romani 8, 28)

Oamenii  uită  mereu  că  Dumnezeu  nu
face  deosebire  între  mic  şi  mare,  aceste
categorisiri  ţinând  doar  de  concepţiile
omeneşti. Oamenii sunt gata să recunoască
voia  lui  Dumnezeu  într-o  întâmplare
zguduitoare, într-/) manifestare izbitoare a
dreptei  judecăţi  dumnezeieşti,  nu  se
îndoiesc  că  Domnul  conduce,  în  general,
viaţa omului, dar în aşa-zi-sele mărunţişuri
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refuză  să  vadă împlinirea  voii  lui  Dumne-
zeu, uitând că nici un fir de păr nu cade din
capul  nostru  fără  îngăduinţa  Lui  şi  că
purtarea  Lui  de  grijă  se  întinde  până  şi
asupra celei din urmă vrăbii.

Cei ce gândesc aşa nu-şi dau seama că
drumul  vieţii  nu  se  măsoară  numai  în
kilometri,  ci  flecare  pas  ne  duce  spre
aceeaşi ţintă. Celor ce-L iubesc pe Domnul
toate  li  se  lucrează  spre  bine.  Această
iubire  îi  face  să  vadă  în  toate  voia  lui
Dumnezeu,  purtarea  Lui  de  grijă  pentru
flecare pas al nostru, pentru flecare faptă a
noastră; ea nu se îndoieşte nici o clipă că,
ţinând  în  mâinile  Sale  destinele  omenirii,
Dumnezeu este aproape de flecare om luat
în parte şi că flecare din noi poate să alerge
la El, nădăjduind deplin, cu toate nevoile şi
cu toate grijile sale.

Cei  ce-L  iubesc  pe  Domnul  nu  iau  în
seamă cauzele secundare, nu pun pe seama
oamenilor  nimic,  ci  văd în  toate mâna lui
Dumnezeu,  Care  cârmuieşte  până  şi  cele
mai  mărunte evenimente,  toate faptele  şi
chiar  gândurile.  Atunci  vom auzi  în  toate
glasul  lui  Dumnezeu,  vom vedea  un  scop
bun în toate şi toate sunetele vieţii se vor
contopi într-o minunată armonie.

17 iunie
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Lumina dragostei

Voi  sunteţi  lumina  lumii;  nu  poate  o
cetate  aflată  pe  vârf  de  munte  să  se
ascundă; nici nu aprinde cineva făclie şi o
pune sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează
tuturor  celor  din  casă.  Aşa  să  lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor încât să
vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească
pe Tatăl vostru Cel din ceruri.

(Matei 5, 14-16)

Mântuitorul le arată ucenicilor Săi în ce
chip lumina lor trebuie să lumineze înaintea
oamenilor,  ocolind  cele  două  extreme:
dorinţa  de  a  arăta  ostentativ  această
lumină  şi  cea  de  a  o  ascunde  de  ochii
oamenilor.

El  spune  că  o  cetate  aşezată  pe  un
munte  nu  poate  să  se  ascundă  -  cu  alte
cuvinte, că în Apostolii înşişi era o putere
pe care nu puteau s-o ascundă nici dacă ar
fi vrut. Această putere se arată de la sine
oamenilor şi le dă să simtă prezenţa, parcă
văzută, a ceva nou.

Cum putem ajunge şi  noi  la asta? Cum
putem  lumina  cu  ştiinţă  şi  fară  ştiinţă,
dându-ne  seama  de  puterea  noastră  şi
tăgăduind-o  în  acelaşi  timp?  Domnul  ne
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scoate  din  această  încurcătură  învăţându-
ne să luminăm altora fară a ne însuşi vreun
merit,  punând  totul  pe  seama  slavei  lui
Dumnezeu: Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea  oamenilor  încât  să  vadă  faptele
voastre  bune  şi  să-L  slăvească  pe  Tatăl
vostru Cel din ceruri.

Fie  ca  puterea  noastră  să  fie  puterea
dragostei, acea putere care moare zi de zi
pentru a renaşte în viaţa altuia!  Cuvântul
Tatălui vostru Ceresc să vă fie slavă, grijile
Lui să fie grijile voastre, voia voastră să se
facă una cu voia Tatălui şi să fie înghiţită de
ea cu totul.  Cea mai  înaltă  bucurie  sjt-fie
pentru voi cea de a-I aduce Lui bucurie, cea
mai mare durere — cea de a-L întrista, cea
mai  puternică  năzuinţă  — cea de a-I  sluji
Lui.

Dacă veţi ajunge să faceţi aceasta, veţi
lumina,  într-adevăr,  oamenilor  ca  o  stea
într-o noapte întunecoasă. Veţi fi purtători
ai  luminii  lui  Dumnezeu,  răsfrângere  a
dumnezeieştilor  Sale  raze.  Uitând  de
fericirea voastră personală veţi  dobândi o
putere  nemaivăzută.  Oamenii  se  vor  mira
de această putere a voastră, şi voi vă veţi
mira  de  ea  mai  mult  decât  toţi  ceilalţi,
fiindcă puterea voastră va fi puterea sme-
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reniei, puterea sufletelor care se răstignesc
pe sine, puterea dragostei.

18 iunie
Plugul lui Dumnezeu

Amărăciunea  cea  mare  mi-a  fost  mie
spre bine1.

(Isaia38, 17)

Fericit  cel  ce  poate  repeta  cu  deplină
sinceritate aceste spuse! Fericit cel căruia
amarul  nu  i-a  împietrit  inima,  ci  i-a  făcut
sufleteşte  bine!  Din  mila  lui  Dumnezeu,
este cu putinţă ca necazul să aibă această
înrâurire,  care  este  menirea  lui  cea
adevărată, scopul lui cel adevărat.

Uneori,  tocmai  în  clipele  celei  mai
cumplite  amărăciuni  sufletul  ni  se  înalţă
spre  Dumnezeu  şi,  într-o  pornire  de  re-
cunoştinţă  pentru  toate  milele  din  trecut,
simţim o năzuinţă nestăvilită către Izvorul
tuturor bunătăţilor, Care S-a arătat atât de
mărinimos  cu  noi.  Simţim  că,  răpindu-ne
chiar  şi  ceea  ce  avem  mai  drag,  El  are
puterea de a sălăşlui în inimile

17 iunie
Lumina dragostei
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Voi  sunteţi  lumina  lumii;  nu  poate  o
cetate  aflată  pe  vârf  de  munte  să  se
ascundă; nici nu aprinde cineva făclie şi o
pune sub obroc, ci în sfeşnic, şi luminează
tuturor  celor  din  casă.  Aşa  să  lumineze
lumina voastră înaintea oamenilor încât să
vadă faptele voastre bune şi să-L slăvească
pe Tatăl vostru Cel din ceruri.

(Matei 5, 14-16)

Mântuitorul le arată ucenicilor Săi în ce
chip lumina lor trebuie să lumineze înaintea
oamenilor,  ocolind  cele  două  extreme:
dorinţa  de  a  arăta  ostentativ  această
lumină  şi  cea  de  a  o  ascunde  de  ochii
oamenilor.

El  spune  că  o  cetate  aşezată  pe  un
munte nu poate să se ascundă — cu alte
cuvinte, că în Apostolii înşişi era o putere
pe care nu puteau s-o ascundă nici dacă ar
fi vrut. Această putere se arată de la sine
oamenilor şi le dă să simtă prezenţa, parcă
văzută, a ceva nou.

Cum putem ajunge şi  noi  la asta? Cum
putem  lumina  cu  ştiinţă  şi  fară  ştiinţă,
dându-ne  seama  de  puterea  noastră  şi
tăgăduind-o  în  acelaşi  timp?  Domnul  ne
scoate  din  această  încurcătură  învăţându-
ne să luminăm altora fară a ne însuşi vreun
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merit,  punând  totul  pe  seama  slavei  lui
Dumnezeu: Aşa să lumineze lumina voastră
înaintea  oamenilor  încât  să  vadă  faptele
voastre  bune  şi  să-L  slăvească  pe  Tatăl
vostru Cel din ceruri.

Fie  ca  puterea  noastră  să  fie  puterea
dragostei, acea putere care moare zi de zi
pentru a renaşte în viaţa altuia!  Cuvântul
Tatălui vostru Ceresc să vă fie slavă, grijile
Lui să fie grijile voastre, voia voastră să se
facă una cu voia Tatălui şi să fie înghiţită de
ea  cu  totul.  Cea  mai  înaltă  bucurie  sjMie
pentru voi cea de a-I aduce Lui bucurie, cea
mai mare durere - cea de a-L întrista, cea
mai  puternică  năzuinţă  — cea de a-I  sluji
Lui.

Dacă veţi ajunge să faceţi aceasta, veţi
lumina,  într-adevăr,  oamenilor  ca  o  stea
într-o noapte întunecoasă. Veţi fi purtători
ai  luminii  lui  Dumnezeu,  răsfrângere  a
dumnezeieştilor  Sale  raze.  Uitând  de
fericirea voastră personală veţi  dobândi o
putere  nemaivăzută.  Oamenii  se  vor  mira
de această putere a voastră, şi voi vă veţi
mira  de  ea  mai  mult  decât  toţi  ceilalţi,
fiindcă puterea voastră va fi puterea sme-
reniei, puterea sufletelor care se răstignesc
pe sine, puterea dragostei.
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18 iunie
Plugul lui Dumnezeu

Amărăciunea  cea  mare  mi-a  fost  mie
spre bine1.

(Isaia38, 17)

Fericit  cel  ce  poate  repeta  cu  deplină
sinceritate aceste spuse! Fericit cel căruia
amarul  nu  i-a  împietrit  inima,  ci  i-a  făcut
sufleteşte  bine!  Din  mila  lui  Dumnezeu,
este cu putinţă ca necazul să aibă această
înrâurire,  care  este  menirea  lui  cea
adevărată, scopul lui cel adevărat.

Uneori,  tocmai  în  clipele  celei  mai
cumplite  amărăciuni  sufletul  ni  se  înalţă
spre  Dumnezeu  şi,  într-o  pornire  de  re-
cunoştinţă  pentru  toate  milele  din  trecut,
simţim o năzuinţă nestăvilită către Izvorul
tuturor bunătăţilor, Care S-a arătat atât de
mărinimos  cu  noi.  Simţim  că,  răpindu-ne
chiar  şi  ceea  ce  avem  mai  drag,  El  are
puterea de a sălăşlui în inimile noastre pe
neaşteptate pacea Sa minunată, de a potoli
viforul şi de a lumina cu lumina Sa bezna
chinuitului nostru suflet!

Domnul  vrea  să  înmoaie  inima  noastră
prin  încercări,  s-o  încălzească  prin
sensibilitatea faţă de nevoile celorlalţi,  să
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ne deschidă prin ea calea spre înţelegerea
durerii lor. Lipsurile, necazurile sunt plugul
lui Dumnezeu, cu care El întoarce brazdele
sufletului, lucrându-1 ca pe un ogor al Său.
în adâncul întuneric al suferinţei noastre El
aruncă  sămânţa  marii  bucurii  viitoare.  în
milostivirea Sa cea nemăsurată, Domnul ne
aduce aminte din când în când că pătimirile
vremii  de  acum  nu  sunt  vrednice  de
mărirea ce  ni  se va descoperi  (Romani  8,
18) - şi înţelegerea acestui fapt nu este, oa-
re,  în  sine,  o  mare  milostivire
dumnezeiască?

19 iunie
Memoria inimii

Iar  mama Lui  păstra  în  inima sa  toate
cuvintele acestea.

(Luca 2, 51)

De  obicei,  memoria  este  socotită  o
însuşire a creierului.  Mie îmi pare însă că
memoria  cea  mai  trainică  este  memoria
inimii.  Ceea  ce  păstrăm  în  inimă  nu  se
evaporă,  nu  se  pierde  niciodată,  rămâne
veşnic  viu.  Mulţi  se  plâng  că  uită  cu
uşurinţă, dar să fim cinstiţi: pricina nu este
nepăsarea, de cele mai multe ori? Dacă am
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fi avut mai multă râvnă faţă de îndatoririle
noastre nu le-am fi dat uitării. Ceea ce am
iubit în trecut lasă urme de neşters în inima
noastră şi nu se mai poate uita vreodată.

Cum  ar  trebui  să  dezvoltăm  această
însuşire a inimii? Avem ochi ai inimii, avem
auz duhovnicesc, iar aceşti ochi şi acest auz
sunt mai sensibili faţă de cele duhovniceşti
decât  simţurile  trupului  nostru.  De
asemenea,  judecăţile  inimii  sunt  adeseori
mult mai raţionale decât recile socoteli ale
minţii.  Cât  de  viu  ne  răsar  în  închipuire
lucrurile  de  mult  trecute,  dacă  inima
noastră le-a îndrăgit!

Aşadar,  să-I  dăruim  Domnului  această
memorie a inimii, păstrând în ea luminosul
chip  al  tuturor  bunătăţilor  pe  care  le-am
primit de la El  şi,  aducându-ne aminte de
acestea, să nădăjduim că le vom primi şi pe
viitor.  De  ce  strigă  David  cu  atâta
convingere:  Nimic  nu-mi  va  lipsii  (Psalmi
22, 1)? Oare nu pentru că simţea următorul
lucru: La loc de păşune, acolo m-a sălăşluit,
la apa odihnei m-a hrănit, sufletul meu l-a
întors (Psalmi 22, 2-3)? După ce trăise toate
acestea, le ţinea minte şi nu se mai putea
teme.

Credinţa  noastră,  sprijinindu-se  pe
trecut, să soarbă nădejde pentru viitor din
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milostivirile de până acum ale Domnului. Să
păstrăm,  aşadar,  în  inimi  nu  numai
amintirea  vie  a  tot  ce  am  primit  de  la
Domnul  până  acum,  ci,  aşa  cum  a  făcut
Maica  Sa  Preacurată,  să  păstrăm  acolo
toate  cuvintele  Lui,  toată  lumina
minunatului  Său  chip,  toate  minunile  şi
pătimirile  Lui,  toată  viaţa  Mântuitorului
nostru, în care avem izvorul vieţii veşnice.

20 iunie
Soarele vieţii duhovniceşti

El face să răsară soarele Său peste cei
răi şi peste cei buni.

(Matei 5, 45)

Lumina soarelui  are,  pe lângă o  uriaşă
putere de a da viaţă, şi o frumuseţe fară de
seamăn. în zilele fară soare, când cerul este
acoperit  de  nori,  frumuseţea  naturii  se
înceţoşează,  devine  rece  şi  se  întunecă.
Ajunge însă ca dintre nori să strălucească o
singură  rază  de  soare  ca  totul  să  se
preschimbe,  să  prindă  viaţă,  să
strălucească, zâmbind şi strălucind, parcă,
de bucurie. Cu căldura sa, soarele trezeşte
viaţa  ascunsă  în  măruntaiele  pământului,
învinge  frigul  si  întunericul;  sub  razele
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soarelui se topesc bulgării de gheaţă şi tro-
ienele de zăpadă, prefacându-se în şuvoaie
ce  înviorează  pământul.  El  ne  bucură  cu
lumina sa, îl încălzeşte pe om si încălzeşte
toate rapturile, se răsfrânge şi străluceşte
în fiecare picătură de rouă, luminează fiece
firicel de iarbă, spre el se îndreaptă toate
privirile.

Un  soare  asemănător,  dar  cu  lumină
veşnică,  fără margini,  pe care nimic  nu o
poate  întuneca,  există  şi  în  viaţa  du-
hovnicească.  Fiecare suflet omenesc,  fiind
făcut  pentru  veşnica  fericire,  poate  şi
trebuie  să  se  umple  de  razele  lui.  Acest
soare este adevărul veşnic, iubirea veşnică,
binele  veşnic,  pe  care  ni  le  dă  Milostivul
Domn,  Care  a  poruncit  soarelui  Său  să
răsară şi peste cei buni, şi peste cei răi.

Primind în suflet aceste minunate raze,
toţi oamenii le pot răsfrânge mai departe,
răspândind în jurul lor lumina şi căldura lui
Dumnezeu.

Din  păcate,  sufletul  nostru  nu  este
întotdeauna deschis pentru a primi această
lumină. Există oameni cu daruri mari în care
nu  simţim,  din  păcate,  acea  îmbărbătare,
acea mângâiere pe care ni  le dau oameni
mai  puţin  talentaţi,  modeşti,  dar  în  care
trăieşte,  ascunsă,  raza  de  soare.  Aceştia
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din  urmă  ne  dau  curaj,  ne  mângâie,  ne
readuc  buna  dispoziţie,  ne  sprijină
sufleteşte,  au  însuşirea  de  a  ne  face  să
vedem  întotdeauna  partea  luminoasă  a
vieţii,  de a împodobi şi  a lumina cele mai
întunecate  unghere  ale  ei.  Oricare  dintre
noi poate deveni, fie şi în măsura cea mai
modestă, un bun transmiţă-tor de lumină şi
de căldură duhovnicească. Nefericiţi şi jal-
nici sunt oamenii despre care Mântuitorul a
zis  că  au iubit  întunericul  mai mult  decât
lumina (Ioan 3, 19).

Cine iubeşte Lumina merge spre Lumină,
şi Lumina se răsfrânge în el. Uită-te în jurul
tău, înalţă-ţi spre cer privirea: cu siguranţă
că vei găsi între nori o fâşie de azur lumi-
nos. Arată-le-o celor posomorâţi,  lipsiţi de
nădejde;  adu-ţi  aminte  tu  însuţi  şi
aminteşte-le  celorlalţi  că  dincolo  de  nori
este soarele, deşteaptă-le nădejdea în zile
mai  bune.  Şi  de copil,  şi  de bătrân să te
apropii cu zâmbetul pe buze; strădu-ieşte-
te  să  trezeşti  în  cei  necăjiţi  nădejdea,  să
aprinzi scânteia binelui în cei nepăsători şi
descurajaţi. Ca să nu se piardă în tine însuţi
puterea  razelor  luminoase,  pătrunde-te
mereu de lumina iubirii  lui  Dumnezeu,  nu
scăpa nici  o  rază,  bagă de  seamă fiecare
nuanţă a frumuseţii răspândite pretutindeni
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de  Ziditor,  depărtează-te  de  tot  ce  e
necurat şi hâd ori fa să pătrundă şi acolo
atotbiruitoarele raze ale luminii! Cere şi de
la Domnul,  Cel ce dă tuturor destul şi fără
înfruntare, ia de la El apă vie, şi aceasta va
fi în tine izvor pentru cei ce te înconjoară,
ia lumină neînserată de la Cel ce a spus: Să
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor
(Matei 5, 16).

De  la  El  să  luăm,  odată  cu  lumina,  şi
bucuria Lui cea desăvârşită,  şi  astfel  vom
ajuta  cu  toţii  să  răsară  Soarele  Dreptăţii
întru toată puterea şi slava lui Dumnezeu.

21 iunie
Vasul de lut al vieţii de zi cu zi

Şi avem comoara aceasta în vase de lut,
ca să se învedereze că puterea covârşitoare
este a lui Dumnezeu, şi nu de la noi.

(II Corinteni 4, 7)

Despre  ce  comoară  e  vorba?  Apostolul
Pavel  ne  lămureşte  în  versetul  dinainte:
Cunoştinţa slavei lui Dumnezeu pe faţa lui
Hristos Iisus (II Corinteni 4, 6).

Dar  de  ce  această  cunoştinţă  trebuie
păstrată în vase de lut? Apostolul ne dă de
înţeles prin aceste cuvinte că cele mai mari
şi mai alese daruri ale lui Dumnezeu îşi află
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întrebuinţare  până  şi  în  viaţa  cea  mai
simplă  şi  mai  lipsită  de  pretenţii,  în
legăturile  noastre  zilnice  cu  oamenii,  în
împrejurările  cele  mai  obişnuite  şi  mai
banale.

Deseori  ni  se pare că această comoară
trebuie  căutată  undeva  sus,  departe  de
pământ,  şi  am  vrea  să  plecăm  din  lume,
crezând  că  ne  putem  potoli  setea
duhovnicească  departe  de  zădărnicia
lumească  -  însă,  fugind  de  greutăţi  şi  de
lupta  inevitabilă  căreia  îi  suntem  supuşi
trăind printre oameni, ne îndepărtăm şi de
harul pe care Domnul este gata să ni-1 dea
în vederea acestei lupte în mijlocul tuturor
greutăţilor vieţii.

Să  ne  amintim:  „cunoaşterea slavei  lui
Dumnezeu" este cuprinsă în vase de lut şi
ea ne este descoperită în viata de zi cu zi.
Dacă  vom  căuta  să  pătrundem
însemnătatea  Crucii  lui  Hristos,  ne  vom
ridica propria cruce cu deplină credinţă şi o
vom  purta  fară  cârtire.  Fiecare  om  are
crucea sa, adeseori fiind alcătuită din grijile
şi  ciocnirile  mărunte  de  zi  cu  zi,  care  ne
irită prin permanenta lor repetare. Poate că
toc/mai această cruce, pe care am fi gata să
o schimbăm cu alta, ne va duce la comoara

215LUNA IUNIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

noastră,  la  cunoaşterea  slavei  lui  Dumne-
zeu pe faţa lui Hristos Iisus.

22 iunie
Avem neapărată nevoie de blândeţe
Blândeţea  voastră  să  se  facă  ştiută

tuturor oamenilor.
Domnul este aproape. (Filipeni 4, 5)

Foarte mulţi sunt creştinii ce nu socot că
avem  neapărată  nevoie  de  virtutea
blândeţii, văzând în ea doar ceva ce ţine de
exterior. Dacă fructul este dulce, spun ei, ce
importanţă  are  că  scoarţa  pomului  este
grosolană?  Ce  importanţă  are  că  te  porţi
grosolan  dacă  sub  această  înfăţişare  se
ascund o inimă bună, o conştiinţă curată şi
intenţii oneste?

Şi  totuşi,  în  mai  toate  epistolele  sale
Apostolul Pavel spune că trebuie neapărat
să  avem  blândeţe  în  simţămintele  şi  în
faptele noastre. Bun, să zicem că este, într-
adevăr,  vorba  de  exterior  -  dar  prin
exteriorul  acesta  îi  înrâurim  pe  ceilalţi,
liniştindu-i.  De aceea Apostolul Pavel vrea
ca  blândeţea  noastră  să  se  facă  ştiută
tuturor  oamenilor,  să  devină  o  trăsătură
distinctivă a noastră, la fel cum Mântuitorul
spune  că  ucenicii  Lui  se  deosebesc  prin
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dragostea lor:  întru  aceasta  vor  cunoaşte
toţi că sunteţi ucenicii Mei, dacă veţi avea
dragoste unii faţă de alţii (Ioan 13, 35).

Să ne amintim, aşadar, şi noi că Domnul
este  aproape  -şi,  având  mereu  conştiinţa
prezenţei  Sale,  pătrunzându-ne  de  duhul
blândeţii Sale neschimbătoare, să ne ferim
a  jigni  blândul  chip  al  Mântuitorului  prin
vreo vorbă spusă din nerăbdare. Blândeţea
noastră să nu se mărginească la abţinerea
exterioară,  ci  să  exprime  seninătatea
lăuntrică de care fiecare creştin adevărat se
împărtăşeşte.

23 iunie
De unde vine ispita

Şi a fost în pustie patruzeci de zile, fiind
ispitit de satana.

(Marcu 1, 13)

Ni  se  pare adeseori  că  satana are  mai
multă putere asupra noastră când suntem
în mijlocul  mulţimii  decât  când suntem în
pustie, însă ne înşelăm. în Biblie se arată în
multe locuri că ispita este întotdeauna mai
puternică în pustie. Căderile oamenilor mari
au avut loc de cele mai multe ori în clipe de
însingurare. Moise rămăsese neclintit în fa-
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ţa  lui  Faraon,  dar  în  pustie  răbdarea  1-a
părăsit. Şi David a căzut în ispită doar după
terminarea  luptei,  când  s-a  aşezat  să  se
odihnească.  întotdeauna este mai  uşor  să
învingi  păcatul  când  este  cineva  de  faţă
decât  în  liniştea  însingurării,  când  are
puteri  sporite.  Pricina  de  căpetenie  a
ispitelor stă în gândurile noastre,  care ne
împresoară  cu  o  putere  nebiruită  atunci
când  rămânem  singuri.  Tocmai  de  aceea
Apostolul Pavel spune:  Pentru aceea, luaţi
toate armele lui Dumnezeu, ca să puteţi sta
împotrivă în ziua cea rea (Efeseni 6, 13).

Doamne! Numai Tu cârmuieşti gândurile
mele: fii mie ajutător în pustia mea! Acolo,
în clipele de singurătate, am cea mai mare
nevoie  de  ocrotirea  Ta.  Dă-mi  să  simt,
Doamne, că numai în umbra Ta voi fi ferit
de primejdie! în clipele de ispită, în clipele
de  sminteală,  când  nici  o  făptură
pământească  nu-i  în  stare  să  ţină  piept
vrăjmaşului,

Tu  singur,  Cela  ce  eşti  fară  de  păcat,
întinde-mi mâna Ta şi scoate-mă din pustia
aceasta  în  care  pribegesc!  Tu,  întrucât  ii
pătimit, însuţi fiind ispitit, poţi şi celor ce
se ispitesc să le ajuţi (v. Evrei 2, 18)!

24 iunie
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Pe tablele inimii

Scrisoarea noastră sunteţi voi, scrisă în
inimile noastre, cunoscută şi citită de toţi
oamenii.

(II Corinteni 3, 2)

Pentru Apostolul Pavel, corintenii erau o
scrisoare  a  lui  Hristos,  scrisă  de  Duhul
Dumnezeului Celui Viu  pe tablele de carne
ale inimii (II Corinteni 3, 3).

Fiecare  dintre  noi  are  o  asemenea
scrisoare  în  sine:  ea  este  acel  cuvânt  pe
care Domnul îl spune fiecărui om şi care îl
priveşte numai pe el, nu pe altcineva, ca o
bună vestire care îi este adresată personal.
Să privim înapoi, în trecutul nostru, şi vom
descoperi că de multe ori în adâncul inimii
noastre a răsunat un glas ce ne chema la
Domnul.  Tocmai  această  chemare
dumnezeiască  înscrisă  pe  tablele  inimii
noastre este scrisoarea care nu poate şi nu
trebuie să fie vreodată ştearsă.

Să se întrebe fiecare pe sine însuşi cum
a folosit  această  scrisoare.  Nu cumva am
lăsat-o  nebăgată  în  seamă,  nu  cumva am
dat-o deoparte ca pe un lucru fară folos, nu
cumva  cele  scrise  de  Duhul  Dumnezeului
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Celui  Viu  nu  vor  duce  la  deplina  noastră
renaştere?

Despre  corintenii  de  curând  convertiţi
Apostolul Pavel spune cu toată convingerea
că sunt  o scrisoare cunoscută şi  citită de
toţi oamenii. Limpede lucru, el nu se îndoia
că  în  urma  cunoaşterii  adevărului
deveniseră  neclintiţi  în  credinţă,  pe  care
deja o mărturiseau pe faţă.

Exemplul acestor corinteni să nu treacă
neobservat de noi. Să ne amintim cât mai
des de el, să ne pătrundem cât mai mult de
înalta menire la care suntem chemaţi: sun-
tem  templu  al  Dumnezeului  Celui  viu,
suntem  scrisoare  a  lui  Hristos  scrisă  de
Duhul  Dumnezeului  Celui  viu.  Aşadar,  să
păzim templul  sufletului  nostru  în  curăţie
desăvârşită,  în  smerenie  deplină,  în
credinţă  nezdruncinată.  Să  ardem  în  el
tămâia  curată  a  iubirii  nemincinoase  de
Dumnezeu şi a supunerii fară cârtire faţă de
voia Lui cea sfântă. Să fim şi pentru ceilalţi
scrisori deschise ale lui Dumnezeu, vestind
cuvântul Lui prin fiecare faptă a noastră şi
prin întreaga

noastră viată!
>

25 iunie
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Unirea cu Domnul

Ai Domnului suntem. (Romani 14, 8)

Să  ţinem  minte  întotdeauna  cele  două
mari  adevăruri  care  stau  la  temelia
credinţei noastre, părând a se împleti într-
un fir  necurmat şi  îndrumând tot  ceea ce
facem, toată viaţa noastră: în primul rând,
că suntem ai lui Hristos — ai Domnului; în al
doilea rând, că suntem uniţi cu El — cel ce
se alipeşte de Domnul este un duh cu El  (I
Corinteni 6, 17).

Dacă  trăim,  pentru  Domnul  trăim,  şi
dacăSnurim, pentru Domnul murim (Romani
14,  8).  Cuvintele  acestea  —  ai  Domnului
suntem — să ne fie întipărite în inimă de-g
lungul  întregii  căi  a  vieţii  noastre.  Să  ne
trezim dimineaţa cu acest simţământ - şi nu
numai  cu  simţământul,  ci  şi  cu  deplina
înţelegere  a  acestui  fapt,  care  să  nu  ne
părăsească nici  când ne chinuim în  arşiţa
de amiază, nici când ne odihnim în răcoarea
serii, ci să rămână la fel de vie în adâncul
sufletului  nostru  şi  când  adormim liniştiţi
după o zi plină de griji şi de osteneli.  Căci
pentru aceasta a murit şi a înviat Hristos,
ca să stăpânească şi peste morţi, şi peste
vii (Romani 14, 9).
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A  fi  sub  o  asemenea  stăpânire,  iată
libertatea adevărată! Lanţul care ne leagă
de Domnul  nostru ne sloboade,  în  acelaşi
timp,  de  trup  şi  de  păcat:  Iar  cel  ce  se
alipeşte  de  Domnul  este  un  duh  cu  El  (I
Corinteni  6,  17)  încă de aici,  de pe acest
pământ  păcătos.  Aceasta  nu  este  numai
făgăduinţa unei fericiri viitoare, ci un lucru
care  s-a  săvârşit.  într-o  unire  atât  de
strânsă cu El până şi fiinţa cea mai slabă va
cuteza,  fară îndoială,  să zică:  Pe toate le
pot întru Hristos,  Cel  ce mă întăreşte  (Fi-
lipeni  4,  13),  şi  atunci,  după  cuvântul  lui
Hristos,  nimic  nu ne va vătăma  (Luca 10,
19). Ce pace adâncă, ce linişte desăvârşită
ne umple sufletul  când ne dăm seama de
acest lucru!

26 iunie
Să ne rugăm întotdeauna şi pretutindeni

Auzind eu cuvintele acestea, am început
să plâng, şi  multe zile am fost mâhnit,  şi
am  postit  şi  m-am  rugat  înaintea
Dumnezeului cerului.

(Neemia 1, 4)

Aş vrea să mai cuget o dată la această
întâmplare  din  viata  lui  Neemia.  înaintea
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noastră  stă  sufletul  unui  om  aflat  într-o
sinceră comunicare cu Dumnezeu.  Neemia
se adresează Făcătorului său cerând de la
El  îndrumare  într-o  clipă  hotărâtoare  a
vieţii sale. Din această cerere a lui putem
trage  multe  învăţăminte.  Neemia  înalţă
rugăciunea  sa  în  falnicele  palate
împărăteşti,  înaintea capetelor încoronate,
în  mijlocul  unei  adunări  numeroase  şi  al
unui ospăţ bogat. S-ar fi părut că nici nu se
putea găsi un timp şi un loc mai nepotrivit
pentru rugăciune - totuşi, Neemia  a rămas
neclintit,  ca  şi  cum  L-ar  fi  văzut  pe  Cel
Nevăzut (Evrei 11, 27).

Din  faţa  ochilor  săi  piere  deodată
întreaga  măreţie  pământească,  piere  şi
stăpânul împărăţiei  persane dimpreună cu
tot  fastul  din  jurul  lui;  nimic  nu-i  poate
împiedica  intrarea  la  Cel  Nevăzut,  şi  el
vorbeşte rară piedici cu Dumnezeul său.

Fiecare dintre noi  va fi simţit  vreodată
neputinţa  aproape  fizică  de  a  vorbi  cu
Dumnezeu  prin  rugăciunea  de  taină  în
anumite împrejurări, în care totuşi ne găsim
foarte des.  Fie că este vorba de o gloată
pestriţă,  de  o  adunare  gălăgioasă  ori  de
zădărnicia şi pustietatea nimicniciei morale,
când  ieşim  de  acolo  suntem  siliţi  să
recunoaştem că am fost foarte departe de

215LUNA IUNIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

Dumnezeu, ca şi când ne-am fi învârtit într-
o  altă  lume.  Aşa  ceva  nu  trebuie  să  se
întâmple. Domnul nu este doar Dumnezeul
munţilor, ci şi Dumnezeul văilor (v. III Regi
20,  28),  şi,  dacă suntem ai  Lui,  gândurile
noastre se vor îndrepta spre El în mijlocul
unei  mulţimi  gălăgioase  tot  atât  de
neîngrădit ca în singurătatea odăii noastre
sau  la  ceas  de  noapte,  când  natura
adoarme în tăcere adâncă.

Din  primul  capitol  al  cărţii  lui  Neemia
vedem  însă  că  el  a  început  să  plângă  şi
timp de mai multe zile a fost mâhnit, că a
postit  şi  s-a  rugat  înaintea  Dumnezeului
cerului  -  şi  tocmai  din  această  rugăciune
sinceră,  făcută  în  singurătate,  a  primit
puterea de a striga către Domnul în orice
clipă şi în orice împrejurări. Sufletul său se
înălţa spre Domnul în cele mai grele clipe,
ştiind unde să ceară sprijin şi ajutor.

Astfel, convinşi că rugăciunea făcută în
taină  ne  dă  putinţa  de  a  ne  ruga
întotdeauna şi  pretutindeni,  trebuie să ne
deprindem  a-L  căuta  pe  Dumnezeu  în
fiecare  clipă  prin  rugăciune  necontenită,
folosind momentele de singurătate. Atunci
când  vom  fi  nevoiţi  să  trecem  din
singurătate  în  tovărăşia  oamenilor  şi  să
umblăm înaintea fiilor omeneşti (Psalmi 30,
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19),  vom şti  deja  cum să  arătăm  cererile
noastre înaintea lui  Dumnezeu  (Filipeni  4,
6).  Nici  un  fel  de  împrejurări  dinafară  nu
vor  mai  putea  să  împiedice  comunicarea
noastră cu Dumnezeu.

27 iunie
Chemarea noastră

Şi ridicându-şi Avraam corturile, a venit
şi s-a aşezat la stejarul Mamvri, care este
în  Hebron,  şi  a  zidit  acolo  un  jertfelnic
Domnului.

(Facerea 13, 18)

Jertfelnicul  ridicat  de  Avraam  are  o
deosebită însemnătate.  El  străbătuse deja
toată ţara sfântă, şi atunci când, ajungând
la  Hebron,  a  putut  să  se  odihnească  în
umbra  unor  palmieri,  în  el  se  va  fi  trezit
presimţirea odihnei veşnice, şi va fi înălţat,
într-un  elan  de  recunoştinţă,  cântare  de
laudă către ceruri.

Oare  nu  am  trăit  şi  noi  lucruri
asemănătoare  în  viaţa  noastră?  Atunci
când, după o luptă înverşunată cu înclină-
rile noastre rele, ajungem, până la urmă, să
ne supunem şi să împlinim voia Domnului,
nu  ne  simţim  oare  mai  aproape  de
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Dumnezeu? Nu vedem atunci o răsfrângere,
fie ea şi slabă, a veşnicei fericiri?

Poate că am vrea să trăim în vremurile
prorocilor  şi  să  avem,  la  fel  ca  ei,
experienţa atingerii  văzute a  Dumnezeirii.
Poate că am dori să străbatem împreună cu
Saul drumul Damascului, să vedem cu ochii
noştri  minunile  cărora Apostolii  le-au  fost
martori.  însetăm  să  ajungem  în  viata
noastră la mărirea, la slava care-i înconjura
pe  patriarhii  Vechiului  Testament  -  dar
Domnul ne cheamă să-I fim „credincioşi în
puţin" — în acele nesfârşite mărunţişuri ale
vieţii de zi cu zi care trec neobservate de
către  oameni.  Aceasta  este  chemarea
noastră.

Viaţa ne învaţă să renunţăm la propria
noastră  voie,  ne  sfărâmă  trufia,  ne
smereşte înfumurarea. Domnul ne cheamă
la marea nevoinţă a răbdării, la compasiune
faţă de aproapele, la uitare de sine în grija
pentru ceilalţi - şi adeseori ni se pare că nu
merită  efortul,  însă  nimic  nu  ne  poate
îndreptăţi nepăsarea faţă de această sfântă
îndatorire. Când vom înţelege, în sfârşit, că
voia lui Dumnezeu trebuie să ne fie sfântă
în  toate  şi  că  nimic  nu  poate  fi  sub
demnitatea noastră, că şi lucrurile cele mai
simple,  care  tind  să  treacă  nebăgate  de
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seamă şi  ni  se  par  cu  totul  neînsemnate,
trebuie  să  le  împlinim  cu  aceeaşi  râvnă,
întru slava lui Dumnezeu?

Adevărul  Evangheliei  este  foarte
limpede,  şi  trebuie  să-1  acceptăm  cu  tot
atâta  simplitate  cum  ar  face-o  copil  mic.
Adevărat zic vouă: de nu vă veţi întoarce şi
nu  veţi  fi  ca  pruncii,  nu  veţi  intra  în
împărăţia cerurilor (Matei 18, 3).

28 iunie
Continentul frăţiei

Şi marea nu mai este. (Apocalipsa 21,1)

Ştim  cu  toţii  că  în  lumea  materială
mările ocupă mai mult spaţiu decât uscatul.
Se poate spune că acelaşi lucru are loc şi în
lumea duhovnicească. Oamenii nu trăiesc în
bună înţelegere, ca fraţii, într-o unire care
nu ştie ce-i dezbinarea. Dimpotrivă, ei par
să  alcătuiască  o  mulţime  nesfârşită  de
insule,  despărţite  de  talazuri  care  se
zbuciumă.  O  prăpastie  uriaşă  desparte
viaţa  noastră  de  viaţa  fraţilor  noştri;  să
trecem  peste  ea  nu  suntem  în  stare,  şi
această  prăpastie  este  egoismul.  în
înstrăinarea dintre noi  se ascunde pricina
frământării noastre neîncetate. Trăim doar
pentru noi  înşine,  şi  ca atare trăim într-o
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deşertăciune inevitabilă. Ca nişte valuri ce
spumegă,  gândurile  omeneşti  se  întorc
mereu  acolo  de  unde  au  plecat:  la  noi
înşine.

înalta  viaţă  duhovnicească  ce  s-a
descoperit  Apostolului  Ioan  în  Patmos
înfăţişa  însă  altă  privelişte:  toate  aceste
oprelişti,  toate  prăpăstiile  dispăruseră,  şi
pe  pământ  nu  mai  exista  despărţire.
întreaga  omenire  îi  apărea  ca  un  singur
continent,  şi  toate  diferitele/personalităţi
se uniseră. Oamenii vedeau cu aceiaşi ochi,
simţeau la fel, lucrau cot la cot, şi vederea
slavei  cereşti  se  deschidea  înaintea  lor.
Purtând  povara  altuia,  fiecare  uitase  de
propria  sa  povară.  Marea  spumegân-dă  a
grijilor  personale  se  potolise  şi  o  pace
adâncă,  netulburată,  pusese  stăpânire  pe
orice suflet.

în  clipele  când  ne  simţim  istoviţi  sub
greaua  povară  a  vieţii,  când  ne  simţim
apăsaţi  de  ea,  când  încercăm  să  ne  irii.
Poate că am dori să străbatem împreună cu
Saul drumul Damascului, să vedem cu ochii
noştri  minunile  cărora Apostolii  le-au  fost
martori.  însetăm  să  ajungem  în  viaţa
noastră la mărirea, la slava care-i înconjura
pe  patriarhii  Vechiului  Testament  —  dar
Domnul ne cheamă să-I fim „credincioşi în
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puţin" — în acele nesfârşite mărunţişuri ale
vieţii de zi cu zi care trec neobservate de
către  oameni.  Aceasta  este  chemarea
noastră.

Viaţa ne învaţă să renunţăm la propria
noastră  voie,  ne  sfărâmă  trufia,  ne
smereşte înfumurarea. Domnul ne cheamă
la marea nevoinţă a răbdării, la compasiune
faţă de aproapele, la uitare de sine în grija
pentru ceilalţi — şi adeseori ni se pare că
nu merită efortul,  însă nimic nu ne poate
îndreptăţi nepăsarea faţă de această sfântă
îndatorire. Când vom înţelege, în sfârşit, că
voia lui Dumnezeu trebuie să ne fie sfântă
în  toate  şi  că  nimic  nu  poate  fi  sub
demnitatea noastră, că şi lucrurile cele mai
simple,  care  tind  să  treacă  nebăgate  de
seamă şi  ni  se  par  cu  totul  neînsemnate,
trebuie  să  le  împlinim  cu  aceeaşi  râvnă,
întru slava lui Dumnezeu?

Adevărul  Evangheliei  este  foarte
limpede,  şi  trebuie  să-1  acceptăm  cu  tot
atâta  simplitate  cum  ar  face-o  copil  mic.
Adevărat zic vouă: de nu vă veţi întoarce şi
nu  veţi  fi  ca  pruncii,  nu  veţi  intra  în
împărăţia cerurilor (Matei 18, 3).

28 iunie
Continentul frăţiei
Şi marea nu mai este. (Apocalipsa 21,1)
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Ştim  cu  toţii  că  în  lumea  materială
mările ocupă mai mult spaţiu decât uscatul.
Se poate spune că acelaşi lucru are loc şi în
lumea duhovnicească. Oamenii nu trăiesc în
bună înţelegere, ca fraţii, într-o unire care
nu ştie ce-i dezbinarea. Dimpotrivă, ei par
să  alcătuiască  o  mulţime  nesfârşită  de
insule,  despărţite  de  talazuri  care  se
zbuciumă.  O  prăpastie  uriaşă  desparte
viaţa  noastră  de  viaţa  fraţilor  noştri;  să
trecem  peste  ea  nu  suntem  în  stare,  şi
această  prăpastie  este  egoismul.  în
înstrăinarea dintre noi  se ascunde pricina
frământării noastre neîncetate. Trăim doar
pentru noi  înşine,  şi  ca atare trăim într-o
deşertăciune inevitabilă. Ca nişte valuri ce
spumegă,  gândurile  omeneşti  se  întorc
mereu  acolo  de  unde  au  plecat:  la  noi
înşine.

înalta  viaţă  duhovnicească  ce  s-a
descoperit  Apostolului  Ioan  în  Patmos
înfăţişa  însă  altă  privelişte:  toate  aceste
oprelişti,  toate  prăpăstiile  dispăruseră,  şi
pe  pământ  nu  mai  exista  despărţire.
întreaga  omenire  îi  apărea  ca  un  singur
continent,  şi  toate  diferitele  personalităţi
se uniseră. Oamenii vedeau cu aceiaşi ochi,
simţeau la fel, lucrau cot la cot, şi vederea
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slavei  cereşti  se  deschidea  înaintea  lor.
Purtând  povara  altuia,  fiecare  uitase  de
propria  sa  povară.  Marea  spumegân-dă  a
grijilor  personale  se  potolise  şi  o  pace
adâncă,  netulburată,  pusese  stăpânire  pe
orice suflet.

în  clipele  când  ne  simţim  istoviţi  sub
greaua  povară  a  vieţii,  când  ne  simţim
apăsaţi de ea, când încercăm să ne
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punem  la  adăpost  de  furtuni  şi  de
vremea rea, să ne ridicăm privirile spre Cel
al cărui jug este bun şi a cărui povară este
uşoară. Doamne, fa-mă să uit de mine ca să
pot  intra  în  bucuria  Ta,  în  veşnica  Ta
odihnă! Ajută-mă să-mi ridic crucea, ca să
fiu purtat de puterea acestei cruci. Insuflă
în mine duhul lepădării de sine şi al iubirii,
care nimiceşte orice tulburare şi orice frică.
Uneşte-mă  cu  marele  continent  al  frăţiei
întregii omeniri, şi atunci toate valurile din
jurul meu se vor potoli şi  inima mea o să
înţeleagă cuvintele Apocalipsei:  Iar  marea
nu mai este.

29 iunie
Atunci când Domnul făgăduieşte

Şi a zis lisus: „ Venind, îl voi vindeca. "
(Matei 8, 7)

Există  rugăciuni  la  care  Domnul
răspunde doar prin făgăduinţa că în viitor
le  va  împlini.  Sutaşul  cerea  să-i  fie  tă-
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măduită sluga, şi Domnul i-a răspuns: „Voi
veni!" Nu se repetă şi cu noi acelaşi lucru?
Când  rugăciunea  noastră  nu  este
îndeplinită fără întârziere simţim, totuşi, că
Domnul  nu  rămâne  tăcut.  Ceva  ca  o
presimţire ne apare în inimă şi, dându-ne o
nemaipomenită  vigoare,  slujeşte  drept
chezăşie  a  fericirii  ce  va  veni.  Atunci,
cuvintele: „Voi veni" ne răsună în adâncul
sufletului  ca  ciripitul  primei  rândunele
vestitoare  a  primăverii.  Să  fim,  aşadar,
recunoscători pentru aceste clipe; dacă ele
nu ne vor aduce ceea ce am cerut, ne vor
arăta că ne aşteaptă vremuri mai bune în
viitor.  Să  preţuim  şi  liniştea  care  vine  în
clipele  de  aşteptare.  Făgăduinţa  neincu-
rajează şi simţim că vom avea parte de un
răspuns.

Asemenea  clipe  au  fost  pentru  mulţi
fericite  şi  rodnice.  Să  ne  aducem  aminte
cum  a  părăsit  Avraam  patria  sa  şi  casa
tatălui său, bizuindu-se doar pe făgăduinţa
lui Dumnezeu, în această făgăduinţă a găsit
puterea de a sui pe Muntele Moria şi de a
trece acolo prin cea mai mare încercare a
credinţei.  Această putere i-a  fost  dată de
cuvintele: „Voi veni!"

Şi  noi  trebuie  să  căutăm  în  aceste
cuvinte sprijin. Şi noi, pornind pe greaua şi
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lunga  cale  a  vieţii,  să  păstrăm  în  inimi
nădejdea  că  rugăciunea  noastră  va  fi
cândva ascultată şi îndeplinită.

Nu există suferinţă pe care Hristos să nu
o poată tămădui. Nu există viaţă de om pe
care El să nu o fi cercetat, mai devreme sau
mai târziu, ca răspuns la sincera chemare a
sufletului  chinuit.  Ţinând  minte  lucrul
acesta,  să  fim neclintiţi  în  încercări  chiar
dacă  se  va  cere  de  la  noi  cea  mai  mare
jertfa. Lacrimile noastre vor prevesti slava
ce va să vină, şi în mijlocul iernii aspre vom
auzi  sunetele  aducătoare  de  bucurie  ale
primăverii ce se apropie, fiindcă Domnul ne-
a grăit: „Voi veni!"

30 iunie
Deşteaptă-te devreme...

Deştepta-mă-voi devreme1.
(Psalmi 56, 11)

Acestea  sunt  cuvintele  unui  om
strâmtorat  de  griji  şi  amărăciuni.  El  se
trezeşte devreme ca să se sature de Lumina
Feţei  lui  Dumnezeu  înainte  de  a  vedea
vreun  chip  omenesc.  Despre  mulţi  dintre
slujitorii Domnului - Avraam,

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



Iacov, Moise, Samuel, Iisus Navi şi alţii —
Sfânta  Scriptură  spune  că  se  trezeau
devreme. Aceleaşi cuvinte sunt folosite şi în
Noul Testament cu privire la Domnul însuşi:
Şi a doua zi, foarte de dimineaţă, sculându-
Se, a ieşit şi S-a dus într-un loc pustiu, şi Se
ruga acolo (Marcu 1, 35).

Femeile  care  îl  jeleau  au  venit  la
mormântul Său foarte de dimineaţă (Marcu
16, 2).

Dimineaţa  vă  veţi  sătura  de  pâine,  şi
veţi  cunoaşte  că  Eu  sunt  Domnul  (Ieşirea
16, 12), a spus Dumnezeu poporului Său, şi
odată  cu  roua  dimineţii  pe  pământ  zăcea
din belşug mana cerească, trimisă de către
El - însă trebuia să te scoli devreme ca s-o
culegi...

Şi astăzi are hrană cerească poporul lui
Dumnezeu, şi astăzi trebuie să o mănânce
pe săturate dacă vrea să aibă puterea să
ţină  piept  păcatului.  în  fiecare  zi  te
aşteaptă  ispita,  oamenii  te  amărăsc,  te
enervează sau te smintesc; în fiecare zi eşti
înclinat tu însuţi să-i tulburi pe oameni ori
să-i  jigneşti,  în  fiecare  zi  trebuie  să  te
osteneşti, să birui răul, să mergi pe calea
cea strâmtă, să nu te abaţi şi să nu şovăi.

Cine-i în stare să facă aşa ceva? Cel ce s-
a sculat devreme şi a prins putere, cel ce şi-
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a  deschis  sufletul  înfometat  ca  să
primească  hrana  dumnezeiască  şi  să  se
sature.  în  stare  să  înfrunte  vrăjmaşul  e
doar  oşteanul  care  s-a  înarmat  înainte  să
intre în luptă. Ce altceva decât înfrângerea
îl aşteaptă pe cel fără arme? Acesta n-are
ce căuta între luptători.

Să  ne  trezim,  aşadar,  devreme,  şi  nu
numai pentru treburile noastre pământeşti,
ci în primul rând pentru Dumnezeu; să ne
trezim devreme, ca El să vadă că înainte de
foloasele  pământeşti  căutăm  împărăţia
cerurilor, că pentru noi este lucru de mare
preţ  că  ne  hrănim  cu  cuvântul  Lui,  că
primim merindea Lui  pentru  ziua  de faţă,
fiindcă numai El,

Care  ştie  ce  ne  aşteaptă,  ne  poate
înarma aşa cum avem nevoie. Şi să nu spui:
„O  să  fac  pe  urmă."  Pe  urmă vin  griji  şi
necazuri,  şi  deşertăciunea  lumească,  şi
discuţii, şi certuri cu oamenii; pe urmă vin
neliniştea  inimii,  vorbe  rele,  gânduri
păcătoase;  pe  urmă  vine  apăsătoarea
înţelegere a faptului că şi aici ai păcătuit, şi
dincolo ai făcut rău - şi toate acestea nu se
întâmplă, oare, fiindcă ai intrat în luptă cu
sufletul flămând şi neînarmat?

LUNA IULIE

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



1 iulie
Sprijinul nostru

Doamne,  scăpare  Te-ai  făcut  nouă  în
neam  şi  în  neam...  învaţâ-ne  să  socotim
bine  zilele  noastre,  ca  să  ne  îndreptăm
inimile spre înţelepciune.

(Psalmi 89, 1, 14)

Din  neam  în  neam,  numai  Dumnezeu
rămâne pentru noi scăpare şi sprijin, numai
El  rămâne  pururea  neschimbat,  numai  El
este ancora mântuirii  noastre,  stânca cea
veşnică  despre care vorbea Prorocul  Isaia
(Isaia  26,  4)  -  stânca  ce  nu  ne  va  trăda
niciodată, pe care putem şi pe care trebuie
să ne sprijinim Iară a ne clinti vreodată.

Nu ni  s-a  dat  tuturor  inimă înţeleaptă,
dar  dacă  ne  vom  ruga  în  fiecare  zi  să  o
dobândim, nu încape îndoială că o să ne fie
dată. Repetăm adesea că la Domnul toate
sunt cu putinţă, dar ne dăm seama, oare, că
în orice nevoie a noastră, în orice grijă, în
orice ispită avem o singură ieşire, o singură
mângâiere,  un  singur  sprijin,  şi  anume
Atotputernicul şi Atotmilostivul nostru Tată
Ceresc?

Singuri  suntem  neputincioşi,  suntem
slabi  şi  nepricepuţi,  dar  cu  cât  ne
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recunoaştem  mai  mult  neputinţa,  cu  atât
suntem mai puternici,  căci Domnul spune:
Puterea Mea întru neputinţă se săvârşeşte,
şi  numai  bizuindu-ne  pe  El  putem căpăta
putere şi prospeţime. învaţă-ne să socotim
bine  zilele  noastre  (Psalmi  89,  14),  ca  în
fiecare zi să ne biruim pe noi înşine şi să
putem înainta  cătr^-Xinejriăcar  în  ceva  şi
întrucâtva...

2 iulie
Despre luarea-aminte faţă de aproapele

Şi să luăm seama unul altuia, ca să ne
îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.

(Evrei 10, 24)

Ar trebui să ne amintim mai des aceste
spuse, ar trebui să înţelegem mai limpede
câtă  nevoie  avem  să  fim  atenţi  cu  toată
lumea.  Uneori  este  mai  uşor  să  facem  o
faptă  bună,  să  oferim un ajutor  însemnat
cuiva  aflat  în  nevoie,  decât  să  fim atenţi
mereu în mărunţişurile vieţii de zi cu zi, să
evităm conflictele,  să  ne  abţinem de la  o
remarcă  înţepătoare  sau  de  la  un  cuvânt
care ar putea să-1 jignească pe ascultător -
or, atenţia faţă de cei din jur, chiar şi faţă
de slăbiciunile şi ciudăţeniile lor, este tot o
faptă a dragostei, de la care nu trebuie să
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ne  dăm  în  lături.  Duhul  dragostei  este
acelaşi şi în lucrurile mari, şi în cele mici,
fiindcă  duhul  dragostei  este  duhul  lui
Dumnezeu, iar la Dumnezeu nu există mare
sau mic.

3 iulie
I   Binele cel mai mare
Domnul să lumineze faţa Sa spre tine şi

să te miluiască! IDomnul să îndrepte faţa Sa
spre tine şi să-ţi dea ţie pace!

(Numerii 6, 25-26)

Cât  de  mângâietoare  sunt  vorbele
acestea  pentru  orice  inimă  suferindă!
Deseori ne aflăm în beznă, totul în jur este
trist  si  întunecat,  în  sufletul  nostru  nu
răzbate niciodată lu-

mina; ni se pare că toate sunt împotriva
noastră  — şi  iată  că  uneori  se  descoperă
dintr-odată Faţa strălucitoare a Domnului,
luminând  tot  ce-i  în  jurul  nostru.  Atunci,
lumina  Lui  se  revarsă  în  jurul  nostru,  ne
intră  în  suflet,  luminează  cu  altă  lumină
totul, şi începem să privim altfel tot ce ne
amăra,  şi  vedem  un  petec  de  lumină  pe
cerul nostru întunecat.

Prin însuşi  acest  fapt Dumnezeu ne dă
pace  —  binele  cel  mai  mare,  de  care
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însetează oricine, dar pe care nu-1 putem
dobândi  fară  Domnul.  Intru  Mine  pace  să
aveţi  (Ioan  16,  33),  spune  El  -  şi,  într-
adevăr, oriunde ne-am duce, orice am face,
nicăieri  şi  în  nimeni  nu  vom  găsi  pacea
adevărată,  decât  în  Milostivul  nostru
Mântuitor.

4 iulie
Cele cereşti şi cele pământeşti

Doamne, bine este nouă să fim aici; dacă
voieşti, vom face aici trei colibe.

(Matei 17, 4)

In  clipele  când  Domnul  revarsă  în
sufletul  nostru  conştiinţa  vie  a  apropierii
Sale, a milostivirii Sale, a ajutorului Său şi a
nemărginitei  noastre  nimicnicii,  când  în
vremea  rugăciunii  fierbinţi  sau  a  primirii
Sfintelor  Taine  începem  să  ne  simţim
deasupra celor pământeşti şi  mai aproape
de  cele  cereşti,  apar  în  noi  dorinţa  şi
trebuinţa de a rămâne pentru totdeauna în
starea aceasta. Ni se pare că nici n-ar mai
trebui  să  ne  întoarcem  la  cele  de  pe
pământ.

Această  stare  minunată  a  sufletului  nu
poate  fi  păstrată  însă  prea  multă  vreme;
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pentru sufletul nostru ar fi o fericire prea
mare — şi atunci când viaţa, cu tulburările,
smintelile şi neplăcerile ei cu neputinţă de
ocolit, ne răpeşte acest simţământ luminos,
nu trebuie să ne întristăm peste măsură şi
cu atât mai puţin să ne supărăm. Domnul
ne va duce iar pe Tabor, ne va trimite iar
harul Său, atunci când o să-i ducem cel mai
mult  lipsa.  Iar  legăturile  cu  oamenii,
îndeletnicirile pământeşti nu ne depărtează
de El,  aşa cum suntem uneori  înclinaţi  să
credem. Dimpotrivă, tocmai atunci trebuie
ca  în  tot  ce  facem,  în  toate  legăturile
noastre  cu  semenii,  să  aducem un pic  de
cer, să punem o părticică din dispoziţia de
rugăciune, care înalţă şi curăţă toate, chiar
şi cele mai neînsemnate lucruri.

5 iulie
Cine ne va prăvăli nouă piatra?

Şi după ce a trecut ziua sâmbetei, Măria
Magdalena,  Măria,  mama  lui  Iacov,  şi
Salomeea  au  venit  la  mormânt  foarte  de
dimineaţă, şi ziceau între ele: „ Cine ne va
prăvăli nouă piatra de la uşa mormântului?"
— dar, ridicându-şi ochii, au văzut că piatra
fusese răsturnată, şi era foarte mare.

(Marcu 16, 1-4)
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Cât de des ne stă în cale o piatră grea, o
mare piedică în calea noastră spre scopul
pe  care  îl  urmărim,  şi  ni  se  pare  că  nu
putem nicidecum să  o  dăm  deoparte!  Ne
simţim  neputincioşi  şi  repetăm  cuvintele
femeilor  mironosiţe:  Cine  ne  va  prăvăli
nouă piatra?  Dar atunci  ce s-a întâmplat?
Au  avut  parte  de  o  bucurie  neaşteptată
tocmai  acolo  unde  se  aşteptau  la  piedica
cea mai mare: piatra era prăvălită deja, şi
au aflat despre învierea Domnului!

De aici se cuvine să tragem învăţăminte,
şi  anume  că  trebuie  să  ne  bizuim  pe
Domnul cu totul, fară a lăsa să se strecoare
în  noi  nici  măcar  o  umbră  de  îndoială,  şi
îngerul  Domnului  se  va  pogorî  pe  calea
noastră  presărată  cu  spini.  El  va  da  la  o
parte piatra,  şi  când ne vom trezi  în faţa
lucrului  care  înainte  ne  speria,  vom
descoperi  că  acesta,  prin  mila  lui
Dumnezeu,  s-a  prefăcut  într-o  pricină  de
bucurie, încetând să ne împovăreze.

6 iulie
Dragostea luminează

Dragostea  îndelung  rabdă;  dragostea
este  binevoitoare,  dragostea  nu
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pizmuieşte,  nu  se  laudă,  nu  se  trufeşte.
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă,  nu
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu
gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate,
ci  se  bucură  de  adevăr.  Toate  le  suferă,
toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate
le rabdă.

(I Corintcni 13, 4-7)

Probabil  că  nu  există  cuvinte  despre
dragoste mai pătrunzătoare decât acestea.
Ele exprimă tot ce ne poate face să simţim
că avem neapărată nevoie de dragoste. Ele
trebuie  să  ne  încălzească  sufletul  şi  să
aprindă  în  el  acea  scânteie  a  dragostei
care, prefacându-se în flacără, să ne umple
întreaga fiinţă şi, cu ajutorul lui Dumnezeu,
să se reverse peste tot ce ne înconjoară.

Ce  fiori  de  groază  ar  trebui  să  ne
cuprindă  la  gândul  că  păcătuim  cu  atâta
uşurinţă  împotriva  dragostei!  Care  dintre
noi  nu  se  enervează,  nu  se  îngâmfa,  nu
caută ale sale, nu gândeşte răul?.. în toate
aceste  semne  ale  slăbiciunii  omeneşti
dragostea nu este de găsit!

Să ne rugăm, aşadar, din tot sufletul ca
Domnul  să  nu  lase  să  se  stingă  în  noi
această  scânteie,  ca  El,  Cel  ce  este  dra-
gostea însăşi, să ne înveţe să iubim în aşa
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fel, încât dragosica să ne umple cu lumina
sa  viaţa  şi,  niciodată  întunecată,  să  ne
lumineze  până  la  sfârşitul  zilelor  noastre,
arătându-ne calea către cer.

Orice colţişor de pe pământ, până şi cel
mai dosnic, arată frumos în lumina soarelui.
Şi  dragostea  -  dragostea  generoasă,  fără
margini,  faţă de toţi  şi  toate -  trebuie să
lumineze,  să înalţe,  să încălzească fiecare
lucru pe care-1 facem. în acest fel, tot ce ni
se pare lipsit de însemnătate, plictisitor sau
respingător  va  căpăta  o  altă  nuanţă  şi  o
altă însemnătate. Aşadar, toate ale voastre
cu dragoste să se facă (I Corinteni 16, 14).

7 iulie
De unde vine ajutorul

Ştiu  în  Cine  am  crezut,  şi  sunt
încredinţat  că  puternic  este  să  păzească
comoara  ce  mi-a  încredinţat  până în  ziua
aceea.

(IITimotei 1, 12)

Când ne apasă grija pentru o fiinţă dragă
de  care  suntem  departe  sau  pe  care  n-o
putem  ajuta,  să  o  lăsăm,  cu  deplină
credinţă, în seama Celui în care am crezut
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şi care va păzi comoara noastră cu mult mai
bine decât am putea noi s-o facem.

Deseori  suferim  în  viaţă  din  pricina
neputinţei  de  a  ajuta,  de  a  uşura  cumva
soarta grea a aproapelui. Până şi rugăciu-
nea noastră slăbeşte, şi ne simţim cu totul
neputincioşi,  deşi  s-ar  părea  că  suntem
gata să ne dăm viaţa pentru a-1 ajuta.

Tocmai în asemenea clipe să ne amintim
de  unde  pot  veni  ajutorul  şi  mângâierea.
Prietenul nostru nu este singur: îl apără Cel
a cărui mână are întotdeauna puterea de a
ajuta, de a sprijini, de a-1 ridica pe cel care
piere,  Cel  ce  nu  părăseşte  nici  oaia  cea
rătăcită, ci o duce la păşuni grase.

Această convingere a Apostolului trebuie
să treacă şi în noi, sprijinind slaba noastră
credinţă. Să-I încredinţăm Mântuitorului tot
ce ne e mai  drag şi  mai  apropiat,  pentru
care tremurăm de grijă mereu, şi atunci ne
vom linişti, ştiind că El va păstra comoara
noastră  până  în  ziua  când  va  trece  orice
primejdie.

8 iulie
Domnul ne îndrumă

Indrepta-voi  pe cei  orbi  pe drumuri  pe
care nu le cunosc, pe poteci neştiute îi voi
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povăţui; întunericul îl  voi preface înaintea
lor  în  lumină  şi  povârnişurile  în  câmpii
întinse. Acestea sunt făgăduinţele Mele, pe
care le voi împlini şi cu vederea nu le voi
trece.

(Isaia42, 16)

Cât  de  des  cârtim  împotriva  sorţii
noastre  când  ni  se  pare  că  rătăcim  pe
pipăite prin întuneric, că ne-am abătut de
la  drumul  bun,  că  suntem  înconjuraţi  de
necunoscut! Dar şi acolo, în acest întuneric,
în  acest  necunoscut,  cine  ne  îndrumă?
Domnul! De ce şi încotro? Nu ştim, dar să
ne mulţumim cu faptul că El ne îndrumă şi
că nimic nu mai trebuie să ne sperie.

Auziţi  ce  făgăduinţă  face  Domnul
poporului  Său:  întunericul  îl  voi  preface
înaintea  lor  în  lumină  şi  povârnişurile  în
câmpii întinse. Aşadar, să nu deznădăjduim,
fraţilor: Tatăl nostru Ceresc nu ne va părăsi,
ci  va  avea grijă  de  noi,  ne va  duce unde
trebuie. Dacă trimite întuneric asupra noas-
tră, dacă ne trimite încercări, înseamnă că
toate  acestea  sunt  spre  folosul  şi  spre
binele nostru. El ştie mai bine decât noi pe
ce cale trebuie să mergem: Ceea ce fac Eu,
tu  nu  ştii  acum,  dar  vei  înţelege  după
aceasta (Ioan 13, 7).
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9 iulie
Lumina vieţii noastre

Domnul va fi pentru tine lumină veşnică.
(Isaia 60, 20)

într-un  vechi  tablou  ce  înfăţişează
Naşterea  Domnului,  Pruncul  Iisus  este
zugrăvit stând culcat în iesle, iar Preasfân-
ta Fecioară Măria — aplecată asupra Lui. îi
înconjură păstorii cuprinşi de evlavie mută,
iar în planul al doilea sunt dobitoacele.

împrejur  este  noapte  de  nepătruns,
felinarul nu luminează peştera decât slab,
însă Pruncul însuşi răspândeşte o strălucire
care luminează tot  tabloul  acesta.  Aşa se
întâmplă  şi  în  sufletul  întunecat  de
amărăciune atunci când Hris-tos se află în
el cu adevărat. Lumina ce se revarsă din Cel
ce însuşi este Lumina lumii, în Care nu-i nici
un întuneric  (I  Ioan 1,5),  luminează bezna
atât de adâncă a suferinţei. Mai mult decât
atât,  suferinţa  însăşi  se  preface  în  milă
dumnezeiască, deoarece doar prin ea ni se
deschide izvorul bucuriei duhovniceşti, care
este ascuns în viaţa de zi cu zi.

Fără întunericul nopţii n-am şti că există
stelele.  Fără  necaz  am  fi  lipsiţi  de  acea
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mângâiere,  de  acel  har  nespus  pe  care
Domnul îl  revarsă din belşug asupra celor
ce suferă.

în această minunată Lumină toate grijile,
toate nevoile acestei vieţi, chiar şi cea mai
arzătoare durere, rămân în umbră, iar ochii
noştri,  luminaţi,  privesc  cu  evlavie  spre
însuşi  Mântuitorul,  Izvorul  a  toată
mângâierea.

10 iulie
Glasul Mântuitorului

Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva
glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la
el şi voi cina cu el, şi el cu Mine.

(Apocalipsa 3, 20)

Să  fim  cu  luare-aminte  la  glasul
Mântuitorului, Care stă şi bate la uşa inimii
noastre.  Cât  de des pierdem prilejul  de a
pricepe acest  glas,  înăbuşindu-1 cu grijile
noastre  pământeşti,  cu  socotelile  noastre
omeneşti!  Fie  că  ne  loveşte  vreo  boală
grea,  fie  că  grijile  ne  împresoară,  fie  că
viaţa ne face să ne ciocnim de cineva care
ne displace, fie că ne aflăm în împrejurări
ce nu se potrivesc deloc cu gusturile şi cu
dorinţele  noastre,  în  toate  acestea  nu
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trebuie  să  vedem  altceva  decât  glasul
Mântuitorului, care ne cheamă la El.

Aşadar,  să-I  dăm  ascultare  şi  să-L
căutăm în  toate.  Atunci  Domnul  însuşi  va
intra la  noi,  şi  totul  va deveni  limpede şi
uşor.  Să  nu încuiem niciodată  uşa  în  faţa
Lui,  ci  să  ne  pătrundem  de  înţelegerea
faptului că El însuşi, Milostivul şi Iubitorul,
stă  lângă  noi  şi  aşteaptă.  Să  ne  grăbim,
deci,  să  strigăm:  Amin,  vino,  Doamne
Iisusel (Apocalipsa 22, 20).

11 iulie
Lucrarea vie

Tot ce mâna ta se apucă să săvârşească,
fă cu hotărâre.

(Ecclesiastul 9, 10)

„Tot"  -  fără  să  alegi  şi  fără  să
dispreţuieşti ceva. Tot ce întâlnim în calea
vieţii noastre se poate preface pentru noi în
lucrare vie, şi este uimitor câte poţi să faci
într-o singură zi dacă te apuci de treabă cu
dragoste şi cu râvnă.

într-una  din  scrierile  sale,  un  teolog
spunea,  foarte  nimerit,  că  timpul  nu  e
alcătuit numai din ore şi  din minute, ci  şi
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din dorinţă şi din iubire. Cine iubeşte mult,
acela apucă să facă multe.

într-adevăr, nimeni nu se plânge atât de
mult că nu are timp ca oamenii care stau
degeaba;  ajunge  să  vrei  ca  şi  într-un
răstimp scurt  să  ai  de  două ori  mai  mult
spor decât  atunci  când ai  multă vreme la
dispoziţie,  dar  te  apuci  de  treabă  fără
tragere de inimă şi în silă. Aici, ca de altfel
în  toată  viaţa  noastră,  motorul  principal
este dragostea de lucrarea pe care o facem
şi dorinţa neprefacută de a o duce la bun
sfârşit. Nu încape îndoială Domnul va ajuta
bunele noastre intenţii dacă ne vom apuca
de treaba noastră cu toată râvna, punând
în ea şi silinţă, şi dragoste.

12 iulie
Ca viaţa să aducă roadă

Dacă vrea cineva să vină după Mine, să
se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-
Mi urmeze Mie.

(Matei 16, 24)

Suntem,  oare,  pătrunşi  destul  de
înţelesul cuvintelor:  să se lepede de sinel
Fiecare din noi ştie, în teorie, că trebuie să
trăim pentru ceilalţi,  că  egoismul  este  un
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mare viciu, dar înţelegem, oare, deplin ce
înseamnă lepădarea  de  sine?  Şi  împlinim,
oare,  această  poruncă,  urmând  lui  Iisus
Hristos?

Atâta  timp  cât  omul  nu  încetează  să
trăiască  doar  pentru  sine  însuşi,  încă  n-a
învăţat nimic. Atâta timp cât nu înţelege că
trebuie să-şi dăruiască toată voinţa, toată
puterea,  toată  viaţa,  toată  fiinţa  lui
Dumnezeu  şi  aproapelui,  nu  poate  să
urmeze lui Hristos.

Cuvântul  lui  Dumnezeu  arată  asta  în
multe  locuri.  De  pildă,  el  spune:  Dacă
grăuntele de grâu nu va muri, nu va putea
să aducă roadă. Numai murind în fiecare zi
faţă de egoism putem să aducem prin viaţa
noastră  roade  vrednice  de  chemarea
noastră  creştină,  roadele  pe  care  le
aşteaptă  de  la  noi  Domnul,  pe  care  ne-a
menit  să le  aducem şi  care sunt  de folos
sufletului nostru.

Având  mereu  în  faţa  noastră  chipul
Mântuitorului, urmând Lui, cum să ne mai
gândim  la  noi  înşine?  Privirea  îndreptată
doar  către  Domnul  nu  mai  poate  vedea
nimic  din  propriile  noastre  griji,  şi  cine
merge în urma Lui va merge întotdeauna pe
calea dreaptă.
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13 iulie
Taina morţii

Cele ce ochiul n-a văzut, şi urechea n-a
auzit,  şi  U  inima omului  nu  s-au  suit,  pe
acelea  le-a  gătit  Dumnezeu  celor  ce-L
iubesc.

(I Corinteni 2, 9)

Ce  mare  plată  îi  aşteaptă  pe  cei  ce-L
iubesc pe Domnul! Ii aşteaptă ceea ce slaba
noastră  înţelegere  omenească  nu  poate
nicidecum  să  priceapă!  Şi  ce  viitor  de
necuprins este deschis înaintea noastră de
aceste spuse!  în  ele  se  simte ceva ce nu
putem  explica,  fiindcă  această  lume
minunată,  ce  ne  aşteaptă  dincolo  de
mormânt, nu poate fi închipuită de mintea
noastră  atâta  timp  cât  suntem  pe  acest
pământ.

Mulţi  se  sperie  de moarte,  temându-se
de  necunoscut,  şi  încearcă  să  pătrundă
această taină, pe care Domnul n-a vrut să
ne-o  dezvăluie.  Dar  nu  ne  este  de  ajuns
sfântul  Său  cuvânt,  nu  ne  este  destul  să
ştim că  dincolo,  pe  acel  tărâm al  luminii,
credincioşii  se  vor  bucura  de  o  fericire
deplină? Şi cum să nu înţelegem că această
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fericire este prea măreaţă şi minunată ca s-
o putem încăpea acum?

Aici  ne  înconjură  încă  umbrele;  ochii
noştri  pământeşti  n-ar  putea  răbda  acea
lumină mare, după cum nici mintea noastră
slabă şi mărginită nu poate cuprinde ceea
ce  se  descoperă  sufletului  la  trecerea  în
viaţa  veşnică.  Simţul  nostru  lăuntric  ne
vorbeşte  de  viaţa  veşnică,  de  dragostea
veşnică,  de  dreptatea  veşnică,  şi  toată
fiinţa  noastră  trebuie  să  se  pătrundă  de
încredinţarea că  pătimirile vremii de acum
nu sunt  vrednice  de  mărirea  ce  ni  se  va
descoperi (Romani 8, 18).

14 iulie
Datoria de a iubi

Nimănui cu nimic să nu fiţi datori, decât
cu iubirea  unuia  faţă  de  altul,  fiindcă cel
care-şi iubeşte aproapele a împlinit legea.

(I Corinteni 13, 8)

Să ţinem minte întotdeauna că suntem
veşnic  datori  aproapelui  nostru  şi  că
această  datorie  este  dragostea,  de  care
trebuie  să  fim pătrunşi  faţă  de  toţi  fraţii
noştri. Este foarte uşor să-i iubim pe cei ce
sunt  buni  cu  noi,  pe  cei  ce  ne  sunt
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simpatici,  însă  nu  e  de  ajuns.  Adevărata
iubire  pe  toate  le  suferă,  pe  toate  le
acoperă,  şi  nu  vom  îndeplini  legea  dum-
nezeiască dacă ea nu se va revărsa asupra
oricărui aproape al nostru.

Cine  nu  simte  această  dragoste  să  se
roage cu căldură lui Dumnezeu, şi Cel ce a
spus: Voi lua din trupul vostru inima cea de
piatră şi vă voi da inimă de carne va înmuia
şi inima ta împietrită. Eşti pornit împotriva
aproapelui care te-a supărat, însă de ce nu
te gândeşti cu cât mai mult şi cu cât mai
des  L-ai  jignit  şi  L-ai  supărat  tu  pe
Atotmilostivul  Domn?  Şi  ai  tu  dreptul  să
nutreşti răutate, fie şi o singură clipă, faţă
de fraţii tăi? Dacă te-ai fi silit să judeci fară
patimă şi te-ai fi pus în locul celui care te-a
supărat,  poate  ţi-ai  da  seama  că  i-ai  dat
pricină şi eşti cu mult mai vinovat decât el.

Nimic  nu  poate  fi  mai  rău  decât  să  ţii
duşmănie în tine — în schimb, cât de mult ţi
se  uşurează  sufletul  când  pătrunde  în  el
raza dragostei, risipind orice urmă de ură!

Să ne rugăm Domnului neîncetat, pentru
ca  El  să  întărească  în  noi  simţământul
dragostei, şi să ţinem minte că a iubi este
datoria noastră, datorie pe care trebuie să
o plătim fară încetare, fară să pretindem şi
fară să aşteptăm nimic în schimb.
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15 iulie
Nu suntem singuri

Fii tare şi curajos, să nu te temi, nici să
te spăimântezi, căci Domnul Dumnezeul tău
este  cu  tine  pretutindenea,  oriunde  vei
merge.

(Iisus Navi 1, 9)

Trecem  uneori  prin  încercări  grele,  şi
atunci ni se pare că suntem singuri, că nu
ne ajută nimeni. Să ne aducem aminte însă
de făgăduinţele Domnului, care sunt multe,
şi  toate  trebuie  să  ne  fie  mângâiere  şi
reazim.  Oriunde vei merge,  spune Domnul.
Şi  atunci,  mai  putem  crede  vreodată  că
suntem  singuri?  La  gândul  că  Cel  ce  Se
îngrijeşte de noi mai mult decât o mamă de
pruncul  său  ne  este  atât  de  aproape
întotdeauna  ar  trebui  să  piară  orice
tulburare  şi  orice  teamă.  Orice  am  face,
oriunde  am  merge,  pretutindeni  şi  în-
totdeauna,  Domnul  va  fi  cu  noi,  dacă  în
neputinţa  noastră  o  să  chemăm  puterea
Lui.

Ce  stare  de  linişte  şi  de  bine  ne  dă
simţământul  că  noi  —  făpturi  slabe,
neputincioase, nimicnice —, privind către Ii-
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sus, începătorul şi Plinitorul credinţei (Evrei
12, 2), putem îndeplini tot ce ne-a poruncit
El să facem! Să rostim deci şi noi împreună
cu  Apostolul  Pavel:  Pe  toate  le  pot  întru
Hris-tos,  Cel  ce  mă  întăreşte  (Filipeni  4,
13).

16 iulie
Cu ajutorul lui Dumnezeu

Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că El
ştia ce avea să facă.

(Ioan 6, 6)

Domnul ne încearcă mereu pe toţi, prin
tot felul de mijloace, ca să stârnească în noi
credinţa.  El  ne  dă  prilejul  de  a  vedea
nevoile,  necazul,  nefericirea  din  jurul
nostru, ca să trezească în noi simţământul
compasiunii şi iubirii faţă de semeni şi ca să
ne înveţe să îi slujim atât timp cât El ne va
lăsa pe acest pământ.

Ucenicii Lui socoteau că nu se poate să
hrănească mulţimea poporului adunat, dar
Iisus  voia  ca  oamenii  să  fie  hrăniţi  —  şi
puţinul pe care îl aveau s-a dovedit a fi, cu
binecuvântarea Lui, îndestulător.

Adesea ni se pare că nu putem uşura cu
nimic grijile celor din preajma noastră, dar
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dacă vom dori  cu  adevărat  vom putea să
facem lucrul acesta. Domnul vrea ca noi, în
numele  lui  Hristos,  să  încercăm  a  uşura
orice nevoie pe care o vom întâlni în calea
vieţii noastre. Poate pare că nu suntem în
stare  să  facem  mare  lucru,  însă  Domnul
însuşi  va  întoarce  spre  folosul  celor
nefericiţi  acest  puţin  care  stă  în  puterea
noastră. Orice cuvânt de mângâiere, orice
gest de compasiune faţă de un om aflat în
suferinţă,  orice  manifestare  a  dragostei
noastre  poate,  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,
să-1 sprijine şi să-1 întărească pe cel slab,
să-i ridice moralul în clipa de deznădejde şi
să  aducă  roadă,  oricât  ar  fi  de  măruntă
aceasta.

Aşadar, să nu spună nimeni: „Nu am ce
să  fac  în  situaţia  asta."  La  asemenea
cuvinte  Domnul  ne  va  răspunde  întot-
deauna:  „Daţi-le  să  mănânce!",  şi  suntem
datori  să  ne  hrănim  semenii  cu  ceea  ce
avem, chiar dacă este doar o coajă de pâine
sau un pahar cu apă.

17 iulie
Lecţiile Domnului
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Iar el, răspunzând, a zis: „Doamne, Usă-
lşi anul acesta, până ce îl voi săpa împrejur
şi voi pune gunoi, poate va face rod. "

(Luca 13, 8-9)

Această  parabolă  arată  tot  adâncul
milostivirii şi îndelungii răbdări a Domnului.
Dacă am putea avea faţă de semenii noştri
măcar  o  părticică  din  răbdarea  aceasta!
Smochinul  ce  de  trei  ani  nu  făcea  roadă
suntem  noi,  cei  care  atât  de  des  şi  de
îndelung ne împotrivim poruncilor lui Dum-
nezeu.  Domnul  caută să ne înţelepţească,
ne trimite zi de zi lecţii de care noi nu ne
folosim, ne aduce pe calea dreaptă de pe
care noi  ne abatem tot  timpul.  în  sfârşit,
atunci când orice om şi-ar pierde răbdarea
şi  ne-ar  lăsa  în  voia  soartei,  Domnul  ne
rabdă încă, dându-ne prilej să ne revenim,
să  ne  întoarcem,  să  ne  venim  în  fire,
încearcă în toate felurile să ne oprească din
drumul nostru către pierzanie.

Să  fim,  deci,  cu  luare-aminte  la  glasul
Domnului.  Să  ne  amintim  cât  de  des
abuzăm de milostivirea Lui,  să ne folosim
de ceea ce face pentru noi Dumnezeiescul
Stăpân al viei şi să ne străduim ca măcar
acum să  nu  irosim  răstimpul  ce  ni  se  dă
pentru îndreptare.
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Domnul  ne  rabdă,  aşteaptă  să  facem
rod: aşadar, să ne silim din răsputeri şi cu
dorinţă neprefacută pentru a face această
roadă şi să cerem ajutor de la Dumnezeu,
Care  nu  refuză  vreodată  şi  nici  în  al
doisprezecelea ceas nu respinge pe nimeni
dintre cei care vin la El.

18 iulie
Apropierea de Dumnezeu

Şi s-a dus regele Davidşi a stat înaintea
feţei Domnului.

(II Regi 7, 18)

Oriunde  ne-am  afla,  putem  să  stăm
oricând  înaintea  Domnului  dacă  ne  vom
abate privirea de la toate cele lumeşti şi o
vom aţinti spre chipul Mântuitorului. Chiar
şi  în  mijlocul  mulţimii  putem fi singuri  cu
Domnul şi să stăm de vorbă cu El, privind
lucrurile  mâinilor  Lui.  în  natură  totul
vorbeşte despre El.  Marea cea necuprinsă
vorbeşte  despre  nemărginita  putere
dumnezeiască;  azurul  cerului  fără  nori
respiră  pacea  Lui,  munţii  străvechi  arată
tăria Lui cea nezdruncinată.

Putem  sta  însă  înaintea  feţei  lui
Dumnezeu  şi  într-un  alt  sens.  Când  ne
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însingurăm în odaia noastră este ca şi cum
am sta înaintea Lui. Când ne cufundăm cu
evlavie în citirea cuvântului lui Dumnezeu,
prin cuvintele Sfintei Scripturi ne vorbeşte
chiar Domnul; când ne plecăm genunchii la
rugăciune  şi  ne  revărsăm  înaintea  Lui
sufletul,  parcă am zăcea la picioarele Lui,
parcă  ne-am  atinge  de  poala  veşmintelor
Lui,  şi  simţim cum El  Se  atinge  de  inima
noastră  tulburată,  dăruindu-i  pace  şi
linişte.  Ce  apropiaţi  suntem  atunci  de
Mântuitorul nostru şi câtă putere nouă, ce
renaştere  a  duhului  ne  aduce  apropierea
aceasta!

19 iulie
Preţul faptelor noastre

Aşa  şi  voi,  când  veţi  face  toate  cele
poruncite vouă, să ziceţi: „Slugi netrebnice
suntem, ceea ce eram datori să facem am
făcut."

(Luca 17, 10)

Nimeni nu se miră atunci când, să zicem,
un militar îşi face datoria cu abnegaţie, cu
uitare  de  sine  ca  să  execute  întocmai
ordinele. Toate acestea sunt socotite lucruri
fireşti  si  nimeni  nu  se  aşteaptă  să  fie
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recompensat fiindcă şi-a făcut datoria. Noi
suntem însă prea înclinaţi să ne punem în
seamă  o  anumită  parte  de  merit  pentru
ceea  ce  reuşim  câteodată  să  împlinim,
uitând că nu suntem decât slugi ale Dumne-
zeiescului nostru învăţător, că am primit de
la El totul şi nu merităm nimic, că singuri nu
putem izbuti nimic, ci numai de la El primim
puterea şi prilejul să ajutăm.

Aşadar,  să  nu  uităm  niciodată  deplina
noastră nimicnicie, înţelegând că nimic din
ceea ce facem n-are vreun preţ faţă de ceea
ce primim zi de zi de la Dumnezeu - şi care
dintre noi poate să spună cu mâna pe inimă
că a împlinit tot ce i s-a poruncit? Dar chiar
dacă ar fi aşa, să ţinem minte întotdeauna
că  suntem doar  nişte  slugi  care  au  făcut
ceea ce erau datoare să facă.

20 iulie
Partea cea bună

Marto,  Marto,  te  îngrijeşti  şi  pentru
multe te sileşti, dar un singur lucru este de
trebuinţă; Măria partea cea bună şi-a ales,
care nu se va lua de la ea.

(Luca 10, 41-42)
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Domnul  a  spus-o  limpede:  un  singur
lucru este de trebuinţă, toate celelalte sunt
de însemnătatea a doua, vor apărea de la
sine, în măsura în care vom avea nevoie de
ele şi nu trebuie să le ducem grija! Dar care
este  partea  cea  bună  pe  care  şi-a  ales-o
Măria  şi  care  s-a  învrednicit  de
încuviinţarea  Mântuitorului?  După  cât  se
vede,  Măria  nu  făcea  nimic:  şedea  la
picioarele Lui, cufundată în discuţia cu El, şi
cuvintele  dumnezeieşti  îi  erau  izvor  de
credinţă şi adevăr.

De câte ori grijile şi preocupările noastre
zilnice  nu  înăbuşă  în  noi  acest  glas  al
Mântuitorului,  de care,  totuşi,  avem atâta
nevoie pentru viaţa noastră duhovnicească!
Adesea ne lăsăm absorbiţi prea mult de tot
ce e exterior; în această vânzoleală febrilă
nu mai găsim timp pentru reflecţie şi rugă-
ciune. Să nu mai îngăduim să se întâmple
asta,  să  ne  amintim  de  Măria  -  să  ne
amintim  că  Domnul  a  numit  partea  cea
bună  ceea ce  alesese ea.  In  fiecare  zi  să
consacram  neapărat  o  parte  din  timpul
nostru convorbirii cu Dumnezeu.

în  liniştea  însingurării,  înălţându-ne
sufletul către El,  să ne grăbim spre Acest
Izvor Viu, să sorbim din El putere pentru a
împlini  osteneala  noastră  de  zi  cu  zi  -  şi
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această putere, acest bun care este cel mai
înalt dintre toate, această „parte bună" nu
se va mai lua de la noi vreodată.

21 iulie
Să dobândim plinătatea vieţii

Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă, şi
Cel ce sunt viu.

Mort  am fost  şi  iată,  sunt  viu  în  vecii
vecilor.

(Apocalipsa 1, 18)

Gândiţi-vă  cât  de  măruntă,  de
imperfectă, de neîndestulătoare este viaţa
noastră pământească! Tindem către un ţel
care se dovedeşte de neatins. Visăm la tot
ce  am  vrea  să  îndeplinim,  dar  când  ne
apucăm  de  treabă  mâinile  noastre
neîndemânatice se lasă în jos cuprinse de
neputinţă.  Apar  înaintea  noastră
străfulgerări ale iubirii nemărginite care ui-
tă de sine, care nu ştie de răutate, care nu
ţine  supărare  —  ale  iubirii  care  îndelung
rabdă, nu caută ale sale, nu se aprinde de
mânie,  toate  le  suferă.  Găsim  această
iubire  desăvârşită  în  Mântuitorul  Hristos,
iar  glasul  lăuntric  ne  spune:  „Vreau  să
deprind  această  iubire,  vreau  să  o  am în
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mine" - dar strădaniile noastre sunt în van,
se destramă la prima piedică. încercăm să
ne  păstrăm  liniştea  sufletească,  să  fim
blânzi,  să  ne  îngrijim  doar  de  folosul
aproapelui,  dar  când  ziua  se  apropie  de
sfârşit  şi  prefirăm  în  amintire  tot  ce  am
făcut  de-a  lungul  ei,  ajungem  să  vărsăm
lacrimi de disperare, căci ne dăm seama cât
de departe suntem încă de scopul pe care
ni l-am propus.

Avem  o  nevoie  nemăsurată  de  pace,
însetăm  de  această  pace  care  covârşeşte
mintea, o căutăm, însă n-o găsim nicăieri!
Şi  pe  pământ  toate  se  întâmplă  aşa:
întotdeauna  şi  peste  tot  căutăm  cele  de
necuprins, nimic nu ne mulţumeşte, fiindcă
tot  ce  avem  este  imperfect  şi  lipsit  de
deplinătate  —  însă  toate  aceste  părţi
separate, toate aceste străfulgerări care ne
atrag, dar nu ne îndestulează, se contopesc
într-o  deplină  armonie  în  Persoana
Mântuitorului  înviat:  El  însuşi  este Izvorul
desăvârşirii, Izvorul vieţii veşnice, şi doar în
El  dobândim  întreaga  plinătate  a  vieţii,
după care tânjim atât.

22 iulie
Izvorul vieţii
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Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu
şi  Cine  este  Cel  care-ţi  zice:  „Dă-Mi  să
beau", tu ai fi cerut de la El, şi ţi-ar fi dat
apă vie.

(Ioan4, 10)

„Dacă ai  fi ştiut!"  Da, deseori  în viaţă,
când  ne  găsim  în  împrejurări  grele,  când
trebuie să facem ceva şi ne împotrivim din
răsputeri,  dacă  am  fi  ştiut  că  tocmai  în
lucrul acela este cuprins pentru noi izvorul
vieţii  l-am fi primit,  bineînţeles,  cu râvnă.
De aceea, să nu nesocotim nici o îndatorire,
oricât ar fi aceasta de grea. Dacă ea ne-a
ieşit în cale, înseamnă că Domnul însuşi ne-
a  trimis-o,  şi  nu  degeaba.  Poate  că
niciodată  nu  vom  primi  acea  comoară
duhovnicească  care  ni  s-ar  fi  descoperit
tocmai  prin  îndeplinirea  acelei  îndatoriri,
dacă vom pierde prilejul de a face ceea ce
ne-a rânduit Domnul.

Ni  se  întâmplă  adesea  să  îndurăm
necazuri  şi  nedreptăţi  din  partea
aproapelui, şi atunci, scoşi din fire, spunem
că  mai  uşor  ne-ar  veni  să  îndurăm  o
încercare trimisă de Dumnezeu decât atâta
suferinţă  din  partea  oamenilor  -  însă  nu
este, oare, şi aceasta tot o încercare de la
Dumnezeu? Dacă El a îngăduit-o, înseamnă
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că  El  a  şi  trimis-o,  şi  a  trimis-o  pentru
desăvârşirea  noastră.  Aşadar,  să  primim
toate cu iubire şi cu supunere, ca şi cum le-
am primi  chiar  din mâna Mântuitorului,  şi
ne va fi mai uşor. Să-I cerem Domnului „apa
vie", chiar dacă aceasta iese dintr-un izvor
amar...

23 iulie
Slujirea aproapelui

Purtaţi-vă poverile unii altora, şi aşa veţi
împlini legea lui Hristos.

(Galateni 6, 2)

Nu ne aflăm pe acest pământ ca să trăim
numai  pentru  noi  înşine  şi  să  ne  căutăm
propria  fericire.  întreaga  lume  este  o
familie uriaşă de oameni care sunt cu toţii
fraţi şi sunt datori să se ajute unii pe alţii,
să îşi dea imbold unii altora, să-şi uşureze
unii altora toate greutăţile vieţii.

Nu există nimic mai  trist  decât o viaţă
trăită în singurătate, în care n-ai pe cine să
iubeşti,  n-ai pe cine să ajuţi.  O asemenea
viaţă este însă cu neputinţă pentru creştin.
Până  şi  cei  mai  singuratici,  care  nu  au
familia lor, sunt înconjuraţi de oameni care
pot  avea  nevoie  de  ei.  Căutând  să  des-
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coperim  aceste  nevoi,  străduindu-ne  să
câştigăm  prin  compasiunea  noastră
încrederea semenilor noştri nefericiţi, vom
îndeplini legea lui Hristos.

Toată  această  lege  respiră  dragoste,
constă  doar  în  dragoste,  iar  cel  ce-şi
iubeşte fratele va purta, fireşte, întotdeau-
na  sarcina  ei  şi  prin  aceasta  îi  va  uşura
crucea  grea.  Aşadar,  să  ţinem  minte  că
nimic din ce avem nu ne aparţine. Puterile
noastre,  capacităţile  noastre  şi  toate
darurile  pe  care  le-am  primit  de  la
Dumnezeu  trebuie  închinate  slujirii
aproapelui.

24 iulie
Nu te descuraja

Să nu încetăm a face binele,  căci  vom
secera la timpul potrivit,

dacă nu ne vom lenevi. (Galateni 6, 9)

Nu  totdeauna  reuşim să  ducem la  bun
sfârşit lucrul bun pe care ni l-am propus: de
multe ori apar piedici cu care trebuie să ne
luptăm,  de  multe  ori  ne  stau  împotrivă
toate — şi oamenii, şi împrejurările! Atunci
cădem cu duhul, ni se pare că nu mai avem
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putere să continuăm lupta şi suntem gata
să renunţăm la ceea ce am început.

Creştinul adevărat nu poate să cadă însă
în  descurajare;  el  ştie  că  Domnul  îi
binecuvântează  intenţiile  dacă  ele  sunt
vrednice  de  asta  cu  adevărat,  şi,
încredinţând totul în mâinile Lui, merge mai
departe  fără  să  şovăie,  fără  să-şi  cruţe
puterile  şi  strădaniile,  uitând  de  sine,
îndurând  fără  cârtire  toate  piedicile  şi
greutăţile.  Urmărind  doar  scopul  propus,
ascultă doar de glasul lui Dumnezeu, care îi
repetă în orice nereuşită:  Să nu se tulbure
inima voastră;  credeţi  în  Dumnezeu,  şi  în
Mine credeţi (Ioan 14, 1), şi aceste spuse îl
vor face să meargă mai departe.

25 iulie
Osteneala în numele lui Hristos

Noi  înşine  suntem  slugile  voastre,  de
dragul lui Iisus.

(II Corinteni 4, 5)

Se spune despre un pictor renumit, care
a pictat tavanul Catedralei Sfântul Petru, că
şi-a prins de tichie un felinar mic, ca să nu
cadă  umbra  lui  pe  pictură.  Ar  trebui  să
urmăm  şi  noi  exemplul  acesta  şi  să  nu
întunecăm  niciodată  cu  umbra  noastră
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lumina  în  care  lucrăm.  Trebuie  să  ne  po-
ziţionăm faţă de lucrarea noastră în aşa fel
încât eul nostru să nu arunce umbră asupra
a ceea ce facem în numele lui Hristos.

Bineînţeles,  nu  este  uşor  să  ne  trăim
viaţa aşa încât, atunci când ne îndeplinim
obligaţiile,  să  facem  abstracţie  de  toate
problemele  personale.  Ispita  este  uneori
foarte mare. Situaţia nu evoluează aşa cum
am vrea; ni se pare că nu suni cm apreciaţi
şi că nu suntem trataţi cu respectul pe care
îl  merităm.  Bineînţeles,  apare  în  noi
simţământul  orgoliului  rănit,  care  adesea
face ca râvna noastră să se răcească şi sea-
mănă dezbinare între noi şi colegii noştri. In
aceasta nu este nimic creştinesc, şi Hristos
n-a făcut aşa.

Nici o jignire, nici o desconsiderare, fie
ea adevărată sau doar părută, nu trebuie să
ne  micşoreze  râvna  şi  statornicia  în
împlinirea datoriei.  Orgoliul  nu face parte
dintre roadele Duhului Sfânt.

26 iulie
Răsplata celor smeriţi

Fericiţi  cei  săraci  cu  duhul,  că  acelora
este împărăţia cerurilor.

(Matei 5, 3)
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Câtă  deosebire  între  concepţiile
omeneşti  şi  cele  ale  Evangheliei!  Ceea ce
lumea  dispreţuieşte  are  preţ  în  ochii  lui
Dumnezeu.  Cât  de  des  sunt  înjosiţi  şi
dispreţuiţi  aceşti  săraci  cu  duhul,  cărora
Dumnezeu le făgăduieşte o răsplată atât de
mare!  Dumnezeu  celor  mândri  le  stă
împotrivă,  iar  celor  smeriţi  le  dă  har.  De
câte  ori  nu  întâlnim  în  Sfânta  Scriptură
laude pentru cei smeriţi, care îşi recunosc
păcatele,  neputinţa,  care-şi  înţeleg  toată
nevrednicia  şi  se  cred  mai  prejos  decât
toată lumea!

De aceea,  ei  sunt  recunoscători  pentru
toate, gata mereu să cedeze în faţa altora -
şi  lor,  celor  ce  nu  aşteaptă  nimic  de  la
nimeni, bizuindu-se doar pe milostivirea lui
Dumnezeu,  Domnul  le  făgăduieşte
împărăţia  cerurilor.  Ei,  socotindu-se  pe
bună dreptate nimicnici, sunt mai în stare
să primească puterea harului dumnezeiesc,
cea  care  s-a  făgăduit  inimii  înfrânte  şi
smerite.

Astfel,  ei  sunt.mai  fericiţi  decât ceilalţi
încă  de pe pământ,  fiindcă Domnul  a  zis:
împărăţia lui Dumnezeu e înlă-untrul vostru
(Luca  17,  21),  iar  cuvintele  Apostolului
Pavel  ne  reamintesc,  de  asemenea,  că
împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi
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băutură,  ci  dreptate şi  pace şi  bucurie  în
Duhul Sfânt (Romani 14, 17).

strecoare în noi nici măcar o umbră de
îndoială,  şi  îngerul Domnului  se va pogorî
pe calea noastră presărată cu spini.  El  va
da la o parte piatra, şi când ne vom trezi în
faţa  lucrului  care  înainte  ne  speria,  vom
descoperi  că  acesta,  prin  mila  lui
Dumnezeu,  s-a  prefăcut  într-o  pricină  de
bucurie, încetând să ne împovăreze.

6 iulie
Dragostea luminează

Dragostea  îndelung  rabdă;  dragostea
este  binevoitoare,  dragostea  nu
pizmuieşte,  nu  se  laudă,  nu  se  trufeşte.
Dragostea nu se poartă cu necuviinţă,  nu
caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu
gândeşte răul. Nu se bucură de nedreptate,
ci  se  bucură  de  adevăr.  Toate  le  suferă,
toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate
le rabdă.

(I Corinteni 13, 4-7)

Probabil  că  nu  există  cuvinte  despre
dragoste mai pătrunzătoare decât acestea.
Ele exprimă tot ce ne poate face să simţim
că avem neapărată nevoie de dragoste. Ele
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trebuie  să  ne  încălzească  sufletul  şi  să
aprindă  în  el  acea  scânteie  a  dragostei
care, prefacându-se în flacără, să ne umple
întreaga fiinţă şi, cu ajutorul lui Dumnezeu,
să se reverse peste tot ce ne înconjoară.

Ce  fiori  de  groază  ar  trebui  să  ne
cuprindă  la  gândul  că  păcătuim  cu  atâta
uşurinţă  împotriva  dragostei!  Care  dintre
noi  nu  se  enervează,  nu  se  îngâmfa,  nu
caută ale sale, nu gândeşte răul?.. In toate
aceste  semne  ale  slăbiciunii  omeneşti
dragostea nu este de găsit!

Să ne rugăm, aşadar, din tot sufletul ca
Domnul  să  nu  lase  să  se  stingă  în  noi
această  scânteie,  ca  El,  Cel  ce  este  dra-
gostea însăşi, să ne înveţe să iubim în aşa
fel, încât dragostea să ne umple cu lumina
sa  viaţa  şi,  niciodată  întunecată,  să  ne
lumineze  până  la  sfârşitul  zilelor  noastre,
arătându-ne calea către cer.

Orice colţişor de pe pământ, până şi cel
mai dosnic, arată frumos în lumina soarelui.
Şi  dragostea — dragostea generoasă, fară
margini,  faţă de toţi  şi  toate -  trebuie să
lumineze,  să înalţe,  să încălzească fiecare
lucru pe care-1 facem. In acest fel, tot ce ni
se pare lipsit de însemnătate, plictisitor sau
respingător  va  căpăta  o  altă  nuanţă  şi  o
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altă însemnătate. Aşadar, toate ale voastre
cu dragoste să se facă (I Corinteni 16, 14).

7 iulie
De unde vine ajutorul

Ştiu  în  Cine  am  crezut,  şi  sunt
încredinţat  că  puternic  este  să  păzească
comoara  ce  mi-a  încredinţat  până în  ziua
aceea.

(IITimotei 1, 12)

Când ne apasă grija pentru o fiinţă dragă
de  care  suntem  departe  sau  pe  care  n-o
putem  ajuta,  să  o  lăsăm,  cu  deplină
credinţă, în seama Celui în care am crezut
şi care va păzi comoara noastră cu mult mai
bine decât am putea noi s-o facem.

Deseori  suferim  în  viaţă  din  pricina
neputinţei  de  a  ajuta,  de  a  uşura  cumva
soarta grea a aproapelui. Până şi rugăciu-
nea noastră slăbeşte, şi ne simţim cu totul
neputincioşi,  deşi  s-ar  părea  că  suntem
gata să ne dăm viaţa pentru a-1 ajuta.

Tocmai în asemenea clipe să ne amintim
de  unde  pot  veni  ajutorul  şi  mângâierea.
Prietenul nostru nu este singur: îl apără Cel
a cărui mână are întotdeauna puterea de a
ajuta, de a sprijini, de a-1 ridica pe cel care
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piere,  Cel  ce  nu  părăseşte  nici  oaia  cea
rătăcită, ci o duce la păşuni grase.

Această convingere a Apostolului trebuie
să treacă şi în noi, sprijinind slaba noastră
credinţă. Să-I încredinţăm Mântuitorului tot
ce ne e mai  drag şi  mai  apropiat,  pentru
care tremurăm de grijă mereu, şi atunci ne
vom linişti, ştiind că El va păstra comoara
noastră  până  în  ziua  când  va  trece  orice
primejdie.

8 iulie
Domnul ne îndrumă

îndrepta-voi  pe cei  orbi  pe drumuri  pe
care nu le cunosc, pe poteci neştiute îi voi
povăţui; întunericid îl  voi preface înaintea
lor  în  lumină  şi  povârnişurile  în  câmpii
întinse. Acestea sunt făgăduinţele Mele, pe
care le voi împlini şi cu vederea nu le voi
trece.

(Isaia42, 16)

Cât  de  des  cârtim  împotriva  sorţii
noastre  când  ni  se  pare  că  rătăcim  pe
pipăite prin întuneric, că ne-am abătut de
la  drumul  bun,  că  suntem  înconjuraţi  de
necunoscut! Dar şi acolo, în acest întuneric,
în  acest  necunoscut,  cine  ne  îndrumă?
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Domnul! De ce şi încotro? Nu ştim, dar să
ne mulţumim cu faptul că El ne îndrumă şi
că nimic nu mai trebuie să ne sperie.

Auziţi  ce  făgăduinţă  face  Domnul
poporului  Său:  întunericul  îl  voi  preface
înaintea  lor  în  lumină  şi  povârnişurile  în
câmpii întinse. Aşadar, să nu deznădăjduim,
fraţilor: Tatăl nostru Ceresc nu ne va părăsi,
ci  va  avea grijă  de  noi,  ne va  duce unde
trebuie. Dacă trimite întuneric asupra noas-
tră, dacă ne trimite încercări, înseamnă că
toate  acestea  sunt  spre  folosul  şi  spre
binele nostru. El ştie mai bine decât noi pe
ce cale trebuie să mergem: Ceea ce fac Eu,
tu  nu  ştii  acum,  dar  vei  înţelege  după
aceasta (Ioan 13, 7).

9 iulie
Lumina vieţii noastre

Domnul va fi pentru tine lumină veşnică.
(Isaia 60, 20)

într-un  vechi  tablou  ce  înfăţişează
Naşterea  Domnului,  Pruncul  Iisus  este
zugrăvit stând culcat în iesle, iar Preasfân-
ta Fecioară Măria — aplecată asupra Lui. îi
înconjură păstorii cuprinşi de evlavie mută,
iar în planul al doilea sunt dobitoacele.
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împrejur  este  noapte  de  nepătruns,
felinarul nu luminează peştera decât slab,
însă Pruncul însuşi răspândeşte o strălucire
care luminează tot  tabloul  acesta.  Aşa se
întâmplă  şi  în  sufletul  întunecat  de
amărăciune atunci când Hris-tos se află în
el cu adevărat. Lumina ce se revarsă din Cel
ce însuşi este Lumina lumii, în Care nu-i nici
un întuneric  (I Ioan 1, 5), luminează bezna
atât de adâncă a suferinţei. Mai mult decât
atât,  suferinţa  însăşi  se  preface  în  milă
dumnezeiască, deoarece doar prin ea ni se
deschide izvorul bucuriei duhovniceşti, care
este ascuns în viaţa de zi cu zi.

Fără întunericul nopţii n-am şti că există
stelele.  Fără  necaz  am  fi  lipsiţi  de  acea
mângâiere,  de  acel  har  nespus  pe  care
Domnul îl  revarsă din belşug asupra celor
ce suferă.

în această minunată Lumină toate grijile,
toate nevoile acestei vieţi, chiar şi cea mai
arzătoare durere, rămân în umbră, iar ochii
noştri,  luminaţi,  privesc  cu  evlavie  spre
însuşi  Mântuitorul,  Izvorul  a  toată
mângâierea.

10 iulie
Glasul Mântuitorului

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva
glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la
el şi voi cina cu el, si el cu Mine.

(Apocalipsa 3, 20)

Să  fim  cu  luare-aminte  la  glasul
Mântuitorului, Care stă şi bate la uşa inimii
noastre.  Cât  de des pierdem prilejul  de a
pricepe acest  glas,  înăbuşindu-1 cu grijile
noastre  pământeşti,  cu  socotelile  noastre
omeneşti!  Fie  că  ne  loveşte  vreo  boală
grea,  fie  că  grijile  ne  împresoară,  fie  că
viaţa ne face să ne ciocnim de cineva care
ne displace, fie că ne aflăm în împrejurări
ce nu se potrivesc deloc cu gusturile şi cu
dorinţele  noastre,  în  toate  acestea  nu
trebuie  să  vedem  altceva  decât  glasul
Mântuitorului, care ne cheamă la El.

Aşadar,  să-I  dăm  ascultare  şi  să-L
căutăm în  toate.  Atunci  Domnul  însuşi  va
intra la  noi,  şi  totul  va deveni  limpede şi
uşor.  Să  nu încuiem niciodată  uşa  în  faţa
Lui,  ci  să  ne  pătrundem  de  înţelegerea
faptului că El însuşi, Milostivul si Iubitorul,
stă  lângă  noi  şi  aşteaptă.  Să  ne  grăbim,
deci,  să  strigăm:  Amin,  vino,  Doamne
Iisuse! (Apocalipsa 22, 20).

11 iulie
1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



Lucrarea vie

Tot ce mâna ta se apucă să săvârşească,
fă cu hotărâre.

(Ecclesiastul 9, 10)

»Tot"  —  fară  să  alegi  şi  fară  să
dispreţuieşti ceva. Tot ce întâlnim în calea
vieţii noastre se poate preface pentru noi în
lucrare vie, şi este uimitor câte poţi să faci
într-o singură zi dacă te apuci de treabă cu
dragoste şi cu râvnă.

într-una  din  scrierile  sale,  un  teolog
spunea,  foarte  nimerit,  că  timpul  nu  e
alcătuit numai din ore şi  din minute, ci  şi
din dorinţă şi din iubire. Cine iubeşte mult,
acela apucă să facă multe.

într-adevăr, nimeni nu se plânge atât de
mult că nu are timp ca oamenii care stau
degeaba;  ajunge  să  vrei  ca  şi  într-un
răstimp scurt  să  ai  de  două ori  mai  mult
spor decât  atunci  când ai  multă vreme la
dispoziţie,  dar  te  apuci  de  treabă  fară
tragere de inimă şi în silă. Aici, ca de altfel
în  toată  viaţa  noastră,  motorul  principal
este dragostea de lucrarea pe care o facem
şi dorinţa neprefacută de a o duce la bun
sfârşit. Nu încape îndoială Domnul va ajuta
bunele noastre intenţii dacă ne vom apuca

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



de treaba noastră cu toată râvna, punând
în ea şi silinţă, şi dragoste.

12 iulie
Ca viaţa să aducă roadă

Dacă vrea cineva să vină după Mine, să
se lepede de sine, să-şi ia crucea sa şi să-
Mi urmeze Mie.

(Matei 16, 24)

Suntem,  oare,  pătrunşi  destul  de
înţelesul cuvintelor:  să se lepede de sine?
Fiecare din noi ştie, în teorie, că trebuie să
trăim pentru ceilalţi,  că  egoismul  este  un
mare viciu, dar înţelegem, oare, deplin ce
înseamnă lepădarea  de  sine?  Şi  împlinim,
oare,  această  poruncă,  urmând  lui  Iisus
Hristos?

Atâta  timp  cât  omul  nu  încetează  să
trăiască  doar  pentru  sine  însuşi,  încă  n-a
învăţat nimic. Atâta timp cât nu înţelege că
trebuie să-şi dăruiască toată voinţa, toată
puterea,  toată  viaţa,  toată  fiinţa  lui
Dumnezeu  şi  aproapelui,  nu  poate  să
urmeze lui Hristos.

Cuvântul  lui  Dumnezeu  arată  asta  în
multe  locuri.  De  pildă,  el  spune:  Dacă
grăuntele de grâu nu va muri, nu va putea

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



să aducă roadă. Numai murind în fiecare zi
faţă de egoism putem să aducem prin viaţa
noastră  roade  vrednice  de  chemarea
noastră  creştină,  roadele  pe  care  le
aşteaptă  de  la  noi  Domnul,  pe  care  ne-a
menit  să le  aducem şi  care sunt  de folos
sufletului nostru.

Având  mereu  în  faţa  noastră  chipul
Mântuitorului, urmând Lui, cum să ne mai
gândim  la  noi  înşine?  Privirea  îndreptată
doar  către  Domnul  nu  mai  poate  vedea
nimic  din  propriile  noastre  griji,  şi  cine
merge în urma Lui va merge întotdeauna pe
calea dreaptă.

13 iulie
Taina morţii

Cele ce ochiul n-a văzut, şi urechea n-a
auzit,  şi  la  inima omului  nu s-au suit,  pe
acelea  le-a  gătit  Dumnezeu  celor  ce-L
iubesc.

(I Corinteni 2, 9)

Ce  mare  plată  îi  aşteaptă  pe  cei  ce-L
iubesc pe Domnul! Ii aşteaptă ceea ce slaba
noastră  înţelegere  omenească  nu  poate
nicidecum  să  priceapă!  Şi  ce  viitor  de
necuprins este deschis înaintea noastră de

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



aceste spuse!  în  ele  se  simte ceva ce nu
putem  explica,  fiindcă  această  lume
minunată,  ce  ne  aşteaptă  dincolo  de
mormânt, nu poate fi închipuită de mintea
noastră  atâta  timp  cât  suntem  pe  acest
pământ.

Mulţi  se  sperie  de moarte,  temându-se
de  necunoscut,  şi  încearcă  să  pătrundă
această taină, pe care Domnul n-a vrut să
ne-o  dezvăluie.  Dar  nu  ne  este  de  ajuns
sfântul  Său  cuvânt,  nu  ne  este  destul  să
ştim că  dincolo,  pe  acel  tărâm al  luminii,
credincioşii  se  vor  bucura  de  o  fericire
deplină? Şi cum să nu înţelegem că această
fericire este prea măreaţă şi minunată ca s-
o putem încăpea acum?

Aici  ne  înconjură  încă  umbrele;  ochii
noştri  pământeşti  n-ar  putea  răbda  acea
lumină mare, după cum nici mintea noastră
slabă şi mărginită nu poate cuprinde ceea
ce  se  descoperă  sufletului  la  trecerea  în
viaţa  veşnică.  Simţul  nostru  lăuntric  ne
vorbeşte  de  viaţa  veşnică,  de  dragostea
veşnică,  de  dreptatea  veşnică,  şi  toată
fiinţa  noastră  trebuie  să  se  pătrundă  de
încredinţarea că  pătimirile vremii de acum
nu sunt  vrednice  de  mărirea  ce  ni  se  va
descoperi (Romani 8, 18).

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



14 iulie
Datoria de a iubi

Nimănui cu nimic să nu fiţi datori, decât
cu iubirea  unuia  faţă  de  altul,  fiindcă cel
care-şi iubeşte aproapele a împlinit legea.

(I Corinteni 13, 8)

Să ţinem minte întotdeauna că suntem
veşnic  datori  aproapelui  nostru  şi  că
această  datorie  este  dragostea,  de  care
trebuie  să  fim pătrunşi  faţă  de  toţi  fraţii
noştri. Este foarte uşor să-i iubim pe cei ce
sunt  buni  cu  noi,  pe  cei  ce  ne  sunt
simpatici,  însă  nu  e  de  ajuns.  Adevărata
iubire  pe  toate  le  suferă,  pe  toate  le
acoperă,  şi  nu  vom  îndeplini  legea  dum-
nezeiască dacă ea nu se va revărsa asupra
oricărui aproape al nostru.

1 Potrivit versiunii ruse din original (n.tr.).



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

I ·■<.
Cine nu simte această dragoste să se

roage  cu  căldură  lui
i îmi i >4l Dumnezeu,  şi  Cel  ce  a  spus:
Voi lua din trupul vostru inima

cea  de  piatră  şi  vă  voi  da  inimă  de
carne  va  înmuia  şi  inima
1 I ta  împietrită.  Eşti  pornit
împotriva aproapelui care te-a su-

părat, însă de ce nu te gândeşti cu cât
mai  mult  şi  cu  cât  mai
des  L-ai  jignit  şi  L-ai  supărat  tu  pe
Atotmilostivul  Domn?
Şi ai tu dreptul să nutreşti răutate, fie şi
o  singură  clipă,  faţă
mi de fraţii tăi? Dacă te-ai fi silit să
judeci fără patimă şi te-ai fi

pus  în  locul  celui  care  te-a  supărat,
poate ţi-ai da seama că i-ai dat pricină şi
eşti cu mult mai vinovat decât el.

Nimic nu poate fi mai rău decât să ţii
duşmănie în tine -în schimb, cât de mult
ţi se uşurează sufletul când pătrunde în
el raza dragostei, risipind orice urmă de
ură!

Să  ne  rugăm  Domnului  neîncetat,
pentru  ca  El  să  întărească  în  noi
simţământul dragostei, şi să ţinem minte
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FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

că a iubi este datoria noastră, datorie pe
care  trebuie  să  o  plătim  fără  încetare,
fără  să  pretindem  şi  fără  să  aşteptăm
nimic în

l' schimb.
' "»« ICnJVB&OUHUţDtfiCI
15 iulie
Nu suntem singuri

Fii tare şi curajos, să nu te temi, nici
să  te  spăimântezi,  căci  Domnul
Dumnezeul  tău  este  cu  tine
pretutindenea, oriunde vei merge.

(Iisus Navi 1, 9)

Trecem uneori prin încercări grele,  şi
atunci ni se pare că suntem singuri, că nu
ne  ajută  nimeni.  Să  ne  aducem aminte
însă de făgăduinţele Domnului, care sunt
multe,  şi  toate  trebuie  să  ne  fie
mângâiere şi reazim. Oriunde vei merge,
spune  Domnul.  Şi  atunci,  mai  putem
crede  vreodată  că  suntem  singuri?  La
gândul că Cel ce Se îngrijeşte de noi mai
mult  decât  o  mamă  de  pruncul  său  ne
este  atât  de  aproape  întotdeauna  ar
trebui  să  piară  orice  tulburare  şi  orice
teamă. Orice am face, oriunde am merge,
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pretutindeni şi întotdeauna, Domnul va fi
cu  noi,  dacă  în  neputinţa  noastră  o  să
chemăm puterea Lui.

Ce  stare  de  linişte  şi  de  bine  ne  dă
simţământul  că  noi  —  făpturi  slabe,
neputincioase, nimicnice -,  privind către
Iisus,  începătorul  şi  Plinitorul  credinţei
(Evrei 12, 2), putem îndeplini tot ce ne-a
poruncit  El  să  facem! Să rostim deci  şi
noi  împreună  cu  Apostolul  Pavel:  Pe
toate  le  pot  întru  Hris-tos,  Cel  ce  mă
întăreşte (Filipeni 4, 13).

16 iulie
Cu ajutorul lui Dumnezeu

Iar aceasta o zicea ca să-l încerce, că
El ştia ce avea să facă.

(Ioan 6, 6)

Domnul  ne  încearcă  mereu  pe  toţi,
prin  tot  felul  de  mijloace,  ca  să
stârnească  în  noi  credinţa.  El  ne  dă
prilejul  de  a  vedea  nevoile,  necazul,
nefericirea  din  jurul  nostru,  ca  să
trezească în noi simţământul compasiunii
şi iubirii faţă de semeni şi ca să ne înveţe
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să îi slujim atât timp cât El ne va lăsa pe
acest pământ.

Ucenicii  Lui  socoteau că nu se poate
să hrănească mulţimea poporului adunat,
dar Iisus voia ca oamenii să fie hrăniţi —
şi puţinul pe care îl aveau s-a dovedit a
fi, cu binecuvântarea Lui, îndestulător.

Adesea ni se pare că nu putem uşura
cu nimic grijile celor din preajma noastră,
dar dacă vom dori cu adevărat vom

I Vi
putea să facem lucrul acesta. Domnul

vrea  ca  noi,  în  nu-
ni ul i mele lui Hristos, să încercăm a
uşura orice nevoie pe care

o vom întâlni  în  calea vieţii  noastre.
Poate  pare  că  nu  suntem  în  stare  să
facem mare lucru, însă Domnul însuşi va
întoarce spre folosul celor nefericiţi acest
puţin care stă în puterea noastră. Orice
cuvânt  de  mângâiere,  orice  gest  de
compasiune  faţă  de  un  om  aflat  în
suferinţă,  orice  manifestare a  dragostei
noastre poate, cu ajutorul lui Dumnezeu,
să-1  sprijine  şi  să-1  întărească  pe  cel
slab,  să-i  ridice  moralul  în  clipa  de
deznădejde şi să aducă roadă, oricât ar fi
de măruntă aceasta.

252 253LUNA IULIE



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

Aşadar,  să nu spună nimeni:  „Nu am

ce să fac în situaţia asta." La asemenea
cuvinte  Domnul  ne  va  răspunde  întot-
deauna: „Daţi-le să mănânce!", şi suntem
datori să ne hrănim semenii cu ceea ce
avem,  chiar  dacă  este  doar  o  coajă  de
pâine sau un pahar cu apă.

17 iulie
Lecţiile Domnului

Iar  el,  răspunzând,  a  zis:  „Doamne,
lasă-lşi anul acesta, până ce îl  voi săpa
împrejur şi voi pune gunoi, poate va face
rod. "

(Luca 13, 8-9)

Această  parabolă  arată  tot  adâncul
milostivirii  şi  îndelungii  răbdări  a
Domnului.  Dacă am putea avea faţă  de
semenii  noştri  măcar  o  părticică  din
răbdarea aceasta!  Smochinul  ce  de trei
ani nu făcea roadă suntem noi, cei care
atât de des şi de îndelung ne împotrivim

V
A
»l
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poruncilor  lui  Dumnezeu.  Domnul  caută
să ne înţelepţească,  ne trimite  zi  de  zi
lecţii de care noi nu ne folosim, ne aduce
pe  calea  dreaptă  de  pe  care  noi  ne
abatem tot timpul. în sfârşit, atunci când
orice  om şi-ar  pierde  răbdarea  şi  ne-ar
lăsa  în  voia  soartei,  Domnul  ne  rabdă
încă,  dându-ne prilej  să  ne revenim,  să
ne  întoarcem,  să  ne  venim  în  fire,
încearcă în toate felurile să ne oprească
din drumul nostru către pierzanie.

Să fim, deci, cu luare-aminte la glasul
Domnului.  Să  ne  amintim  cât  de  des
abuzăm de milostivirea Lui, să ne folosim
de  ceea  ce  face  pentru  noi
Dumnezeiescul  Stăpân  al  viei  şi  să  ne
străduim  ca  măcar  acum  să  nu  irosim
răstimpul ce ni se dă pentru îndreptare.

Domnul ne rabdă, aşteaptă să facem
rod: aşadar, să ne silim din răsputeri şi cu
dorinţă  neprefacută  pentru  a  face
această  roadă şi  să  cerem ajutor  de  la
Dumnezeu,  Care  nu  refuză  vreodată  şi
nici în al doisprezecelea ceas nu respinge
pe nimeni dintre cei care vin la El.

18 iulie
Apropierea de Dumnezeu
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Şi  s-a  dus  regele  Davidşi  a  stat
înaintea feţei Domnului.

(II Regi 7, 18)

Oriunde  ne-am  afla,  putem  să  stăm
oricând înaintea Domnului  dacă ne vom
abate privirea de la toate cele lumeşti şi
o  vom  aţinti  spre  chipul  Mântuitorului.
Chiar  şi  în  mijlocul  mulţimii  putem  fi
singuri cu Domnul şi să stăm de vorbă cu
El,  privind  lucrurile  mâinilor  Lui.  în
natură  totul  vorbeşte  despre  El.  Marea
cea  necuprinsă  vorbeşte  despre
nemărginita putere dumnezeiască; azurul
cerului fară nori respiră pacea Lui, munţii
străvechi  arată  tăria  Lui  cea
nezdruncinată.
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Preţul faptelor noastre
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Aşa şi voi, când veţi face toate cele

poruncite  vouă,  să  ziceţi:  „Slugi
netrebnice suntem, ceea ce eram datori
să facem am făcut."

(Luca 17, 10)

Nimeni  nu  se  miră  atunci  când,  să
zicem,  un  militar  îşi  face  datoria  cu
abnegaţie,  cu  uitare  de  sine  ca  să
execute întocmai ordinele. Toate acestea

I Vi

Putem sta însă înaintea feţei lui Dumnezeu şi într-

un alt sens. Cana ne însinguram in odaia noastră este

ca şi cum am sta înaintea Lui. Când ne cufundăm cu

evlavie  în  citirea  cuvântului  lui  Dumnezeu,  prin

cuvintele Sfintei Scripturi

ne vorbeşte chiar Domnul; când ne plecăm genunchii la ru-
l H1 i'f S  A   A   .      Ţ  .    n    i

gaciune şi ne revarsam înaintea Lui sunetul, parca am zăcea

la  picioarele  Lui,  parcă  ne-am  atinge  de  poala

veşmintelor Lui, şi simţim cum El Se atinge de inima

noastră  tulburată,  dăruindu-i  pace  şi  linişte.  Ce

apropiaţi suntem atunci de Mântuitorul nostru şi câtă

19 iulie
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sunt socotite lucruri fireşti şi nimeni nu
se  aşteaptă  să  fie  recompensat  fiindcă
şi-a făcut datoria. Noi suntem însă prea
înclinaţi  să  ne  punem  în  seamă  o
anumită parte de merit  pentru ceea ce
reuşim câteodată să împlinim, uitând că
nu  suntem  decât  slugi  ale  Dumne-
zeiescului nostru învăţător, că am primit
de  la  El  totul  şi  nu  merităm nimic,  că
singuri nu putem izbuti nimic, ci numai
de  la  El  primim  puterea  şi  prilejul  să
ajutăm.

Aşadar, să nu uităm niciodată deplina
noastră  nimicnicie,  înţelegând că  nimic
din ceea ce facem n-are vreun preţ faţă
de  ceea  ce  primim  zi  de  zi  de  la
Dumnezeu - şi care dintre noi poate să
spună cu mâna pe inimă că a împlinit tot
ce  i  s-a  poruncit?  Dar  chiar  dacă  ar  fi
aşa,  să  ţinem  minte  întotdeauna  că
suntem  doar  nişte  slugi  care  au  făcut
ceea ce erau datoare să facă.

20 iulie
Partea cea bună

Marto,  Marto,  te  îngrijeşti  şi  pentru
multe te sileşti, dar un singur lucru este
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de trebuinţă; Măria partea cea bună şi-a
ales, care nu se va lua de la ea.

(Luca 10,41-42)

Domnul a spus-o limpede:  un singur
lucru  este  de  trebuinţă,  toate  celelalte
sunt de însemnătatea a doua, vor apărea
de la sine, în măsura în care vom avea
nevoie de ele şi nu trebuie să le ducem
grija! Dar care este  partea cea bună  pe
care  şi-a  ales-o  Măria  şi  care  s-a
învrednicit  de  încuviinţarea
Mântuitorului? După cât se vede, Măria
nu făcea nimic: şedea la picioarele Lui,
cufundată în discuţia cu El, şi cuvintele
dumnezeieşti îi erau izvor de credinţă şi
adevăr.

De  câte  ori  grijile  şi  preocupările
noastre zilnice  nu înăbuşă în  noi  acest
glas  al  Mântuitorului,  de  care,  totuşi,
avem atâta nevoie pentru viaţa noastră
duhovnicească!  Adesea  ne  lăsăm
absorbiţi prea mult de tot ce e exterior;
în  această  vânzoleală  febrilă  nu  mai
găsim timp pentru reflecţie şi rugăciune.
Să nu mai îngăduim să se întâmple asta,
să ne amintim de Măria - să ne amintim
că Domnul a numit partea cea bună ceea
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ce alesese ea. în fiecare zi să consacram
neapărat  o  parte  din  timpul  nostru
convorbirii cu Dumnezeu.

în  liniştea  însingurării,  înălţându-ne
sufletul către El, să ne grăbim spre Acest
Izvor Viu, să sorbim din El putere pentru
a împlini osteneala noastră de zi cu zi -
şi  această  putere,  acest  bun care  este
cel mai înalt dintre toate, această „parte
bună"  nu  se  va  mai  lua  de  la  noi
vreodată.

.1.1" l"W
·' 'I* 21 iulie
Să dobândim plinătatea vieţii

IU Ml ·
Eu sunt Cel dintâi şi Cel de pe urmă,

şi Cel ce sunt viu.
Mort am fost şi iată, sunt viu în vecii

vecilor.
(Apocalipsa 1, 18)
I i i   -l
Gândiţi-vă  cât  de  măruntă,  de

imperfectă,  de  neîndes-
tulătoare  este  viaţa  noastră
pământească!  Tindem  către  un
ţel care se dovedeşte de neatins. Visăm
la  tot  ce  am  vrea  să
îndeplinim,  dar  când  ne  apucăm  de

iul
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treabă  mâinile  noastre
il' |'l neîndemânatice  se  lasă  în  jos
cuprinse de neputinţă. Apar

înaintea  noastră  străfulgerări  ale
iubirii  nemărginite  care  uită  de  sine,
care  nu  ştie  de  răutate,  care  nu  ţine
supărare  —  ale  iubirii  care  îndelung
rabdă, nu caută ale sale, nu se aprinde
de mânie, toate le suferă. Găsim această
iubire desăvârşită în Mântuitorul Hristos,
iar  glasul  lăuntric  ne spune:  „Vreau să
deprind această iubire, vreau să o am în
mine"  -  dar  strădaniile  noastre  sunt  în
van,  se  destramă  la  prima  piedică.  în-
cercăm  să  ne  păstrăm  liniştea
sufletească, să fim blânzi, să ne îngrijim
doar de folosul aproapelui, dar când ziua
se  apropie  de  sfârşit  şi  prefirăm  în
amintire tot ce am făcut de-a lungul ei,
ajungem să vărsăm lacrimi de disperare,
căci  ne  dăm  seama  cât  de  departe
suntem încă de scopul  pe care ni  l-am
propus.

Avem o nevoie nemăsurată de pace,
însetăm de această pace care covârşeşte
mintea, o căutăm, însă n-o găsim nică-
ieri! Şi pe pământ toate se întâmplă aşa:
întotdeauna şi peste tot căutăm cele de
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necuprins,  nimic  nu  ne  mulţumeşte,
fiindcă  tot  ce  avem  este  imperfect  şi
lipsit de deplinătate — însă toate aceste
părţi separate, toate aceste străfulgerări
care ne atrag, dar nu ne îndestulează, se
contopesc  într-o  deplină  armonie  în
Persoana Mântuitorului  înviat:  El  însuşi
este  Izvorul  desăvârşirii,  Izvorul  vieţii
veşnice, şi doar în El dobândim întreaga
plinătate a vieţii, după care tânjim atât.

22 iulie
Izvorul vieţii

Dacă  ai  fi  cunoscut  darul  lui
Dumnezeu şi Cine este Cel care-ţi zice:
„Dă-Mi să beau", tu ai fi cerut de la El, şi
ţi-ar fi dat apă vie.

(Ioan4, 10)

„Dacă ai fi ştiut!" Da, deseori în viaţă,
când ne găsim în împrejurări grele, când
trebuie să facem ceva şi  ne împotrivim
din răsputeri, dacă am fi ştiut că tocmai
în  lucrul  acela  este  cuprins  pentru  noi
izvorul  vieţii  l-am fi primit,  bineînţeles,
cu râvnă. De aceea, să nu nesocotim nici
o îndatorire, oricât ar fi aceasta de grea.
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Dacă ea ne-a ieşit în cale, înseamnă că
Domnul  însuşi  ne-a  trimis-o,  şi  nu
degeaba.  Poate  că  niciodată  nu  vom
primi acea comoară duhovnicească care
ni  s-ar  fi  descoperit  tocmai  prin
îndeplinirea  acelei  îndatoriri,  dacă  vom
pierde  prilejul  de  a  face  ceea  ce  ne-a
rânduit Domnul.

Ni  se  întâmplă  adesea  să  îndurăm
necazuri  şi  nedreptăţi  din  partea
aproapelui,  şi  atunci,  scoşi  din  fire,
spunem că
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,1.
mai  uşor  ne-ar  veni  să  îndurăm  o

încercare  trimisă  de  Dumnezeu  decât
atâta suferinţă din partea oamenilor - însă
nu este, oare, şi aceasta tot o încercare de
la  Dumnezeu?  Dacă  El  a  îngăduit-o,
înseamnă că El a şi trimis-o, şi a trimis-o
pentru  desăvârşirea  noastră.  Aşadar,  să
primim toate cu iubire şi cu supunere, ca
şi  cum  le-am  primi  chiar  din  mâna
Mântuitorului,  şi  ne  va  fi  mai  uşor.  Să-I
cerem  Domnului  „apa  vie",  chiar  dacă
aceasta iese dintr-un izvor amar...

A "Ly

23 iulie
i|| HI '"*|
I .i.l.iulf
Purtaţi-vă  poverile  unii  altora,  şi  aşa

veţi împlini legea lui Hristos.
(Galateni 6, 2)
IV, iIM4

Nu  ne  aflăm  pe  acest  pământ  ca  să

trăim  numai  pentru  noi  înşine  şi  să  ne
căutăm propria fericire. întreaga lume es-
te o familie uriaşă de oameni care sunt cu
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toţii fraţi şi sunt datori să se ajute unii pe
alţii,  să  îşi  dea  imbold  unii  altora,  să-şi
uşureze unii altora toate greutăţile vieţii.

Nu există nimic mai trist decât o viaţă
trăită în singurătate, în care n-ai pe cine
să  iubeşti,  n-ai  pe  cine  să  ajuţi.  O
asemenea  viaţă  este  însă  cu  neputinţă
pentru creştin. Până şi cei mai singuratici,
care nu au familia lor, sunt înconjuraţi de
oameni  care  pot  avea  nevoie  de  ei.
Căutând  să  descoperim  aceste  nevoi,
străduindu-ne  să  câştigăm  prin  com-
pasiunea  noastră  încrederea  semenilor
noştri  nefericiţi,  vom  îndeplini  legea  lui
Hristos.

Toată  această  lege  respiră  dragoste,
constă  doar  în  dragoste,  iar  cel  ce-şi
iubeşte  fratele  va  purta,  fireşte,
întotdeauna sarcina ei şi prin aceasta îi va
uşura crucea grea. Aşadar, să ţinem minte
că nimic din ce avem nu ne aparţine. Pu-
terile noastre, capacităţile noastre şi toate
darurile  pe  care  le-am  primit  de  la
Dumnezeu  trebuie  închinate  slujirii
aproapelui.

24 iulie
Nu te descuraja
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Să nu încetăm a face binele, căci vom
secera la timpul potrivit,

dacă nu ne vom lenevi. (Galateni 6, 9)

Nu totdeauna reuşim să ducem la bun
sfârşit lucrul bun pe care ni l-am propus:
de multe ori apar piedici cu care trebuie să
ne luptăm, de multe ori ne stau împotrivă
toate - şi oamenii, şi împrejurările! Atunci
cădem cu duhul, ni se pare că nu mai avem
putere să continuăm lupta şi suntem gata
să renunţăm la ceea ce am început.

Creştinul  adevărat  nu  poate  să  cadă
însă  în  descurajare;  el  ştie  că  Domnul  îi
binecuvântează  intenţiile  dacă  ele  sunt
vrednice  de  asta  cu  adevărat,  şi,
încredinţând  totul  în  mâinile  Lui,  merge
mai departe rară să şovăie, fară să-şi cruţe
puterile  şi  strădaniile,  uitând  de  sine,
îndurând  fară  cârtire  toate  piedicile  şi
greutăţile.  Urmărind  doar  scopul  propus,
ascultă doar de glasul lui Dumnezeu, care
îi  repetă  în  orice  nereuşită:  Să  nu  se
tulbure inima voastră;  credeţi  în  Dumne-
zeu,  şi  în  Mine  credeţi  (Ioan  14,  1),  şi
aceste  spuse  îl  vor  face  să  meargă  mai
departe.

25 iulie
Osteneala în numele lui Hristos
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Noi  înşine  suntem slugile  voastre,  de
dragul lui Iisus.

(II Corinteni 4, 5)

i l U Se  spune  despre  un  pictor
renumit, care a pictat tava-

nul  Catedralei  Sfântul  Petru,  că  şi-a
prins  de  tichie  un  fe-
linar  mic,  ca  să  nu  cadă  umbra  lui  pe
pictură.  Ar  trebui  să
urmăm  şi  noi  exemplul  acesta  şi  să  nu
întunecăm  niciodată
cu umbra noastră lumina în care lucrăm.
Trebuie  să  ne  po-
ziţionăm faţă de lucrarea noastră în aşa fel
încât  eul  nostru
l să nu arunce umbră asupra a ceea
ce facem în numele lui

Hristos.
Bineînţeles,  nu  este  uşor  să  ne  trăim

viaţa  aşa  încât,
i i. |>t| atunci  când  ne  îndeplinim
obligaţiile, să facem abstracţie

de  toate  problemele  personale.  Ispita
este  uneori  foarte  ma-
,1   I l re. Situaţia nu evoluează aşa cum
am vrea; ni se pare că nu
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suntem apreciaţi şi că nu suntem trataţi
cu  respectul  pe  care  îl  merităm.
Bineînţeles,  apare  în  noi  simţământul
orgoliului rănit, care adesea face ca râvna
noastră  să  se  răcească  şi  seamănă
dezbinare  între  noi  şi  colegii  noştri.  In
aceasta  nu  este  nimic  creştinesc,  şi
Hristos n-a făcut aşa.

Nici o jignire, nici o desconsiderare, fie
ea adevărată sau doar părută, nu trebuie
să  ne  micşoreze  râvna  şi  statornicia  în
împlinirea datoriei. Orgoliul nu face parte
dintre roadele Duhului Sfânt.

26 iulie
Răsplata celor smeriţi

Fericiţi  cei săraci cu duhul,  că acelora
este împărăţia cerurilor.

(Matei 5, 3)

Câtă  deosebire  între  concepţiile
omeneşti şi cele ale Evangheliei! Ceea ce
lumea  dispreţuieşte  are  preţ  în  ochii  lui
Dumnezeu.  Cât  de  des  sunt  înjosiţi  şi
dispreţuiţi  aceşti  săraci  cu  duhul,  cărora
Dumnezeu le făgăduieşte o răsplată atât
de  mare!  Dumnezeu  celor  mândri  le  stă
împotrivă,  iar  celor  smeriţi  le dă har.  De
câte  ori  nu  întâlnim  în  Sfânta  Scriptură
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laude pentru cei smeriţi, care îşi recunosc
păcatele,  neputinţa,  care-şi  înţeleg toată
nevrednicia  şi  se  cred  mai  prejos  decât
toată lumea!

De aceea, ei sunt recunoscători pentru
toate, gata mereu să cedeze în faţa altora
— şi lor, celor ce nu aşteaptă nimic de la
nimeni,  bizuindu-se  doar  pe  milostivirea
lui  Dumnezeu,  Domnul  le  făgăduieşte
împărăţia  cerurilor.  Ei,  socotindu-se  pe
bună dreptate nimicnici, sunt mai în stare
să  primească  puterea  harului
dumnezeiesc, cea care s-a făgăduit inimii
înfrânte şi smerite.

Astfel, ei sunt.mai fericiţi decât ceilalţi
încă de pe pământ, fiindcă Domnul a zis:
împărăţia  lui  Dumnezeu  e  înlă-untrul
vostru  (Luca  17,  21),  iar  cuvintele
Apostolului  Pavel  ne  reamintesc,  de
asemenea, că  împărăţia lui Dumnezeu nu
este  mâncare  şi  băutură,  ci  dreptate  şi
pace şi bucurie în Duhul Sfânt (Romani 14,
17).
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27 iulie
Răspuns la rugăciune

Iar  Celui  ce  poate face,  prin  puterea
cea  lucrătoare  în  noi,  cu  mult
mai  presus  decât  toate  câte  cerem sau
pricepem  noi,  Lui  să  fie  slava.
.1. \W |"»v (Efeseni 3, 20)

"0 Deseori  ni  se întâmplă să auzim
cum oamenii povestesc

cât  de  greu  le  e  să  se  roage.  Din
păcate,  toţi  slăbim adeseori  în  credinţă
când ne găsim în situaţii grele sau când
răspunsul  la  rugăciunea noastră se lasă
îndelung  aşteptat.  Ne  descurajăm  şi
uneori  chiar  încetăm  cu  totul  să  ne
rugăm. Dacă am vedea în Domnul un Tată
iubitor, dacă am crede cu tărie în cuvântul
Lui,  nu  ne-am  lăsa  niciodată  de
rugăciune.  Domnul  întârzie  deseori  cu
răspunsul,  din  pricini  ce  rămân ascunse
de noi,  dar  asta  nu înseamnă că nu ne
aude.

Când  Mântuitorul  a  fost  chemat  la
Lazăr, care era pe moarte, pe care îl iubea
si—1  numea  prieten,  El  a  zăbovit,  aş-
teptând încă două zile până când a mers

.1. |»l
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la Betania. O asemenea purtare ar putea
să  ne  mire,  dar  acum  ştim  de  ce  a
zăbovit.  A venit după moartea lui Lazăr,
când surorile şi toţi apropiaţii lui nu mai
aşteptau de la El nimic, şi iată că atunci
când  totul  părea  terminat  Domnul  1-a
întors  pe  Lazăr  la  viaţă,  a  prefăcut
plânsul  în  bucurie  şi  le-a  arătat  tuturor
slava şi puterea dumnezeiască.

Deseori  Dumnezeu face cu noi  la  fel.
Ne  rugăm  cu  osârdie,  de  multe  ori
alergăm  cu  lacrimi  la  El,  dar  nu  se
schimbă  nimic  din  tot  ce  ne  amărăşte.
Domnul  ştie  însă  de  ce  nu  răspunde  la
rugăciunea  noastră  îndată.  Să  nu
deznădăjduim, să credem că El ne aude,
şi  poate  că  izbăvirea  va  apărea  tocmai
când o să ni se pară că totul este pierdut!

■
Să  ţinem  minte  că  El,  Milostivul,

Atotputernicul, poate face neasemuit mai
mult  decât ne închipuim noi.  Aşadar,  să
nu-L întristăm cu puţina noastră credinţă,
ci  să  nădăjduim  că  rugăciunea  noastră
sinceră va fi ascultată şi  împlinită,  spre
binele nostru, întotdeauna.

28 iulie
Răspunderea
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Cel care n-a ştiut, dar a făcut lucruri
vrednice de bătaie, puţin va fi bătut, iar
oricui i s-a dat mult, mult i se va cere, şi
cui i s-a încredinţat mult, mai mult i se va
cere.

(Luca 12, 48)

Aş  vrea  să  pătrundem  mai  adânc
înţelesul  acestor  spuse.  Asupra  noastră
apasă o grea răspundere pentru talantul
pe care Dumnezeu ni 1-a încredinţat. Fie
că este vorba de bogăţia pământească —
bani, putere, sănătate, abilităţi —, fie de
cea  duhovnicească,  toate  îi  sunt
încredinţate  omului  numai  pentru  o
vreme, ca să folosească ceea ce i s-a dat
spre  binele  aproapelui  şi  spre  slava  lui
Dumnezeu. Vom fi traşi la răspundere cu
asprime şi ne vom învrednici de laudele
Domnului,  ca  nişte  slugi  vrednice,  doar
dacă  sporim  ceea  ce  am  primit  şi  din
fiecare  părticică  vom  dobândi  folos
pentru  aproapele  nostru,  fără  a  păstra
ceva străin în mâinile noastre nevrednice.

îndoielile de prisos
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..   ,!...·»»·
( \ t, Binecuvântează,  suflete  al

meu, pe Domnul, şi nu uita toate
. răsplătirile Lui; pe Cel ce

curăfeşte toate
fărădelegile  tale,  pe  Cel  ce  vindecă

toate  bolile  tale.
I \\\ (Psalmi 102,2-3)

,, i I'
I 'M Dacă  ne-am  aduce  aminte

întotdeauna toate binefaceri-
le nenumărate pe care noi, nevrednicii,

le-am  primit  de  la
Dumnezeu,  n-ar  mai  rămâne  loc  în  noi
pentru  nemulţumi-
i| re şi cârtire — dar suntem prea
înclinaţi să ne amintim din

trecut  numai  greutăţile,  şi  deseori,
înşirând  toate  amărăciu-
nile şi restriştile din viaţa noastră, uităm
să  le  punem  faţă  în
faţă  cu  numeroasele  rânduri  când  am
trăit  lucrarea  vădită  şi
simţită  a  milostivirii  şi  ajutorării
dumnezeieşti.
, 1.1>«| Câtă  nerecunoştinţa  faţă  de
Tatăl nostru Ceresc şi cât de
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puţină credinţă se arată atunci în noi!
Ce-am  zice  dacă,  în
ciuda numeroaselor servicii pe care le-am
făcut  unui  prie-
,. IMf ten, acesta ne-ar privi totuşi cu
neîncredere şi s-ar îndoi de

, prietenia  noastră?  Bineînţeles
că o asemenea purtare ne-ar

revolta. Cu atât mai mult păcătuim noi
împotriva Domnului atunci când, după ce
ne-am  bucurat  în  atâtea  rânduri  de
mărinimosul  Lui  ajutor  şi  de  îndelungă
răbdarea  Sa,  tot  ne  mai  îndoim  că
rugăciunea  noastră  va  fi  ascultată  şi
privim viitorul cu temere.

Nu asta aşteaptă Dumnezeu de la noi.
Duhul îndoielii nu poate fi plăcut înaintea
Lui.  Mult  mai  bine  ar  fi  dacă,
recunoscându-ne mereu nevrednicia,  am
păstra în inimă amintirea recunoscătoare
a nenumăratelor dovezi de milostivire de
care  ne-am  bucurat  din  partea
Mântuitorului şi am fi gata să-I dăm fără
cârtire orice ne-ar cere.

Să fie iubirea noastră faţă de Domnul
atât de slabă, încât când vine clipa să ne
supunem  sfintei  Lui  voi  vom  şovăi  să
repetăm cu deplină supunere cuvintele lui
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Iov:  Domnul  a  dat,  Domnul  a  luat,  fie
numele Lui binecuvântat!

30 iulie
Mâna celui ce dă

Argint şi aur nu am, dar ce am, aceea
îţi dau.

(Fapte Apostolilor 3, 6)

Ne putem ajuta aproapele nu numai cu
aur sau cu argint. Nu oricine are bani, în
schimb  oricine,  bătrân  sau  tânăr,  sărac
sau  bogat,  printr-o  vorbă  bună  poate
încălzi  sufletele,  prin  compasiunea
frăţească poate uşura suferinţa altuia.

Nici  o  mişcare  bună  a  inimii  nu  va
trece neluată în seamă în ochii Celui ce a
făgăduit plată chiar şi pentru un pahar cu
apă oferit cu dragoste.

Mântuitorul  a  fost  mai  sărac  decât
mulţi  dintre  noi.  N-avea  nici  bani,  nici
ungher unde să-Şi plece capul - şi to-tuşi,
cc izvor bogat, nesecat de dragoste şi de
compasiune  a  revărsat  asupra  întregii
lumi, ce pildă vie de ajutorare a tuturor
celor  suferinzi  nc-a  dat  prin  viaţa  Sa
pământească!
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Să păşim, aşadar, şi noi pe urmele Lui
împreună cu Apostolii  şi  să dăruim fără
preget tot ce avem. Privind mereu chipul
luminos  al  Dumnezeiescului  nostru
învăţător,  vom găsi  în  el,  fară  îndoială,
puterea şi priceperea de a-L urma.
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Iul Avi*
\i

11111UJ
31 iulie
Convorbirea sufletului cu Dumnezeu
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Neîncetat  rugaţi-vă.  (I  Tesaloniceni  5,
17)

Să-I  cerem Domnului,  din toată inima,
să-1 atragă pe fiecare din noi tot mai mult
la Sine, încât să nu purcedem niciodată la
rugăciune cu răceală şi împrăştiere sau cu
conştiinţă  necurată,  cu  o  inimă  care  n-a
ajuns  să  se  împace  cu  toată  lumea,  ci
rugăciunea noastră să fie de fiecare dată o
convorbire  vie,  adevărată,  a  sufletului
nostru  cu  Dumnezeu.  Atunci  ea  nu  va
rămâne stearpă.

1  nmina  toate  din  mâinile  lui
Dumnezeu,  singuri  vom  vrea  să  ne
îndeplinim cu osârdie toate îndatoririle, nu
pentru  lauda  omenească,  ci  pentru
Domnul, şi vom sluji nu ca nişte năimiţi, ci
ca nişte fii ai lui Dumnezeu, punând drep-
tatea  la  temelia  întregii  noastre  vieţi.
Aşadar, să nu fim creştini doar cu numele,
ci  să  ne  facem adevăraţi  următori  ai  lui
Hristos,  mădulare  vii  ale  Bisericii,
dăruindu-I toată inima noastră Domnului.
Atunci  El,  Atotputernicul,  ne va îndeplini
toate nevoile şi vom fi încă de aici, de pe
pământ,  la  liman neprimejduit:  oricât  de
înalte vor fi valurile mării acestei vieţi, ele
nu ne vor îneca.
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Iată ce le făgăduieşte Domnul celor ce I
se  dăruie:  Pu~  ne-voi  înăuntrul  vostru
Duhul Meu şi voi face ca să umblaţi după
legile  Mele  şi  să  păziţi  şi  să  urmaţi
rânduielile Mele (Ie-zechiel 36, 27).

Dumnezeu  să  fie  cu  noi  si  noi  cu  El
întotdeauna si pretutindeni!

LUNA AUGUST
1 august
Durerea şi bucuria noastră

Acum  mă  bucur  de  suferinţele  mele
pentru  voi  şi  împlinesc,  în  trupul  meu,
lipsurile  necazurilor  lui  Hristos,  pentru
trupul Lui, adică Biserica.

(Coloseni 1, 24)

Şi  în  noi,  când  ne  aflăm în  suferinţă,
trebuie  să  precumpănească  bucuria  şi
dragostea.  Suferind,  să  uităm de  noi  în-
şine  şi  în  primul  rând  să  ne  îndreptăm
către  Dumnezeu  prin  rugăciune,  iar  apoi
către  fraţii  noştri  aflaţi  tot  în  suferinţă,
pentru  a-i  ajuta.  Ce  bucurie  este  atunci
când şi  în  durerea  noastră  putem aduce
folos  aproapelui,  asemănându-ne  lui
Hristos prin asta! Apostolul Pavel uneşte
pătimirile  sale  cu  pătimirile  lui  Hristos,
suferind  pentru  binele  aproapelui.  El  îi

268



FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU

scrie  lui  Timotei:  Făcând  aceasta,  şi  pe
tine te vei mântui, şi pe cei care te ascultă
(I Timotei  4, 16).  Hristos a suferit, şi noi
trebuie  să  suferim.  Hristos  a  mântuit
lumea  prin  suferinţele  Sale,  şi  noi,  în
mijlocul necazurilor, trebuie să facem bine
oamenilor şi să-i înduplecăm să asculte de
voia Lui.

Fără cuvinte, fară  filosofare,  doar prin
exemplul propriu, putem arăta calea către
Domnul, şi viaţa noastră va deveni atunci
o predică vie.  Toţi  cei  aflaţi  în suferinţă,
toţi cei ce plâng să se pătrundă cu totul de
dragostea lui Hristos, să se lepede cu totul
de ei înşişi şi de propriile lor pofte, ca să
se dăruiască aproapelui. La umbra crucii,
care arată calea spre viaţa veşnică, să se
adune  toţi  credincioşii  pentru  a-L  prea-
slăvi pe Tatăl Ceresc!

Prin  necazurile  şi  bolile  noastre  să-L
preaslăvim pe Domnul, nu să cârtim! Să ne
bucurăm în Hristos! In numele iu-

...
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•I

birii  şi  al  credinţei  vom  putea  îndura
orice  necaz  cu  smerenie,  în  pace,  cu
seninătate,  fară amărăciune şi  tulburare.
Putem  face  ca  suferinţa  noastră  să  fie
întru  slava  lui  Dumnezeu  şi  spre  folosul
aproapelui.  Va  veni  vremea  când  vom
înţelege, în lumea de dincolo de mormânt,
toată însemnătatea suferinţelor noastre şi
îi  vom mulţumi  Domnului  pentru  ele.  Se
seamănă întru necinste, învie întru skvă;
se  seamănă  întru  slăbiciune,  învie  întru
putere (I Corinteni 15, 43).

2 august
Bizuiţi-vă pe Domnul

Eu sunt; nu vă temeţi! (Marcu 6, 50)

In  timpul  furtunii,  când Apostolii  erau
cuprinşi  de  spaimă,  a  răsunat  deodată
glasul cunoscut: Eu sunt; nu vă temeţi!  —
şi  furtuna a  încetat  îndată,  şi  vântul  s-a
potolit.  Ucenicii  au  fost  uimiţi  din  cale
afară  de  această  schimbare neaşteptată.
De unde această uimire,  de vreme ce în
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ajun  fuseseră  martorii  unei  minuni  cel
puţin  la  fel  de  uluitoare?  Evanghelia  ne
răspunde:  Căci  nu  pricepuseră  nimic  din
minunea  pâinilor,  deoarece  era
învârtoşată inima lor (Marcu 6, 52).

Aşadar,  de  fiecare  dată  când  nu
înţelegem glasul  Dumnezeu şi,  uitând de
milele  Lui,  ne  îndoim  iarăşi  de  ajutorul
Său, să ne amintim că pricina stă nu într-
un neajuns al ţinerii de minte, ci în răceala
simţămintelor, fiindcă s-a împietrit inima.

Cuprinsul  lăuntric,  latura  ziditoare,
legătura  duhovnicească  dintre  minunile
săvârşite  de  către  Domnul  le  scăpaseră
ucenicilor,  iar  Domnul  le  repetă  aceeaşi
lecţie: „Bizuiţi-vă pe Mine, şi tot ce este al
Meu va fi şi al vostru; negreşit veţi primi
ajutor,  însă  nu  atunci  când  vreţi  voi,  ci
atunci când hotărăsc Eu."

Fiecare  minune  a  fost  o  chezăşie  a
dragostei  nesecate  ce  se  arată  în  viaţa
fiecăruia  dintre  noi  şi  se  va  arăta  la
nesfârşit pentru toţi cei ce au crezut în ea.
Mâna  lui  Dumnezeu  nu  trădează  pe
nimeni, căci  în veac este mila Lui  (Psalmi
135, 6). Minunile lui Hristos îi chemau pe
ucenicii Săi să crească în credinţă, ca să se
întoarcă  la  slujirea  lor  plini  de  puteri
proaspete.
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De  atunci  nu  s-a  schimbat  nimic:
Hristos este Acelaşi  şi  în  veac este mila
Lui. Ne putem avânta cu tot atâta neînfri-
care  în  luptă  cu  viaţa,  ştiind  că  vom
învinge  orice  duşman  cu  puterea  lui
Hristos.

E  o  putere  care  trebuie  reînnoită
neapărat  zi  de  zi,  ca  să  nu  o  pierdem.
începând  ziua,  care  adeseori  ne
pregăteşte atâtea complicaţii  şi  încercări
mari şi mici, trebuie, în primul rând, să ne
îmbrăcăm  în  Hristos!  Atunci  vom  putea
aştepta în linişte viitorul necunoscut. El ne
va scoate întotdeauna învingători!

3 august
Ascultarea

De nu vă veţi întoarce şi nu veţi fi ca
pruncii, nu veţi intra în împărăţia cerurilor.

(Matei 18, 3)

în viaţa Sa pământească, Iisus Hristos a
lăsat  omenirii  o  pildă  de  fiu  ascultător.
Ştim că le era supus (Luca 2, 51) părinţilor
Săi  pământeşti,  şi  avem  mărturia  Sa
despre deplina
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ascultare faţă de voia Tatălui Ceresc:
M-am  pogorât  din  cer
ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-
a  trimis  (Ioan  6,
38).  Voia Tatălui Meu:  cuvintele acestea
erau  mereu  în  gura
I M, Mântuitorului.  Eu  şi  Tatăl  una
suntem (Ioan 10, 30). Dar

nu  voia  Mea,  ci  voia  Ta să  se  facă
(Luca 22, 42).  Tatăl este mai mare decât
Mine (Ioan 14, 28).

Şi,  în  sfârşit,  ultima  exclamaţie
solemnă:  Săvârşitu-s-a!
(Ioan 19, 30), adică voia lui Dumnezeu a
fost  împlinită
până  la  capăt,  cu  totul,  desăvârşit.  De
ce?  Pentru  că  viaţa
i liil lui  Hristos  a  fost  desăvârşită  în
ascultare, ca şi cum El ar fi

i'.'H reflectat  în  Sine,  în  deplină
conglăsuire, voia lui Dumne-

zeu. Noi nu-i putem fi însă moştenitori
dacă  nu  vom  fi  „ca
l pruncii".  Numai atunci  va începe
în noi viaţa adevăraţilor

fii ai lui Dumnezeu, care se bizuie întru
totul  pe  El,  lăsând  în  seama  Lui,  cu
nădejde  deplină,  toate  grijile  noastre
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privitoare  la  această  viaţă  şi  la  cea
viitoare.

Necazurile noastre, greutăţile noastre
- toate sunt ale Lui. A noastră trebuie să
fie  ascultarea  fără  grijă  şi  cârtire  a
copilului  faţă  de  tatăl  său.  Să  cădem,
aşadar, în genunchi şi să încredinţăm în
mâinile Domnului, în fiecare zi, la fiecare
pas, îndoielile şi grijile noastre - atât pe
cele mari, cât şi pe cele mărunte. Voia lui
Dumnezeu  se  poate  săvârşi  numai  în
condiţiile  acestei  depline  supuneri
copilăreşti,  care  ne  face  să  nu  ne
tulburăm de nimic. Lâsaţi-I lui Dumnezeu
toată grija voastră (I Petru 5,7), şl nu vă
împovăraţi cu nici o grijă, ci întru toate,
prin  închinăciune  şi  prin  rugă  cu
mulţumire, cererile voastre să fie arătate
lui  Dumnezeu,  şi  pacea  lui  Dumnezeu,
care covârşeşte orice minte, să păzească
inimile voastre şi cugetele voastre, întru
Hristos Iisus (Filipeni 4, 6-7).

4 august
Unirea sufletului cu Dumnezeu

Cu  dor  am  dorit  să  mănânc  cu  voi
aceste Paşti, mai înainte de patima Mea.

(Luca 22, 15)
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Pastile  sunt  simbolul  strânsei
apropieri, sfintei împărtăşiri, necurmatei
legături  pe  care  Domnul  doreşte  să  o
statornicească  cu  orice  suflet.  Cât  de
mult însetează Domnul de această unire
vie, necontenită! Aceasta este o taină pe
care  trebuie  să  o  guşti  ca  să  ajungi  la
împărtăşirea  sufletească  neîncetată  cu
Domnul,  din  prima clipă  a  zilei  până la
cea  din  urmă,  împărtăşire  pe  care  o
putem  dobândi  cu  adevărat.  El  le-o  dă
încă  de  aici,  de  pe  pământ,  anumitor
oameni,  care  umblă  atunci  în  lumină,
fiindcă  Hristos  e  lumina  lumii,  lumina
fiecărui suflet.

De va fi ochiul tău curat, tot trupul tău
va  fi  luminat  (Matei  6,  22).  Să  nu  vă
temeţi  de  locurile  întunecate,  unde  nu
pătrunde  lumina  -  totul  va  străluci,
lumina  lui  Dumnezeu  va  cuprinde  toată
fiinţa ta. Mult înseamnă ochiul curat, dar
să nu credeţi că este atât de simplu şi de
uşor  să-1  ai.  Ochiul  curat,  neîntunecat,
aţintit  drept  şi  limpede  spre  un  singur
ţel,  este  ochiul  pregătit  să  întâmpine
chiar  şi  cu  preţul  vieţii  cercetătoarea
privire  dumnezeiască:  Şi  când  L-am
văzut, am căzut la picioarele Lui ca mort
(Apocalipsa 1, 17). Cel ce vrea să fie viu
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cu  adevărat  trebuie  să  îndure  această
moarte,  această  frângere,  această
sfărâmare a fiinţei sale. Dacă te vei uita
cu ochi  curat la  Domnul  Cel  răstignit  şi
proslăvit, până şi cea mai mică dorinţă a
Sa îţi va fi lege veşnică, neschimbată, te
vei  grăbi  să-I  îndeplineşti  sfânta  voie.
Duhul  lui  Dumnezeu  va  fi  cu  tine  şi
ocrotirea cerească te va apăra pururea.

Chiar  dacă  în  lupta  cu  viaţa  ai  fost
rănit  şi  ţi-ai  vărsat
sângele, cu bucurie şi cu recunoştinţă vei
aduce  darul  tău  la
picioarele Domnului, iar când El va veni
întru  slava  Sa  va
spune despre tine: „Acest rob al Meu Mi-
a  fost  credincios
în  lume"  şi-ţi  va  porunci:  Intră  întru
bucuria  Domnului  tău
(Matei 25, 21). Atunci vei pleca ostenitul
tău  cap  pe  pieptul
lui Hristos, Care te iubeşte, şi vei rămâne
în  veac  cu  El.
i.^ili l>4 liltoflu* 4#«FP&*

5 august
Mergi înainte

Aduceţi-vă aminte de femeia lui Lot.
(Luca 17, 32)
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Pentru ce Iisus, vorbind despre a Doua
Venire,  aminteşte  de  femeia  lui  Lot?
Acesteia i se spusese să nu privească în
urmă  la  Sodoma  care  pierea,  şi  din
pricina  neascultării  a  fost  prefăcută  în
stâlp de sare: în chip asemănător, nici în
marea zi a celei de a Doua Veniri n-o să
mai  fie  cale  de  întoarcere.  Atunci  va  fi
târziu pentru a ne întoarce să privim la
viaţa pământească, pe care am lăsat-o în
urmă -  va  trebui  să  ne  aţintim privirile
înainte, spre cer.

De altfel, şi pentru vremurile de astăzi
cuvintele  Mântuitorului  au  o  adâncă
însemnătate.  Ele  ne  previn  asupra  cu-
riozităţii dăunătoare. Femeia lui Lot ştia
că,  uitându-se  în  urmă,  n-are  cum  să-i
ajute  pe  cei  ce  pier.  Neascultând  de
porunca  lui  Dumnezeu,  n-a  făcut  decât
să-şi satisfacă un capriciu fără folos. Toţi
am simţit puterea de atracţie pe care o
are fructul  oprit.  Am vrea câteodată să
aruncăm la el măcar o privire, iar privirea
aceasta  devine  nu  numai  călcătoare  de
lege, ci şi aducătoare de vătămare, căci
ne  frânează  mersul  spre  bine  şi  ne
ţintuieşte de un singur loc.
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Iată  de  ce  femeia  lui  Lot  închipuie
pentru noi sufletul omenesc: în urma ei
piere o lume întreagă, iar înaintea ei se
întind  mântuirea  cea  nesfârşită,  viaţa
veşnică, îndeplinirea tuturor nădejdilor -
ea însă bate pasul pe loc.

Suflete al  meu! Pentru mântuirea ta,
pentru mântuirea sufletelor încredinţate
ţie  trebuie  să  mergi  înainte  fară  să
priveşti  înapoi,  fară şovăială,  spre locul
de unde răsare Soarele dreptăţii: Când s-
a  ridicat  soarele  deasupra  pământului,
Lot  a  intrat  în  Ţoar  (Facerea  18,  23).
Grăbeşte-te  şi  tu  să  intri  în  veşnicele
locaşuri, întru bucuria Domnului tău.

6 august
Răul este molipsitor

Cuvântul lor va roade ca o cangrenă.
(IITimotei 2, 17)

Prin spusele acestea Apostolul Pavel a
vrut  să  arate  cum  în  urma  flecărelii
netrebnice răul se răspândeşte treptat şi
inevitabil.  „Cei  ce se vor  deda acesteia
vor  spori  tot  mai  mult  în  necredinţă",
spune Apostolul.
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Orice  rău  moral  acţionează
distrugător.  Când suntem stăpâniţi  de o
patimă, ea devine ca un atribut al fiinţei
noastre  si  nu  mai  suntem în  stare  să-i
oprim evoluţia. Ne obişnuim prea uşor cu
răul şi când se strecoară nebăgat de sea-
mă  în  viaţa  noastră,  şi  când  ne  ia  în
stăpânire  fară  veste,  ca  o  stihie
nestăvilită. Această obişnuinţă ne roade
ca  o  cangrenă,  storcându-ne  treptat  de
puteri. Nici un fel de strădanii

omeneşti,  nici  un  fel  de  mijloace
pământeşti  nu  pot  opri
(     ,   , răspândirea  acestui  rău  care
creşte atât de repede.

Nu  ne  putem  face  robii  răului
rămânând  totodată  nepe-
Av^'B depsiţi.  Această  robie  trece  şi
asupra celor din jurul nostru,

pe care îi molipsim de propria noastră
boală.  Din  pricina
noastră ajung să sufere şi  alţii,  iar răul
devine  nu  doar  eredi-
,      .i^i tar, ci şi molipsitor.

Aceasta molima se transmite cel  mai
uşor  prin  cuvinte,
după  cum  zice  Sfântul  Apostol  Pavel.
Acest  rău  care  se  naş-
te, nebăgat de seamă, din vorbe poate fi
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asemănat  unei  can-
grene  ce  roade  trupul  până  când  îl
omoară.  Obiceiul  de  a  ne
deda  „netrebnicelor  vorbiri  deşarte"  ne
toceşte  auzul  şi  bu-
,|, nul simţ, încât nu ne mai sperie
grozăvia păcatului, care ni

se strecoară în suflet pe nesimţite, ca
o  otravă  neobservată.
. Cine ştie, s-ar putea ca odată
şi odată, după moarte, în

faţa  judecăţii  lui  Hristos,  un  suflet
care  a  pierit  din  pricina
L    s«i| acestei  molime  rele  să  ne
învinuiască de pierzarea sa, şi va

trebui  să  răspundem  pentru  el
înaintea  lui  Dumnezeu,
i ,ii,| Pune, Doamne, pază gurii mele
şi uşă de îngrădire împre-

jurul buzelor mele! (Psalmi 140, 3).

7 august
Despre mânie

Fiecare  să  fie  grabnic  la  ascultare,
zăbavnic  la  vorbire,  zăbavnic  k  mânie,
căci mânia omului nu lucrează dreptatea
lui Dumnezeu.

(Iacov 1, 19-20)
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Nu o dată, şi pe bună dreptate, mânia
a  fost  comparată cu  nebunia.  La  mânie
omul  îşi  iese  din  fire,  se  poartă  ca  un
smintit. Nu mai ştie ce face şi nu mai este
stăpân pe sine. Se

.iflă  într-un  fel  de  beţie  a  duhului,
gândurile  i  se încâlcesc,  privirea îi  este
tulbure, îşi  pierde cu totul  cumpătul.  In
stătea  aceasta,  omul  este  ca  o  corabie
fară cârmă, aruncată de furtună în toate
părţile, şi în acest răstimp, fie el lung sau
scurta  are  loc  o  întunecare  a  voinţei,
„eul" omului pierind in faţa patimii care
domneşte asupra lui. Cel încet la mânie c
mai de preţ decât un viteaz, iar cel ce-şi
stăpâneşte duhul este mai preţuit decât
cuceritorul unei cetăţi  (Proverbe 17, 34),
spune Solomon.

Trecerea  veacurilor  n-a  schimbat
această patimă groaznică: chiar dacă nu-i
dăm  frâu  liber  întotdeauna,  adeseori
clocoteşte în noi şi ne dăm seama că ne
pierdem stăpânirea de sine în faţa ei.

îndreptăţirile  noastre  sunt  vane.
Spunem că mânia noastră e dreaptă, că
ne luptăm pentru dreptate şi adevăr, că
suntem mânaţi de râvna pentru dreapta
judecată  dumnezeiască.  Dar  Dumnezeu
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nu  are  nevoie  de  asemenea  strădanii!
Dreptatea  Lui  se  descoperă  şi  fară
ajutorul  nostru.  Prin  patima  noastră
dezlănţuită nu facem decât să înăbuşim
glasul  Lui,  să  întunecăm  chipul  Lui  cu
deşertăciunea  noastră,  să  vătămăm
lucrarea  cea  bună  printr-o  râvnă  fară
măsură.  Iată  ce  suntem  nevoiţi,  spre
ruşinea noastră, să recunoaştem!

Părinţi, educatori, şefi, toţi cei ce aveţi
putere  asupra  semenilor  voştri,  luaţi
aminte:  îndrumaţi-i  cu  dragoste;  cu
fermitate, dar fară înverşunare. Nu uitaţi
că  mânia  omului  nu  lucrează  dreptatea
lui  Dumnezeu.  Domnul însuşi  este  încet
la  mânie.  Aşadar,  făcând  voia  lui
Dumnezeu  pe  pământ,  să  urmăm,  mai
întâi  de  toate,  Celui  ce  este  blând  şi
smerit cu inima.
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Id
8 august
Cândva înflori pustia

Veseleşte-te,  pustie  însetată!  Să  se
bucure pustia, ca şi crinul să înflorească.

(Isaia 35, 1)
.i Uimi *11 tm ^kt^^ «y*>   ^        «»

w«\& u
Un scriitor contemporan istoriseşte că

odată,  într-o
noapte  tropicală  senină  şi  înstelată,  a
auzit  un  foşnet  nelă-
murit,  care trecea pe lângă el,  deasupra
pustiei.  Mi  s-a  părut
,,lt\ că aud în el o notă de tânguire,
şi am întrebat cu uimire: „Să

fie vântul sau altceva?" Nubianul care-i
slujea  drept  călăuză  i-a  destrămat
nedumerirea: „Ascultă, i-a zis, cum plânge
deşertul. îşi plânge jalea, tânjeşte, fiindcă
ar  vrea  să  se  preschimbe  într-o  vale
înfloritoare."

De atunci mi-am amintit nu o dată de
tânguirea aceea tristă şi mi s-a părut că şi
noi, toţi muritorii, purtăm în fiinţa noastră
un asemenea deşert,  care  visează să fie
vale înfloritoare. Până şi în viaţa celui mai
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van şi superficial om sunt, probabil, clipe
când se trezeşte în el  conştiinţa propriei
deşertăciuni şi năzuinţa către mai bine.

Dacă n-ar exista pe pământ renunţarea
la rău şi bucuria răscumpărării, n-am mai
ajunge niciodată pe pământul făgăduinţei.
Aşadar, să dăm slavă Domnului, Care ne-a
făcut să înţelegem toată prăpastia, toată
nimicnicia  desfătărilor  pământeşti,  să
înţelegem că în mijlocul lor ne înăbuşim ca
într-un  deşert  de  nisip,  putând  doar  să
strigăm  către  El:  „Mi-e  sete!"  Să  dăm
mulţumită Domnului! Ca răspuns la acest
strigăt  de  deznădejde,  El  va  îngădui
pustiei  să  înflorească  -  dar  ea  va  înflori
numai  atunci  când ne vom da seama că
sufletul nostru e o pustie. în inima omului
se  vor  găsi  întotdeauna  locuri  uscate,
colţuri întunecate în care n-a pătruns încă
lumina lui Dumnezeu; uneori suferim când
ne  dăm  seama  de  uscăciunea  aceasta,
trecem  adeseori  prin  asemenea  clipe,
când ni se pare că totul s-a răcit în noi şi a
amorţit,  şi  de-abia  găsim  o  geană  de
lumină unde putem să ne odihnim.

Dar nu vom muri de sete. Nădăjduim în
Domnul, Care a spus: De însetează cineva,
să vină la Mine şi să bea (Ioan 7, 37).
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Să  se  bucure  pustia,  ca  şi  crinul  să
înflorească.  Da, ea trebuie să înflorească,
şi  va înflori  negreşit.  Deplina înflorire se
va petrece numai în Rai, însă şi aici, dacă
ne  vom  încredinţa  Domnului  pe  de-a-
ntregul,  El  va  împăraţi  cu  adevărat  în
inima noastră, iar clipele de uscăciune şi
de deznădejde vor veni la noi tot mai rar.
Cu  cât  ni  se  vor  deschide  ochii  mai  des
pentru  a  contempla  măreţia  şi  slava  lui
Dumnezeu,  cu  atât  mai  îmbelşugat  vor
înflori  şi  se  vor  pârgui  în  inima  noastră
roadele  Duhului  Celui  Sfânt.  Sub  razele
dătătoare  de  viată  ale  iubirii
dumnezeieşti,  sămânţa  binelui  poate  în-
colţi  şi  în  pământ  uscat  -  acolo  unde
înainte  precumpăneau  îndoielile  şi
tulburările sufleteşti.

9 august
Cererile noastre

Doamne,  dă-ne  pâinea  aceasta
întotdeauna!

(Ioan 6, 34)

Iată  o  rugăciune  adevărată!  De
asemenea rugăciune fiecare dintre noi are
nevoie  zilnic,  însă  cei  care  îi  ceruseră
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aceasta  Mântuitorului  nu  înţelegeau  ce
cer.
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Aşa  se  întâmplă,  deseori,  şi  cu  noi:

Domnul  nu  ne  sorteşte  nicidecum ceea
ce  dorim,  ci  ne  pregăteşte  un  dar  du-
hovnicesc  mare,  iar  noi  alergăm  după
bunuri pământeşti, materiale.

Din  mila  lui  Dumnezeu,  avem
Mijlocitor — Duhul Sfânt, Care duce toate
cererile  noastre  la  El,  şi  ca  răspuns  la
rugăciunile  greşite,  nechibzuite,  ne
trimite  nu  ceea  ce  aşteptam,  ci  lucruri
mai bune şi mai înalte.

Avraam a căutat toată viaţa lui o ţară
pe  care  n-a  primit-o  niciodată,  dar  a
primit  în  schimb ceva  mult  mai  bun:  a
primit sporirea credinţei, iar gândurile şi
dorinţele lui au început să caute comoara
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duhovnicească,  singura  comoară
adevărată.

Aşa se întâmplă şi cu noi: de multe ori
suntem dezamăgiţi fiindcă nu primim de
la Dumnezeu ceea ce am cerut, dar ni se
dă  în  schimb,  cu  prisosinţă,  un  har  la
care  nici  nu  puteam visa.  înaintând  pe
calea  cea  grea  vieţii,  alergăm  uneori
după  năluca  unei  fericiri  de  neîmplinit,
dar  Domnul  ne  poartă  pas  cu  pas,  pe
trepte  nevăzute,  spre  singura  fericire
adevărată şi veşnică.

10 august
Milă din necazuri

Şi  ucenicii  Lui  L-au  întrebat,  zicând:
„învăţâtorule,  cine  a  păcătuit,  el  sau
părinţii  lui,  de s-a  născut  orb?"  Iisus a
răspuns:  „Nici  el  n-a  păcătuit,  nici
părinţii  lui,  ci  ca  să  se  arate  în  el
lucrările lui Dumnezeu. "

(Ioan 9, 2-3)

Necazurile  ne  sunt  trimise,  oare,  ca
pedeapsă pentru păcate? In vechime aşa
credeau oamenii, dar Mântuitorul dă altă
explicaţie.  El  spune  că  omul  cu  pricina
era orb ca să se irite asupra lui puterea
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lui  Dumnezeu.  Orbirea  1-a  adus  pe  la
Iisus, şi prin aceasta i-a mijlocit îndoită
milă:  i  s-au deschis  şi  ochii  trupeşti,  şi
cei duhovniceşti. Este de crezut că nu L-
ar fi întâlnit pe Iisus dacă n-ar fi fost orb
şi că atunci  nu  s-ar fi săvârşit minunea
aceasta asupra lui.

Foarte  adesea,  marile  mile
dumnezeieşti  vin  şi  pentru  noi  din
necazurile  prin  care  trecem.  Boala  lui
Lazăr a fost, după spusele lui Iisus, întru
slava  lui  Dumnezeu,  ca  prin  ea  să  Se
slăvească Fiul lui Dumnezeu (Ioan 11, 4).
Nu încape îndoială că orice boală poate
da bolnavului şi celor din jurul lui prilejul
de a primi binecuvântare de Sus. Adesea,
Domnul  le  trimite  încercări  oamenilor
tocmai ca să-i proslăvească în urma lor.
Fiecare pierdere ar trebui să ne deschidă
ochii  asupra  unui  adevăr  adânc,  şi
fiecare dezamăgire din viaţa noastră are
rostul de a ne aduce, în locul fericirii pe
care o aşteptăm, ceva mult mai bun.

11 august
Iubirea triumfătoare
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Vă voi da inimă nouă ţi duh nou vă voi
da; voi lua din trupul vostru inima cea de
piatră ţi vă voi da inimă de carne.

(Iezcchiel 36, 26)

Ce  mare  suferinţă  este  când  îţi  dai
seama că inima ta este împietrită! Ţi s-a
răcit  sufletul?  Te simţi  departe  de
Dumnezeu,  amorţit,  lipsit  de  bucurie  şi
de nădejde? Rugăciunile tale au amuţit,
lumina  ta  s-a  înnegurat,  te  striveşte
sărăcia duhovnicească şi te întrebi dacă
Domnul  poate  să  te  iubească  aşa  cum
eşti: nesimţitor, nevrednic şi poate chiar
necredincios?  Caută  atunci  spre
Dragostea cea nesfârşită şi neschim-
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IM
bată,  care  din  veac  şi  până  în  veac

rămâne aceeaşi: ea nu se clatină în urma
schimbărilor  ce  au  loc  în  tine,  poate
încălzi  şi  inima  ta  de  piatră,
preschimbând-o deplin cu puterea sa.

Domnul  1-a  iubit  pe  Petru  şi  atunci

când, nu cu mult înainte de lepădarea sa,
II urma de departe (Luca 22, 54). Privirea
neadormitei  iubiri  a  Domnului  a  frânt
inima lui Petru şi a aprins în ea focul ce
se  stinsese  (v.  Luca  22,  61).  Această
iubire nestrămutată a lui Dumnezeu este
şi  a  ta.  Apucă-te  de  ea,  ţine-te  de  ea,
intră  rară  întârziere  pe  tărâmul  ei
minunat!

Duci  dorul  celor  ce  cândva  erau
bucuria  vieţii  tale,  iar
ii ,»· acum  sunt  în  împărăţia
cerurilor? Te istoveşte dorul acesta,

suferinţa  amarnicei  despărţiri?
Legătura  duhovnicească  dintre  voi  este
însă  la  fel  de  vie.  Când  sufletul  tău
tânjeşte după tovărăşia lor, priveşte spre
înălţimea dragostei lui Hristos.
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Această  dragoste,  care  triumfa  în
slavă  împreună  cu  cei  mântuiţi,  luând
aminte la laudele lor, se întinde şi asupra
dorului  tău  şi  mâhnirii  tale,  cuprinzând
din toate părţile inima ta rămasă pustie
şi făcând o legătură vie între tine şi ei.

Această dragoste, care cuprinde cerul
şi  pământul,  se  bucură  de  cei  ce  s-au
întors acolo şi este alături de cei rămaşi
aici. Să ai încredere că inima ta de piatră
va învia şi va începe să bată mai puternic
sub  înrâurirea  acestei  dragoste,  pentru
că nici  lungimea zilelor chinuitoare,  nici
lărgimea  apăsătoarelor  experienţe
pământeşti,  nici  adâncimea  pătimirilor,
nici înălţimea dorinţelor  nu vor putea să
ne despartă de iubirea lui Dumnezeu, cea
întru  Hristos  Iisus,  Domnul  nostru
(Romani 8, 39).

12 august
Crucea lui Hristos şi dragostea

Mai  mare  dragoste  decât  aceasta
nimeni nu are, ca sufletul lui să şi-lpună
pentru prietenii săi.

(Ioan 15, 13)
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Te  gândeşti  cumva  că  Crucea  lui
Hristos este o minunată mărturie a felului
cum a iubit Dumnezeu lumea cândva, că
El  a  revărsat  în  întreaga  lume râuri  de
dragoste, care şi-au lăsat urmele, dar că
iubirea  însăşi  s-a  reîntors  în  sânul  lui
Dumnezeu?  Nu:  crucea  este  semnul,
dovada  şi  măsura  dragostei  nesfârşite,
nemuritoare.  Crucea,  simbol  al  dorinţei
înflăcărate,  tari  până  la  moarte,  de  a
binecuvânta şi  a  mântui  omenirea,  este
expresia dragostei  pe care Dumnezeu o
are faţă de lume acum.

Faţă de lume! Fără să vrei, te gândeşti
că  în  această  dragoste  care  cuprinde
întreaga  lume partea  noastră  personală
este  cu  totul  neînsemnată.  Ce-ar  putea
însemna pentru Domnul durerea noastră,
nevoile  noastre,  deznădejdea  noastră?
Dragostea  lui  Dumnezeu  este  însă
desăvârşită. Iubirea nu se împarte, legea
ei  este  „totul  sau  nimic".  Şi  dragostea
noastră,  adesea  oarbă,  amăgită,  prea
pătimaşă şi nestatornică, are totuşi în ea
ceva  dumnezeiesc,  şi  poate  fi  ne-
ţărmurită,  nemuritoare,  neînfricată  şi
tare până la moarte.

Marea,  nesecata,  desăvârşita  iubire
dumnezeiască e  şi  a  ta,  ca  şi  cum n-ar
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mai fi nici o altă fiinţă asupra căreia să se
reverse. Poţi zice „Dumnezeul meu" ca şi
cum El ţi-ar aparţine doar ţie. însuşindu-
ţi-L astfel pe Dumnezeu, nu vei fi egoist,
nici  trufaş.  Puterea  acestei  iubiri
neîmpărţite a lui Dumnezeu este atât de
mare, încât lucrează nu doar asupra
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bată,  care  din  veac  şi  până  în  veac
rămâne aceeaşi:  ea nu se clatină în urma
schimbărilor ce au loc în tine, poate încălzi
şi  inima  ta  de  piatră,  preschimbând-o
deplin cu puterea sa.

Domnul 1-a iubit pe Petru şi atunci când,
nu cu mult înainte de lepădarea sa, îl urma
de  departe  (Luca  22,  54).  Privirea
neadormitei iubiri a Domnului a frânt inima
lui  Petru  şi  a  aprins  în  ea  focul  ce  se
stinsese  (v.  Luca  22,  61).  Această  iubire
nestrămutată a lui Dumnezeu este şi a ta.
Apucă-te  de  ea,  ţine-te  de  ea,  intră  fără
întârziere pe tărâmul ei minunat!

Duci dorul celor ce cândva erau bucuria
vieţii  tale,  iar  acum  sunt  în  împărăţia
cerurilor?  Te istoveşte  dorul  acesta,
suferinţa  amarnicei  despărţiri?  Legătura
duhovnicească dintre voi este însă la fel de
vie.  Când  sufletul  tău  tânjeşte  după
tovărăşia  lor,  priveşte  spre  înălţimea
dragostei lui Hristos.



Această dragoste, care triumfa în slavă
împreună cu cei mântuiţi,  luând aminte la
laudele lor, se întinde şi asupra dorului tău
şi mâhnirii tale, cuprinzând din toate părţile
inima ta rămasă pustie şi făcând o legătură
vie între tine şi ei.

Această dragoste, care cuprinde cerul şi
pământul,  se bucură de cei ce s-au întors
acolo şi este alături de cei rămaşi aici. Să ai
încredere că inima ta de piatră va învia şi
va  începe  să  bată  mai  puternic  sub
înrâurirea acestei dragoste, pentru că nici
lungimea zilelor  chinuitoare,  nici  lărgimea
apăsătoarelor  experienţe  pământeşti,  nici
adâncimea  pătimirilor,  nici  înălţimea
dorinţelor  nu vor putea să ne despartă de
iubirea  lui  Dumnezeu,  cea  întru  Hristos
Iisus, Domnul nostru (Romani 8, 39).

12 august
Crucea lui Hristos şi dragostea
Mai mare dragoste decât aceasta nimeni

nu  are,  ca  sufletul  lui  să  şi-lpună  pentru
prietenii săi.

(Ioan 15, 13)

Te gândeşti cumva că Crucea lui Hristos
este o minunată mărturie  a felului  cum a
iubit  Dumnezeu  lumea  cândva,  că  El  a



revărsat în întreaga lume râuri de dragoste,
care  şi-au  lăsat  urmele,  dar  că  iubirea
însăşi  s-a reîntors în sânul lui  Dumnezeu?
Nu: crucea este semnul, dovada şi măsura
dragostei  nesfârşite,  nemuritoare.  Crucea,
simbol al  dorinţei  înflăcărate, tari  până la
moarte,  de  a  binecuvânta  şi  a  mântui
omenirea, este expresia dragostei pe care
Dumnezeu o are faţă de lume acum.

Faţă de lume! Fără să vrei, te gândeşti
că  în  această  dragoste  care  cuprinde
întreaga  lume  partea  noastră  personală
este  cu  totul  neînsemnată.  Ce-ar  putea
însemna  pentru  Domnul  durerea  noastră,
nevoile  noastre,  deznădejdea  noastră?
Dragostea  lui  Dumnezeu  este  însă
desăvârşită. Iubirea nu se împarte, legea ei
este  „totul  sau  nimic".  Şi  dragostea
noastră,  adesea  oarbă,  amăgită,  prea
pătimaşă şi  nestatornică,  are  totuşi  în  ea
ceva dumnezeiesc, şi poate fi neţărmurită,
nemuritoare,  neînfricată  şi  tare  până  la
moarte.

Marea,  nesecata,  desăvârşita  iubire
dumnezeiască e şi a ta, ca şi cum n-ar mai fi
nici  o  altă  fiinţă  asupra  căreia  să  se
reverse.  Poţi  zice  „Dumnezeul  meu"  ca  şi
cum El ţi-ar aparţine doar ţie. însuşindu-ţi-L



astfel  pe Dumnezeu,  nu vei  fi egoist,  nici
trufaş. Puterea acestei iubiri neîmpărţite a
lui  Dumnezeu  este  atât  de  mare,  încât
lucrează nu doar asupra sufletului meu, ci
şi asupra celor din jur. Cu cât îmi însuşesc
mai mult din bunurile pământeşti,  cu atât
rămâne mai puţin pentru ceilalţi - aici însă
lucrurile stau altfel: cu cât îmi însuşesc mai
mult cele dumnezeieşti, cu atât mai mult se
revarsă şi asupra altora.

Dragostea  şi  adevărul  nu  rămân
niciodată pe loc, ci trebuie să se reverse. La
fel  ca soarele,  ele trebuie să lumineze,  şi
aceasta este viaţa lor.

13 august
Ridică-ţi privirile către cer

Nu te teme, Avrame, că Eu sunt scutul
tău şi răsplata ta va fi foarte mare.

(Facerea 15, 1)

Solemnele făgăduinţe primite de Avraam
la Haran par să-şi fi pierdut pe urmă, într-o
anumită măsură, puterea. Poate nici pentru
tine  cuvântul  lui  Dumnezeu nu  mai  are  o
însemnătate  atât  de  vie  ca  atunci  când



seminţele  lui  ţi-au  pătruns  pentru  prima
dată adânc în suflet.

Poate că, întunecat de greutăţile zilnice,
cerul  nu  ţi  se  pare  la  fel  de  senin  ca  în
clipele  luminoase  ale  vieţii  tale.  Poate  că
acele culori vii în care ţi-a apărut la început
înalta  chemare  creştinească  au  pălit  deja
într-o  oarecare  măsură,  iar  fericirea  vieţii
veşnice, ce te aşteaptă, pare a se depărta
tot mai mult de privirile tale îngrijorate.

Tu fii însă credincios acolo unde te-a pus
Dumnezeu  şi  mergi  pe  urmele  Păstorului
Celui Bun, chiar dacă nu le vezi atât de bine
ca înainte. Credincios este Domnul! El este
Calea  ta,  e  Lumina  ta!  El  o  să-ţi  vină,  la
vremea potrivită,  în  ajutor,  o  să  lumineze
calea vieţii tale cu lumină neînserată. Nu te
mai  plânge,  nu  te  mai  teme,  înalţă-ţi
privirile  către  cer,  şi  fiecare  stea  va
pătrunde în inima ta, aducând cu sine raza
nădejdii.  Cât  de  fericite  sunt  clipele  când
Domnul ne ridică deasupra greutăţii grijilor
noastre,  deasupra  întunericului  care  ne
umple sufletele, şi  ne poartă pe înălţimea
culmilor  Sale,  în  strălucirea  luminătorilor
cereşti!

înalţă-ţi  privirile  către  cer,  şi
amărăciunea ta va pieri. Ce fericire este să



ne  trezim  iarăşi  pe  pământul  tare  al
adevărului  celui  veşnic după ce am simţit
că pierim sub povara durerii noastre, că ne
epuizăm  în  atmosfera  înăbuşitoare!
înaintea  lui  Dumnezeu  nu  există  altă
îndreptăţire  decât  îndreptăţirea  prin
credinţă. Milostivirea Sa se întinde asupra
celor  care  cred  în  tăcere  şi  aşteaptă  cu
răbdare  împlinirea  celor  făgăduite.  Numai
atunci El poate săvârşi în noi  cu mult mai
presus  decât  toate  câte  cerem  sau
pricepem noi (Efeseni 3, 20).

Poate că mâinile îţi cad neputincioase, îţi
fuge pământul de sub picioare, inima ţi se
strânge, dar să ştii că dacă te vei arunca la
picioarele Mântuitorului nu este încă nimic
pierdut.  El  te  va  ridica,  va  deschide
întinderi noi înaintea ta şi Se va arăta ţie
când  vei  slăbi.  El  nu-ţi  cere  decât  să-L
urmezi  chiar  şi  în  valea  morţii.  Adeseori,
Domnul  face  mai  deasă  bezna  din  jurul
nostru, ca lumina să vină doar de la El.

Domnul îţi va reda lumina şi bucuria, şi
chiar  dacă  au  trecut  toate  cele  de  mai
înainte, aceasta s-a întâmplat doar ca să se
facă  noi  toate  (Apocalipsa  21,  4-5).  Când
Domnul  va  lua  de  la  tine  toate  cele
pământeşti,  te va aştepta o nouă slavă şi



fericire,  la  care  până  atunci  nu  puteai
ajunge.

14 august
Domnul ne hrăneşte

Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-
o nonă astăzi.

(Matei 6, 11)

Să  ne  obişnuim,  fraţilor,  să  alergăm la
Domnul zi de zi şi să cerem de la El pas cu
pas cele de trebuinţă pentru fiecare nevoie
a noastră, fară a face socoteli dinainte, fără
a  ne  împovăra  dinainte  cu  ceea  ce  ne
aşteaptă  mâine.  Ajunge  zilei  răutatea  ei
(Matei  6,  34).  Când  ne  lăsăm  pradă
neliniştii pentru viitor, ne cheltuim fară rost
puterile  care  ne-au  fost  date  pentru  alt
scop. Ingrijorându-se pentru ziua de mâine,
săracul care duce lipsă de pâine nu îşi va
face astăzi nici un bine. Domnul vrea ca noi,
bizuindu-ne pe El, să primim din mâinile Lui
ceea ne dă zilnic, fară a ne face griji pentru
viitor.  Să-L  rugăm,  aşadar,  să  ne  dea
hrănească  zi  de  zi  cu  pâinea  răbdării,
supunerii, uitării de sine şi să ne străduim
să amânăm grijile care ne apasă până când
va  veni  clipa  să  le  aducem  Domnului,



cerându-I  să  facă  în  privinţa  lor  ce  va  fi
plăcut înaintea Lui. Bineînţeles, Domnul n-o
să ne lase flămânzi: ne va da zi de zi hrană
duhovnicească, ne va sprijini cu o rază de
lumină  cerească,  ne  va  trimite  vorbe  de
mângâiere  şi  încurajare  în  clipa  când
osteniţi, sleiţi de puteri, ne vom ruga Lui cu
toată credinţa. Şi aici trebuie să fim ca niş-
te  copii  care  se  supun Tatălui  lor  Ceresc.
Copilul trăieşte în prezent, nu se îngrijeşte
de viitor. Şi noi, dăruindu-ne Tatălui Ceresc
pe noi înşine şi tot ce este al nostru, să ne
rugăm zilnic lui Dumnezeu, fară a ne îndoi
de milostivirea Lui şi de faptul că vom primi
ajutor la vreme.

15 august
Credinţa se întăreşte în luptă
Căci  întrucât  a  pătimit,  fiind  El  însuşi

ispitit,  poate şi  celor  ce  se ispitesc  să  le
ajute.

(Evrei 2, 18)

Diavolul L-a ispitit pe Hristos şi în pustie,
şi pe munte, şi în Sfânta Cetate. Şi pe noi
ne aşteaptă pretutindeni ispita: în lume, în
singurătate, în biserică şi în afara bisericii.
S-o  ocolim  nu  stă  în  puterea  noastră:
suntem datori  să ne răz-boim cu ea şi  să



ieşim cu puteri noi din această luptă, care
va da tărie credinţei noastre.

Ispita, pe care Domnul o îngăduie cu un
scop bun, ne curăţă sufletul aşa cum focul
curăţă  aurul,  dar  pentru  a-i  face  faţă
trebuie  să  stăm  cu  tărie  pe  temelia  cea
neclintită a credinţei,  lăsând-o pe aceasta
să  pătrundă  cât  mai  adânc  în  sufletul
nostru.  Copacul  tânăr,  care  n-a  apucat  să
prindă  rădăcini  adânci,  cu  greu  va  putea
înfrunta furtuna.  Aşadar,  peste măsură să
nu  vă  întristaţi,  nici  să  nu  cârtiţi  atunci
când  viforul  ispitelor  se  abate  asupra
voastră. Gândiţi-vă la cele patruzeci de zile
în care Hristos a fost supus ispitelor, şi va fi
de ajuns ca să vă întăriţi în luptă. Când vă
stă  împotrivă  tot  ce  este  în  jurul  vostru,
când  toate  strădaniile  voastre  sunt
zadarnice  şi,  istoviţi  de  luptă,  nu  găsiţi
nicăieri  mângâiere,  aruncaţi  o  singură
privire  la  Mântuitorul  ispitit  în  pustie,
înarmaţi-vă  cu  cuvântul  lui  Dumnezeu,  pe
care Hristos l-a folosit împotriva satanei, şi
el  vă  va  apăra  de  toate  îndoielile  şi
smintelile.

16 august
Lumină în casă



Nici aprinde cineva făclie şi o pune sub
obroc,  ci  în  sfeşnic,  şi  ea  le  luminează
tuturor celor din casă.

(Matei 5, 15)

Cuvântul  lui  Dumnezeu  ne  învaţă  în
multe rânduri să slujim drept lumină lumii.
Eu  sunt  Lumina  lumii,  spune  Mântuitorul
despre  Sine,  iar  Apostolul  Pavel  spune
despre  fraţii  săi  întru  Hristos  că  sunt
luminători în lume (Filipeni 2, 15).

Această  regulă  generală  este  însă
concretizată în versetul de mai sus, atunci
când se spune: luminează tuturor celor din
casă.

Primele şi cele mai însemnate îndatoriri
sunt faţă de fraţii noştri cei mai apropiaţi,
faţă  de  cei  din  casa  noastră,  şi  acestora
trebuie în primul rând să le luminăm.

De multe ori oamenii simt dezgust faţă
de această lucrare restrânsă, pe care o cred
prea  măruntă  şi  neînsemnată.  Ei  caută
glorie şi strălucire, vor să devină faruri care
să  lumineze  peste  marea  vieţii  până
departe  sau  luminători  străluciţi  care  să
mântuiască legiuni întregi de fraţi ce pier.
Ei dispreţuiesc soarta modestă a opaiţului
ce  arde  într-un  colţ  sărăcăcios  şi  îl



luminează cu firava sa lumină pe muncitorul
umil,  însă  degeaba  nesocotesc  această
lumină slabă. Oare mâna de ajutor întinsă
discret fraţilor noştri mai mici sau cuvântul
de  mângâiere  spus  lângă  patul  unui
muribund şi  care aruncă o ultimă rază de
lumină  asupra  pătimirilor  lui  de  pe  acest
pământ nu fac cât toată gloria răsunătoare
după care aleargă ei?

Mulţi îşi imaginează că roadele credinţei
noastre  creştine  trebuie  cheltuite  departe
de  hotarele  familiei.  Dimpotrivă,  tocmai
acolo vom găsi adevărata lor întrebuinţare.

Amintiţi-vă că şi  Marta,  cu toate grijile
sale lumeşti, a venit la picioarele lui Iisus,
pe Care Măria îl asculta deja.

Fiecare  să  găsească  aplicare  în  cercul
său  apropiat,  oricât  de  modest  ar  fi  el,
acelor virtuţi creştine caracteristice bunului
familist,  mamei  iubitoare,  copiilor
ascultători.  Ele  împodobesc  viaţa  de
familie,  înlăturând  asperităţile  drumului
nostru pământesc şi  răspândind peste tot
ce  este  în  jur  acea  lumină  limpede  care
luminează tuturor celor din casă  şi care îi
încălzeşte  pe  toţi,  fiindcă  izvorul  ei  este
dragostea ce vine de la Dumnezeu însuşi.



17 august
Nădăjduieşte în Domnul
Durerea lui o ştiu. (Ieşirea 3, 7)

Un  om n-ar  fi  putut  spune  aceasta.  în
sufletul lui sună adeseori strune dureroase,
care  nu  îşi  găsesc  ecou  nici  în  cea  mai
sensibilă  compasiune  omenească  —  dar
Tatăl  celor  aflaţi  în  suferinţă,  Care  însuşi
ne-a arătat calea suferinţei, ştie tot ce se
întâmplă  în  noi.  Atunci  când,  de  pildă,
suntem apăsaţi  de  povara  unei  despărţiri
dureroase,  când  nu  putem  dezvălui  taina
durerii noastre nici celui mai apropiat prie-
ten,  Domnul  o  ştie  toată,  Domnul  vrea  şi
poate să pătrundă în ea!

Privirea Celui care împărăteşte în ceruri
e împăienjenită uneori de lacrimile noastre:
în  mijlocul  suferinţei  noastre, în  mijlocul
lacrimilor noastre, putem spune: A lăcrimat
Ii-sus (Ioan 11, 35).

Poporul  lui  Israel  zăcea în robie.  Părea
că Domnul nu ştie asta. Totuşi,  Ochiul Lui
atotvăzător  privea  spre  poporul  Său  cu
milostivire: Durerea lui o ştiu.

Uneori ni se pare că am fost daţi uitării
şi  suntem gata să strigăm:  „Domnul  ne-a
părăsit!"  El  însă,  în  acest  răstimp,  ne



ocroteşte cu dragostea cea mai gingaşă; ne
lasă  să  ajungem  la  marginea  prăpastiei
pentru ca în clipa deznădejdii să ne întindă
mâna Sa cea atotputernica şi  să deschidă
înaintea  noastră  tot  adâncul  milelor  Sale.
Putem fi siguri că nici o încercare nu este
de prisos,  fiindcă El  ştie  durerea noastră.
De  El  nu  se  ascunde  „nici  picătura  de
lacrimi, nici din picătură vreo parte": toate
sunt băgate de seamă şi numărate de către
El.

Chiar  dacă  sabia  suferinţei  a  pătruns
adânc  în  sufletul  tău,  bucură-te!  Ridică-ţi
privirea  spre  luminosul  curcubeu  arcuit
peste cerul întunecat de deasupra ta. Iisus,
Care a suferit şi El pe pământ, ştie durerea
ta, a văzut lacrimile tale şi S-a pogorât la
tine ca să te izbăvească. Chiar dacă după
ploaie  se  vor  aduna  iarăşi  norii,  vom  fi
întotdeauna  gata  să  spunem:  Nu  mă  voi
teme de rele, că Tu cu mine eşti (Psalmi 22,
4). Când va veni ziua întristării, Domnul va
veni  împreună cu  ea.  Pune-ţi  nădejdea  în
Domnul şi bizuie-te pe ajutorul Lui, de care
nu va fi niciodată lipsă.

18 august
Durerea ne apropie de Hristos



Aşadar,  de  vreme  ce  Hristos  a  pătimit
pentru noi cu trupul, înarmaţi-vă şi voi cu
acelaşi gând.

(I Petru 4, 1)

Toţi  suferim  şi,  de  cele  mai  multe  ori,
suferă mai mult cel ce îşi arată suferinţa cel
mai  puţin.  Unele  necazuri  sunt  cunoscute
numai  lui  Dumnezeu.  Doar  în  Sfânta
Scriptură  găsim  cuvinte  de  mângâiere,  în
afara  lui  Dumnezeu  nimic  nu  ne  poate
aduce linişte.

La  picioarele  Crucii  orice  suferinţă  îşi
schimbă  chipul,  se  luminează,  se
transfigurează pe măsura credinţei noastre.
La  Cruce  sunt  concentrate  toate
suferinţele,  şi  acestea  capătă  în  ea
explicaţie  şi  sens.  Durerea  noastră  îşi
pierde  orice  amărăciune  de  îndată  ce  ne
gândim că ea ne apropie de Hristos şi  că
prin aceasta ne face să ne asemănăm cu El
într-o anumită măsură.

în clipele celei mai sfâşietoare dureri, ale
celei  mai  negre disperări,  un singur  lucru
ne  poate  aduce  linişte:  că  de  suferinţă  a
avut  parte  şi  Hristos  însuşi.  El  a  purtat
crucea  noastră  asupra  Sa  înainte  de  a  fi
purtat-o  noi,  şi  prin  această  cruce  ne



cheamă  la  Sine.  „înarmându-ne  şi  noi  cu
acelaşi gând", vom fi ai Lui pe de-a-ntregul!

19 august
După voia lui Dumnezeu

Nu sunt vrednic de toate îndurările Tale
şi de toate binefacerile ce

mi-ai arătat mie, robului Tău.
(Facerea 32, 10)

Nu toate câte ni se întâmplă acum ni se
par  a  fi  mile  dumnezeieşti,  dar  dacă vom
privi înapoi la toate furtunile şi necazurile
prin  care  am  trecut,  ce  sfărâmau  cândva
corabia  noastră,  vom  înţelege  că  tocmai
mile dumnezeieşti au fost. Nu sunt vrednic
de toate îndurările Tale, spunea Iacov mer-
gând în întâmpinarea fratelui său Esau - dar
înainte de a-şi întâmpina fratele el trebuia
să primească binecuvântare de la Domnul
însuşi.

Domnul S-a întâlnit cu Iacov, S-a atins de
el,  1-a  strivit  cu  cuvântul  iubirii  Sale,  iar
apoi,  după  ce  1-a  binecuvântat,  i-a  dat
înnoire şi  stăpânire:  „De acum...  Israel  te
vei numi... şi vei birui oamenii."

Lăsaţi-vă  în  grija  Domnului,  El  să  vă
hotărască viaţa. Su-puneţi-vă necondiţionat



lui Dumnezeu. Nu-I spuneţi pe ce cale vreţi
să mergeţi, lăsaţi-vă conduşi de El, fiindcă
doar El vă poate apăra şi păzi. Nu pregetaţi
să-I spuneţi: „Mă dau în mâinile Tale cu tot
ce sunt, fară întoarcere!"

Domnul este milostiv, ştiu, El ne iubeşte
atât de tare, că nu ne poate lăsa lipsiţi de
suferinţe,  fiindcă suferinţa ne trage la El;
nu  ne  poate  scăpa  de  lacrimi,  fiindcă
lacrimile  sunt  apa  pe  care  trebuie  să
mergem.  Spuneţi,  deci,  împreună  cu
Domnul:  „Nu  voia  mea,  ci  voia  Ta să  se
facă!"

20 august
Vino!

Doamne, dacă eşti Tu, porunceşte să vin
la Tine pe apă.

(Matei 14, 28)

Iată cum face omul primii paşi pe calea
minunată şi de nepătruns a credinţei. Mai
întâi  trebuie  să  fie  porunca  de  la  El:
„Porunceşte-mi!" Da, şi  noi  avem porunca
Lui: aceea de a trăi în duh. Am luat, oare,
hotărârea de a o împlini şi de a purcede pe
această cale? Iată calea cea sigură şi scopul
adevărat.  Nu  contează  ce  ne  aşteaptă:



moarte  sau  viaţă,  făptuire  sau  suferinţă;
important este ca drumul să ne ducă la El
de-a dreptul.

Poate că mulţi dintre cei aflaţi în pragul
morţii strigă către Iisus prin apele adânci şi
întunecate:  „Porunceşte-ne  să  venim  la
Tine pe apă!", iar El le răspunde: „Veniţi!"
Ai grijă, aşadar,  să mergi potrivit poruncii
Lui şi fară abatere. Să nu te sperii dacă va
trebui să păşeşti pe ceva ce pare că nu ce
va putea ţine. Va trebui să purcezi pe o cale
nesigură,  să  umbli  pe  apă,  pe  valuri
mişcătoare, deasupra prăpastiei gata să te
înghită.  Mulţi  au trăit  această experienţă;
ei  ştiu  ce  înseamnă  să  mergi  pe  apele
lacrimilor, fară a şti încotro te duci. Să nu
priveşti în jos, la materia nesigură de sub
picioarele tale, ci să ai privirile aţintite spre
Iisus, începătorul şi Săvârşito-rul credinţei.

Ce fericire este ca după lunga călătorie
pe valurile furioase ale vieţii pământeşti să
ajungi,  în  sfârşit,  pe  cereasca  mare  de
sticlă  (Apocalipsa  15,  2),  unde  picioarele
tale au sprijin trainic! întinderea ei netedă
şi curată nu se va întuneca de răsfrângerea
chipului nostru, umbra păcatului nu se va
aşteme pe netulburatele ape, fiindcă atunci



vom fi noi înşine fară de prihană, izbăviţi de
păcate pe veci.

„Vino!",  îi  spune Iisus  lui  Petru.  Nu ne
cheamă, oare, şi pe noi cu acelaşi cuvânt:
„Vino!"?  Aceasta  e  chemarea  care  răsună
de pe fiecare pagină a Sfintei Scripturi, din
gura sfinţilor proslăviţi, din gura lui Hristos
însuşi.

Şi chiar dacă El ne ia barca, fiindcă ne
ţineam de ea şi nu voiam să o părăsim ca să
venim la El, să mergem în urma Lui!

Doamne,  Tu  ne  chemi,  zicându-ne:
„Vino!"  Calea  nu  este  limpede,  apa  este
adâncă,  picioarele  noastre  nu  găsesc
sprijin,  dar  nu  mă  pot  împotrivi  chemării
Tale: vin, ca să se împlinească voia Ta şi să
pună stăpânire pe mine iubirea Ta!

21 august
Folos pentru suflet

„Eşti  sănătoasă?  Şi  bărbatul  tău  este
sănătos? Şi copilul tău este sănătos?" Şi ea
a răspuns: „Sunt sănătoşi!"

(IV Regi 4, 26)

Aceste  răspunsuri  ale  şunamitencei,
căreia tocmai îi murise unicul fiu, ne uimesc



prin absurdul lor şi nu ne putem da seama
dacă exprimă credinţa ei nezdruncinată în
Proro-cul  Elisei  sau  o  amară  ironie  a
deznădejdii în faţa speranţelor spulberate.

Oricum ar fi, şi noi, creştinii credincioşi,
am  putea  spune  aceleaşi  vorbe  dacă,
abătându-ne  privirea  de  la  suferinţele  şi
restriştile pământeşti, le-am înălţa mai des
spre  cer,  unde  vom  găsi  totdeauna
mângâiere şi linişte.

Aceasta  nu  ne  va  izbăvi  de  suferinţele
pământeşti.  Nedreptăţile  omeneşti  vor
dăinui chiar şi atunci când le putem spune
vrăjmaşilor  noştri  cum  le-a  spus  Iosif
fraţilor săi: Iată, voi aţi uneltit asupra mea
rele,  însă  Dumnezeu  le-a  întors  în  bine
(Facerea 50, 20).

Durerea pricinuită de feluritele încercări
continuă  să  doară  şi  atunci  când
recunoaştem  că  a  fost  trimisă  de  Sus.
Suferinţele noastre nu se împuţinează, însă
devin mai folositoare sufletului, atunci când
suntem încredinţaţi că celor ce II iubesc pe
Dumnezeu,  care  sunt  chemaţi  după  voia
Lui, toate li se lucrează spre bine  (Romani
8, 28).

Nu trebuie să deznădăjduim nici  atunci
când  durerea  inimii  ne  răpeşte  orice



nădejde, orice putere: voia lui Dumnezeu se
săvârşeşte  şi  atunci  în  noi,  adeseori
împotriva  propriei  noastre  voi,  şi  chiar  în
clipa când, asemenea şunamitencei, vedem
înaintea noastră numai un trup neînsufleţit,
s-ar  putea  ca  viaţa  să  revină  în  el  fară
ştirea  noastră;  Domnul  ne  preschimbă
lacrimile  în  „îngrăşăminte"  pentru
pământul  nostru  lăuntric,  şi  durerea
noastră o să se prefacă în bucurie, pe care
poate  că  o  vom  înţelege  şi  preţui  deplin
doar în viaţa de dincolo de mormânt.

22 august
Domnul lucrează asupra ta

Vasul... s-a stricat. (Ieremia 18, 3)

Iubite frate, iubită soră, oare aşa să fie?
Dacă vasul s-a spart,  nu mai este bun de
nimic? Ba nu, el n-a fost aruncat afară de
mâinile  Olarului!  El  a  ţinut  vasul  în  mâna
Sa, şi asta-i de ajuns ca să ne liniştească. în
neputinţa  noastră,  în  durerea  noastră,  în
necunoscutul  ce  ne  înconjoară,  rămânem,
totuşi, mereu în mâinile Celui ce nu poate
să greşească.



Oricare altul ar fi aruncat vasul spart ca
pe un lucru fară folos, dar Olarul nu o să
facă asta. El are o menire de taină şi pentru
vasul  spart:  menirea  dragostei  şi
milostivirii,  pe  care  el  trebuie  să  le
dobândească.  Supune-te  Domnului  şi  roa-
gă-L  (Psalmi  36,  7).  Chiar  dacă  pare  că
nimeni nu mai are nevoie de tine, să ştii că
în  ochii  Lui  ai  fost  „cumpărat  cu  preţ
scump". De aceea şi lucrează fară încetare
asupra ta. Cu mâna Sa, pe căile Sale, El te
curăţeşte,  te  pune  la  încercare,  te
desăvârşeşte.

Nu-I putem şti acum planurile şi scopul
în ceea ce ne priveşte, însă din vasul ce s-a
stricat  OUrul a făcut alt vas, cum a crezut
că-i mai bine să-lfacă (Ieremia 18, 4). El va
folosi vasul care se stricase. II va umple cu
slava  Sa  pentru  viaţa  cea  trecătoare  şi
pentru  cea  veşnică.  Dumnezeiescul  Său
chip se va răsfrânge în acest vas în veci.
Nu-i aşa că sunt minunate căile Lui?

Aşadar, răniţi, zdrobiţi, să ne aruncăm la
picioarele  Lui,  rugându-L  să  împlinească
asupra noastră voia Sa, oricare ar fi aceea.
în  mâinile  Lui  vom  fi  întotdeauna  în
siguranţă.  N-au  decât  să  se  zbuciume
împrejurul nostru valurile vieţii, n-au decât

1 Potrivit versiunii ruse din original



să se înverşuneze necazurile şi viforele. Pe
cel  tare  cu  duhul  îl  vei  păzi  în  pace
desăvârşită, că în Tine nădăjduieşte  (Isaia
26, 3)1.

23 august
Tovărăşiile rele
Nu  vă  lăsaţi  înşelaţi:  tovărăşiile  rele

strică obiceiurile bune.
(I Corinteni 15, 33)

Această spusă a Apostolului Pavel a fost
repetată de atâtea ori, încât aproape că a
devenit proverb şi cei mai mulţi i-au uitat
obârşia. Această idee poate fi găsită şi  în
Vechiul  Testament,  în  pildele lui  Solomon:
Cel ce se însoţeşte cu înţelepţii va ajunge
înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei
nebuni se va face rău (Proverbe 13, 20).

Nu putem alege întotdeauna societatea
în  care  trăim.  Uneori,  viaţa  ne  leagă  de
anumiţi  oameni  împotriva  voinţei  noastre
şi, asemenea lui Lot, ne chinuim asistând la
fapte nevrednice. Ce-i de făcut atunci când
împrejurările îi fac pe tineri să ajungă într-o
tovărăşie nefastă? Ei trebuie să se ferească
nu  doar  de  desfrânare,  ci  şi  de
superficialitate.  Concepţiile  şi  vederile
societăţii sunt adeseori atât de false, încât



tinerii, supunându-li-se fară să vrea şi chiar
fară să bage de seamă, îşi trădează treptat
idealurile înalte, năzuinţele nobile.

Răul încetează să-i mai revolte şi nu mai
preţuiesc atât de fierbinte binele ca înainte.

Şi cărţile proaste, atât de multe astăzi,
pot  fi  considerate  „tovărăşii  rele".  Ele  nu
fac decât să zugrăvească răul în cele mai
atrăgătoare culori şi, deprinzând imaginaţia
cu tot ce este urât, întinează prospeţimea
minţii tinere.

Există  încă  o  tovărăşie  rea  care  ne
urmăreşte până şi în singurătate: tovărăşia
gândurilor rele, prin care ne ispiteşte duhul
răului,  aşa  cum  L-a  ispitit  pe  Hristos  în
pustie.  Urăsc  această  voce  lăuntrică,  mă
tem de ea şi nu pot să scap de ea, o alung
de  la  mine  din  răsputeri,  însă  ea  revine
mereu.

ta-i  de  ajuns  ca  să  ne  liniştească.  în
neputinţa  noastră,  în  durerea  noastră,  în
necunoscutul  ce  ne  înconjoară,  rămânem,
totuşi, mereu în mâinile Celui ce nu poate
să greşească.

Oricare altul ar fi aruncat vasul spart ca
pe un lucru fară folos, dar Olarul nu o să
facă asta. El are o menire de taină şi pentru
vasul  spart:  menirea  dragostei  şi



milostivirii,  pe  care  el  trebuie  să  le
dobândească.  Supune-te  Domnului  şi  roa-
gă-L  (Psalmi  36,  7).  Chiar  dacă  pare  că
nimeni nu mai are nevoie de tine, să ştii că
în  ochii  Lui  ai  fost  „cumpărat  cu  preţ
scump". De aceea şi lucrează fară încetare
asupra ta. Cu mâna Sa, pe căile Sale, El te
curăţeşte,  te  pune  la  încercare,  te
desăvârşeşte.

Nu-I putem şti acum planurile şi scopul
în ceea ce ne priveşte, însă din vasul ce s-a
stricat Olarul a făcut alt vas, cum a crezut
că-i mai bine să-lfacă (Ieremia 18, 4). El va
folosi vasul care se stricase. îl va umple cu
slava  Sa  pentru  viaţa  cea  trecătoare  şi
pentru  cea  veşnică.  Dumnezeiescul  Său
chip se va răsfrânge în acest vas în veci.
Nu-i aşa că sunt minunate căile Lui?

Aşadar, răniţi, zdrobiţi, să ne aruncăm la
picioarele  Lui,  rugându-L  să  împlinească
asupra noastră voia Sa, oricare ar fi aceea.
în  mâinile  Lui  vom  fi  întotdeauna  în
siguranţă.  N-au  decât  să  se  zbuciume
împrejurul nostru valurile vieţii, n-au decât

să se înverşuneze necazurile şi viforele. Pe
cel  tare  cu  duhul  îl  vei  păzi  în  pace

1 Potrivit versiunii ruse din original



desăvârşită, că în Tine nădăjduieşte  (Isaia
26, 3)1.

23 august
Tovărăşiile rele
Nu  vă  lăsaţi  înşelaţi:  tovărăşiile  rele

strică obiceiurile bune.
(I Corinteni 15, 33)

Această spusă a Apostolului Pavel a fost
repetată de atâtea ori, încât aproape că a
devenit proverb şi cei mai mulţi i-au uitat
obârşia. Această idee poate fi găsită şi  în
Vechiul  Testament,  în  pildele lui  Solomon:
Cel ce se însoţeşte cu înţelepţii va ajunge
înţelept, iar cel ce se întovărăşeşte cu cei
nebuni se va face rău (Proverbe 13, 20).

Nu putem alege întotdeauna societatea
în  care  trăim.  Uneori,  viaţa  ne  leagă  de
anumiţi  oameni  împotriva  voinţei  noastre
şi, asemenea lui Lot, ne chinuim asistând la
fapte nevrednice. Ce-i de făcut atunci când
împrejurările îi fac pe tineri să ajungă într-o
tovărăşie nefastă? Ei trebuie să se ferească
nu  doar  de  desfrânare,  ci  şi  de
superficialitate.  Concepţiile  şi  vederile
societăţii sunt adeseori atât de false, încât
tinerii, supunându-li-se fară să vrea şi chiar



fară să bage de seamă, îşi trădează treptat
idealurile înalte, năzuinţele nobile.

Răul încetează să-i mai revolte şi nu mai
preţuiesc atât de fierbinte binele ca înainte.

Şi cărţile proaste, atât de multe astăzi,
pot  fi  considerate  „tovărăşii  rele".  Ele  nu
fac decât să zugrăvească răul în cele mai
atrăgătoare culori şi, deprinzând imaginaţia
cu tot ce este urât, întinează prospeţimea
minţii tinere.

Există  încă  o  tovărăşie  rea  care  ne
urmăreşte până şi în singurătate: tovărăşia
gândurilor rele, prin care ne ispiteşte duhul
răului,  aşa  cum  L-a  ispitit  pe  Hristos  în
pustie.  Urăsc  această  voce  lăuntrică,  mă
tem de ea şi nu pot să scap de ea, o alung
de  la  mine  din  răsputeri,  însă  ea  revine
mereu.

Dumnezeule!  Tu,  Cel  ce  l-ai  biruit  pe
satana,  izbăveş-te-mă  şi  pe  mine  de  rău!
Apără-mă cu Dragostea Ta, întă-reşte-mă cu
Puterea  Ta,  înfrânge  şi  nimiceşte  toată
întină-ciunea sufletului meu cu Biruinţa Ta!

24 august
Cea mai mare răsplată

Iată, răsplata Lui este cu El.



(Isaia40, 10)

Aşa  i  s-a  întâmplat  şi  străvăzătorului
Ioan  în  Apocalipsa  sa  când  a  auzit  de  la
Domnul însuşi:  Iată, Eu vin curând şi plata
Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după
cum este fapta lui (Apocalipsa 22, 12).

Această  făgăduinţă  a  Domnului  le  dă
răspuns  celor  pe  care  îi  duc  în  rătăcire
aparentele nedreptăţi de pe acest pământ,
care  lasă  de  atâtea  ori  impresia  că  răul
triumfa asupra binelui.

Noi  însă  ştim  că  Domnul  vine:  „Iată,
răsplata  Lui  este  cu  El",  şi  avem  şi  alte
făgăduinţe, şi mai bune. Să lăsăm în seama
Domnului răsplătirea fiecăruia după merit.
El este deja aici, pe pământ, şi adeseori ne
dă să pregustăm această răsplată. Dacă am
putea  pătrunde  în  tainiţele  conştiinţei
apropiaţilor noştri, ne-am convinge că, într-
adevăr,  Domnul răsplăteşte fiecăruia după
faptele lui.

In  clipele  când  s-ar  părea  că  ne
încredinţăm fără grijă  dulceţii trecătoare a
păcatului  (Evrei 11, 25), se iscă în adâncul
inimii  noastre  o  tristeţe  apăsătoare  şi
tulbure,  prevestin-du-ne  inevitabila
pedeapsă dumnezeiască pentru ceea ce am



săvârşit. Asta arată că Domnul Se apropie
şi că „răsplata Lui este cu El".

Şi aici, pe pământ, Domnul ne dă uneori
să pregustăm fericirea veşnică, fără să ne
ceară nimic în schimb, la fel cum tot în dar,
nu  pentru  meritele  noastre,  ne  duce  în
împărăţia cerurilor.

Slujirea  Domnului  aduce  deja  cu  sine
răsplata, fiindcă slujindu-I Lui îl aflăm pe El.

Fie  ca  noima  spuselor  rostite  de  către
tatăl  din  parabola  evanghelică  fiului  său
mai mare să ne fie mai limpede decât i-a
fost  aceluia:  Fiule,  tu  totdeauna  eşti  cu
mine şi toate ale mele ale tale sunt  (Luca
15,  31),  căci  mare  a  fost  răsplata  lui:  ce
fericire este mai mare decât a fi totdeauna
cu Domnul?

Apostolul  Pavel spune:  Domnul Se face
răsplâtitor celor care II caută (Evrei 11, 6).
Da,  Domnul  Se  dă  pe  Sine  celor  care  îl
caută: „răsplata Lui este cu El", fiindcă El
este cea mai mare răsplată a noastră.

25 august
Iubirea care mângâie

„Mângâiaţi, mângâiaţi pe poporul Meu",
zice Domnul.



(Isaia 40, 1)

Ce  îmbucurător  sună  cuvântul  de
mângâiere! Cu câtă luare-aminte îl ascultă
pătimitorii! Câtă nevoie de mângâiere este
în această lume plină de necazuri! Stihul de
mai  sus  îi  are  în  vedere  pe  cei  aflaţi  în
robie. Mulţi sunt şi în zilele noastre pribegii
care se chinuie printre străini, departe de
căminul părintesc şi de dragostea rudelor.
Mulţi  sunt „robii" înlănţuiţi  de nenorocire,
de păcate sau de nevoi fără ieşire, care se
chinuiesc în neputinţă, în sărăcie, în viciu,
în deznădejde. Şi iată că răsună glasul lui
Dumnezeu:  Mângâiaţi,  mângâiaţi  pe
poporul Meu!

Dar ce mângâiere să fie asta? Unii înclină
să  creadă  că  este  vorba  de  ceva
asemănător cu felul cum mângâie de obicei
oamenii: compătimesc, varsă lacrimi cu cei
ce suferă, le sunt alături în cele mai grele
clipe,  şi  cam  atât.  Dar  mângâierea  de  la
Dumnezeu  este  altceva.  El  îşi  arată
compasiunea prin faptul că rupe lanţurile,
eliberează sufletul, îl izbăveşte de păcat, îl
despovărează  şi  îl  face  biruitor  asupra
durerii şi încercărilor.



Mângâierea de la Dumnezeu are în sine o
putere  care  zdrobeşte  ceea  ce  pare  cu
neputinţă  de  zdrobit,  dar  totodată  reface
sufletele  şi  vieţile  ruinate.  Nici  un  fel  de
robie  nu  poate  ţine  piept  razelor
atotputernice ale mângâierii acesteia: cele
mai  strălucitoare  stele  ale  ei  luminează
până şi în cea mai întunecată temniţă, şi nu
există vreun rob la uşa inimii căruia să nu
bată mângâietoarea iubire dumnezeiască.

26 august
Steaua străluceşte

Steaua... mergea înaintea lor.
(Matei 2, 9)

Dar  ce  s-a  întâmplat  cu  steaua  în
răstimpul cât magii au rămas în cetatea lui
Irod? Nu cumva ea a încetat  să mai  stră-
lucească pe cer şi s-a stins în clipa când i-a
adus la curţile marelui rege?

Nu, steaua a rămas la locul ei, dar magii
au pierdut-o din vedere. A fost acoperită de
slava  omenească,  de  clădirile  înalte  ale
cetăţii. întunecaţi de umbra lumii, magii au
încetat să mai vadă minunatul semn ceresc
care-i călăuzise, însă când au lăsat iarăşi în



urmă toate cele lumeşti, steaua li s-a arătat
din  nou.  îi  aşteptase  pe  curata  boltă
cerească şi, când privirile lor s-au întors de
la  lumea  păcătoasă,  lumina  ei  lină  i-a
luminat iar de Sus.

Aşa se întâmplă uneori şi cu tine, suflete
al  meu.  Răsună  strigătele  tale
deznădăjduite  că  steaua  Bethleemului  a
pierit,  când  de  fapt  tu  însuţi  ţi-ai  întors
privirile de la ea. Steaua a rămas la locul ei,
dar  tu  ai  pierdut  din  vedere  cerul.  Toate
zădărniciile,  toate  lucrurile  lumeşti  ţi-au
înceţoşat văzul şi au întunecat slava zilelor
dinainte.

Ridică-te,  aşadar,  şi  steaua  va  străluci
din nou pentru tine în toată splendoarea sa.
Minunata  lumină  de  la  Răsărit  o  să-ţi  fie
înapoiată, şi vei cunoaşte iar slava ce ţi s-a
arătat în zilele tinereţii  tale.  Steaua ta te
aşteaptă  ca  să  te  ducă  la  ieslea
Dumnezeiescului  Prunc,  şi  atunci  când vei
ajunge la smerenia arătată în Bethleem te
vei preface însuţi în prunc şi vei avea inimă
de  prunc  şi  înţelepciune  de  om  copt  la
minte.

27 august
Să ne rugăm, şi vom învinge!



Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu
mulţumire.

(Coloseni 4, 2)

Pentru  a  urma pilda  Mântuitorului  şi  a
trăi  după  cuvântul  Său,  trebuie  să  dăm
ascultare glasului  Său din sufletul  nostru,
glasului Duhului Său Sfânt din noi.

Prin  Duhul  Său  cel  Sfânt  Domnul  ne
cheamă, ne învaţă, ne mângâie, ne renaşte.
Doar  Duhul  Sfânt  poate  să  ne  înveţe
adevărata  zdrobire  a  inimii,  credinţa  vie,
pacea  netulburată.  Aflându-ne  mereu  în
strânsă unire cu Hristos, învăţăm să iubim.
în El înţelegem toată deşertăciunea fericirii
pământeşti; în El ni se descoperă minunate
comori  de  mângâiere  duhovnicească  în
mijlocul luptei şi încercărilor.

Urmând poruncile  lui  Hristos,  II  urmăm
pe El însuşi. Fericit sufletul care înăbuşă în
sine  toate  sunetele  pământeşti  ca  să  ia
aminte doar la glasul Lui cel dumnezeiesc!
Fericit cel ce-şi pleacă urechea spre acest
glas, care a gustat şi a văzut că  bun este
Domnul.  Fericiţi  cei ce au învăţat să ducă
viaţa  lăuntrică,  duhovnicească,  care  au
învăţat  să  se  roage!  Toate  pornesc  de  la



rugăciune, şi la ea ne întoarcem mereu; în
ea stă toată puterea, prin ea se ţin toate:
să ne rugăm iar şi iar!

Să fim statornici  în  rugăciune,  şi  toate
opreliştile,  toată  bezna  ce  ne  înconjoară,
toate  îndoielile  noastre  vor  pieri.  Să  ne
rugăm, şi  însuşi Hristos ne va învăţa să-L
urmăm,  să  ne  purtăm  crucea,  să  ne
lepădăm de noi înşine; facându-ne ucenici
adevăraţi şi credincioşi ai Lui, să ne rugăm,
şi vom birui! Sus să avem inimile! Doamne,
primeşte în această clipă inimile care strigă
către  Tine,  curăţeşte-le  pe  ele,  nevred-
nicele,  cu  harul  Tău,  sfinţeşte-le  Ţie  şi
învaţă-ne  să  credem  doar  în  Tine,  să  Te
iubim doar pe Tine şi să nădăjduim doar în
Tine. Şi să se întipărească în sufletul nostru
cuvântul  Tău:  Dacă  vrea  cineva  să  vină
după Mine,  să se lepede de sine,  să-şi  ia
crucea sa şi să-Mi urmeze Mie.

28 august
Feluritele slujiri
Darurile sunt felurite, insă Acelaşi Duh;

şi felurite slujiri sunt, dar Acelaşi Domn.
(I Corintcni 12, 4-5)

Păsările cerului îl  slăvesc pe Dumnezeu
prin  cântarea  lor;  florile  de  câmp  înalţă



spre cer miros de bună mireasmă ca pe un
fum de tămâie adus spre lauda Domnului;
pomii presară cu roadele lor pământul; norii
îl  stropesc  cu  ploi  binefăcătoare;  stelele
luminează întunericul  nopţii  cu strălucirea
lor minunată; natura întreagă îl slujeşte pe
Făcător şi-L slavosloveşte.

Şi  noi,  cei  ce  slujim  lui  Hristos  pe
pământ, avem fiecare menirea sa. Unul se
osteneşte  hrănind  o  familie  numeroasă,
altul îşi dedică forţele şi capacităţile slujirii
sociale; altul, epuizat de boală, este o pildă
tăcută de răbdare şi de supunere. Unuia i s-
a  dat  darul  cuvântului,  altuia  talentul  de
scriitor,  altul  a  fost  înzestrat  cu  o  voce
minunată, altuia i s-a dat să şadă cu evlavie
mută la picioarele lui Hristos, luând aminte
la cuvintele Lui, sorbind cu buzele însetate
din izvorul cu apă vie.

Darurile  pe  care  le-am  primit  sunt  de
multe feluri, dar fiecare dintre noi trebuie
să slujească Domnului  tocmai  cu darul  pe
care 1-a primit de la El, oricât de modest şi
nebăgat în seamă ar fi acesta. Aşadar, să nu
pierdem timpul străduin-du-ne fără folos să
scoatem din noi ceea ce nu ne-a fost dat, ci,
mulţumindu-ne fiecare cu darul primit de la
Domnul,  să-1  sporim  fară  încetare  spre



slava Lui — şi la sfârşitul vieţii noastre va
da  Dumnezeu  şi  vom  auzi  cuvintele
Mântuitorului:  Bine,  slugă  bună  şi
credincioasă;  peste  puţine  ai  fost  cre-
dincioasă,  peste  multe  te  voi  pune:  intră
întru bucuria Domnului tău (Matei 25, 23).

29 august
Raza de lumină dumnezeiască

întru  aceasta  s-a  arătat  dragostea  lui
Dumnezeu  către  noi,  că  pe  Fiul  Său  Cel
Unul-Născut L-a trimis Dumnezeu în lume,
ca prin El viaţă să avem.

(I Ioan 4, 9)

într-o  temniţă,  sub  pământ,  într-un
ungher întunecos, umed, a crescut o iederă.
Nici  o  picătură de ploaie sau de rouă n-o
stropise  vreodată;  frunzele  ei  firave,  pe
jumătate  uscate,  sorbeau  doar  umezeala
mucegăită a hrubei — însă odată cu venirea
verii, o rază de soare a pătruns şi în acel loc
întunecos  de  întemniţare,  şi  în  fiecare  zi,
vreme  de  un  ceas,  această  rază  încălzea
sărmana plantă care trăgea să moară — şi
uite că viaţa a început să se trezească în
ea,  rădăcinile  s-au  înviorat,  frunzele  au



prins  să  se  ridice  către  lumină;  tulpina
îngălbenită s-a umplut de sevă proaspătă;
au apărut noi lăstari, şi o ramură subţirică,
ridicându-se tot mai mult pe perete, a ajuns
în cele din urmă la deschizătura îngustă a
ferestrei  şi,  răzbătând  la  libertate  printre
gratiile de fier, s-a putut deja bucura o zi
întreagă de  razele  dătătoare  de  viaţă  ale
soarelui. Ramura aceea a tot crescut, până
când  a  acoperit  cu  verdeaţă  deasă  tot
peretele dinafară al închisorii, dând culoare
şi prospeţime clădirii întunecate.

Aşa se întâmplă şi  cu sufletul omenesc
închis în întunericul păcatului şi desfrâului.
Atunci  când  raza  iubirii  dumnezeieşti,
pătrunzând  în  el,  se  atinge  de  inima
împietrită,  în  suflet  se  iscă  un  fior  de
bucurie;  el  prinde viaţă şi  creşte,  sorbind
binefăcătoarea rază a luminii dumnezeieşti,
se trezeşte la o viaţă nouă. La fel ca ramura
de  iederă  înviată,  se  îmbracă  într-un
preafrumos frunziş proaspăt şi, în cele din
urmă,  aduce  roadele  dreptăţii  întru  slava
lui Dumnezeu.

înţelepciunea omenească are un loc de
frunte  în  istoria  popoarelor,  însă  nicio
filosofie nu poate readuce la viaţă un suflet
mort. Ştiinţa face minuni în zilele noastre:



toate piedicile  pe care le  ridică  natura în
faţa noastră dispar  una câte una;  nu mai
există, practic, distanţe; se deschid căi noi
pe  sub  pământ  şi  pe  sub  ape.  Se  poartă
discuţii  la  distanţe  nemăsurat  de  mari.
Luminătorii  cereşti sunt măsuraţi cu exac-
titate  matematică.  Totuşi,  nici  cea  mai
exactă  ştiinţă  nu  poate  rezolva  marea
problemă a vieţii şi a morţii, şi cu atât mai
puţin  poate  reface  viaţa  care  s-a  stins.
Numai Hristos dă viaţă, ca viaţă să avem, şi
din belşug s-o avem (Ioan 10, 10).

Cuvântul  Săti,  Duhul  Său înnoiesc,  dau
viaţă  sufletului  omorât;  numai  în  El  este
mântuirea  şi  deşteptarea  din  somnul
păcatului, fiindcă cine crede în El are viaţă
veşnică (Ioan 6, 40).

30 august
Puterea atotbiruitoare

Vederea lui nu slăbise şi tăria lui nu se
împuţinase.

(Deuteronom 34, 7)

în  cea mai  mare parte,  visele cele  mai
optimiste  aparţin  oamenilor  tineri.  Atunci
când începem ziua fără ca privirea noastră



să fie înceţoşată, pământul făgăduinţei ne
apare  în  toată  splendoarea  sa  —  dar  în
această privinţă Moise era o excepţie. El a
văzut cel mai limpede tocmai la bătrâneţe.

Anii  tinereţii  lui  se  scurseseră  în
primejdii, în nelinişte, în lupte grele, în griji
mărunte, şi numai înainte de apusul vieţii s-
a  descoperit  înaintea  lui  vedenia  slavei
viitoare,  priveliştea  pământului
făgăduinţei.  Aşadar,  cât  timp  a  fost  în
floarea vârstei  văzul  i-a  fost  întunecat  de
îndoieli, în timp ce la adânci bătrâneţi orice
îndoială  şi  orice  temere  dispăruseră,  iar
vederea  lui  nu  slăbise  şi tăria  lui  nu  se
împuţinase.

De ni  s-ar  da  şi  nouă să  îndeplinim în
viaţa  noastră  ne-voinţa  lepădării  de  sine,
ceasul morţii ar fi luminat şi pentru noi de
vederea cereştii slave! Există ceva în viaţa
noastră  duhovnicească  ce  nu  slăbeşte  cu
anii;  dimpotrivă,  pe  măsură  ce  puterile
fizice  ni  se  sting,  acel  ceva  tot  sporeşte
până când ne aduce pe culmea de pe care
putem vedea pământul făgăduinţei pe care
am primit-o.

Ce-ar putea să ne dea puterea de a urca
pe  Muntele  Ne-bo?  Această  putere
atotbiruitoare e dragostea!  Dacă dragoste



nu  am,  nimic  nu  sunt,  spune  Apostolul
Pavel.  Şi  darul  pro-rociei,  şi  orice
cunoaştere,  până  şi  suprema  putere  a
credinţei:  toate  rămân fără  folos  dacă nu
vom  avea  în  noi  atotputernica,
atotcuprinzătoarea dragoste, care pe toate
le suferă şi pe toate le învinge.

Chiar  dacă,  apropiindu-se  de  amurg,
judecata  noastră  slăbeşte  şi  mintea ni  se
toceşte, în schimb ochii inimii noastre văd
tot mai limpede totul, şi pentru noi începe a
doua tinereţe a sufletului!

în loc să ne coboare în valea plângerii,
ceasul înserării ne va urca pe o culme de pe
care apusul soarelui ni se va arăta scăldat
în lumina unor zori noi. Ne vom întoarce la
credinţa  simplă,  copilărească,  ascunsă  de
cei  înţelepţi  şi  pricepuţi,  şi  o  cântare  de
primăvară  va  răsuna în  inima noastră,  cu
toate că iarna se apropie. Atunci, uimiţi de
minunea săvârşită,  vom striga:  Unde ţi-e,
moarte,  boldul?  Unde-ţi  este,  iadule,
biruinţa? (I Corinteni 15, 55).

31 august
Calea sufletului



Pentru  aceea,  încingând  mijloacele
cugetului  vostru,  trezindu-vă,  nădăjduiţi
desăvârşit în harul care vi se va da vouă,

la arătarea lui Iisus Hristos.
(I Petru 1, 13)

Prin  spusele  acestea,  Apostolul  Petru
arată  cele  trei  trepte  în  care  se  împarte
toată  viaţa  lui.  El  şi-a  început-o  „încin-
gându-se" — ca tânăr plin de încredere în
sine,  încredinţat  că viaţa  nu-i  o  problemă
grea.  Nimic  nu-1  înspăimânta,  era  gata,
fără  a  şovăi,  să  meargă  pe  marea
învolburată.

A  urmat  o  perioadă  nouă:  cea  a
lucidităţii,  a  trezviei.  încrederea în  sine a
dispărut: viaţa i se părea întunecată şi l-au
împresurat furtunile vieţii. I  se părea deja
cu neputinţă nu numai mersul pe mare, ci
chiar şi înotul. Din sufletul lui ţâşnea doar
strigătul  deznădăjduit:  „Mântuieşte-mă,
pier!"

A  urmat  a  treia  treaptă:  nădejdea  în
harul  dat  de  Domnul.  Scrutând  viaţa,  a
văzut Izvorul  acestei  vieţi.  A  dobândit  cel
mai  înalt  reazim:  a  început  să  nu  mai
nădăjduiască în sine, ci în Dumnezeu. A fost
o contopire a celei mai adânci smere-nii cu



cele  mai  înalte  năzuinţe.  Şi-a  cunoscut
neputinţa,  dar  totodată s-a  încredinţat  că
valurile sălbatice îl vor trage la limanul lin
pe care Domnul, fără îndoială, i-1 pregătea.

Aşa  te  călăuzeşte  Domnul  şi  pe  tine,
suflete al meu! Mai întâi îl vezi pe Hristos
într-o strălucire lină, neîntunecată de nori.
El Se apropie de tine în afara furtunii şi a
vremii rele, dar nu te lasă prea mult timp în
această linişte. Ca să te smerească, te pune
la încercare,  trimiţându-ţi  furtuni  şi  valuri
năprasnice, şi nu Se grăbeşte să-ţi întindă o
mână de ajutor.

Dar încercarea aceasta ţi-e de folos:  ai
nevoie de ea şi te va învăţa multe; ea te va
face  să  cunoşti  durerea  altuia,  care,
asemenea unei verigi, te uneşte cu marea
frăţie a omenirii.

In  sfârşit,  va  veni  şi  împăcarea
definitivă: Domnul va trece peste valuri, se
va  lăsa  o  linişte  mare  şi  vei  auzi  glasul
dumnezeiesc: Eu sunt, nu te teme!Atunci ţi
se  va  dărui  harul  la  arătarea  lui  Iisus
Hristos.

LUNA SEPTEMBRIE

1 septembrie
Scopul căii noastre



Avem  zidire  de  la  Dumnezeu,  casă
nefăcută de mână, veşnică, în ceruri.

(II Corinteni 5, 1)

Oriunde ne-am afla, calea noastră duce
spre  patria  veşnică,  într-acolo  ne
îndreptăm,  în  orice  clipă  putem  auzi
chemarea.  Chiar  dacă  această  cale  este
grea şi e singuratică, chiar dacă picioarele
ne sunt rănite de atâta mers, totuşi şi aici,
printre spinii, mărăcinii, opreliştile întâlnite
în  cale,  putem  culege  roadele  ce  se
pârguiesc  pe  acest  pământ.  Ajung  la  noi
sunete cereşti, şi acestea ne înviorează, ne
încălzesc  inima singuratică,  umplând-o  de
aşteptare  luminoasă  şi  aducătoare  de
bucurie.

Pe această cale spinoasă ne înconjoară
tovarăşi  de  drum  care  se  îndreaptă  spre
„porţile de mărgăritar". Ei intră uneori prin
aceste  porţi  chiar  sub  ochii  noştri,  auzim
ultimele sunete ale cântării lor de laudă şi
ştim că au fost spălaţi de toate păcatele cu
Sângele lui  Hristos.  Umplea-mă-vei  de ve-
selie cu faţa  Ta (Psalmi  15, 11).  Şi aici, în
mohorâta noastră pustietate, ne luminează
câteodată  răsfrângerea  acestor  bucurii



cereşti,  parcă  le  pregustăm,  şi  curând,
foarte  curând,  poate  mai  curând  decât
credem, ne vom afla şi noi înaintea porţilor
deschise  ale  împărăţiei,  la  însuşi  Izvorul
vieţii,  înaintea  Feţei  Lui,  întâmpinaţi,
iertaţi,  primiţi  de  El  însuşi  în  odihna  cea
veşnică.

2 septembrie
Cu noi este Domnul

Eu cu  voi  sunt  în  toate  zilele,  până la
sfârşitul veacului.

(Matei 28, 20)

Ce  adâncă  însemnătate  au  vorbele
acestea! Băgaţi de seamă, Hristos nu spune
că  a  fost  sau  că  va  fi  cu  noi,  ci  că  este
mereu cu noi.  Se întâmplă să nu ne dăm
seama de prezenţa Lui,  privirea noastră e
câteodată înceţoşată de lacrimi şi orbită de
strălucirea  mincinoasă  a  deşertăciunilor
lumii.  în  cele  din  urmă,  când  paharul
pătimirilor  noastre  dă  pe  dinafară,  ni  se
pare că Domnul ne-a părăsit.

Mântuitorul  însuşi  a  trecut  prin
simţământul  acesta  de  deznădejde,
pătimind pe cruce.  Şi  totuşi,  Domnul este
cu  noi  întotdeauna  şi  pretutindeni,



milostivindu-Se de noi,  având grijă  mereu
de noi, aşteptând clipa când, ca ucenicii în
drum  spre  Emaus  sau  ca  Măria,  care
plângea lângă mormântul  gol,  ne  vom da
seama cu bucurie de prezenţa Lui.

Să  ţinem  minte  întotdeauna  aceste
spuse: „în toate zilele": în zilele mohorâte
de  iarnă,  când  ne  înconjoară  nori
ameninţători, în zilele de boală şi suferinţă,
de încercare şi de ispită, la fel ca în zilele
cele mai pline de bucurie din viaţa noastră,
când  cerul  este  limpede  şi  sufletul  ne
tresaltă. Chiar şi prietenii cei mai apropiaţi
se  pot  înstrăina  de  noi,  însă  Domnul
rămâne mereu aproape de cei ce-L cheamă.
El străbate împreună cu noi valurile adânci
şi  nisipurile  deşertului.  Este  lângă  noi  pe
marginea  prăpastiei.  Cu  El  nu  suntem
singuri şi, dacă ne vom deprinde treptat cu
gândul  acesta,  nu ne vom simţi  niciodată
singuri. Aşadar, să întipărim adânc în inima
noastră  aceste  spuse:  Eu  cu voi  sunt  în
toate zilele, până la sfârşitul veacului.

3 septembrie
Şi atunci se va înstăpâni pacea...

Staţi!...  Spune-le  fiilor  lui  Israel  să
pornească.



(Ieşirea 14, 13, 15)

Atâta timp cât n-am învăţat încă stăm pe
loc atunci când ne-o cere Domnul, nu vom
putea  nici  să  mergem  înainte,  urmând
chemării Lui. Dacă am hotărât să-I slujim, El
ne va învăţa să ne odihnim pe cale, să stăm
pe loc ori să ne mişcăm pas cu pas înainte,
aşteptând îndrumările Lui. In locul acestei
odihne  silite  am  prefera  orice  activitate.
Măria şi-a ales  partea cea bună  şezând la
picioarele  Mântuitorului  şi  ascultându-I
cuvântul, dar deseori o asemenea atitudine
contemplativă  nu  răspunde  necesităţilor
noastre.  Ne  repezim  înainte,  spre  un
domeniu larg de activitate cât mai vie, ne
dezgustă  viaţa  noastră  modestă,  ce  ni  se
pare a fi lâncezeală searbădă.

Poate  că  şi  acum aşteptaţi  îndrumările
Domnului.  Bun este  Domnul  cu cei  ce  se
încred în El, pentru omul care II caută. Bine
este să aştepţi în tăcere ajutorul Domnului
(Plângerile lui Ieremia 3, 25-26). Aşteptarea
aceasta vă împovărează? Da, atâta timp cât
nu vă veţi dărui pe de-a-ntregul Lui, cât nu
vă veţi supune, cât nu vă veţi împăca deplin
şi  definitiv  cu  menirea  voastră  -  însă  din
clipa când vă veţi pune totul în mâna Lui,



lăsându-L să vă cârmuiască chiar împotriva
voii voastre şi primind voia Lui fară cârtire,
din  toată  inima,  credeţi-mă  că  în  sufletul
vostru se va înstăpâni o pace netulburată,
pacea ce covârşeşte orice minte.

Domnul cere şi  aşteaptă de la noi,  mai
întâi de toate, o lepădare deplină de voia
noastră, de tot ce este al nostru: poate că
atunci veţi primi şi voi porunca de a merge
mai departe, iar lucrarea pe care aţi căutat-
o cu atâta trudă va apărea alături de voi.
Veţi  vedea  cale  limpede  înaintea  voastră,
nu  va  mai  trebui  să  căutaţi  nimic,  veţi
înainta  sub  acoperământul  aripilor  Sale,
întru lumina feţei Sale.  Prin râu am trecut
cu piciorul,  acolo  ne-am  veselit  de  El
(Psalmi 65, 6)1.

Suflete  tulburat,  neliniştit,  agitat!
Linişteşte-te,  rabdă,  te  potoleşte,
încredinţează-te Domnului şi convinge-te că
scopurile  Lui  sunt  atinse  întotdeauna,
fiindcă  la  El  nimic  nu  este  cu  neputinţă,
fiindcă nici urechea n-a auzit, nici ochiul n-a
văzut un dumnezeu, afară de Tine, care ar
săvârşi  unele  ca  acestea  pentru  cei  ce
nădăjduiesc în el (Psalmi 64, 4).

4 septembrie



Suferinţa în afara porţii
Iisus... a pătimit în afara porţii. Să ieşim

aşadar la El afară din tabără, luând asupra
noastră ocara Lui.

(Evrei 13, 12-13)
Există  două  feluri  de  suferinţe.  Unele

stau drept în calea noastră şi intră în sfera
vieţii noastre de zi cu zi. Cu acestea ne-am
obişnuit, şi ele nu ne mai miră. Sunt însă şi
amărăciuni, necazuri, ce ni se par a fi mai
presus de puterile noastre,  în afara porţii,
şi este mai greu să ne supunem acestora.

Când avem parte de asemenea încercări,
ni se pare că soarta a fost nedreaptă cu noi,
că  am  fi  îndurat  cu  răbdare  oricare  alt
necaz, dar suferinţele  în afara porţii  ni se
par de neîndurat, ele ne fac să ne indignăm
şi să ne simţim jigniţi.

Totuşi,  cel  ce  a  scris  cuvintele  din

versetul de mai sus a vrut să ne aducă o
mângâiere  deosebită,  a  vrut  să  spună  că
suferinţa  noastră  în  afara  porţii  este
asemenea suferinţei lui Hristos; prin ele ne
cheamă, atunci când ne simţim descurajaţi,
în Grădina Ghetsimani, în care îl vedem pe
Cel ce a pătimit în afara porţii.

în  această  grădină,  în  timpul  supremei
dureri  sufleteşti  dinaintea  morţii,  Fiul  lui

1 Potrivit versiunii ruse din original



Dumnezeu încă nu purta în trupul Său răni
deschise. Părea că nu face nimic, că nu ia
parte la luptă. Răbda fară crâcnire învinuiri
nedrepte. Oamenilor putea să li se pară că
viaţa Lui era fară folos şi că nimeni nu avea
nevoie  de  ea.  Totuşi,  marea  Lui  slujire  în
acele clipe, meritul Lui faţă de oameni sunt
neasemuite.  în  acea  grădină  Domnul  a
săvârşit  o  nevoinţă  uriaşă,  de  necuprins!
Acolo, în Grădina Ghetsimani, în timp ce El
părea că nu face nimic, a fost câştigată cea
mai  mare  biruinţă  din  lume.  în  noaptea
aceea,  când Domnul a fost trădat,  înjosit,
lepădat,  batjocorit  de  oameni,  slava  Sa  a
atins cea mai înaltă treaptă.

Şi  voi,  cei  care pătimiţi  în afara porţii,
însinguraţi-vă  împreună  cu  El  în  Grădina
Ghetsimani,  căutaţi  acolo  alinarea  durerii
voastre.  îmbărbătaţi-vă,  prindeţi  curaj  cu
gândul  la  acele clipe solemne când însuşi
Fiul lui Dumnezeu a fost ascultător până U
moarte, şi încă moarte de cruce (Filipeni 2,
8).

5 septembrie
Mângâie-i pe cei ce suferă

Binecuvântat  este  Dumnezeul  şi  Tatăl
Domnului  nostru  lisus  Hristos,  Părintele



indurărilor  şi  Dumnezeul  a  toată
mângâierea,  Cel  ce ne mângâie pe noi  în
tot  necazul  nostru,  ca  să  putem  să
mângâiem şi noi pe cei care se află în tot
necazul, prin mângâierea cu care noi înşine
suntem mângâiaţi de Dumnezeu.

(II Corinteni 1, 3-4)

Multe şi felurite sunt mijloacele prin care
Dumnezeul a toată mângâierea ne mângâie.
Uneori,  un cuvânt din Sfânta Scriptură ne
luminează  deodată  mintea  şi  inima,  ca  o
rază  de  soare  care  străpunge  norii.  Un
asemenea cuvânt răsună îndelung în inima
noastră, dându-ne vigoare şi făcând lumină
în  gândurile  noastre  întunecate.  Alteori,
compasiunea aproapelui, un cuvânt cald, o
dovadă  de  dragoste  ne  încălzesc  sufletul,
care ni se părea singur şi părăsit de toţi, şi
în această dragoste vedem o preînchipuire
a  veşnicei  dragoste  ce  ne  înconjoară  din
clipa naşterii până în ceasul morţii.

Nu există amărăciune în care Domnul să
nu picure măcar un strop de alinare. El nu
va îndepărta deodată durerea de la inima
noastră,  fiindcă  avem  nevoie  de  ea  şi
tragem folos  de  pe  urma ei,  dar  ne-o  va
uşura  prin  prezenţa  Sa.  Să  ne  străduim



doar să prindem aceste raze de lumină care
pătrund la noi şi să nu ne afundăm cu totul
în suferinţă, să nu ne descurajăm până într-
atât, încât să nu mai băgăm de seamă raza
de  lumină  care  se  strecoară  printre  nori.
Uneori ne întrebăm fără să vrem: de ce ne
trebuie  această  durere  a  inimii,  care  ne
loveşte întreaga fiinţă, de ce tot ce alcătuia
fericirea  noastră,  tot  ce  ne  umplea  viaţa,
dispare puţin câte puţin, lăsându-ne singuri
şi zdrobiţi? Să alungăm din mintea noastră
întrebarea  aceasta  şi  să  căutăm înţelesul
adânc a  tot  ce  ni  s-a  întâmplat  în  aceste
cuvinte  ale  Apostolului:  Să  putem  să
mângâiem şi noi pe cei care se află în tot
necazul.

Oare gândul  acesta nu ne poate aduce
uşurare? Amarul ar fi de neîndurat dacă am
avea conştiinţa zădărniciei lui; de aceea, să
nu ne întrebăm niciodată: „De ce?" Această
şcoală a suferinţei şi a răbdării, prin care tu
treci acum, are menirea sa aparte, şi poate
va  veni  vremea  când  Domnul  te  va  în-
vrednici  să-ţi  mângâi  fratele  suferind  cu
mângâierea  pe  care  ai  dobândit-o  prin
propria-ţi experienţă.

Când înaintea ta  se  descoperă  adâncul
suferinţei  altuia,  vei  putea  să-i  aduci



aceluia  uşurare  prin  ceea  ce  a  uşurat  şi
marea durere în care te-a lăsat Domnul pe
tine.

Nesecată  este  îndelunga  răbdare  a
Mântuitorului.  El  ne  rabdă  cu  anii,  nu
încetează să ne urmărească pas cu pas, es-
te gata să ne ierte slăbiciunile şi abaterile.
în  cea  mai  adâncă  beznă,  pe  cea  mai
spinoasă  cale,  Părintele  îndurărilor  şi
Dumnezeul  a  toată  mângâierea...  ne
mângâie pe noi.

6 septembrie
întristarea se va preface în bucurie

Precum mângâie maica pe fiul ei, şi Eu
vă voi mângâia pe voi.

(Isaia 66, 13)

în dragostea de mamă, atât de firească,
atât  de  cunoscută  fiecăruia  dintre  noi,
Domnul  ne  arată  un  simbol  al  dragostei
Sale faţă de întreaga omenire. în nesfârşita
Sa  dragoste,  Domnul  are  grijă  de  noi  (I
Petru 5,  7) şi,  în virtutea acestei  griji,  ne
trimite  suferinţe  şi  încercări.  Orice  mamă
iubitoare  îşi  calcă  uneori  pe  inimă  şi  îşi
întristează  odrasla,  supunând-o  la  o



pedeapsă  sau  refuzându-i  o  plăcere,
deoarece ştie  că  aceasta  îi  va  fi  copilului
spre folos. Copilul plânge, mica lui suferinţă
i se pare insuportabilă şi nedreaptă, şi pe
mamă  o  doare  inima  de  amarul  lui,  dar,
urmărind  binele  copilului,  care  pentru  ea
este cel mai scump lucru din lume, rămâne
statornică în hotărârea luată.

De câte ori, într-o clipă de suferinţă, nu
ne asemănăm şi  noi  cu copiii  nechibzuiţi?
Plângem  nemângâiaţi,  ni  se  pare  că
suferinţa grozavă care ne-a fost trimisă ne-
ar fi putut ocoli, că ea este mai presus de
puterile  noastre,  şi  nu  ne  dăm seama de
binele  preaînalt  pe  care  ni-1  aduce  în
veşnicie.  De  bună  seamă  că  Domnului
nostru,  în  nemărginita  Sa  milostivire  şi
dragoste, Ii este milă de noi mai mult decât
i-ar fi celei mai tandre mame. Fără îndoială,
şi pentru noi va veni ceasul când întristarea
se va preface în  bucurie  (v.  Ioan 16,  20).
Atunci vom înţelege că pătimirile vremii de
acum nu sunt vrednice de mărirea ce ni se
va descoperi (Romani 8, 18).

7 septembrie
Trăieşte pentru ceilalţi



Rămâneţi  întru  Mine,  şi  Eu  întru  voi.
Precum mlădiţa nu poate să aducă roade de
la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici
voi, de nu rămâneţi întru Mine.

(Ioan 15, 4)

Nici  un om nu poate ajunge la măreţie
prin  sine  însuşi;  el  devine mare numai  în
legătură cu altă viaţă, numai pier-zându-şi
viaţa ca s-o câştige (v. Matei 10, 39).

în  ce  constă  măreţia  filantropiei?  în
faptul  că  filantropul  nu-şi  îndreaptă
afecţiunea către un singur individ, ci către
toată  omenirea;  toată  lucrarea  lui  este
pătrunsă  de  dragostea  faţă  de  întreaga
omenire.  Fiecare  dintre  noi  va  începe  să
trăiască într-adevăr numai  atunci  când va
muri faţă de sine însuşi.  Mlădiţa nu poate
să aducă roade de la sine, dacă nu rămâne
în  viţă.  Uitarea  de  sine  nu  este  însă  de
ajuns ca să înalţe sufletul. Deseori spunem
că  trebuie  să  uităm  de  noi  înşine,  dar
întrebarea este:  cum să ajungem la asta?
Vrem  să  uităm  de  noi  înşine  murind  sau
renăscând?

Poţi  să  uiţi  de  sine  şi  de  durerile  tale
drogându-te, dar asta nu este altceva decât
otravă, şi această metodă nu arată altceva



decât laşitate. Există însă o uitare de sine,
o  nimicire  a  durerii,  la  la  care  se  ajunge
doar  prin  puterea  vie,  puterea  dragostei,
care ne sileşte ca, uitând de noi înşine, să
ne amintim doar de ceilalţi.

Suflete al meu! Lipeşte-te de Viţă, intră
pe de-a-ntregul în altă viaţă,  în viaţa Lui,
fa-te mădular al trupului Lui, pă-trunde-te
de  Duhul  Lui!  Rugăciunea  Domnească  să
devină  rugăciunea  ta;  roagă-te  să  se
sfinţească Numele Lui, să se facă voia Lui,
să  vină  împărăţia  Lui,  ca  omenirea  să  fie
izbăvită  de  cel  viclean,  ca  păcatul  să  fie
învins de puterea dragostei! Atunci, uitând
de  sine,  în  contemplarea  necontenită  a
Mântuitorului  Hristos,  vei  ajunge  la
fericirea pe care Domnul a pregătit-o celor
ce îl iubesc.

nând-o la o pedeapsă sau refuzându-i o
plăcere,  deoarece  ştie  că  aceasta  îi  va  fi
copilului spre folos. Copilul plânge, mica lui
suferinţă  i  se  pare  insuportabilă  şi
nedreaptă,  şi  pe  mamă o  doare  inima de
amarul  lui,  dar,  urmărind  binele  copilului,
care pentru ea este cel mai scump lucru din
lume, rămâne statornică în hotărârea luată.

De câte ori, într-o clipă de suferinţă, nu
ne asemănăm şi  noi  cu copiii  nechibzuiţi?



Plângem  nemângâiaţi,  ni  se  pare  că
suferinţa grozavă care ne-a fost trimisă ne-
ar fi putut ocoli, că ea este mai presus de
puterile  noastre,  şi  nu  ne  dăm seama de
binele  preaînalt  pe  care  ni-1  aduce  în
veşnicie.  De  bună  seamă  că  Domnului
nostru,  în  nemărginita  Sa  milostivire  şi
dragoste, Ii este milă de noi mai mult decât
i-ar fi celei mai tandre mame. Fără îndoială,
şi pentru noi va veni ceasul când întristarea
se va preface în  bucurie  (v.  Ioan 16,  20).
Atunci vom înţelege că pătimirile vremii de
acum nu sunt vrednice de mărirea ce ni se
va descoperi (Romani 8, 18).

7 septembrie
Trăieşte pentru ceilalţi

Rămâneţi  întru  Mine,  şi  Eu  întru  voi.
Precum mlădiţa nu poate să aducă roade de
la sine, dacă nu rămâne în viţă, tot aşa nici
voi, de nu rămâneţi întru Mine.

(Ioan 15,4)

Nici  un om nu poate ajunge la măreţie
prin  sine  însuşi;  el  devine mare numai  în
legătură cu altă viaţă, numai pier-zându-şi
viaţa ca s-o câştige (v. Matei 10, 39).



In  ce  constă  măreţia  filantropiei?  în
faptul  că  filantropul  nu-şi  îndreaptă
afecţiunea către un singur individ, ci către
toată  omenirea;  toată  lucrarea  lui  este
pătrunsă  de  dragostea  faţă  de  întreaga
omenire.  Fiecare  dintre  noi  va  începe  să
trăiască într-adevăr numai  atunci  când va
muri faţă de sine însuşi.  Mlădiţa nu poate
să aducă roade de la sine, dacă nu rămâne
în  viţă.  Uitarea  de  sine  nu  este  însă  de
ajuns ca să înalţe sufletul. Deseori spunem
că  trebuie  să  uităm  de  noi  înşine,  dar
întrebarea este:  cum să ajungem la asta?
Vrem  să  uităm  de  noi  înşine  murind  sau
renăscând?

Poţi  să  uiţi  de  sine  şi  de  durerile  tale
drogându-te, dar asta nu este altceva decât
otravă, şi această metodă nu arată altceva
decât laşitate. Există însă o uitare de sine,
o  nimicire  a  durerii,  la  la  care  se  ajunge
doar  prin  puterea  vie,  puterea  dragostei,
care ne sileşte ca, uitând de noi înşine, să
ne amintim doar de ceilalţi.

Suflete al meu! Lipeşte-te de Viţă, intră
pe de-a-ntregul în altă viaţă,  în viaţa Lui,
fa-te mădular al trupului Lui, pă-trunde-te
de  Duhul  Lui!  Rugăciunea  Domnească  să
devină  rugăciunea  ta;  roagă-te  să  se



sfinţească Numele Lui, să se facă voia Lui,
să  vină  împărăţia  Lui,  ca  omenirea  să  fie
izbăvită  de  cel  viclean,  ca  păcatul  să  fie
învins de puterea dragostei! Atunci, uitând
de  sine,  în  contemplarea  necontenită  a
Mântuitorului  Hristos,  vei  ajunge  la
fericirea pe care Domnul a pregătit-o celor
ce îl iubesc.

8 septembrie
Mijlocul de „oblojire"

Cel ce vindecă pe cei zdrobiţi cu inima.
(Psalmi 146, 3)

O  inimă  zdrobită  nu  se  vindecă  dintr-
odată. Inima zdrobită de durere a paralizat,
şi-a pierdut puterea de a lucra, nu mai este
în stare să ia parte la mişcarea de obşte a
fiinţei. A vindeca o asemenea inimă bolnavă
înseamnă a-i  reda puterea de muncă,  dar
rana va rămâne deschisă pentru mult timp.
Nici măcar Hristos însuşi n-a făgăduit că va
tămădui  rana  îndată,  ci  doar  că  o  va
„obloji"  cu mâinile Sale,  şi  asta înseamnă
că El va opri sângerarea şi ne va îngădui să
lucrăm din nou, în pofida durerii din inimă.

în ce constă acest mijloc de „oblojire" ce
vine  de  la  Domnul?  Acest  mijloc  e



compasiunea  faţă  de  suferinţa  altuia,
conştiinţa  faptului  că  nu  suntem  singurii
care  suferim,  păr-tăşia  vie  la  suferinţa
fraţilor  noştri,  care  uşurează  propria
noastră  suferinţă.  Uitându-ne  la  poverile
purtate  de  umerii  tuturor  celor  din  jurul
nostru, nu vom mai băga de seamă propria
noastră povară.

Doamne!  în  numărul  celor  osteniţi  şi
împovăraţi pune povara Ta şi asupra mea!
Doar povara Ta poate vindeca rănile şi doar
crucea Ta mi le poate acoperi. Ingăduie-mă
la calea crucii Tale, lasă-mă să port crucea
Ta împreună cu Tine şi  să împart  cu Tine
durerea întregii lumi. Umbra crucii Tale să-
mi  fie  lumină,  crucea  mea  să  fie  uşurată
prin greutatea crucii Tale; lacrimile mele să
înceteze la vederea lacrimilor pe care Tu le
verşi  pentru  păcatele  şi  răul  întregii
omeniri.

9 septembrie
Nu sta degeaba

Secerişul  este  mult,  dar  lucrătorii  sunt
puţini.

(Matei 9, 37)



Ce minunate sunt zilele de vară, câmpiile
bogate presărate cu flori, lanurile acoperite
de  grâne  coapte:  ce  bine  seamănă  toate
acestea cu viaţa omului! Fiecare zi care ne
este  dată  de  Dumnezeu  înseamnă  o
mulţime nesfârşită de prilejuri de a-I sluji,
fiecare clipă, dacă vom fi mereu atenţi, e ca
o  floare  preafrumoasă  ce  se  descoperă
ochilor  noştri;  noi  trebuie  să  ducem
frumuseţea, mireasma ei în acele unghere
întunecate  care  sunt  lipsite  de  lumina  lui
Dumnezeu.

Câmpul vieţii noastre e semănat cu spice
necoapte  încă,  dar  care  făgăduiesc  o
recoltă bogată în viitor: să nu le nesocotim,
să nu irosim nici o clipă, nici un prilej de a
îngraşă pământul,  de a ajuta la pârguirea
acestor roade. Lucrării noastre i s-a deschis
o arenă largă, şi de noi depinde dacă vom
munci  în  ea  sau  vom  rămâne  cu  braţele
încrucişate  ca  nişte  leneşi.  Fiecare  să  se
întrebe  astăzi:  cum mi-am folosit  ziua  de
ieri? La sfârşitul săptămânii,  ajuns la Ziua
Domnului, fiecare să privească în urmă, la
săptămâna ce a  trecut,  şi  să vadă cum îi
apare câmpul său: înfloritor, cu roade coap-
te, sau lăsat în paragină, nelucrat, plin de
buruieni, pierind din lipsă de îngrijire?



Să ne amintim cât de preţios este timpul
şi să nu irosim nici o clipă: atunci câmpul
vieţii  noastre  ni  se  va  înfăţişa  în  toată
floarea frumuseţii sale. Secerişul este mult
peste tot; aşadar, să ne grăbim a fi lucrători
harnici  pe  ogorul  Domnului  şi  să  ne
hotărâm  a  ne  dărui  acestei  lucrări  toată
viaţa noastră.

10 septembrie
Câtă vreme este ziuă

Priveghează şi întăreşte ce-a mai rămas
şi era să moară.

(Apocalipsa 3, 2)

Când  durerea  voastră  este  gata  să  se
prefacă  în  disperare,  într-o  suferinţă
neostoită pentru ceea ce aţi pierdut, adu-
ceţi-vă  aminte  de  ceea  ce  aveţi  încă.
Amintirea  celor  răposaţi  nu  trebuie  să  se
şteargă din  inima noastră,  dragostea faţă
de ei nu trebuie să înceteze, ci trebuie să
se  prefacă  în  dragoste  de  cei  rămaşi  în
viaţă şi să ne îndemne să slujim acestora,
pomenindu-i pe răposaţi.

Când  îi  pierdem  pe  cei  apropiaţi  apar
aproape inevitabil părerea de rău şi căinţa
pentru faptul că, atunci când erau în viaţă,



nu  i-am  preţuit  îndeajuns,  nu  i-am  iubit
îndeajuns, nu i-am mângâiat îndeajuns; ne
doare să ne dăm seama că nu le-am oferit
tot ce am fi putut şi că acum nu mai putem
îndrepta nimic! Nu trebuie să ne lăsăm însă
copleşiţi  de  sentimentele  acestea,  ci  se
cuvine să tragem din ele învăţăminte.

Amintindu-ne  de  toate  scăpările  din
trecut,  să  lucrăm  cu  mai  multă  râvnă  în
prezent, şi atunci părerile de rău nu vor fi
zadarnice, ci vor fi prefăcute în putere vie,
în dragoste, prin dorinţa arzătoare de a ne
dărui slujirii celor rămaşi alături de noi.

Aţi pierdut mult? Gândiţi-vă că puteţi fi
de  folos  multor  altora.  Câte  lacrimi  mai
puteţi  şterge,  câte  suferinţe  mai  puteţi
uşura,  câte  inimi  singuratice  mai  puteţi
încălzi  cu  iubirea  voastră!  Vine  noaptea,
când nimeni nu poate să mai lucreze  (Ioan
9, 4). Lucraţi, aşadar, cât timp este ziuă, şi
întăriţi ce-a mai rămas.

/ / septembrie
încrederea lui Dumnezeu

Zis-au  lui:  „Fiindcă  nimeni  nu  ne-a
tocmit. "Zis-a lor: „Duceţi-vă şi voi în vie."

(Matei 20, 7)



Oamenii despre care vorbeşte Domnul în
această  parabolă  stătuseră  degeaba  până
la ceasul al unsprezecelea. Veniseră târziu,
şi nimeni nu-i mai tocmea la lucru. Domnul
le găseşte însă de lucru şi celor de care n-
are nevoie nimeni.

Şi atunci, de ce atâţia oameni vin târziu
şi  rămân  „fără  lucru"?  Fiindcă  îndeobşte
oamenii  sunt  neîncrezători,  şi  despre  cel
care a greşit o dată cred că nu mai este bun
de nimic.  Domnul  crede  însă  că  orice  om
poate să se îndrepte. El nu dispreţuieşte pe
nimeni, nu-i respinge nici pe cei care vin la
El doar în ceasul al unsprezecelea, ci le dă
prilejul să se îndrepte.

Unul  dintre  cei  mai  mari  lucrători  în
ogorul Domnului a fost tocmai un om venit
în ceasul al unsprezecelea: Apostolul Pavel.
Ceilalţi  credincioşi  îl  priveau  cu
neîncredere,  însă  Domnul  i-a  dat  un  ogor
larg în care să lucreze spre slava Sa.

Doamne! Iţi mulţumesc pentru îndelungă
răbdarea Ta, pentru încrederea Ta în omul
căzut!  Mulţi  dintre  noi  venim  în  al
unsprezecelea  ceas,  apropiaţii  noştri  ne
întorc spatele, nu este loc pentru noi în via
lor,  însă  Tu  ne  vei  arăta  loc!  Tu  însuţi  ai
străbătut  calea  însingurată  a  suferinţei,



fiind  lepădat  şi  părăsit  de  toţi.  Tu  ai
încredere şi  în  cei  care vin târziu.  Tu laşi
uşa  deschisă  pentru  păcătosul  ce  se
căieşte. Tu îi primeşti pe toţi cei lepădaţi de
oameni, pentru Tine totul e cu putinţă. Pe
Tine  nu  Te  înspăimântă  nici  noaptea  cea
mai întunecată. Prin bezna cea mai deasă
Tu vezi  loc  pentru raza Ta,  în  sufletul  cel
mai negru găseşti un sâmbure de lumină.

12 septembrie
Să ne dăruim toată viaţa Domnului

Vie împărăţia Ta. (Luca 11,2)

în primul rând, Domnul ne învaţă să ne
rugăm nu numai pentru noi, ci pentru toată
lumea.  Această rugăciune arată nu numai
deplină supunere, ci şi dorinţa noastră sin-
ceră,  arzătoare,  ca  toată  omenirea  să
propăşească  duhovni-ceşte.  Trebuie  să
renunţăm la năzuinţele noastre proprii şi să
ne  pătrundem  întru  totul  de  planurile
Domnului, de înţelesul adânc al voii Lui, al
împărăţiei Lui.

Ca  răspuns  la  rugăciunile  sfinţilor  lui
Dumnezeu,  împărăţia  cerurilor  se  poate
înstăpâni  şi  în  mijlocul  acestei  lumi  care
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pământ,  dar  în  primul  rând trebuie să ne
rugăm  ca  ea  să  vină  în  noi  înşine  şi  ca
Domnul Iisus Hristos - El şi nimeni altul - să
împărătească în toată fiinţa noastră.

Făgăduindu-I  deplină  ascultare,  îi
aducem  la  picioare  totul:  viaţa  noastră,
slujirea  noastră,  ataşamentele  noastre.
Dacă  nu-I  vom  da  lui  Hristos  toată  fiinţa
noastră,  dacă  nu  ne  vom  supune  Lui  în
toate,  fară  să  privim  înapoi,  nu  ne  vom
putea ruga:  Vie Împărăţia  Zi/Trebuie să nu
fim împărţiţi, să nu slujim în acelaşi timp lui
Dumnezeu  şi  lui  Mamo-na.  Altminteri,
Domnul nu ne va asculta rugăciunea, nu va
primi  inima  ce  I  se  dăruieşte  numai  pe
jumătate.

13 septembrie
In unire cu Hristos

Tu eşti Dumnezeu Atotvăzător.
(Facerea 16, 13)

Suflete răscumpărat cu scumpul preţ al
sângelui lui Hristos! Gândeşte-te mereu că
Mântuitorul  a  pătimit  şi  a  murit  pe  cruce
pentru păcatele tale, că sfântul Lui sânge s-
a vărsat pentru tine, ca să te dezlege din
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trupului. Niciodată, nici măcar o singură zi,
să nu te laşi de rugăciunile din singurătatea
odăii  tale  şi  să  nu  nesocoteşti  citirea
cuvântului  lui  Dumnezeu.  Sufletul  tău  nu
poate  trăi  fară  această  hrană,  aşa  cum
trupul nu poate trăi fară mâncare.

Stăruiţi în rugăciune, priveghind în ea cu
mulţumire  (Co-loseni  4,  2).  Cuvântul  lui
Hristos  să  locuiască  întru  voi  cu bogăţie.
Invăţaţi-vă şipovăţuiţi-vă între voi cu toată
înţelepciunea (Coloseni 3, 16). Trăieşte într-
o unire necontenită cu Hristos, Mântuitorul
şi Domnul tău. Scopul tuturor gândurilor şi
străduinţelor tale trebuie să fie cel ca nici
cea mai mică umbră să nu ascundă de tine,
fie şi pentru o clipă, chipul lui Hristos — iar
dacă  această  unire  s-a  curmat  în  urma
vreunui  păcat,  trebuie  s-o  refaci  fară
întârziere  prin  recunoaştere  sinceră  şi
pocăinţă din inimă.

Credincios este Dumnezeu, prin Care aţi
fost  chemaţi  la  împărtăşirea  cu  Fiul  Său,
Iisus  Hristos,  Domnul  nostru  (I  Corinteni
1,9).  Ţine  minte:  Domnul  Iisus  Hristos  nu
numai că te vede întotdeauna, ci totodată
înţelege  şi  ştie  pe  de-a-ntregul  orice
mişcare  a  sufletului  tău.  El  stă  mereu  de
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De aceea, dăruieş-
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te-te Lui cu totul şi leapădă-te de tot ce
nu  se  potriveşte  cu  învăţătura  Lui.  In
inima mea am ascuns cuvintele Tale, ca să
nu greşesc Ţie (Psalmi 118, 11).

14 septembrie
Crucea noastră şi învierea noastră

Crucii  Tale  ne  închinăm,  Stăpâne,  şi
sfântă învierea Ta o lăudăm şi o slăvim.

Nu există viaţă de om care să treacă
fară  încercări,  fară  luptă  şi  fară  chin,  şi
nimeni nu se poate aştepta să fie ocolit de
toate  acestea.  Trebuie  ca  toate  puterile
sufletului  nostru  nu numai  să  primească
încercările, nu doar să rabde tot ce trimite
Domnul, ci să se şi închine crucii, adică să
o  poarte  cu  dragoste,  privind  la  crucea
Mântuitorului  prin  care  am  primit
răscumpărarea.

Când răsună această cântare a Sfintei
Cruci, mi se pare că noi toţi, închinându-
ne cu smerenie înaintea crucii, trebuie s-o
primim deplin, în prezent şi în viitor, în tot
ce  ne-a  menit  Domnul  să  îndurăm — şi,
purtându-ne  crucea  fară  crâcnire,  să  ne
amintim că după cruce a urmat învierea
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lui Hristos, bucuria cea mai înaltă, pe care
ne-o  vesteşte  Evanghelia.  Crucea  ne  va
duce  şi  pe  noi  la  biruinţă,  la  învierea
simţurilor  noastre  răcite  şi  a  puterilor
noastre slabe care dormitează.

15 septembrie
Respingerea răului

Pe care II iubiţi fără să-L fi văzut.
(I Petru 1,8)

Care este scopul vieţii creştine? în sens
profund, el constă în strânsa împărtăşire
cu Iisus Domnul, pe Care îl iubim fără să-L
fi  văzut.  Ne  este  cunoscută  voia  lui
Dumnezeu, II cunoaştem, cu toate că nu-L
vedem.

Prima urmare a acestei împărtăşiri  va
fi,  neîndoielnic,  deplina  înscăunare  a
împăratului  şi  Dumnezeului  nostru  în
sufletul  nostru,  acolo  unde  mai  înainte
precumpănea iubirea de sine. Apoi, în chip
firesc trebuie să apară dezgustul faţă de
orice păcat, cât ar fi el de mic, năzuinţa de
a ne pătrunde de cunoaşterea păcatelor
noastre  şi  de  a  stârpi  din  noi  rădăcina
răului cu puterea Duhului lui Dumnezeu.

Ne  vom  atinge  scopul  numai  atunci
când vom umbla cu Domnul mereu, când
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vom rămâne în El clipă de clipă şi când El
şi cuvântul Lui vor rămâne în noi. Trebuie
să-L iubim din toată inima noastră, din tot
cugetul nostru, şi să-1 iubim pe aproapele
nostru ca pe noi înşine — şi asta nu numai
cu  vorba,  nu  după  buchea  legii,  ci  din
toate puterile sufletului nostru.

în  măsura  în  care  am  fost  robii
păcatului  atunci  când  voia  noastră  era
păcătoasă,  în  aceeaşi  măsură trebuie  să
ne facem robi ai lui Hristos, aruncând la
picioarele Lui orice gând, orice mişcare a
vieţii  noastre  lăuntrice,  asumându-ne de
bunăvoie supunerea deplină faţă de voia
Lui.

Fără  îndoială,  şi  în  viaţa  exterioară
scopul  nostru  este  acelaşi,  iar  năzuinţa
către el trebuie să fie, de asemenea, sta-
tornică şi  deplină. Alegerea între bine şi
rău  trebuie  să  fie  neclintită,  definitivă.
Trebuie  să  hotărâm  cu  tărie  să  nu  ne
enervăm  niciodată,  să  nu  îngăduim
niciodată  atitudini  uşuratice  faţă  de
călcarea  poruncii  lui  Dumnezeu,  ci  să
privim  cu  asprime  orice  necurăţie  şi
nedreptate, să nu ne abatem niciodată de
la împlinirea voii lui Dumnezeu şi să nu ne
lepădăm de Numele Lui.
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In  privinţa  tuturor  problemelor  vieţii
morale să se întipărească în noi această
respingere  severă  şi  neînduplecată  a
oricărui  rău.  Credinciosul  nu-şi  aparţine,
el a fost „cumpărat cu preţ scump" şi are
înaintea  sa  un  scop  limpede:  cel  de  a
merge  neclintit  şi  neabătut  în  urma
iubitului  său  Stăpân,  în  pofida  tuturor
piedicilor.

16 septembrie
Credincios este Dumnezeu

Credincios este Dumnezeu, Care nu va
îngădui  să  fiţi  ispitiţi  mai  mult  decât
puteţi.

(I Corinteni 10, 13)

Nu  uitaţi:  Credincios  este  Dumnezeu,
Care nu va îngădui să fiţi ispitiţi mai mult
decât  puteţi.  Dar  rugându-L  pe  Domnul:
nu  ne  duce  pe  noi  întru  ispită,
recunoaştem  posibilitatea  ispitei,  care
poate oricând să se abată asupra noastră.
Când suntem ispitiţi, Domnul ni Se arată
în toată puterea Sa.  Ci noi, în noi înşine,
ne-am socotit ca osândiţi la moarte, ca să
nu  ne  punem  încrederea  în  noi,  ci  în
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Dumnezeu, Cel care înviază pe cei morţi
(II Corinteni 1, 9), spune Apostolul.

Se  întâmplă  ca  în  credinţa,  nădejdea,
iubirea noastră şi chiar în bucuria slujirii
să se amestece şi o doză de egoism.

Această  doză,  oricât  ar  fi  de
neînsemnată, trebuie nimicită, încât să nu
rămână  în  noi  nimic  al  nostru  şi  numai
Domnul  să  devină  pentru  noi  totul  în
toate.

De aceea, fugiţi de închinarea la idoli (I
Corinteni  10,  14).  în  ce  constă  această
„închinare la idoli"? In a pierde din vedere
pricina adevărată şi singură care conduce
totul,  adică  voia  lui  Dumnezeu,  şi  a  da
însemnătate  pricinilor  de  mâna  a  doua,
omeneşti.

Vazându-L  înaintea  noastră  numai  pe
Domnul, neaşteptând ajutor din nici o altă
parte, punându-ne nădejdea numai în El,
ne facem raptură nouă. El va învia în noi
tot ceea ce a pierit, tot ce a murit, şi vom
simţi că  cele vechi au trecut, acum sunt
toate noi.  înălţaţi-vă privirea către Iisus,
ascultaţi-I  cuvântul,  mulţumiţi-I  pentru
ispitele  care  vă  fac  să  cunoaşteţi  mai
deplin bunătatea Lui, aşteptaţi zilnic de la
El pâinea cea spre fiinţă.
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Nădăjduiţi în El chiar şi atunci când vi
se pare îndepărtat, de neajuns, când calea
voastră este grea, când încercările par să
vă covârşească puterile. învăţaţi-vă atunci
să mergeţi cu răbdare pe căile Domnului,
ţinând minte că credincios este Dumnezeu
şi că puterea Lui cea nebiruită va lucra în
neputinţa şi sărăcia voastră.

17 septembrie
Calea cea grea a dragostei
Dragostea toate le rabdă.  (I  Corinteni

13, 7)

Este uimitor faptul că, în imnul pe care-
1  înalţă  dragostei,  Apostolul  Pavel
vorbeşte  despre  lucrurile  de  la  care
aceasta se înfrânează. începe cu cuvintele
dragostea  îndelung  rabdă  şi  termină  cu
iubirea  toate  le  rabdă.  în  esenţă,  este
aproape acelaşi lucru, dar ni s-ar fi părut
mai  firesc  să  se  vorbească  de  ceea  ce
iubirea poate săvârşi, nu de ceea ce poate
îndura.  De  ce  să  nu-i  fie  lăudate
răsunătoarele  nevoinţe,  piedicile  biruite,
minunile  săvârşite?  Şi  totuşi,  Apostolul
Pavel are dreptate.

în calea rămasă în umbră, nebăgată în
seamă şi anevoioasă se cuprinde măreţia
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nevoinţei, iar anevoioasa cale a dragostei
este  îndelunga  răbdare.  într-un  moment
de entuziasm, de însufleţire, suntem gata
de orice jertfa, dar nu în vârtejul agitaţiei
entuziaste  se  află  piatra  de  încercare  a
dragostei;  adevărata  dragoste  îşi
dovedeşte puterea în viaţa de zi cu zi, pe
care  nimeni  n-o  bagă  în  seamă  —  şi-o
dovedeşte prin lacrimi fierbinţi pe care nu
le zăreşte nimeni, prin sacrificiul făcut în
taină, după o crâncenă luptă sufletească.

Va  rezista  dragostea  ta  măruntelor
iritări  zilnice?  Vei  rezista  văzându-te
neînţeles, osândit pe nedrept? Vei rezista
când  nu  îţi  răspunde  nimeni,  ci  eşti
întâmpinat  peste  tot  cu  o  tăcere
răuvoitoare?  Vei  rezista  în  deplina
singurătate,  respins  de  toţi?  Dacă
dragostea ta nu va muri nici atunci, ea va
fi  cu  adevărat  vrednică  de  lauda
Apostolului Pavel.

18 septembrie
Domnul a dat putere

Şi zicea: „Avva, Părinte, toate sunt Ţie
cu putinţă. Depărtează paharul acesta de
la Mine! Dar nu ce voiesc Eu, ci ceea ce Tu
voieţti. "
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(Marcu 14, 36)

Este  o  suferinţă  adâncă  în  spusele
acestea,  dar  ele  vădesc  şi  tot  adâncul
nădejdii în iubirea lui Dumnezeu-Tatăl, în
nemărginita Lui stăpânire şi înţelepciune.
Depărtează  paharul  acesta  de  la  Mine...
Nicicând  n-a  simţit  inima  omenească  o
asemenea durere,  o  asemenea întristare
cum a simţit inima Fiului lui Dumnezeu, a
Fiului Său iubit, atunci când aceste spuse
au răsunat, ca un strigăt de disperare, de
pe sfintele Sale buze.

Voi,  cei  ce  sunteţi  în  suferinţă!  în
aceste puţine vorbe veţi găsi o linişte fără
seamăn.  Niciodată  sufletul  omenesc  n-a
cunoscut o asemenea întristare ca sufletul
întristat  până  la  moarte  al  lui  Hristos.
Durerea  şi  suferinţa  trebuie  să  ne
deschidă  calea  spre  o  mai  strânsă
împărtăşire  cu  Mântuitorul.  Hristos  S-a
rugat pentru asta, şi  auzit a fost pentru
evlavia Sa (Evrei 5,7). Aşa va fi şi cu voi.
Uneori  răspunsul  vine înainte de a ne fi
încheiat noi rugăciunea.  Iar înger din cer
s-a arătat Lui şi II întărea (Luca 22, 43).

Pe  felurite  căi  nevăzute,  ascunse  de
ochii noştri, Domnul ne întăreşte şi pe noi
în calea noastră plină de necazuri.  Când
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ne trimite o  încercare deosebit  de grea,
revarsă asupra noastră şi un har aparte.
Domnul va da poporului Său tărie (Psalmi
28,  11).  Curând,  foarte  curând,  cununa
slavei va lua locul paharului suferinţei. în
nemărginita Sa dragoste, Domnul Iisus a
băut până la fund acest pahar amar, şi El
va  şterge  orice  lacrimă  din  ochii  lor
(Apocalipsa 7, 17).

Câteodată,  la  necaz,  suntem  înclinaţi
să ne depărtăm de Domnul şi să căutăm
mângâiere la oameni, însă oamenii nu vor
putea  să  ne  mângâie.  Fără  Domnul,
suferinţa se preface într-o pustie fără de
apă, însă Domnul vrea să facă din ea un
pământ roditor şi înfloritor. El vrea să ne
descopere  în  ea  sfântul  Său  chip,  să  o
prefacă  într-un  mijloc  de  cunoaştere  a
adevărului.  Arca  lui  Noe  a  plutit  pe
întinsul apelor: valurile dezlănţuite ne vor
purta şi pe noi la limanul lin, dacă atunci
când  suferim  ne  bizuim  pe  iubirea
nemărginită,  pe  îndelunga  răbdare  şi
înţelepciunea care ne pun la încercare şi
totodată  ne  descoperă  minunile
milostivirii dumnezeieşti.

19 septembrie
Sfintele Paşti
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Luaţi  seama  la  crinii  câmpului  cum
cresc.

(Matei 6, 28)

Nu  întâmplător  prăznuim  luminoasa
sărbătoare  a  învierii  în  acel  anotimp  al
anului când natura se trezeşte din somnul
iernii, când păsările se întorc din ţările de
la  miazăzi,  când  totul  înfloreşte,  când
seminţele  care  au  fost  îngropate  în
pământ  şi  au  murit  învie,  dându-ne
mărturie despre învierea lui Hristos.

Fiecare pasăre ce revine la cuibul său,
fiecare floare care îşi deschide petalele ne
vorbeşte  de  învierea  lui  Hristos  şi  de
învierea noastră. Natura toată se supune
la glasul Domnului Atotţiitorului; ea revine
la  viaţă,  închipuind  învierea  Ziditorului
Hristos, Care mort a fost şi a înviat, S-a
pogorât la iad şi S-a înălţat la Rai, unde
împărăteşte în veci.

Aşadar,  ori  de  câte  ori  serbăm
luminatul  praznic  al  Paştilor  ne  aducem
aminte  de  învierea  din  morţi  a  lui  Iisus
Hristos, care ne vesteşte că şi pentru noi
va  veni  ceasul  când  viaţa  va  birui
moartea, când lumina va risipi întunericul,
când  binele  va  triumfa  asupra  răului  şi
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bucuria  asupra  tristeţii,  când  toată
făptura,  care  împreună  suspină  şi
împreună are dureri  până acum  (Romani
8, 22), se va înnoi pe de-a-ntre-gul, şi vor
fi ceruri noi şi pământ nou (Isaia 65, 17),
unde  nu  va  mai  fi  nici  plângere,  nici
tânguire, ci veşnică bucurie.

20 septembrie
Răsplata semănătorului smerit
Se seamănă întru necinste, învie întru

slavă; se seamănă întru slăbiciune, învie
întru putere.

(I Corinteni 15, 43)

Sămânţa  semănată  cu  smerenie,  cu
nădejde  în  Domnul,  aduce  întotdeauna
roadă dorită, iar roadă aceasta, pârguită
cu  harul  lui  Dumnezeu,  va  întrece
întotdeauna aşteptările

semănătorului!
Nimeni  nu  vede  şi  nu  ştie  cum  se

pârguieşte  grăuntele  în  adâncul
pământului,  cum  dintr-o  sămânţă
măruntă,  umilă,  ce  „n-are  chip,  nici
frumuseţe",  se  trezeşte  viaţa  şi  cum
această  viaţă  creşte,  răzbeşte  prin
întuneric  la  lumină  şi  se  preface  într-o
mândreţe  de  floare  bineînmiresmată.
Această minune o face Domnul, însă cel ce
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seamănă  cu  smerenie  aşteaptă  această
minune  cu  aceeaşi  încredinţare  cu  care
paznicul  de  noapte  aşteaptă  răsăritul
soarelui  după  întunericul  lung  şi
plictisitor.

Semănătorul  seamănă  cu  lacrimi,
secerătorul se bucură. Cât de adânc şi cât
de  mângâietor  este  acest  gând!  Atunci
când  cu  mare  durere,  cu  negrăită
suferinţă  încredinţăm pământului  un  om
pe care-1 iubim, putem, desprinzându-ne
de  mormânt  privirea  înlăcrimată-,  s-o
ridicăm spre cer şi să ne amintim de viaţa
cea  nestricăcioasă,  de  luminoasa  înviere
care  îi  aşteaptă  pe  morţii  noştri.  Atunci
când,  smeriţi  şi  încovoiaţi  sub  povara
grea,  ne  lucrăm  cu  osteneală  ogorul,
punând în  el  sămânţa  dragostei  noastre
de aproapele, adeseori fără să ştim în ce
fel de pământ va nimeri şi fară să avem
timpul şi putinţa de a ne opri aşteptând
recolta,  trebuie  totuşi  să  ne  continuăm
calea cu nădejdea că ceea ce am semănat
noi  întru  necinste  şi  neputinţă  va  răsări
întru slavă prin puterea lui Dumnezeu.

Orice lucru bun pe care îl facem, căinţa
noastră  pentru  păcate,  rugăciunile  prin
care  cerem  cu  lacrimi  ajutorul  lui
Dumnezeu, dorinţa din inimă de a şterge
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răul  pe  care  l-am  făcut,  pornirea
lucrătoare spre bine:  toate acestea sunt
seminţe pe care Domnul ni le dă ca să le
semănăm.

Aşadar,  să  le  semănăm  —  să  le
semănăm  fără  încetare,  să  le  semănăm
întru  smerenia,  întru  umilinţa,  întru
sărăcia noastră, dar cu nădejde neclintită
în soarele lui  Dumnezeu,  în roua harului
Său,  sub  a  căror  înrâurire  atotputernică
seminţele noastre vor învia întru slavă şi
întru putere.

21 septembrie
încheind ziua...

Soarele  să  nu  apună  peste  mânia
voastră.

(Efescni 4, 26)

Amurgul  fiecărei  zile  trebuie  să  ne
aducă aminte de sfârşitul vieţii, de apusul
după  care  pentru  noi  nu  va  mai  răsări
niciodată soarele. Seara întrerupe pentru
un anumit răstimp activitatea noastră; ne
amânăm  până  dimineaţa  îndeletnicirile,
treburile,  lăsăm  să  se  odihnească  şi
gândurile,  până  şi  simţămintele.  Munca
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zilei s-a încheiat şi cine ştie, poate chiar
pentru totdeauna.

De  aceea,  atunci  când  încheiem  o  zi
trebuie de fiecare dată să ne cercetăm pe
noi înşine şi să facem rânduială în toată
lumea  noastră  lăuntrică,  ca  şi  cum  ne
aşteaptă sfârşitul vieţii. Mai ales la ceasul
rugăciunii de seară trebuie să ne curăţim
inima  de  toate  păcatele  şi  lucrurile
nedrepte care s-au adunat acolo în timpul
zilei:  de orice simţământ de amărăciune,
supărare sau nesupunere, de orice pornire
de mânie,  de tot  ce  ne îndepărtează de
Dumnezeu.  Viaţa  noastră  e  trecătoare;
când se lasă noaptea nu ştim dacă vom
mai vedea zorile şi dacă ni se va mai da
prilejul  de  a  îndrepta  ceva.  înaintea  lui
Dumnezeu şi  a conştiinţei  noastre să nu
ne  îngăduim a  ascunde  în  inimă,  atunci
când mergem spre somn, nici  o răutate,
nici un gând păcătos.

Soare să nu apună peste mânia voastră
este  un  sfat  venit  din  cea  mai  înaltă
înţelepciune.

22 septembrie
Pacea Domnului
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Pace  vă  las  vouă,  pacea  Mea  o  dau
vouă.

(Ioan 14, 27)

Doamne, dăruieşte-mi şi mie pacea Ta!
Nu am în mine duhul de pace al smereniei,
ştiu că nu-1 pot dobândi prin nici un fel de
strădanii  şi  prin nici  un fel  de filosofari,
fiindcă  el  este  mai  presus  decât  orice
minte.  Potoleşte  sufletul  meu  tulburat,
egoist  şi  neliniştit  aşa  cum îşi  linişteşte
mama pruncul ce plânge. Eu nu ştiu cum
faci asta, dar ştiu că atunci când copilul
încă nu poate ajunge singur la mama sa,
mama vine la el în grabă, iar  Tu eşti mai
aproape ca orice mamă.

Tu eşti  Atotputernicul  nostru  Tată,  Tu
faci să sălăşluiască lumina şi viaţa la toată
făptura. Luminează-mă cu lumina Ta şi adu
pacea Ta în sufletul meu! Nu pot pătrunde
în adâncul iubirii  Tale,  însă ştiu  că Tu ai
iubit  lumea  atât  de  mult,  încât pe L-ai
trimis  pe  Fiul  Tău  Unul-Născut  să
mântuiască lumea şi să mă mântuiască şi
pe  mine.  Ştiu  că  dragostea  Ta acoperă
toată lumea şi mă acoperă şi pe mine. Ştiu
că  Tu înstăpâneşti  pacea  pe  pământ  şi
bunăvoirea între oameni, şi prin pacea Ta
potoleşti  şi  sufletul  meu  tulburat,
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întinzând  milostivirea  Ta şi  asupra  mea,
celui dintâi dintre păcătoşi.

23 septembrie
Hrană pentru suflet

Pace multă au cei ce iubesc legea Ta, şi
nu este lor sminteală.

(Psalmi 118, 165)

Prin  cercetarea  cuvântului  lui
Dumnezeu  ajungem  la  pacea  sufletului.
Uitaţi-vă la cei  ce-şi  întemeiază viaţa  pe
Cuvântul lui Dumnezeu, şi veţi vedea că ei
se bucură de pace netulburată - însă aceia
dintre noi care nu cad la acest izvor dă-
tător de viaţă se tulbură cu mare uşurinţă
chiar  şi  în  faţa  celor  mai  mici  ispite,  şi
pacea lor sufletească piere într-o clipită.

Uneori  este  de-a  dreptul  uimitor  cu
câtă uşurinţă îşi pierd unii cumpătul. Orice
cuvânt deşert spus de un om nechibzuit îi
face  să-şi  piardă  liniştea.  Nimeni  nu-i
poate lipsi însă de pacea lui Dumnezeu pe
cei  care  o  au  cu  adevărat!  Ea  vine  din
izvorul  cel  mai  de  sus,  ne  este  dată  de
Hris-tos însuşi, Care a zis: Fericit cel care
nu se va sminti întru Mine (Matei 11,6).
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Fireşte, cel care se nutreşte cu această
hrană duhovnicească, cel care cade şi vine
la acest izvor viu rugându-se, nu va şti ce
este sminteala. Unul ca acesta creşte pe zi
ce trece,  ostenindu-se  mereu  în  ogorul
Domnului.  Cei  ce nu simt nevoia acestui
cuvânt  viu,  care  cercetează  Sfânta
Scriptură,  lesne  se  smintesc  şi  se
poticnesc. în cea mai mare parte, ei susţin
că nu găsesc în învăţătura lui Hristos ceea
ce aşteptau -  însă ar  fi găsit,  dacă ar  fi
pătruns în înţelesul adânc al cuvântului lui
Dumnezeu.

Aceştia  se hrănesc ani la rând doar cu
roşcove, au plecat departe de Dumnezeu,
sufletul  lor  flămânzeşte  şi  însetează,
neavând hrană adevărată.  El  slăbeşte  şi
nu mai poate să ţină piept. Zilnic hrănim
trupul nostru stricăcios,  care o să se în-
toarcă în pământ şi o să putrezească, dar
fiinţa noastră lăuntrică, sufletul nostru viu
şi veşnic, o lăsăm să flămânzească si chiar
să moară de foame.

24 septembrie
Cu crucea
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Căci cuvântul crucii pentru cei ce pier
este  nebunie,  dar  pentru  noi,  cei  ce  ne
mântuim, este puterea lui Dumnezeu.

(I Corinteni 1,18)

Un călugăr avea în chilie o fereastră în
formă de cruce, încât toate cele de afară
le vedea doar prin această cruce. Fiecare
din noi poate avea în inimă o asemenea
chilie şi se poate însingura în ea. Când ne
plecăm genunchii la rugăciune, să cerem
de la Domnul ca El să nu îngăduie nimic în
viaţa  noastră  -  nici  bucurie,  nici  necaz,
nici  osteneală  şi  nici  ispită  —  în  afara
crucii.

Aşadar,  toate  lucrurile  cereşti  şi
pământeşti  pe  care  le  primim  să  se
prefacă  pentru  noi  în  binefacere,
adumbrite fiind de Crucea Mântuitorului,
şi  atunci  toate  simţămintele,  toate
gândurile şi toate câte le simţim, întărite
cu  semnul  Crucii,  vor  fi  întru  slava  lui
Dumnezeu.

25 septembrie
Mila nemeritată

Dumnezeul a tot harul. (I Petru 5, 10)
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In  spusele  acestea  găsim  unul  din
numele lui Dumnezeu, în Sfânta Scriptură
întâlnim  multe  nume  ale  Dumnezeirii:
Dumnezeul  păcii,  Dumnezeul  nădejdii,
Dumnezeul  a  toată  mângâierea.  Aici,
Apostolul îl numeşte Dumnezeul a tot ha-
rul. Această definiţie acoperă orice nevoie
a  noastră.  Dumnezeu  poate  să
înmulţească tot harul la voi (II Corinteni 9,
8).

De la noi se cere să ne supunem voii
Lui,  să  nădăjduim în  dragostea Lui  şi  în
milostivirea Lui, ca să rămânem mereu la
izvorul  harului  Său  nesfârşit,  neîncetat,
atotbiruitor.  Nimeni  dintre  noi  nu  va
cunoaşte ce este harul atâta timp cât nu
vom  învăţa  să  ne  bizuim  pe
atotiertătoarea  iubire  faţă  de  noi  a
Domnului, în Hristos Iisus.

Harul  este  o  milă  nemeritată;  prin  el
primim lucruri de care nu suntem vrednici.
El  covârşeşte  orice  vrednicie  şi  ne
mântuieşte  nu  pentru  meritele  noastre;
de asemenea, răspunde oricărei nevoi pe
care o avem, umple pustietatea din noi.

Harul lui Dumnezeu lucrează în noi nu
numai atunci când, împovăraţi de păcate
şi  de necazuri,  venim la El  pentru prima
dată,  ci  de-a  lungul  întregii  căi  a  vieţii
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noastre. în fiecare ceas al vieţii  noastre,
când, împăcaţi, umblăm întru lumina feţei
Lui ca mădulare ale marii familii a Tatălui
Ceresc, harul se revarsă asupra noastră şi
ne îndrumă, ca să prisosim spre tot lucrul
bun (II Corinteni 9, 8).

26 septembrie
Strălucirea slavei lui Dumnezeu
Moise  nu  ştia  că  faţa  sa  strălucea

pentru că grăise Dumnezeu cu el.
(Ieşirea 34, 29)

Moise  s-a  învrednicit  să  grăiască  cu
Dumnezeu  pe  Muntele  Sinai  vreme  de
patruzeci  de zile.  Cât  de minunată  va  fi
fost  această  împreună-vorbire!  Şi  slava
Domnului 1-a schimbat la faţă pe Moise,
răsfrângându-se asupra lui. El nu băga de
seamă propria sa lumină, nu ştia că  faţa
lui  strălucea,  fiindcă  lua  aminte  doar  la
lumina Feţei Domnului.

Noi toţi, privind ca în oglindă, cu faţa
descoperită, slava Domnului, ne prefacem
în acelaşi chip din slavă în slavă, ca de la
Duhul Domnului (II Corinteni 3, 18), spune
Apostolul  Pavel.  Şi  pentru  noi,  cel  mai
însemnat lucru e ca nimic străin să nu se
aşeze între sufletul nostru şi Domnul. Dar
câte piedici nu se ridică zi de zi între noi şi
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Domnul!  Nu  numai  păcatul  ne  împiedică
să  privim  drept  la  EI.  Apar  şi  grijile,
neliniştile,  numeroasele  noastre  treburi,
până şi osteneala noastră pentru Domnul
însuşi,  cu  care  câteodată,  în  râvna
noastră,  întunecăm  chipul  lui  Hristos.
Nimic nu trebuie să devină însă oprelişte
între  noi  şi  slava  lui  Dumnezeu,  care
trebuie  să  se  răsfrângă  de-a  dreptul
asupra noastră, asupra vieţii noastre şi a
tot ce facem.

27 septembrie
Temelia lumii

Cine va cădea pe piatra aceasta se va
sfărâma,  iar  pe  cine  va  cădea  ea  îl  va
strivi.

(Matei 21, 44)

Nu de puţine ori ne-am gândit la tâlcul
acestor  spuse,  şi  poate ne este  greu să
pătrundem în noima lor adâncă. Piatra din
capul unghiului, care este temelia întregii
lumi  şi  pe  care  se  zideşte  tot  ce  este
veşnic  şi  nestricat,  este  de  bună seamă
Hristos, Fiul lui Dumnezeu.

Ce se va sfărâma însă căzând pe El? Se
va  sfărâma  tot  cc-i  nepotrivit  cu
bunătatea Lui. Când ne vom arunca la pi-
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cioarele Lui cu toată fiinţa noastră şi ne
vom  dărui  numai  Lui  cu  totul,  se  vor
sfărâma trufia noastră,  egoismul  nostru,
inima noastră împietrită şi îndărătnică, se
vor  sfărâma toate  piedicile  care  stăteau
între noi şi  bine, şi  Domnul însuşi ne va
umple inima zdrobită cu dragostea Sa, cu
lumina Sa şi cu harul Său.

Atunci  vom sta sub această minunată
piatră, ce ne va ocroti de furtunile vieţii,
de  tot  ce  e  păcătos  şi  rău,  şi  ne  vom
odihni  sub  acoperământul  Lui,
recunoscând  asupra  noastră  o  singură
stăpânire: cea a Fiului lui Dumnezeu. Lui
Unuia să-I slujim şi doar ai Lui să fim în
veci, cu toată fiinţa noastră.

28 septembrie
Despre credinţă
Aceasta  este  biruinţa  care  a  biruit

lumea: credinţa noastră.
(I Ioan 5, 4)

Puternică  este  credinţa  care  vede
pământul  făgăduinţei  dincolo  de  marea
înviforată, dincolo de pustie şi de hoarde-
le de vrăjmaşi, care poate vedea împreună
cu  Avraam  urmaşi  numeroşi  ca  stelele
cerului, care prin ruină şi cenuşă, prin le-
pra  cumplită,  prin  grelele  lovituri  de  la
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Dumnezeu  şi  de  la  oameni,  prin  ispita
nevestei,  prin  amarele  cuvinte  ale  prie-
tenilor şi prin răutatea satanei, împreună
cu Iov  Răscumpărătorul,  îşi  poate vedea
reaşezarea  în  slavă  şi  învierea;  care-L
poate  vedea,  împreună  cu  Ştefan,  pe
Hristos în ceruri  priit-tr-o întreagă ploaie
şi un întreg vifor de pietre azvârlite asu-
pră-i;  care  poate  primi  împreună  cu
sărmana  canaaneancă  milostivire  de  la
Hristos  prin  cuvântul  de  ocară  „câine";
care poate vedea în cuptorul de foc înger
de  lumină,  în  fiecare  ispită  uşa  spre
izbăvire,  în  fiecare  mormânt  înviere  şi
laudă!..

Această  credinţă  să  fie  credinţa
noastră!

29 septembrie
Fă ce poţi
Ea a făcut ceea putea.1 (Marcu 14, 8)

„Ce ţii în braţe, Abele?"
„Un  mieluşel  din  turma  mea,

Dumnezeule, pe care ţi-L aduc jertfa."
1 Potrivit versiunii ruse din original
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fiecare zi, un dar de la dumnezeu
i una septembrie
341

Aşa a şi făcut, iar tămâia acestei arderi
de tot nu încetează până acum să se înalţe
spre Dumnezeu ca o necontenită jertfa de
laudă.

„Ce ai în mână, Moise?"
„Un toiag ca toate toiegele, Doamne, cu

care pasc turma mea."
„Foloseşte-1 pentru Mine!"
Moise a ascultat, şi cu acel toiag simplu

au fost  săvârşite  minuni  care i-au umplut
de  uimire  pe  egipteni  şi  pe  trufaşul  lor
împărat.

„Mărie, ce duci în mâini?"
„Un  vas  cu  mir  de  nard  scump,

Dumnezeule,  cu  care  vreau  să  ung
picioarele Fiului Tău Unuia-Născut."

Ea a făcut aceasta, şi nu numai că toată
casa  s-a  umplut  de  buna  mireasmă  a
mirului,  ci  până în  ziua de astăzi  această
slujire  a  dragostei  răspândeşte  mireasmă
pe paginile Evangheliei şi în inimile celor ce
o citesc, şi ea s-a păstrat în veac:  în toată
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spre pomenirea ei (Marcu 14, 9).

„Sărmană femeie, ce ai în mână?"
„Doi  bănuţi,  Doamne  —  toată  averea

mea, mai mult n-am ce să pun în vistieria
Ta."

I-a  pus,  şi  darul  ei  sărac  s-a  arătat  în
ochii  lui  Hristos  mai  bogat  decât  toate
celelalte daruri, şi până acum le dă oame-
nilor imbold să jertfească Domnului.

„Ce ai în mână, Tavito?"
„Un ac, Doamne."
„Lucrează cu el pentru Mine!"
Aşa  a  şi  făcut,  şi  nu  numai  că  i-a

îmbrăcat pe săracii şi suferinzii din oraşul
Iope, ci  munca ei  plină de râvnă este po-
menită  până  în  ziua  de  astăzi,  dându-le
pildă multora.

Fiecare să facă ceea ce poate!
30 septembrie Cu supunere faţă de voia

lui Dumnezeu
Mai  bine  muream bătuţi  de  Domnul  în

pământul  Egiptului,  când  şedeam
împrejurul  căldărilor  cu  carne  şi  mâneam
pâine de ne săturam! Dar voi ne-aţi adus in
pustia aceasta, ca toată obştea aceasta să
moară de foame.

(Ieşirea 16, 3)



Viaţa  pământească  cu  grijile,
amărăciunile şi  dezamăgirile ei  nu trebuie
să  ne  arunce  în  descurajare.  Nu  putem
scăpa de toate aceste lucruri; aşadar, să ne
străduim a păstra mereu cumpăna cu duhul
blândeţii, supunându-ne voii lui Dumnezeu.

Atunci  când  primăvara  se  topesc
zăpezile după o iarnă lungă, uneori  apare
de sub ea vesel un firicel de iarbă, de parcă
ar fi crescut în răsadniţă. Ocrotit de ger şi
de vremea rea sub pătura de zăpadă, este
gata  să  înflorească,  la  primele  raze  ale
soarelui, cu puteri noi.

Această privelişte închipuie viaţa omului,
care  se  scurge  între  lipsuri  apăsătoare  şi
încercări pline de amărăciune.

Calea noastră nu trece întotdeauna prin
văi  umbroase, ci  străbate adeseori  nisipul
arzător  al  pustiei  arse  de  soare  şi  zăpezi
care  nu-1  cruţă  pe  călător.  Necazurile  şi
încercările  nu  pot  fi  ocolite,  dar  şi  în
mijlocul lor să ne străduim a păstra o inimă
blândă  de  copil,  plină  de  nădejde  şi  de
încredere. Atunci când după o iarnă lungă
va  veni  iarăşi  primăvara  vom  ieşi
învingători din încercarea aceasta, neatinşi



de furtunile  vieţii,  gata să ne trezim la o
viaţă nouă.

Sămânţa cea bună nu va putrezi în noi,
ci va prinde rădăcini şi mai adânci în inima
noastră, învăţată de experienţa vieţii. Doar
în  nădejdea  neclintită  în  Dumnezeu  vom
găsi  puterea  de  a  dobândi  o  asemenea
biruinţă.
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LUNA OCTOMBRIE

1 octombrie
Lepădarea de sine

Să se lepede de sine. (Matei 16, 24)

Cât  de  des  se  întreabă  sufletul  care
tinde spre deplina lepădare de sine: „Cum
aş putea să-mi potolesc această sete, cum
să  înving  toate  greutăţile  şi  opreliştile?"
Cea  mai  mare  piatră  de  poticnire  este
chiar  în  noi  înşine,  în  egoismul  nostru.
Lepădarea de sine este  prima condiţie  a
smeritei  biruinţe  duhovniceşti,  care  ne
poate  elibera  de  orice  lanţuri,  aducând
pace deplină în viaţa noastră.

în  ce  constă  însă  lepădarea  de  sine?
Adeseori  nu  înţelegem  acest  cuvânt  în
toată deplinătatea lui.  Nici stăpânirea de
sine,  nici  calculul  raţional  şi  nici  măcar
supunerea  însuşirilor  inferioare  ale
sufletului  nostru  scopurilor  supreme  nu
este încă deplină lepădare de sine. în duh
creştin,  lepădarea  de  sine  trebuie
înţeleasă în deplinul înţeles al cuvântului.
A  te  lepăda  de  tine  însuţi  înseamnă  a



renunţa la tine însuţi, ca şi cum nici n-ai
exista  în  propriii  tăi  ochi.  în  acest  scop,
trebuie neapărat să ieşi din tine însuţi şi,
predându-te  pe  de-a-ntregul  Domnului,
pătrunzându-te totdeauna de Duhul Lui, să
ajungi  la  deplina  uitare  de  sine,
închinându-ţi viaţa slujirii aproapelui.

în  anii  dinainte,  poate  chiar  ieri,  ne
puneam multe lucruri  bune în seamă, nu
eram  nepăsători  faţă  de  laudele  şi
defăimările oamenilor, ne îngăduiam să ne
desfatăm satisfăcându-ne anumite dorinţe
proprii. Acum însă, predându-ne Domnului,
am hotărât cu tărie să dăruim toate,  fară
excepţie, Domnului Iisus Hristos, să trăim
şi  să  lucrăm  numai  spre  slava  Lui,
mărturisindu-L  mereu  prin  viaţa  noastră.
Numai atunci vom putea spune împreună
cu Apostolul Pavel:  Nu mai trăiesc eu, ci
Hristos trăieşte în mine (Galateni 2, 20).

2 octombrie
El este mântuirea mea

Şi  îndată  Iisus  i-a  silit  pe  ucenici  să
intre în corabie şi să treacă înaintea Lui pe
ţărmul celălalt.

(Matei 14, 22)



Pesemne  că  această  poruncă  a
Mântuitorului  li  se  va  fi  părut  ciudată
ucenicilor.  Obişnuiţi  să  fie  cu  Iisus
totdeauna,  putând  mereu  să-I
împărtăşească  gândurile  lor,  să-I  încre-
dinţeze grijile şi îndoielile lor, poate că nici
nu-şi vor fi dat seama cât de greu aveau
să  îndure  lipsa  prezenţei  Lui.  Ucenicii
avuseseră  nu  o  dată  parte  de  delicata
atenţie a Mântuitorului, însă nu puteau să
o  preţuiască  după  cuviinţă.  Nici  noi,  de
obicei,  nu  preţuim  fericirea  de  care  ne
bucurăm.

Şi  iată  că  Domnul  a  ales  întunericul
nopţii  pentru  a  le  mişca  inimile,  ce
rămăseseră nepăsătoare în lumina veselă
a  soarelui.  Acum,  în  mijlocul  furtunii,
aveau  să  înfrunte  toată  grozăvia
singurătăţii,  tot  adâncul  neputinţei
omeneşti, şi trebuia să-şi dea seama, până
la urmă, că izbăvirea poate să vină doar de
la  Domnul,  că  numai  El  trebuie  să  le  fie
stăpân în inimi. Şi Domnul, ştiind tot ce îi
aştepta,  îi  trimite  singuri,  pe  furtună,  în
bezna nopţii, făcând asta nu din nepăsare,
ci  din  plinătatea  iubirii  Sale,  urmărind
binele lor.



Tot El spusese însă:  Când scoate afară
oile Sale, merge înaintea lor  (Ioan 10, 4).
Cum se împacă această făgăduinţă cu ceea
ce li s-a întâmplat Apostolilor la cea de a
patra  strajă  a  nopţii?  Făgăduinţele
Domnului  nu  ne  amăgesc  niciodată,  dar
între măsura Sa şi măsura noastră este o
mare deosebire.

Domnul  este  foarte  aproape  de  noi
chiar şi atunci când nu-L vedem. Nu ţi s-a
întâmplat niciodată să te trimită singur, în
întuneric şi necunoscut, şi să iei aminte la
glasul  Lui  fară  să  ştii  de  ce  te-a  trimis,
neînţelegând  altceva  decât  că  aşa
porunceşte Domnul, să iei seama de glasul
Lui, nu ţi s-a întâmplat să-ţi urmezi calea
cu îndrăzneală fară să-L vezi pe Domnul în
faţa ta, mirându-te că piedicile par a pieri
de la sine, că greutăţile sunt înlăturate şi
că ai o reuşită neaşteptată?

De această dată, pesemne că Apostolii
nici nu au înţeles de ce i-a depărtat de la
Sine Domnul. Va fi vrut să-i îndepărteze de
o sminteală ori să-i scape de o osteneală
pe  care  o  împlineau  fară  plăcere,  sau
poate  şi  una,  şi  alta.  Oare  tu  nu  te-ai
simţit niciodată apăsat de îndatoririle tale,
îndeplinin-du-le fară tragere de inimă, fară



dragoste, fară pasiune, ca după aceea să
te  trezeşti  dintr-o  dată  cu  mâna  goală,
uimit şi înmărmurit de lovitura ce ţi-a răpit
munca pe care până atunci nu o îndrăgeai?

După  primul  simţământ  de
nemulţumire, pesemne că ucenicii se vor fi
bucurat totuşi de odihna şi liniştea şi bu-
curia că osteneala zilei s-a încheiat şi că
Domnul însuşi îi trimite să se odihnească.
Liniştea lor n-a ţinut însă mult. In scurtă
vreme s-a iscat un vânt puternic, a început
furtuna, iar corabia era învăluită de valuri,
căci  vântul  era împotrivă  (Matei  14,  24).
Astfel,  un  singur  ceas,  pe  neaşteptate,
fară  să  înţelegem  cum,  ne  schimbă
câteodată întreaga viaţa şi toate nădejdile
noastre  se  spulberă  într-o  clipă.  Ucenicii
piereau,  iar  Mântuitorul  era  departe.  îi
trimisese de la El pe o cale primejdioasă.
Să ne mirăm, oare, că credinţa ucenicilor
se clătina?

Şi tu, călătorule ostenit, stors de puteri
în mijlocul furtunii acestei vieţi, când ţi se
pare că Domnul te-a părăsit aminteşte-ţi:
Şi  i-a  văzut  cum  se  chinuiau  vâslind
(Marcu  6,  48).  El,  pentru  Care  noaptea
este  luminoasă  ca  ziua,  Se  uita  la  ei,  îi
vedea tulburaţi şi înspăimântaţi, le vedea



zbuciumul,  lua  aminte  la  strigătul  lor
deznădăjduit. îi vedea cum se chinuiau: şi
atunci,  de  ce  nu  S-a  grăbit  să  le  vină
îndată în ajutor? Oare îi uitase? Oare nu-I
mai păsa de ei? Nu! El Se ruga pentru ei.
Nu îi scăpa nimic din ceea ce se întâmpla
pe corabie, şi Se ruga pentru siguranţa lor
lăuntrică, duhovnicească,  voia să prevină
nu  naufragiul  dinafară,  ci  naufragiul
lăuntric. Ştia că pentru ei, la fel ca pentru
noi,  era  de  o  mie  de  ori  mai  bine  să
înfrunte furtuna şi vântul potrivnic, care-1
silesc  pe  om să  strige  către  El,  decât  o
plutirea  lină,  netulburată,  în  care
Mântuitorul  e  dat  uitării.  El  a  vrut  să-i
salveze pe ucenici nu de stihiile furioase,
ci  de  necredinţă,  de  superficialitate,  de
împietrirea inimii.

Să nu ne temem, aşadar, de furtună, ci
să ne amintim că  Domnul ne va izbăvi de
orice  lucru  rău  şi  ne  va  mântui  în
împărăţia  Sa  cea  cerească  (II  Timotei  4,
18).  El  ne  veghează,  cunoaşte  lupta
noastră, strădaniile noastre neputincioase,
deznădejdea  noastră,  ne  vede  când
suntem în necaz şi în suferinţă. El ia toată
povara greutăţii noastre asupra Sa şi este
gata să o poarte împreună cu noi. El nu ne



poate uita vreodată. Iată, pe palmele Mele
te-am  însemnat,  şi  zidurile  tale  sunt
totdeauna înaintea ochilor  Mei  (Isaia  49,
16).  In Dumnezeu este mântuirea mea şi
slava mea; Dumnezeu este ajutorul meu şi
nădejdea  mea  e  în  Dumnezeu  (Psalmi
61,7).

3 octombrie
Despre răbdare

Suferinţa aduce răbdare.
(Romani 5, 3)

Viaţa ne dă o mare lecţie de răbdare.
Indiferent la ce şcoală am învăţa-o, trebuie
să  fim  totdeauna  gata  să  o  primim.  De
răbdare avem nevoie cel mai mult în viaţă.
Mulţi  ajung  să  piardă  totul  fiindcă  n-au
destulă  răbdare.  Prin  răbdarea  voastră
veţi  dobândi  sufletele  voastre  (Luca  21,
19), spune Domnul.

într-adevăr,  uneori  pierim  din  pricina
nerăbdării,  pe  când,  dacă  îndurăm
încercarea cu răbdare şi cu blândeţe, ieşim
învingători.  Aşadar,  merită  să  deprindem
răbdarea, căci fără ea nu vom face nimic în
viaţă. Şcoala grea a nevoii şi suferinţei ne
învaţă să avem răbdare.



Supunându-ne unei asemenea încercări,
Domnul nu vrea să jeluim şi să suspinăm,
ci să-L lăudăm pe Cel Preaî-nalt. Se spune
că  unele  păsări  sunt  închise  o  vreme  în
întuneric ca să înveţe cântări noi. Pe mulţi
credincioşi  Domnul  îi  lipseşte  pentru  o
vreme de lumină şi bucurie ca să-i înveţe
răbdarea.  Fără  să  vrem  îi  admirăm  pe
oamenii  răbdători,  fără  să  bănuim  care
este  preţul  pe  care  îl  plătesc  ei  pentru
acest  dar  scump,  pe  care  trebuie  să-1
căutăm  şi  noi,  chiar  dacă  pentru  asta
trebuie să înfruntăm lipsurile şi necazurile
de tot felul.

Iar  răbdarea  să-şi  aibă  lucrul  ei
desăvârşit, ca să fiţi desăvârşiţi şi întregi,
nelipsiţi fiind de nimic (Iacov 1,4).

4 octombrie
Ajutorul lui Dumnezeu
Iar  Ilie s-a dus mai departe în pustiu,

cale de o zi, şi s-a aşezat sub un ienupăr,
şi  îşi  ruga  moartea,  zicând:  „îmi  ajunge
acum, Doamne! Ia-mi sufletul!"

(III Regi 19, 4)

în  inima  cui  n-au  răsunat  asemenea
cuvinte  în  clipe  de  întristare?  Felurite
împrejurări, care nu aveau în sine însem-



nătate,  s-au  unit  împotriva  prorocului,
punându-i-se  parcă  de-a  curmezişul.
Tocmai se despărţise de ajutorul şi  sluga
sa  credincioasă  şi  rătăcise  o  zi  întreagă
prin nisipul deşertului, sub razele fierbinţi
ale  soarelui  -  şi  spre  seară,  istovit  de
oboseală  şi  de  foame,  s-a  culcat  sub  un
ienupăr. Nu este de mirare că a căzut cu
duhul sub povara istovirii  fizice şi că ne-
mulţumirea  stârnea  în  el  gânduri
întunecate.  Să  Se  fi  mâniat  Domnul
văzându-1 atât de abătut? Oricum, nu i-a
spus nici un cuvânt de reproş. Prorocul Ilie
era  răpus  de  oboseală,  şi  Domnul  celor
iubiţi ai Săi le dă somn (v. Psalmi 126, 2).
îi era foame, şi i-a fost trimisă pâine; îi era
sete, şi înaintea lui a apărut un ulcior plin
cu  apă.  Aşadar,  Tatăl  Ceresc  i-a  acoperit
toate nevoile, şi Ilie, întremat, s-a ridicat
gata să se apuce iar de lucrarea sa.

Poate că şi  tu,  cititorule,  zaci  ostenit,
sleit  de  puteri,  sub  tufa  ta  de  ienupăr,
poate ţi se pare că grijile tale, neliniştile,
alergăturile  zilnice  sunt  mai  presus  de
puterea ta. Să prinzi curaj cât mai repede,
fiindcă Domnul nostru ieri şi azi şi în veci
este  Acelaşi  (Evrei  13,  8).  Aşa  cum  i-a
trimis prorocului Său odihnă, îţi va trimite



odihnă şi ţie. El va linişti  frământarea ta
dacă tu vei veni la El. Cu dragostea Sa va
potoli foamea ta sufletească şi cu izvorul
de apă vie îţi va răcori inima însetată, şi
tu, înnoit, cu puteri proaspete, vei merge
mai  departe  pe  calea  ta,  bucurându-te,
gata  să  împlineşti  voia  Domnului  în
osteneala ta zilnică.

5 octombrie
Recunoaşteţi-L pe Domnul

L-au văzut pe Iisus umblând pe apă şi s-
au înfricoşat.

(Ioan 6, 19)

Atunci  când  II  chemăm  în  neputinţa
noastră pe Domnul suntem oare gata să-L
recunoaştem, oricare ar fi înfăţişarea sub
care ni Se arată? Noi ne rugăm, fără să-I
dăm putinţa de a răspunde la rugăciunile
noastre  aşa  cum  vrea,  ca  şi  cum  I-am
ordona şi cum, şi când să răspundă.

Ucenicii  II  chemau  la  vreme  de
primejdie,  îl  aşteptau,  tânjeau  după  El  -
însă acum, când a apărut înaintea lor, „s-
au înfricoşat". De ce oare? Numai fiindcă
S-a arătat într-un alt chip, nu aşa cum se



aşteptau ei? Poate îşi  închipuiau că o să
plutească în întâmpinarea lor într-o luntre
sau o să apară pe neaşteptate în mijlocul
lor, în corabie. Oricum, L-au văzut toţi şi s-
au tulburat  (Marcu 6, 50). Totuşi, n-aveau
nici  o  pricină  să  se  teamă de  Cel  ce  Se
apropia  de  ei  în  întunericul  nopţii
strălucind  de  o  lumină  cerească  şi
mergând pe valuri fără a fi înghiţit de ele.
Oare nu îşi recu-noscuseră învăţătorul, nu
înţeleseseră că  în mare este calea Lui, şi
cărările Lui în ape multe, şi urmele Lui nu
se vor cunoaşte (Psalmi 79, 18)? Şi atunci,
de  ce  să  ne  temem  de  lumina  care-L
descoperă ochilor noştri? Oare doar fiindcă
în această arătare minunată se vede ceva
mai presus de fire, ca dintr-o altă lume?

Poate că aşteptăm ajutor de un anumit
fel, iar ajutorul se arată într-un cu totul alt
chip. îl chemăm pe Domnul la amurg, iar El
Se apropie de noi la a patra strajă a nopţii.
Căutăm  izbăvire  potrivită  ideilor  noastre
înguste,  pământeşti,  iar  El  ne  luminează
cu  razele  luminii  cereşti.  Adevărata  cre-
dinţă primeşte însă totul, numai să vină de
la Domnul.

Şi atunci, de ce erau speriaţi ucenicii?
Li s-a părut că este nălucă, şi au strigat



(Marcu 6, 49). Şi dacă chiar ar fi fost aşa?
O  asemenea  vedenie  putea  prevesti
moarte grabnică. Ei,  şi? Nu cumva aceşti
oameni nu ar fi vrut să se despartă şi de
marea învolburată de furtună, şi de lupta
disperată  cu  stihiile  înverşunate,  şi,
plătind preţul morţii, să sfârşească odată
cu toate astea?

Şi  noi  ne  simţim  deseori  apăsaţi  de
viaţă, dar totuşi nu suntem încă gata de
moarte  şi  nu  recunoaştem  puterea  lui
Dumnezeu în tot ce ni se întâmplă. Pentru
noi  nu  Se  apropie  Hristos,  în  strălucirea
aducătoare de bucurie a luminii cereşti, ci
o  putere  necunoscută  ce  porunceşte
valurilor şi e înarmată împotriva noastră.
Dacă  am fi  însă  încredinţaţi  că  la  mijloc
este lucrarea Domnului, am răbda toate cu
dragă inimă. Noi însă dăm vina pe unul şi
pe altul, pe o împrejurare sau alta, uitând
că nimeni şi nimic nu poate lucra împotriva
voii lui Dumnezeu.

Aşadar, se dovedeşte că noi, pornind la
drum, îl lăsăm pe Domnul departe în urma
noastră,  pe  ţărm,  şi  vrem  să  îndurăm
singuri  toate  primejdiile  şi  restriştile.
Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi? Cum de n-
aveţi  credinţă?  (Marcu 4,  40).  în mijlocul



zgomotului şi tulburării, în mijlocul furtunii
dezlănţuite în jurul nostru, trebuie să luăm
aminte  la  glasul  Domnului,  să-L  căutăm
din  toată  inima  în  fiecare  clipă  a  vieţii
noastre  şi  să  fim  totdeauna  gata  să  îl
primim, oricare ar fi chipul în care ar veni
să ne cerceteze.

6 octombrie
Raza de lumină cerească

El  a luat  asupră-Şi  durerile  noastre şi
cu suferinţele noastre S-a împovărat.

(Isaia 53, 4)

Când,  sub  povara  durerii  noastre,  ne
aruncăm  la  picioarele  Mântuitorului,  ne
aruncăm înaintea Celui care a cunoscut El
însuşi toate durerile. Când strigăm către El
din  mijlocul  ispitei,  strigăm către  Cel  ce
însuşi  a  fost  ispitit.  Când  suspinăm  din
pricina răutăţii oamenilor, ştim că ne aude
Cel  ce  El  însuşi  a  fost  amărât  de
învârtoşarea  inimii  omeneşti.  Când,
distruşi de pierderea unei fiinţe dragi, su-
ferim în casa rămasă pustie, ne vede Cel
care a plâns la mormântul prietenului Său.
Când,  rămaşi  singuri,  zadarnic  căutăm
compasiunea  oamenilor;  ne  înţelege



întristarea  inimii  Cel  ce  a  cunoscut  ce
înseamnă  singurătatea  şi  al  Cărui  suflet
„s-a  întristat  de  moarte"  în  Grădina
Ghetsimani.  Şi  când,  într-o  clipă  de
slăbiciune şi de durere a inimii, lumina lui
Dumnezeu  se  ascunde  de  noi  şi  suntem
cuprinşi  de o îndoială  grozavă,  în  ceasul
acela negru ne întăreşte Cel ce a strigat în
chinurile  dinaintea  morţii:  Dumnezeul
Meu, Dumnezeul Meu, de ce M-aipărăsit?
(Marcu 15, 34).

Când Mântuitorul nostru a luat asupră-
Şi  durerile  noastre  şi  cu  suferinţele
noastre  S-a  împovărat,  El  a  urmat  calea
care avea să-L ducă pe Golgota. Acum, ca
şi  atunci,  El  îşi  revarsă  asupra  noastră
dragostea  nesecată.  Fericit  cel  ce  se  va
pătrunde de adevărul acesta! Pentru acela
nu va mai fi nici mâhnire, nici singurătate,
fiindcă Mântuitorul  este totdeauna cu el;
nu  va  mai  fi  amărăciune  în  inima  lui,
deoarece  ştie  că  Domnul  va  înţelege  şi
ceea  ce  noi  nu  suntem  în  stare  să
exprimăm  în  cuvinte;  nu  va  şti  nici  de
slăbiciune, nici de frică, deoarece, simţind
asupra  sa  privirea  iubitoare  a  Mân-
tuitorului, e încredinţat că nici o încercare



din  viitor  nu-1  va  putea  despărţi  de
dragostea lui Hristos.

Binecuvântată  să  fie  clipa  când  ne
plecăm  genunchii  înaintea  Lui  pentru
prima dată în liniştea însingurării şi poate
că nu suntem în  stare  încă  să dăm glas
rugăciunii noastre, ci simţim doar dulceaţa
prezenţei Sale; când nici nu cerem ajutor,
dar ştim că El înţelege toate şi ştie toate;
când simţim în  adâncul  inimii  adevărata,
neschimbătoarea,  veşnica  iubire
dumnezeiască, care ne dă tărie în ceasul
morţii  şi  ne luminează cu  lumina Sa cea
nepământească! Trimite,  Doamne, asupra
fiecăruia  dintre  noi  o  rază  din  această
lumină cerească!

7 octombrie
Ochii ce au primit darul vederii

El  a  răspuns şi  a  zis:  „Dar  cine  este,
Doamne, ca să cred în El?" Şi a zis Iisus:
„L-ai şi văzut! Şi Cel ce vorbeşte cu tine,
Acela este!"

(Ioan 9, 36-37)

Această întrebare a orbului din naştere
ne uimeşte. Cum putea el, după ce primise



o  binefacere  atât  de  mare  şi  de  ne-
aşteptată  ca  vindecarea  de  boala  sa
groaznică, să nu înţeleagă încă de unde îi
venise această tămăduire? Suferise o viaţă
întreagă neputând să vadă lumina zilei, şi
dintr-odată  i  s-au  deschis  ochii  trupeşti:
nu ar fi fost firesc să i se deschidă şi ochii
duhovniceşti şi să i se descopere că se află
în prezenţa Fiului lui Dumnezeu? Dar, după
cât se pare, este mai uşor ca orbul să vadă
decât  ca  ochii  credinţei  omenirii  jalnice,
rămase în îndoială, să se deschidă.

Uneori Domnul ne vorbeşte, iar noi ne
mai şi întrebăm unde este El, de ce ne-a
părăsit.  în  lumea  noastră  duhovnicească
se săvârşesc şi astăzi minuni: fară ca ochii
oamenilor  să  vadă  aceasta,  adeseori  se
produc mari prefaceri în inima omenească.
Aceasta  renaşte  toată,  sub  înrâurirea
insuflării  de  Sus,  iar  oamenii  nu  ştiu  pe
seama cărui  fapt  să  pună  prefacerea  pe
care  nu  o  pot  înţelege.  Tocmai  atunci
Domnul  vorbeşte  sufletului  nostru.  El
vorbeşte  şi  prin  împrejurări,  şi  prin
încercări,  şi  prin  Sfânta  Scriptură.  El  stă
înaintea  noastră  în  ceasurile  chinuitoare
ale  nopţilor  fară  somn,  luminând orbirea
noastră cu prezenţa Sa, deschizând ochii



noştri  ca  să  poată  pătrunde  adâncul
milostivirii Lui. El ne vorbeşte chiar şi când
nu ne dăm seama.

Să fim cu luare-aminte la acest glas, să
ne grăbim a striga din adâncul sufletului:
Cred, Doamne!, şi să ne amintim cuvintele
Lui: Am venit în lumea aceasta ca cei care
nu văd să vadă (Ioan 9, 39).

8 octombrie
Mirul compasiunii

Şi  iată,  era  in  cetate  o  femeie
păcătoasă şi,  aflând că sade la masă,  în
casa fariseului, a adus un alabastru cu mir.

(Luca 7, 37)

Folosiţi vasele de alabastru ale iubirii şi
milostivirii  voastre  asupra  oamenilor
apropiaţi  înainte  de  moartea  lor,  turnaţi
asupra  lor  preţiosul  mir  al  compasiunii
atâta timp cât mai sunt în viaţă. Spuneţi-le
cuvinte de mângâiere atâta timp cât pot
să le audă, îndulciti-le viaţa cu nevoinţele
dragostei atâta timp cât dragostea voastră
mai  poate  să-i  mângâie  şi  să-i  bucure.
Vorba bună pe care o veţi spune despre ei
când  nu  vor  mai  fi  în  viaţă  mai  bine



spuneţi-o acum, în prezenţa lor. Florile cu
care  vreţi  să  le  împodobiţi  mormintele
duceţi-le  mai  bine  acum,  ca  să-şi
împrospăteze  cu  ele  locuinţa  lor
pământească.  Prietenii  noştri  au  deseori
nevoie de compasiune, de sprijin: să nu le
refuzăm,  deci,  această  compasiune  şi
acest sprijin acum, cât pentru ei sunt încă
lucruri  de preţ,  şi  să deschidem înaintea
lor,  cât mai sunt în viaţă, vasele noastre
de alabastru pline cu mir, ca să-i înviorăm
şi să-i  îmbărbătăm în ceasul singurătăţii.
Să învăţăm, ca şi  femeia din Evanghelie,
cât timp nu-i încă prea târziu, să facem ce
putem pentru ei înainte de moartea lor.

Dincolo  de  mormânt  nu-i  mai  putem
ajuta pe fraţii noştri; în faţa mormântului
deschis  dragostea  noastră  va  rămâne
neputincioasă,  iar  florile  noastre  nu  vor
mai răspândi mireasmă asupra vieţii care
a trecut.

9 octombrie
Biruinţa credinţei

Viu este Domnul Dumnezeul lui Israel,
înaintea Căruia stau eu.

(III Regi 17, 1)



A sta mereu înaintea lui  Dumnezeu şi
doar înaintea Lui: în aceasta se cuprinde
toată  puterea  şi  îndrăznirea.  Eu  sunt
slujitorul  Tău  şi  am  făcut  totul  după
cuvântul Tău (III Regi 18, 36): iată izvorul
biruinţei.  Dar  Ilie  trebuia  să  treacă  prin
felurite  experienţe  şi  încercări  ale
credinţei  sale:  să  se  ascundă  la  pârâul
Cherit  şi  acolo,  în  singurătate,  să  se
pregătească pentru o mare slujire, hrănit
cu hrană minunată, potrivit făgăduinţei lui
Dumnezeu.

După  o  vreme  pârâul  seacă,  şi  după
aceea Ilie aude altă poruncă: Scoală şi du-
te la Sarepta Sidonului şi şezi acolo, căci
iată am poruncit unei femei văduve să te
hrănească!  (III  Regi  17,  9).  Domnul  îi
schimbă calea, schimbaşi înnoieşte terenul
lucrării  lui,  pentru  a  da  credinţei  lui
puterea de a înfrunta încercările iar şi iar.

Cu toate se obişnuieşte omul,  chiar şi
cu  lucrurile  cele  mai  minunate  şi  mai
presus de fire,  aşa cum s-au obişnuit  is-
raeliţii  cu  mana  cerească.  Când  pârâul
Cherit  seacă,  încetează  o  minune,  însă
Domnul  o  înlocuieşte  cu  alta,  ducându-1
pe Ilie la o nouă lucrare a puterii Sale, la o



nouă  încercare  a  credinţei.  Va  urma
încercarea  de  pe  Muntele  Cârmei:  uimi-
toarea luptă şi biruinţă a unui om singur
asupra  unei  mulţimi,  când  Ilie  urcă  pe
Muntele Cârmei, plecându-se la pământ şi
plecându-şi faţa între genunchi (v. III Regi
18,  42).  Aici,  slujitorul  lui  Dumnezeu  se
aruncă în ţărână pentru a cere şi a primi
făgăduinţa Domnului.

Nu poate sta decât cel ce ştie să zacă în
ţărână.  Dumnezeu  a  făgăduit  ploaie  -
ploaia miluirii, a împăcării, a redobândirii
milei  dumnezeieşti  ca  răspuns  la
rugăciunea  robului  Său.  Şi  din  ţărâna
aceasta  se  întinde  către  Domnul  mâna
credinţei,  se apucă bine şi-L  ţine strâns,
până  când  făgăduinţa  este  primită.  De
câteva ori este trimis tânărul să privească
la cer. îndelungat aşteaptă în genunchi, cu
răbdarea  neclintitei  nădejdi,  prorocul.  în
sfârşit, apare cel dintâi norişor, şi acolo, în
ţărână, pe Muntele Cârmei, este dobândită
biruinţa  credinţei.  Toate  cele  pământeşti
se pleacă înaintea lui  Ilie,  şi  el  poate să
stea înaintea Domnului.

10 octombrie
Nu te împotrivi Domnului



Şi  luându-L  Petru  deoparte,  a  început
să îl dojenească.

(Marcu 8, 32)

Este vrednic de luare-aminte faptul că
nu cu mult înainte, când până şi  cei mai
apropiaţi  dintre  ucenici,  neprice-pând
înţelesul spuselor lui Hristos, încercau să-L
abată de la pătimirea pentru care venise
de fapt  în  lume,  doi  bărbaţi  ai  Vechiului
Testament,  Moise  legiuitorul  şi  Ilie,  cel
care  re-facuse  slujirea  adevăratului
Dumnezeu, au stat de vorbă cu Domnul pe
muntele Schimbării la Faţă tocmai  despre
ieşirea Z.«;'(Luca9, 31).

Celor doi, luminaţi de lumina cerească,
le era limpede toată însemnătatea acestei
„ieşiri"  neasemuite,  care a pus în umbră
toate, care a săvârşit luctarea mântuirii şi
nu a fost săvârşită de nimic altceva: nici
de tunetele de pe Sinai,  nici  de primirea
Legii,  nici  de  cuvintele  insuflate  ale
prorocilor.

Prorocul Ilie a înţeles nimicnicia a tot ce
se  străduise  el  să  împlinească  faţă  de
nevoinţa  ce  avea  să  se  săvârşească  în
Ierusalim.  Nici  vântul,  nici  furtuna,  nici
cutremurul  nu  însemnau  nimic  faţă  de



„suflarea de vânt lin" a harului pe care a
adus-o  Domnul.  împărăţia  lăuntrică,
nestricată,  a  fost  înălţată  fară  putere  şi
strălucire  dinafară,  a  fost  întemeinicită
pentru totdeauna în inimi prin moartea şi
prin viaţa Fiului lui Dumnezeu.

Ilie  se  ascunsese  în  pustie,  furtuna
bântuia înaintea sa, cutremurând munţii şi
făcând să se prăvălească stâncile, când a
auzit  glas  spunând:  Ieşi  mâine  şi  stai
înaintea  Domnului  în  munte  (III  Regi  19,
11). După adierea de vânt lin,

Ilie  a  ieşit  din  peşteră.  Vocea  lină  a
Domnului 1-a scos de acolo, arătându-i o
nouă  slujire:  Du-te  la  Damasc...,  şi  1-a
mângâiat  cu  faptul  că  în  Israel  mai
rămăseseră şapte mii de bărbaţi ce nu-şi
plecaseră genunchii înaintea lui Baal: Ridi-
că-te şi stai înaintea Domnului...

Ieşi din peştera ta, din descurajarea şi
spaima  ta,  ieşi  din  gândurile  şi
simţămintele tale şi trage în piept aerul ce
adie de Sus, de la Dumnezeu. Domnul îţi
va spune şi ţie: „Ieşi" — şi nu în peştera
ta, ci în mâna Sa, care pentru tine a fost
rănită,  te  va  ascunde  de  înfricoşătoarea
putere a întunericului, de dezamăgire şi de
tot răul. Iar dacă vei primi cu supunere, ca



Ilie,  educaţia  dată  de  Dumnezeu,  povara
dată  de  Dumnezeu  si  calea  dată  de
Dumnezeu, maturizându-te în însin-gurare
lăuntrică  şi  smerenie,  supunându-te  cu
credinţă  tuturor  condiţiilor  educaţiei
acesteia,  să  ştii  că  roadă  cea  bună  şi
veşnică a fost dăruită slujirii tale — roadă
ascunsă,  poate,  pentru  o  vreme,  însă
neîndoielnică,  crescută  de  harica  adiere
de vânt lin  a Duhului Dumnezeiesc, Care,
trezindu-ţi sufletul la viaţă, îl va purta „din
putere  în  putere",  întru  slava  lui
Dumnezeu.

11 octombrie
Domnul va trimite uşurare

Şi îngerul Domnului i-a zis: „întoarce-te
la stăpâna ta şi te supune sub mâna ei... A
auzit Domnul suferinţa ta."

(Facerea 16, 9, 11)

Agar a fugit de la Sara. I s-a părut că nu
va putea suporta prigoana acesteia,  însă
îngerul  Domnului  i-a  poruncit  să  se
întoarcă  la  îndatoririle  ei.  In  paharul
suferinţei  omeneşti  nu  poate  fi  nici  o
picătură de prisos. Este uşor să fugi de o



încercare, dar ce vom obţine făcând aşa?
Să  nu  ne  luăm  soarta  în  nepriceputele
noastre mâini, ci să ne smerim sub mâna
cea tare a lui Dumnezeu (I Petru 5, 6) şi să
lăsăm toate în seama Lui. Să ne smerim, şi
vom  căpăta  binecuvântare  de  Sus.  Agar
ajunsese  la  deznădejde,  însă  i  s-a
descoperit îndată o mare milă: îngerul i-a
spus că i se va naşte un fiu, Ismail.

„Ismail"  se  tălmăceşte:  „Domnul  a
auzit". Chiar dacă oamenii rămân surzi la
nevoile noastre, chiar dacă ne umilesc şi
ne  jignesc,  să  ne  mângâiem:  Domnul  ne
aude,  şi  atunci  când  ne  trimite  uşurare,
milostivirea  Lui  întrece  până  într-atât
suferinţa noastră, încât o şi dăm uitării.

Aşadar,  să  ne  mulţumim  cu  faptul  că
Domnul  ne  ascultă  şi  să  încetăm  cu
plângerile  şi  cu  cârtirea.  Domnul  nu  va
trimite niciodată încercări  mai  presus de
puterea noastră, El însuşi ne va trece prin
apele  de  lacrimi  ale  necazurilor  noastre.
Să-L recunoaştem în toate pe Dumnezeu,
pe Dumnezeul Cel Viu, aşa cum a facut-o
Agar atunci când s-a smerit înaintea Lui şi
L-a ascultat, ştiind că El i-a luat suferinţa
în seamă.



12 octombrie
Izvorul bucuriei

Şi  s-a  dus  în  calea  sa,  bucurându-se.
(Faptele Apostolilor 8, 39)

Eunucul  proaspăt  convertit  nu  a
renunţat, pentru a începe o nouă viaţă, la
drumul pe care urma să-1 facă. El s-a dus
în calea sa, în ţara sa, la neamurile sale,
dorind să-şi continue lucrarea acolo unde-
1 pusese Domnul şi să împărtăşească noua
sa  cunoaştere  cu  cei  cu  care  trăise  mai
înainte,  să  le  aducă  vestea  cea  bună
despre Hristos.

El purta în inima sa un izvor de bucurie
nouă,  simţea  că  trebuie  să  împartă
această comoară cu fraţii săi. Şi noi, când
primim de la Domnul har din belşug, când
ni  se  dă  să  pătrundem  cu  puteri  noi  în
adâncul  învăţăturii  Lui,  când  simţim  că
parcă am renăscut, nu trebuie să părăsim
lucrarea  pe  care  am  început-o,  ci  să  o
continuăm cu puteri noi, cu bucurie nouă,
aplicând  la  modestele  noastre  îndatoriri
zilnice  preaînaltul  bine  pe  care  l-am
dobândit.



Numai atunci orice osteneală a noastră
va  renaşte  şi  se  va  preface  în  ceva
preafrumos. Duhul lui Hristos dă fericirea;
creştinul trebuie să fie fericit. Eunucul s-a
dus în calea sa bu-curându-se. In inima lui
răsuna o cântare de laudă. Orice adevărat
următor  al  lui  Hristos  merge  pe  calea
ostenelii şi încercărilor, şi la fiecare pas îl
aşteaptă  o  nevoinţă  nouă.  El  împlineşte
toate cu osârdie şi răbdare, dând laudă lui
Dumnezeu,  şi  această  cântarea  a  lui,
uşurându-i  povara,  scurtează  orele  lungi
de muncă şi-i îmbărbătează pe cei întâlniţi
în cale.

13 octombrie
Osteneşte-te totdeauna şi peste tot

Iar Pavelprimea pe toţi care veneau la
el,  propovăduind împărăţia lui Dumnezeu
şi  învăţând  cele  despre  Domnul  Iisus
Hristos.

(Faptele Apostolilor 28, 30-31)

Aceste cuvinte aruncă o ultimă privire
asupra vieţii Apostolului Pavel. El ne apare
aici închis, dar primindu-i totuşi pe toţi cei
ce veneau la el - şi mulţi veneau cu grijile,



cu  întrebările  şi  îndoielile  care-i
frământau,  fiind  primiţi  întotdeauna  cu
bucurie.  Oamenii  cu  inimă  bună,  cu  o
dragoste largă,  atotcuprinzătoare,  fireşte
că îi atrag pe toţi cei împovăraţi de păcate
sau  de  necazuri,  toate  sufletele  care
însetează să vină la izvorul de apă vie. Un
asemenea  om era  şi  Pavel,  şi  nu  încape
îndoială că el avea darul de a-i încuraja pe
toţi şi de a le da oamenilor ceea ce căutau,
ascultându-i cu răbdare şi compasiune.

Luaţi aminte la felul de ajutor pe care îl
dădea  Apostolul  Pavel:  el  le  vorbea
oamenilor  de  Hristos,  propovăduia  împă-
răţia lui Dumnezeu, le astâmpăra foamea
cu pâinea cerească.

El arăta că Hristos este Singurul de la
Care poat veni ajutor şi linişte. Nu avem
nimic în noi înşine cu care să putem ajuta
sau mângâia oamenii, ci putem doar să îi
îndrumăm spre Mântuitorul nostru. Aceste
zile de închisoare ale Apostolului Pavel s-
au dovedit a fi cele mai rodnice din toată
viaţa  lui,  deşi  părea  că  fusese  sortit
inactivităţii.  Şi  noi,  când  suntem  ţintuiţi
într-un loc de o boală sau de alte împreju-
rări,  să  nu  ne  descurajăm.  Şi  atunci,  în
aparenta inactivitate, pe care Domnul nu



degeaba  o  îngăduie,  putem  aduce
aproapelui mult folos, lucrând în ogorul lui
Hristos.

14 octombrie
Smereşte-ţi voia

întru  răbdarea  voastră  veţi  dobândi
sufletele voastre.

(Luca21, 19)

Răbdarea,  silindu-ne  să  ne  lepădăm
deplin de noi înşine, cere o voinţă foarte
puternică.  Cu  cât  este  mai  puţin  lustru
exterior  în  această  nevoinţă  tainică  a
răbdării, cu cât aceasta rămâne mai puţin
băgată de seamă şi preţuită de către oa-
meni,  cu atât avem mai multă nevoie de
hotărâre şi râvnă ca să o împlinim. Tocmai
atunci această nevoinţă, această jertfa va
fi primită şi răsplătită de către Tatăl nostru
Ceresc,  întreaga  viaţă  este  lepădare  de
voia proprie pentru a urma pas cu pas voii
învăţătorului nostru. Scopul vieţii nu stă în
săvârşirea nevoinţei ca atare.

Uneori,  putem fi  reduşi  la  inactivitate
totală, dacă Domnul alege această cale ca
să ne cureţe. Este greu să te supui unei



asemenea  sorţi  atunci  când  sufletul  îţi
arde  de  dorinţa  de  a  lucra,  dar  trebuie
ştim să îndurăm fară cârtire şi o asemenea
încercare,  înţelegând  că  Domnul  ne
cheamă să mergem pe această cale.  Ceea
ce semeni tu nu învie dacă întâi nu moare
(I  Corinteni  15,  36).  Şi  noi,  ca  să  trăim,
trebuie  să  murim  faţă  de  noi  înşine,
trebuie  să  murim  zi  de  zi  în  deplină
ascultare faţă de această lege, dând totul,
smerindu-ne  voia  în  faţa  voii  Celui
Preaînalt.

15 octombrie
Harul şi libertatea

Duhul Domnului peste Mine, că M-a uns
să  binevestesc  săracilor,  M-a  trimis  să
vindec  pe  cei  zdrobiţi  cu  inima,  să
propovăduiesc robilor  dezrobirea şi  celor
orbi vederea, să slobozesc pe cei apăsaţi
şi să vestesc anul bineprimit al Domnului.
(Luca4, 18-19; Isaia6l, 1-2)

Până în ziua de astăzi, Hristos îi trimite
pe  slujitorii  Săi  la  întreaga  omenire  cu
aceeaşi  veste.  Primind  de  la  El  propo-
văduirea aceasta, ei trebuie să vestească,



de  asemenea,  anul  bineprimit  al
Domnului.

în milostivirea Sa, Domnul nu-i striveşte
cu ameninţări pe păcătoşii care s-au rupt
de El, ci le trimite cuvinte de dragoste şi
iertare,  deschizând  calea  către  cer
înaintea lor.  Uşile Raiului se deschid larg
pentru oricine se pocăieşte fară făţărnicie.
Poate  intra  şi  săracul,  fiindcă  acolo  nu-i
nevoie  de  bogăţie.  Pot  intra  şi  cei  fară
ştiinţă  de  carte,  alături  de  cei  mai  mari
învăţaţi,  dacă  au  învăţat  să-şi  iubească
Mântuitorul  si  să  aibă  nădejde  în  El.
Aceasta nu este însă totul: pro-povăduirea
e  îndreptată  spre  cei  zdrobiţi  cu  inima,
care sunt mulţi pe acest pământ, şi nimeni
nu-i în stare să socotească întregul număr
al pricinilor care zdrobesc inimile oameni-
lor de-a lungul vieţii lor.

Ştii  tu,  care  citeşti  aceste  rânduri,  ce
înseamnă  zdrobirea  inimii?  Necazul  tău
este,  oare,  dintre  cele  pe  care  nici  un
cuvânt omenesc nu e în stare să le aline?
Rana ta este dintre cele care nu pot să afle
tămăduire? Viu este Cel ce a zis:  Veniţi la
Mine, toţi cei osteniţi şi împovăraţi, şi Eu
vă voi odihni pe voi  (Matei 11, 28).  Nu te
teme,  că  Eu  cu  tine  sunt...  Că  Eu  sunt



Dumnezeul  tău,  Eu  întăresc  dreapta  ta
(Isaia  41,  10,  13).  Viu  este  Mântuitorul,
Care a luat asupra Sa neputinţele noastre
şi a purtat durerile noastre (v. Isaia 53, 4).
El te poate mângâia, te poate face pe tine,
orbul, să vezi, te poate pune în libertate
pe tine, cel istovit.

Există însă şi altă întristare, cea pentru
păcate, atunci când se trezeşte conştiinţa
în  noi.  Regele  David  a  trecut  prin  ea,
Apostolul  Pavel  la  fel,  şi  toţi  cei  care se
căiesc sincer cunoscând această întristare
apăsătoare. Numai Domnul ne poate face
să simţim toată grozăvia păcatului nostru,
şi tocmai atunci, după ce ne dă de înţeles
că nu vom găsi  în noi  înşine izbăvire de
acest  rău,  El  ne  arată  singurul  izvor  al
tămăduirii,  şi  pricepem că pentru fiecare
dintre noi există iertare şi  împăcare prin
sângele lui Ii6us Hristos, Care pentru noi a
venit şi a pătimit. Nouă,  celor de departe
şi  celor  de aproape  (Efeseni  2,  17),  ne-a
fost  vestită  pacea,  avem un  Tată  Ceresc
plin  de  dragoste,  lată  Mielul  lui
Dumnezeu,  Cel  ce  ridică  păcatul  lumii!
(Ioan  1,  29).  El  ridică  şi  păcatul  tău,
păcatul  oricui  vine  la  El  cu  credinţă
întreagă;  El  este  Dumnezeul  dragostei,



gata  să  fie  mângâierea  ta,  sprijinul  tău,
scăparea ta în veac.

A  venit  să  propovăduiască  robilor
dezrobirea  şi  să-i  slobo-zească  pe  cei
apăsaţi.  Pe  noi  toţi,  cei  robiţi  de  păcat,
încurcaţi,  poate  chiar  fără  să  ne  dăm
seama,  în  lanţurile  duhului  celui  rău,  a
venit să ne slobozească Fiul lui Dumnezeu
şi  să  ne  smulgă  din  stăpânirea  satanei.
Dacă Fiul  vă  va  face  liberi,  liberi  veţi  fi
într-adevăr (Ioan 8, 36). Şi dacă nu ne dăm
seama  întotdeauna  de  această  libertate
nemărginită,  care  ne  ridică  deasupra
tuturor meschinăriilor şi măruntelor neplă-
ceri pământeşti, oare nu se va întoarce şi
asupra noastră reproşul pe care ni-1 face
Apostolul  Iacov:  Nu  aveţi,  pentru  că  nu
cereţi  (Iacov  4,  2).  Cereţi,  cereţi  cu
fierbinte  stăruinţă,  pentru  ca  Domnul  să
reverse  asupra  voastră  darurile  cele
bogate ale Sfântului Duh.  Şi voi dărui lor
binecuvântare,  şi  ploaie  le  voi  trimite  la
vreme; ploi de binecuvântare vor fi aces-
tea (Iezechiel 34, 26).

Să  se  îndeplinească  în  zilele  noastre
acest  cuvânt!  Doamne,  învaţă-ne  să  ne
rugăm  (Luca  11,  1).  Şi  să  nu  mărginim
rugăciunea  noastră  la  îngustele  idei



omeneşti, ci să cerem să se trimită harul
asupra  noastră.  Când  harul  va  pătrunde
adânc  în  sufletul  nostru,  vom  simţi  că
suntem cu adevărat liberi şi că aparţinem
lui Hristos întru totul.

16 octombrie
Nu te teme!
Eu sunt; nu vă temeţi. (Marcu 6, 50)

Cu ce i-a ajutat Domnul pe ucenicii Săi
în restriştea lor? Prin faptul că le-a spus:
Eu sunt!  Nu le-a făgăduit vreme liniştită,
nu  le-a  poruncit  încă  valurilor  să  se
potolească, nu le-a prevestit că vor ajunge
în  curând  la  liman.  Toate  acestea  putea
sau nu să se întâmple, dar ei nu trebuia să
se teamă de nimic din clipa când Domnul
însuşi  li  Se  alăturase.  Aici  se  ascunde  o
învăţătură pentru fiecare din noi, şi anume
ni  se  arată  tocmai  lucrul  de  care  avem
nevoie  şi  de  care  uităm  adesea.  Avem
nevoie neapărată nu să ne izbăvească de
tot  ce  ne înspăimântă,  ci  să  îndepărteze
de  la  noi  frica  însăşi;  nu  să  potolească
furtuna,  ci  ca  El  însuşi  să  vină  la  noi  în
mijlocul  furtunii  acesteia.  Iată ce trebuie
să-I  cerem  Domnului;  nimic  altceva  nu
poate să ne ajute.



Iar  voi,  cei  cărora  vi  s-a  întâmplat  să
vedeţi  chipul  strălucitor  al  lui  Hristos,
apropiindu-se  de  voi  calea  de  apă  a  la-
crimilor  şi  a  durerii  voastre,  veţi  putea
oare vreodată să uitaţi asta? Puteţi, oare,
uita lumina aducătoare de bucurie pe care
El a revărsat-o asupra mării înviforate din
inima voastră? Puteţi, oare, uita fericirea
acelei  cereşti  vedenii,  şi  nu  a  pătruns
atunci  în  sufletul  vostru  măcar
răsfrângerea  uluitorului  înţeles  al
cuvintelor:  Fericiţi  cei  ce plâng,  că aceia
se vor mângâia (Matei 5, 4)?

Să  nu  încercăm să  ne  alegem singuri
soarta, fiindcă nu putem prevedea nimic;
să primim întru totul calea pe care a ales-o
pentru  noi  Domnul  însuşi.  Şi  să  nu  ne
înfricoşăm!  Nu te  teme de cele  ce  ai  să
pătimeşti! (Apocalipsa 2, 10).

17 octombrie
Tăria mea

Domnul  este  întărirea  mea,  scăparea
mea  şi  izbăvitorul  meu,  stânca  mea  de
scăpare...,  puterea  cea  mântuitoare,
Adăpostul meu cel tare şi scăparea mea!

(II Regi 22, 2-3)



Scăparea  mea!  Să  ne amintim de  toţi
vrăjmaşii  care  ne  urmăresc.  Din  trecutul
nostru  năvăleşte  asupra  noastră  o  oaste
întreagă.  Tot ce n-am dus la bun sfârşit,
toate  gândurile  păcătoase,  toate  vorbele
rele,  înrâurirea  proastă  asupra  altora  —
toate  acestea  răsar  înaintea  noastră,
dându-ne  în  vileag  şi  urmărindu-ne.
Trecutul nu poate fi îngropat sau ascuns,
nu va amuţi, ci trăieşte şi ne apasă.

Avem însă Adăpost şi Scăpare: pe Iisus
Domnul.  El  a purtat  păcatele noastre,  în
trupul Său, pe lemn (I Petru 2, 24); El ne-a
răscumpărat din blestemul Legii, facându-
Se  pentru  noi  blestem  (Galateni  3,  13).
Aşa S-a dat pe Sine Domnul, facându-ni-Se
adăpost  pentru  izbăvirea  şi  mântuirea
noastră.  S-a  luptat  cu  vrăjmaşii  noştri,
biruindu-i cu moartea Sa. Drept aceea nici
o osândă nu este acum pentru cei ce sunt
în Hristos Iisus (Romani 8, 1).

Asupra  întregului  trecut  a  adiat
suflarea atotiertării Lui. „El este Adăpostul
meu  şi  Scăparea  mea!"  Să  nu  ne  oprim
însă aici,  ci  să mergem mai  departe:  „El
este stânca mea".  în adăpost mă ascund
de  păcatele  mele,  pe  stâncă  mă  lupt  cu
ele. Fă-ţi mai întâi adăpost în Domnul, iar



după aceea suie-te  cu  picioare neclintite
pe stânca ta! Fugi de păcatele tale până
când  vei  ajunge  la  Domnul,  şi  în  El,  pe
stânca  cea  neclintită,  o  să  le  birui  pe
toate.  Iată,  suflete  al  meu,  unde  e
biruinţa!  Afară  din  adăpost  vei  fi  biruit,
însă  pe  stâncă  vei  fi  biruitor.  Acolo  voi
locui,  în  pofida  vrăjmaşilor  mei.  Ţine  de
noi ca, întărindu-ne pe stâncă, să ne ferim
de  vrăjmaşi  prin  zidul  de  nestricat  care
este  însuşi  Atotputernicul,  Atot-bunul
Domn!

18 octombrie
împotriva legii dragostei

Şi văzându-l, a trecut pe alături.
(Luca 10,31)

• în parabola despre bunul samarinean
vedem  mai  întâi  doi  oameni  care  se
socoteau  cucernici:  un  preot  şi  un  levit.
Amândoi,  văzându-l  pe nefericitul  călător
rănit,  prădat  de  tâlhari,  trec  liniştiţi  pe
alături  -  şi  pentru  noi  este  limpede  că
aceşti oameni nu îşi iubeau aproapele ca
pe sine însuşi.



Totuşi,  la  drept  vorbind,  nici  preotul,
nici  levitul  nu-i  făcuseră  omului  aceluia
nici un rău. Nu l-au lovit, nu l-au prădat, ci
pur şi simplu au trecut mai departe după
ce  s-au  uitat  la  el.  Veţi  spune că  nu  au
păcătuit,  fiindcă  adevăraţii  vinovaţi  erau
tâlharii, care fuseseră atât de cruzi cu acel
om,  rănindu-1,  prădându-1  şi  lăsându-1
aruncat în drum. Nici  preotul,  nici  levitul
nu fuseseră părtaşi la această fărădelege -
şi  totuşi,  ei  au  păcătuit  împotriva  legii
dragostei, neaju-tându-şi aproapele.

Nu obişnuim să ne reproşăm ceea ce n-
am  făcut.  Fireşte,  ne  pare  rău  când  se
întâmplă să-i aducem vătămare cuiva, însă
foarte rar ne învinuim că am scăpat ocazia
de a face un bine,  de a da un ajutor ce
ţinea de noi. Totuşi, nu încape îndoială că
luăm asupra noastră un păcat mare atunci
când nu dăm aproapelui acea dragoste şi
acel bine care stăteau în puterea noastră.

Vom da seama pentru fiecare prilej de a
ne ajuta aproapele pe care l-am scăpat din
neglijenţă,  din  neatenţie,  din  lene  sau
egoism. Acel prilej nu se va mai întoarce,
iar noi ar fi trebuit să îl folosim, fiindcă ne-
a fost trimis chiar de Dumnezeu.



Pe calea vieţii întâlnim la tot pasul fraţi
răniţi, dezmoşteniţi ai sorţii, părăsiţi fară
ajutor. Ce vom fi pentru ei: preot, levit ori
samarinean?

19 octombrie
Făgăduinţele Domnului

Ajiitâ-mă, şi mă voi mântui.
(Psalmi 118, 117)

Făgăduinţele  Domnului  nu  sunt
mărginite  de  număr  sau  de  timp,  ci  se
înnoiesc  pentru  noi  mereu,  acoperind
toată viaţa noastră.  De şase ori din nevoi
te va scoate, iar a şaptea oară răul te va
ocoli  (Iov  5,  19).  Aşadar,  nu  există  zi  în
care Domnul să nu fie gata să ne ajute. Noi
însă nu pricepem îndată asta; nici  măcar
Petru  nu  s-a  încrezut  Domnului  când  a
început  să  se  înece în  valurile  sălbatice.
Totuşi, Iisus i-a întins îndată mâna şi 1-a
apucat (v. Matei 14, 31). A fost de ajuns ca
Petru,  istovit  de  lupta  cu  valurile,  să-şi
întindă mâna slăbită către Hristos,  ca să
fie  izbăvit  în  clipa  aceea.  Domnul  a  fost
îngăduitor cu frica lui şi n-a făcut decât să-



i  spună:  Puţin  credinciosule,  de  ce  te-ai
îndoit?

Şi  până  în  ziua  de  astăzi  Domnul  ne
pune mereu întrebarea asta.  Noi  credem
că avem multă credinţă, dar ia gândiţi-vă:
ce înseamnă îndoielile, cârtelile, şovăielile
noastre? Nu ni se întâmplă toate acestea,
oare,  fiindcă,  la  fel  ca  Petru,  ne abatem
privirea de la Hristos, Singurul în Care e
mântuirea  noastră,  şi  ne-o  oprim asupra
lucrurilor din jurul nostru, care ne tulbură,
căutând chiar şi în viitor tot ce ne poate
înspăimânta?

Puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?
In  această  îndoială  stă  tragedia  noastră.
Să ne tindem privirea către Hristos, să fim
neclintiţi, şi atunci valurile vieţii nu ne vor
îneca,  ci  vom  spune  cu  încredinţare:  în
toate  pătimim  necaz,  dar  nu  suntem
striviţi;  lipsiţi  suntem,  dar  nu
deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi (II
Corinteni 4, 8-9).

20 octombrie
Urmând Mielului



Toţi  aceştia  au  murit  întru  credinţă...
mărturisind pe pământ că ei sunt străini şi
călători.

(Evrei 11, 13)

Avraam a  fost  unul  dintre  ei.  A  lăsat
totul  în  urmă  şi  a  plecat  pe  o  cale
necunoscută,  şi  acolo  a  ajuns  la  culmea
menirii sale. I-a fost dat un fiu, a trăit în
îndestulare, şi totuşi îl aştepta o încercare
cât se poate de mare:  Dumnezeu i-a po-
runcit să 1-1 jertfească pe fiul său. Putea
face  cale  întoarsă;  putea  să  se  tulbure
auzind întrebarea fiului: Dar mielul pentru
jertfă unde este? Dar Avraam i-a răspuns:
Fiul meu, Se va îngriji Dumnezeu de mielul
jertfei Sale! (Facerea 22, 8). Şi-a continuat
fară  abatere  drumul  până  în  pământul
Moria (Facerea 22, 2), fiindcă nu era dintre
cei  ce  stau  veşnic  la  îndoială,  amână
împlinirea  datoriei  de  azi  pe  mâine,
lucrează nehotărât şi împlinesc porunca lui
Dumnezeu  în  ultima  clipă,  fară  vreo
tragere de inimă.

Avraam s-a supus îndată, în tăcere, lui
Dumnezeu, fără să încerce măcar să afle
pricina poruncii aceleia. Ii era de ajuns că
fusese dată de către Domnul. în locul lui,



noi am fi tremurat, fară doar şi poate, în
faţa  jertfei  ce  se  cerea,  uitând  că
Dumnezeu nu va îngădui să fim ispitiţi mai
mult  decât  putem,  ci  odată  cu  ispita  va
aduce  şi  scăparea  din  ea,  ca  să  putem
răbda (I Corinteni 10, 13).

De ce să ne gândim dinainte: „Ce o să
ceară  de  la  noi  Domnul?"  El  ne  va  da
putere  pentru  încercările  adevărate,  nu
pentru cele închipuite. Nu trebuie decât să
mergem înainte  cu  hotărâre,  şi  El  ne  va
ieşi  în  întâmpinare  ori  de  câte  ori  vom
avea  nevoie,  ne  va  uşura  greutăţile  în
măsura  în  care  va  trebui,  ne  va  duce
nevătămaţi la capăt, dacă ne vom încrede
deplin  în  El  şi  ne  vom  gândi  la
atotputernicia  Lui,  nu  la  neputinţa
noastră.

Domnul ne cere adesea jertfa pentru a
ne pune credinţa la încercare. El, Care, ca
Fiu al Omului, S-a smerit pe Sine până la
moarte, şi încă moarte pe cruce, şi Care Şi-
a vărsat sângele pentru noi, nu a înlăturat
de la noi prin asta şi frica morţii? Oare tot
vom mai şovăi a urma Mielului chiar şi „în
pământul Moria"?

Domnului  îi  trebuie  suflete  care,
asemenea lui Avraam, sunt gata să-I dea



tot  ce  le  va cere  — însă noi,  în  cârtirea
noastră,  parcă  ne-am lua  la  gâlceava  cu
Dumnezeu sau parcă ne-am târgui  cu El,
nelăsând din mână ceea ce El a hotărât să
ia de la noi.

Să ne ajute Domnul ca fară de cârtire şi
fară de şovăială să punem pe jertfelnic tot
ce  ne  e  mai  scump:  să-1  dăm  spre
junghiere  pe  „Isaacul"  nostru,  comoara
noastră,  nădejdile noastre, toate câte ne
mână în viaţă şi care fac bucuria noastră.
Fiecare din noi să meargă fară a şovăi „în
pământul Moria", urmând Mielului chiar şi
cu preţul vieţii.  Dumnezeu ne va răsplăti
însutit pentru toate.

21 octombrie
Tot ce e mai bun — pentru Dumnezeu

Iisus i-a zis: „Dă-Mi să beau. "
(Ioan 4, 7)

De  ce  înseta  Iisus  când  a  venit  la
fântâna  lui  Iacov?  înseta  de  mântuirea
sufletului  samarinencii.  Şi  acum  vrea  să
mântuiască  orice  suflet;  mare  sete  de
mântuirea oamenilor se află în sufletul lui
Emanuel! Dar voi aţi simţit măcar o mică



parte din această sete? Ceea ce aţi primit
pentru voi înşivă de la Domnul a trezit în
voi  grija  pentru  mântuirea  celorlalţi?  Iar
dacă nu, asta nu înseamnă că aţi lăsat în
paragină darurile pe care le-aţi primit de
la Dumnezeu?

A venit vremea când Hristos a fost dus
pe  Golgota,  întins  pe  cruce,  supus  unor
chinuri groaznice. Atunci, sufletul I-a fost
cuprins de o sete nesfârşită, chinuitoare,
şi El, ca să se plinească Scriptura, a zis Mi-
e sete! Ostaşii care erau acolo I-au pus la
gură un burete îmbibat cu oţet, şi după ce
a gustat oţetul, Iisus a zis:  Săvârşitu-s-a!
(Ioan 19, 28-30).

Pe cruce, Iisus era însetat de mântuirea
întregii lumi. Acolo Hristos Se face pentru
noi jertfa pentru păcat,  ca noi să dobân-
dim  întru  El  dreptatea  lui  Dumnezeu  (II
Corinteni 5, 21).

Dar voi împărtăşiţi, oare, această sete a
lui Hristos, ori Ii daţi oţet în loc de băutură
răcoritoare?  El  a  primit  deja  destulă
amărăciune de la cei ce se numesc robi ai
Săi:  amarăciunea  egoismului,  a
superficialităţii  şi  a  nepăsării  noastre.
Chiar nu-I  puteţi  aduce,  până la urmă, o
cupă  cu  apă  curată,  proaspătă,  plină  cu



dorinţa de a-I sluji cu inimă devotată, de a
împărtăşi  setea  Lui  sufletească  de
mântuirea păcătoşilor?

Oare  nu  este  amăgire  de  sine  toată
cucernicia  noastră,  dacă  din  aceasta  nu
vine dorinţa fierbinte de a-i chema la El şi
pe  ceilalţi?  Nu-I  daţi  Domnului  băutură
trezită,  sălcie,  nu-I  daţi  doar  o  părticică
fară  culoare  din  fiinţa  şi  viaţa  voastră.
Daţi-I tot ce aveţi mai bun, turnaţi-I vinul
cel tare al puterilor şi al priceperii voastre:
daţi-I tot ce v-a dăruit Dumnezeu!

22 octombrie
Pavăza credinţei

In toate luaţi pavăza credinţei, cu care
veţi putea să stingeţi toate săgeţile cele
arzătoare ale vicleanului.

(Efeseni 6, 16)

Mulţi  vrăjmaşi  avem în  această  viaţă.
Unul dintre cei mai aprigi este lumea, dar
împotriva acesteia avem pavăza credinţei.
Aceasta este biruinţa care a biruit lumea:
credinţa noastră  (I  Ioan 5,4),  credinţa în
Cel  ce  a  biruit  lumea.  Avem  de-a  face,
deci,  cu  un  vrăjmaş  rănit  şi  deja  biruit.



Credinţa este cheia ce ne deschide lumea
nevăzută,  ne  descoperă  slava  lui
Dumnezeu şi ne-o arată chiar aici, pe acest
pământ.

Prin  credinţă  putem  vedea  cele
nevăzute,  fiindcă Domnul şi  toată oastea
Sa sunt cu noi. Priveşte cele nevăzute, şi
acesta  îţi  va  da  putere  să  înduri  toate
necazurile  văzute.  Aceeaşi  pavăză  a
credinţei  te  va  ajuta  împotriva  tuturor
vrăjmaşilor care te împresoară. Pavăza stă
între  noi  şi  trupul  nostru,  între  noi  şi
trecutul nostru amar, între noi şi prezentul
apăsător, între noi şi viitorul necunoscut;
în sfârşit, între noi şi uneltirile diavoleşti.
Cu ea ne vom apăra sufletul,  cu ea vom
birui  pentru  totdeauna,  dacă  nu  o  vom
scăpa  niciodată  din  slabele  noastre
mâini...

23 octombrie
Menirea noastră

Şi a zis Domnul către Aaron: „Mergi în
întâmpinarea lui Moise în pustie. "

(Ieşirea 4, 27)



Domnul  ştie  întotdeauna  unde  să-1
găsească  pe  omul  care  Ii  trebuie.  El  îi
pregăteşte pe oameni, fară ca ei să-şi dea
seama,  pentru  lucrarea  care  le-a  fost
menită.  Timp  de  optzeci  de  ani  1-a
pregătit pe Moise pentru a fi căpetenia lui
Israel.  Şi  Aaron  a  fost  pregătit  pentru
menirea  sa:  nu  ştia  ce-1  aşteaptă,  însă
Domnul ştia; nu bănuia ce întrebuinţare se
va găsi pentru însuşirile sale, dar când a
sosit vremea a fost gata să-şi împlinească
datoria.

Când începem viaţa, nu ştim care este
menirea ei, dar orice tânăr este înzestrat
cu anumite capacităţi, pe care trebuie să
le dezvolte din răsputeri, pentru a fi gata
să-şi  îndeplinească  menirea  atunci  când
Domnul va avea nevoie de el.

O tânără se ruga zi de zi ca Domnul s-o
pregătească pentru ceea ce o aştepta în
viaţă. De multe ori, capacităţile noastre se
irosesc fară folos pentru alţii şi pentru noi
înşine, pentru că, din nepăsare, nu ni le-
am  dezvoltat.  Trebuie  să  ne  exersăm
mereu darurile, ca la vremea potrivită să
arate  limpede  cum  să  ne  întrebuinţăm
forţele.

24 octombrie



Pacea duhovnicească

Nădejde  neclintită,  Tu  ne  vei  păstra
pacea  noastră,  că  întru  Tine  ne  punem
nădejdea.

(Isaia 26, 3)

Pacea  este  făgăduită  celui  ce
nădăjduieşte  în  Domnul.  în  ce  constă
această  uimitoare  însuşire,  pe  care
Dumnezeu însuşi o dăruieşte şi pe care o
păstrează  pentru  noi  neştirbită?  Pacea
este  simţământ  lin,  plin  de  bucurie,  cu
mult  mai  liniştit  şi  mai  temeinic  decât
bucuria  obişnuită,  mai  vrednic  şi  mai
presus  decât  simţământul  de  mulţumire.
Mulţumirea  ne  poate  distrage  de  la
necazul  nostru  pentru  o  vreme,  bucuria
trecătoare îl înăbuşă pentru răstimp scurt,
însă pacea lui  Dumnezeu este neasemuit
mai adâncă decât amândouă. Pătrundeţi în
starea  omului  care  a  dobândit  pace  de-
săvârşită, şi veţi vedea că această pace i-a
cuprins până în adânc sufletul, acoperind
totul  şi  alcătuind  temelia  întregii  sale
vieţi.  îndestularea  şi  grijile,  bucuriile  şi
necazurile, sănătatea şi boala vin pe rând
de-a  lungul  întregii  vieţi,  însă  pacea



precumpăneşte în cei tari cu duhul, orice
s-ar întâmpla în rest. Bagă de seamă cât
de  rar  se  întâlneşte  cuvântul  „pace"  în
discuţiile  oamenilor  lumeşti.  Pentru
aceştia,  pacea  este  de  neatins.  Când
vorbesc de o viaţă liniştită, au în vedere
numai lipsa grijilor exterioare, însă pacea
duhovnicească  nu  depinde  deloc  de
împrejurările  exterioare.  Viaţa  noastră
poate  fi  plină  de  mişcare  necontenită,
lucrarea  care  ne-a  fost  sortită  poate  fi
grea, obositoare, plină de griji, neplăcută,
însă,  cu  ajutorul  lui  Dumnezeu,  chiar  şi
când  ducem  o  viaţă  cât  se  poate  de
agitată putem păstra în suflet netulburată
pacea  duhovnicească  -  pacea  lui
Dumnezeu,  ce  covârşeşte  orice  minte
(Filipeni 4, 7).

25 octombrie
Domnul ascultă rugăciunea

El însă nu i-a răspuns nici un cuvânt.
(Matei 15,23)

Cine n-a venit în viaţa lui la Hristos cu o
povară grea, cine n-a strigat către El din
adâncul suferinţei sale şi cui nu i s-a părut



niciodată că Domnul tace, că nu îi ia rugile
în  seamă?  La  multe  rugăciuni  fierbinţi
parcă nu răspunde nici un cuvânt. Ni s-a
spus:  Cereţi şi vi se va da, căutaţi şi veţi
afla, bateţi şi vi se va deschide  (Matei 7,
7). Totuşi, câteodată nu ni se dă ceea ce
cerem din tot sufletul,  nu găsim ceea ce
căutăm,  batem  în  uşă,  iar  ea  rămâne
închisă.

Ni  se  pare  atunci  că  Domnul  S-a
depărtat de noi atât de mult, că nu ajunge
la El strigătul rugăciunii noastre. Nimic nu-
i mai îngrozitor decât acest simţământ al
înstrăinării,  al  îndepărtării  de Dumnezeu.
Suntem gata să îndurăm de la El orice, mai
puţin aceasta. Atunci strigăm către El din
adâncul  sufletului:  Dumnezeul  meu,  ia
aminte,  că  de  nu  mă  vei  auzi  mă  voi
asemăna cu cei care se pogoară în groapă
(Psalmi 27, 1).

Să  nu  ne  descurajăm  însă,  ci  să  ne
amintim  de  femeia  ca-naaneancă,  ce  a
vădit o credinţă atât de adâncă. Nimic nu a
putut  s-o  oprească  în  rugăciunea  ei
fierbinte  către  Mântuitorul.  După  ce  i-a
pus la încercare credinţa, Domnul i-a dat
răspuns.



Să  ne  amintim,  deci,  şi  noi  că  mâna
Domnului nu este prea scurtă ca să poată
să  izbăvească,  şi  nici  urechea  Lui  prea
tare ca să audă  (Isaia 59, 1). El ne vede
mereu, ne aude ruga. Soarele luminează şi
dincolo de nori, chiar dacă nu-1 vedem, şi
va veni vremea când lumina Domnului ne
va lumina şi Dumnezeu ne va da să simţim
că rugăciunea noastră a ajuns la El.

26 octombrie
Ca nimic să nu se piardă

Adunaţi fărâmiturile ce au rămas, ca să
nu se piardă ceva.

(Ioan 6, 12)

Nu este oare ciudat că Cel ce a hrănit
atât de uşor cinci mii de oameni cu cinci
pâini  Se  îngrijeşte  de  adunarea  farâ-
miturilor?  Chiar  dacă  avem de  toate  din
belşug,  nimic  nu  trebuie  să  se  piardă.
Aceeaşi regulă este valabilă şi  când este
vorba de timp — şi cât timp nu se pierde în
viaţa noastră! Din toate minutele pe care
le irosim zilnic s-ar aduna, dacă am sta să
calculăm, ani întregi. Cât bine am fi putut



face în  acest  răstimp,  care a trecut  tară
putinţă de întoarcere!

Şi  puterile  noastre  sunt  tot  ale  lui
Dumnezeu, şi nu trebuie să le cheltuim pe
lucruri nefolositoare şi deşarte. Toate sunt
trebuincioase  pentru  lucrarea  lui
Dumnezeu. Aşadar, să nu le irosim, ci să le
închinăm Domnului.

Va  trebui  să  răspundem  înaintea  lui
Dumnezeu pentru tot ce am primit de la El:
pentru  fiecare  clipă  pierdută,  pentru
fiecare  cuvânt  deşert  vom  fi  traşi  la
socoteală  de  către  Domnul.  El  va  arăta
fiecărui  suflet,  fară  cruţare,  care  este
menirea  lui  şi  ce  a  pierdut  din  pricina
vorbirii deşarte şi trândăviei.

27 octombrie
A sluji
Fiul Omului n-a venit să I se slujească,

ci să slujească El.
(Matei 20, 28)

Toată viaţa lui Hristos este concentrată
în aceste puţine spuse:  N-a venit să I se
slujească, ci să slujească El. A venit nu ca
să primească ceva, ci ca să dea totul, ca să
slujească întregii omeniri - să facă binele,
să Se uite cu desăvârşire pe Sine însuşi, să



slujească  fiecăruia,  şi,  în  cele  din  urmă,
să-Şi dea sufletul ca răscumpărare pentru
mulţi.

Voi  spuneţi  că  doriţi  să  urmaţi  lui
Hristos, vă rugaţi să vi se întipărească în
inimă  chipul  Său.  Iată  chipul  acesta,  şi
urmarea lui e la îndemâna oricui: a sluji,
iată ce se cere! Pentru aceasta nu trebuie
să  ne  sihăstrim  în  pustie,  nu  trebuie  să
fugim de oameni, ci trebuie ca, rămânând
în  mijlocul  lor,  să-i  slujim,  să-i
binecuvântăm,  să  le  facem  bine  şi,  în
sfârşit, de va fi nevoie, să ne dăm pentru
ei chiar şi viaţa.

28 octombrie
Moartea biruită

Având nădejde în  Dumnezeu că va să
fie învierea morţilor:

şi a drepţilor, şi a nedrepţilor.  (Faptele
Apostolilor 24, 15)

Nădejdea  învierii  din  morţi  trebuie  să
ne  umple  de  bucurie  în  timpul  vieţii
noastre  pământeşti.  Mormântul  nu  în-
seamnă  sfârşitul.  Vom  învia  într-o  viaţă
nouă şi veşnică.



Hristos  nu  numai  că  a  propovăduit
învierea din morţi, ci S-a pogorât El însuşi
în mormânt şi după trei zile S-a întors viu
pe  acest  pământ.  Prin  aceasta,  El  a
dovedit  că  învierea  e  cu  putinţă.  El,
Dumnezeu şi Omul, a murit şi a înviat, şi
lucrul acesta a devenit cu putinţă pentru
toţi. Prin moartea Sa, El a biruit moartea o
dată pentru totdeauna. Acum, moartea e
un vrăjmaş deja învins. Eu sunt învierea şi
viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va
muri, viu va fi, spune Hristos.

Prin  moarte,  viaţa  noastră  nu
încetează. Duhul nu moare, ci după moarte
trăieşte  o  viaţă  mai  deplină,  mai  minu-
nată.  Numai  trupul  este  coborât  în
mormânt,  unde  drepţii  dorm  în  Hristos
până la înviere, şi va veni vremea când ei
se vor deştepta pentru totdeauna. Nu va
învia  trupul  dinainte,  stricăcios,  păcătos,
muritor, ci un trup înnoit, nepătimaş, care
va trăi cu Hristos în veci.

29 octombrie
Marea sarcină

Neguţătoriţi cu ele până ce voi veni.
(Luca 19, 13)



Toţi îndeplinim pe pământ lucrarea care
ne-a  fost  încredinţată  de  Dumnezeu.
Fiecăruia  dintre  noi  i  s-a  dat  un  talant,
pentru  o  anumită  întrebuinţare.  însăşi
viaţa  noastră  şi  tot  ceea  ce  ni  s-a  dat
odată cu ea reprezintă talantul care ne-a
fost  încredinţat.  Viaţa  noastră  nu  ne
aparţine, ea nu ne-a fost dăruită numai ca
să trăim câţiva ani pe pământ fără griji şi
în  îndestulare:  nu,  ci  după  moarte  va
trebui să dăm socoteală Celui de la Care
am  primit-o  pentru  felul  în  care  ne-am
folosit  de  ea.  Lucrarea  noastră  este  să
„neguţătorim" tot ceea ce am primit, încât
nimic să nu se piardă.

Adeseori  se  vorbeşte  despre
însemnătatea ceasului morţii, însă şi viaţa,
ca atare, este un lucru la fel de măreţ şi de
însemnat. Murind, înapoiem lui Dumnezeu
darul vieţii,  şi dacă am trăit cu vrednicie
moartea  va  fi  o  biruinţă,  va  însemna
slobozirea  sufletului  din  legăturile
trupului,  din  legăturile  pământeşti,
trezirea la o nouă viaţă, deplină, adevăra-
tă. Marea noastră sarcină este aceea de a
trăi în aşa fel, încât toate darurile primite
de la Domnul să fie înmulţite, iar în Ziua



Judecăţii  să  putem  întâmpina  fară  frică
ochiul atotvă-zător al Domnului şi să dăm
socoteală  pentru  felul  în  care  am folosit
tot ce am primit la naştere.

30 octombrie
Bucuria adevărată

Bucuraţi-vă  pururea  întru  Domnul,  şi
iarăşi zic: „Bucuraţi-vă!"

(Filipeni 4, 4)

Cuvântul  lui  Dumnezeu  stăruie  că
bucuria  trebuie  să  precumpănească  în
viaţa creştinului. Hristos a dorit ca bucuria
voastră să fie deplină! (Ioan 15, 11)

Apostolul Pavel le cere credincioşilor să
se bucure pururea, şi numără bucuria între
roadele  Duhului  Celui  Sfânt.  Bucuria
duhovnicească  a  creştinului  nu  este
veselie zgomotoasă; poţi  fi bucuros chiar
şi  la  necaz.  Aceasta  este  o  bucurie
lăuntrică,  înaltă,  ce  vine  dintr-un  izvor
duhovnicesc,  la  care  lumea  dinafară  nu
poate ajunge.

Nu oricine are acest  izvor.  In  cea mai
mare  parte,  dispoziţia  oamenilor  se
schimbă după împrejurări, ridicându-se si



coborându-se ca mercurul  termometrului.
Noi  trebuie  să  năzuim  spre  dobândirea
unei  bucurii  lăuntrice care să nu ţină de
condiţiile  exterioare.  în  acest  scop,  unul
dintre  mijloace  este  supunerea
necondiţionată faţă de voia lui Dumnezeu,
iar  altul  e  slujirea  aproapelui.  Numai
învăţând deplina uitare de sine şi slujirea
vom putea avea în noi bucuria adevărată.
Fiecare nevoinţă a dragostei şi a lepădării
de sine sporeşte bucuria aceasta şi ne dă
să înţelegem care este scopul adevărat al
vieţii.

31 octombrie
Ca să murim cu vrednicie

Cu  ochii  aţintiţi  asupra  lui  Iisus,
începătorul şi Plinitorul credinţei.

(Evrei 12, 2)

Totul se schimbă pentru cel ce priveşte
ţintă la Iisus. In viaţa vremelnică şi în cea
veşnică,  până  şi  în  moarte,  toate  devin
pentru  el  mângâiere,  nădejde,
binecuvântare.  El  ştie  că este iubit  şi  că
Domnul  este  Cel  care  îl  iubeşte,  şi  în
aceasta  stă  toată  puterea  lui.  Acest



simţământ acoperă toate bucuriile şi toate
întristările  lui.  Când  ne  apropiem de  ca-
pătul  călătoriei  noastre pământeşti  şi  ne
simţim  sleiţi  de  puteri,  mai  ales  atunci
privim  la  Iisus  cu  ochii  credinţei  —  şi,
asemenea mucenicului Ştefan când trăgea
să  moară,  îl  vom  vedea  pe  Iisus  de-a
dreapta lui Dumnezeu-Tatăl, întărindu-i pe
credincioşii Săi în ultimele clipe ale vieţii
lor.

Când  ni  se  va  descoperi  veşnicia  de
nepătruns,  când  va  trebui  să  păşim  în
necunoscut,  atunci  vom privi  la  Iisus  cu
deplină  credinţă,  ca  la  singura  cale
adevărată  către  locuinţa  cea  veşnică,
singura  uşă  prin  care  putem  intra  în
împărăţia drepţilor.

Noi,  care  ne  temem  încă  de  ceasul
morţii, să ne întărim inimile, gândindu-ne
cât ne iubeşte Domnul Iisus Hristos.

Să  prindem curaj!  Cel  ce  pe  Fiul  Său
Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El
să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică (Ioan
3, 16) şi ne pregăteşte veşnica fericire ne
va  uşura  şi  trecerea  din  viaţa
pământească în veşnicie, care poate că nu
va fi atât de grea pe cât credem noi. Să ne
străduim să trăim cu vrednicie, iar atunci



Domnul ne va da şi să murim cu vrednicie,
în pace.

LUNA NOIEMBRIE
1 noiembrie
Puterea învierii lui Hristos

Ca să-L cunosc pe El şi puterea învierii
Lui.

(Filipeni 3, 4)

Hristos a murit pe cruce. Cât de greu le-
a venit Apostolilor, prietenilor Săi, tuturor
ucenicilor  Săi  să  trăiască  acel  moment!
Până  în  ultima  clipă  ei  au  nădăjduit,  au
aşteptat  o  minune  care  să  oprească
această  nenorocire,  însă  moartea
necruţătoare  le-a  spulberat  toate
nădejdile, le-a destrămat toate visele.

Nu li se întâmplă, oare, şi unora dintre
noi  să trăiască ceva asemănător? Nu am
întâlnit şi în calea vieţii noastre asemenea
evenimente  inexplicabile,  asemenea
încercări  ce ne sfâşie  sufletul,  asemenea
absurdităţi  misterioase,  asemenea
probleme  irezolvabile  de  ni  se  pare  că
soarele  s-a  întunecat  şi  că  luna  nu  mai
răspândeşte lumina sa? Simţim şi noi ceea
ce au simţit atunci primii creştini privind



mormântul care-L răpise de la ei pe Cel ce
le era mai scump decât orice.

Cele mai grele lovituri ale sorţii se abat
asupra noastră fară de veste:  în mijlocul
vieţii se arată moartea, ne răpeşte tot ce
avem  mai  scump,  şi  atunci  parcă
încremenim  de  durere.  Pentru  ucenicii
Mântuitorului,  cel  mai  greu  de îndurat  a
fost  faptul  că,  după  judecata  lor
sărăcăcioasă de atunci, ei puteau vedea în
această  moarte  prăbuşirea  tuturor
aşteptărilor.  Din  cuvintele  Mântuitorului
înţeleseseră că El însuşi este Adevărul şi
Viaţa, că dacă vor crede în El nu vor vedea
moartea, că Tatăl rămâne în El: şi atunci,
cum puteau să-şi explice moartea Lui?

Fraţilor,  voi  chiar  vreţi  să  înţelegeţi
căile  şi  intenţiile  Domnului?  Nu  cumva
căutaţi  pricina  şi  explicaţia  oricărei
întâmplări  în  loc  să  vă  încredeţi  în
Domnul?  Unde  este  credinţa  voastră?
încrederea  desăvârşită  în  El  se  arată
numai atunci când nu putem nici pipăi, nici
vedea nimic înaintea noastră.  Foarte des
renaşterea noastră se săvârşeşte în mijlo-
cul  necazului,  furtunii,  dezamăgirii,
nădejdilor  spulberate.  Omorându-ne
poftele trupului, sfarâmându-ne şi nimicin-



du-ne  trufia,  ajungem  la  supunerea
necondiţionată faţă de legea dragostei.

învierea  lui  Hristos  a  fost  la  fel  de
neaşteptată ca un-cutremur. Era lucrul cel
mai  puţin  aşteptat,  ceva  care  părea  cu
neputinţă. Totuşi, „puterea învierii Lui" vă
va elibera şi pe voi. Să rămâneţi neclintiţi
în  întuneric,  iar  lumina,  puterea  şi
dragostea ne vor lumina. Să nu renunţăm
la  nădejde.  Chiar  dacă  vi  se  va  părea
vreodată că El e mort, să ştiţi că El este
viu în veci şi că v-a îndrăgit cu dragoste
veşnică.  Biruinţa  voastră  va  sluji  drept
biruinţă şi pentru alţii. Domnul îşi va arăta
puterea în voi. Oamenii vă vor vedea cre-
dinţa,  supunerea  în  încercări,  îndelunga
răbdare, bucuria duhovnicească în mijlocul
necazurilor,  pacea netulburată în mijlocul
furtunilor vieţii, şi vor spune: „Iată rodul,
iată puterea învierii Lui!"

Prin această putere a lui Hristos, care
se săvârşeşte întru neputinţa voastră,  vi
se  va  da  să  îndepliniţi  chiar  şi  cele  cu
neputinţă de îndeplinit şi să atingeţi cele
de neatins.
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2 noiembrie
Mântuitorul este cu voi

Domnul îl va ajuta în patul durerii lui, în
aşternutul bolii lui îi va da tărie.

(Psalmi 40, 3)

Poate că sunteţi istoviţi de slăbiciune şi
boală,  dar  Domnul  făgăduieşte  că  vă  va
întări.  Aşadar,  întoarceţi-vă spre El.  In loc
să vă plângeţi oamenilor de soarta voastră,
rugaţi-vă  ca  El  să  înmulţească  în  voi
răbdarea  şi  să  vă  dea  tărie  în  aşternutul
bolii  voastre.  In  boală  să  vă  îndreptaţi  şi
mai  mult  privirea  către  Domnul,  singurul
Care  vă  poate  da  vindecare,  cum  zice
psalmul. Doar El vă poate da puterea de a
îndura cu bărbăţie cele mai grele suferinţe
şi  de  a  rămâne  neclintiţi  în  cele  mai
cumplite încercări.

Vă  chinuiţi  sub  povara  suferinţelor
trupeşti? Aduceţi-vă aminte de binefacerile
pe  care  le-aţi  primit  de  la  Dumnezeu.
Mântuitorul este cu voi. El nu vă va trimite
încercări  mai  presus  de  puterile  voastre.
Dacă oamenii v-au părăsit şi nu vă înţelege
nimeni,  El  nu  vă  va  părăsi  vreodată.
Depărtaţi  de  la  voi  orice  îndoială,
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întoarceţi-vă  spre  El!  Păstraţi  în  inimă
cuvintele  Psalmistului:  Domnul  îi  va  da
tărie în aşternutul bolii lui. In orice zi Te voi
chema,  degrabă  auzi-mă!  Sporeşte  în
sufletul meu puterea (Psalmi 137, 3).

Rămâneţi  neclintiţi  în  credinţă,  şi
Domnul  vă  va  întări  inima  în  ceasul
descurajării. Când o să vă înconjoare valuri
întunecate, să nu vă temeţi; păşiţi pe ele,
sprijinindu-vă  pe  Iisus.  Marea  vieţii  se
învolburează în jurul vostru şi ameninţă să
vă  înghită,  dar  nu  vă  temeţi,  căci  cu  voi
este Cel ce a zis:  Eu sunt Dumnezeul tău,
Eu întăresc dreapta ta (Isaia 41,

13). Orice vă va fi dat să înduraţi, orice
v-ar apăsa, să ştiţi că Dumnezeu este tăria
inimii voastre  şi vă va sprijini în neputinţa
voastră. Cu cât vă veţi simţi mai slabi, cu
atât mai mare va fi puterea ce vă va umple,
pentru că Domnul Cel Atotputernic va fi cu
voi.  Nici  n-o  să  vă  daţi  seama  de  toată
deplinătatea puterii Lui până când nu veţi
simţi propria neputinţă, fiindcă puterea Lui
în neputinţă se săvârşeşte.

3 noiembrie
Durerea  altuia  este  întotdeauna  si

durerea noastră
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Până când avem vreme, să facem binele
către toţi.

(Galateni 6, 10)

Urmăm lui Hristos numai atunci când ne
străduim  să  aducem  folos  şi  ajutor
aproapelui,  să-i  uşurăm măcar  cât  de  cât
soarta, să-i întărim pe cei slabi, să aducem
o  rază  de  lumină  într-o  viaţă  întunecată.
Orice faptă de dragoste şi lepădare de sine
ne apropie de Dumnezeu. Cei care au nevo-
ie de ajutorul nostru nu sunt greu de găsit,
se întâlnesc la orice pas, şi aproape că nu
este zi de la Dumnezeu în care Domnul să
nu ne trimită prilejul de a ne ajuta în vreun
fel aproapele — dar, pentru a fi totdeauna
gata  să  ne  folosim  de  acest  prilej,  nu
trebuie să ne lăsăm cuprinşi de grija pentru
noi înşine. Celui ce se preocupă numai de
sine, de grijile, de simţămintele şi dorinţele
sale, i se îngustează atât de mult mintea, i
se mărgineşte atât de mult orizontul, că nu
mai  vede  nimic  dincolo  de  propria  sa
persoană şi trece pe lângă suferinţa altuia
fară s-o bage în seamă.

Dimpotrivă, cu cât este mai adâncă rana
din inima noastră, cu atât mai simţitoare şi
mai  miloasă  faţă  de  suferinţa  altuia  ar

382 FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU



LUNA NOIEMBRIE 383

trebui să devină aceasta. Nu există durere
omenească  pe  care  s-o  putem  socoti
străină.  Orice  durere  trebuie  să  ne  fie
apropiată,  trebuie  să  suferim  cu  oricine
suferă şi să ne purtăm poverile unii altora,
uitând de povara noastră.

4 noiembrie
încercarea rodeşte nădejde

Necazul  rodeşte  răbdare,  şi  răbdarea
încercare, şi încercarea nădejde.

(Romani 5, 3-4)

Odată  cu  trecerea  anilor  ar  trebui  să
devenim mai buni, mai vrednici. Chiar dacă
nu ni  s-au îndeplinit  visele,  în  schimb am
înţeles mai bine care ne sunt limitele. Chiar
dacă  entuziasmul  din  tinereţe  ne-a  mai
scăzut,  a  fost  înlocuit  de  o  mai  mare
stăpânire  de  sine;  chiar  dacă  ne-am  mai
pierdut  din  sensibilitatea  prisositoare,  cu
trecerea  anilor  am  căpătat  alte  calităţi:
puterea  voinţei,  realismul,  adevărata  în-
ţelegere  şi  îngăduinţă  faţă  de  aproapele.
Dacă forţele fizice ne părăsesc, cele morale
se  înmulţesc.  Iar  necazurile  nu  ne  sunt,
oare, de folos? Ba da! Prin ele am câştigat
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mai mult decât am pierdut, dacă în vremea
lor a sălăşluit în noi Duhul lui Dumnezeu.

Necazul  rodeşte  răbdare,  şi  răbdarea
încercare, şi încercarea nădejde — nădejdea
în Cel ce ne-a ţinut până acum nevătămaţi
şi ne va ţine, bineînţeles, şi în continuare,
Care  în  trecut  ne-a  încercat  şi  ne-a
îndrumat  şi  ne-a  pregătit  inima  pentru  a
primi noi încercări, dar şi noi bucurii — nu
cele  ce  ne  puteau  atrage  în  tinereţe,  ci
altele, mai adânci şi mai luminoase, a căror
noimă o înţelegem tot  mai  bine pe an ce
trece.

5 noiembrie
înnoire în suferinţă
i
Iar  Davida  zis:  „Câtă  vreme  era  viu

pruncul,  am  postit  şi  am  plâns,  jiindcă
socoteam:  cine  ştie,  poate  mă  va  milui
Domnul şi va trăi pruncul. Dar acum, dacă a
murit, de ce să mai postesc? Oare voi putea
să-l aduc înapoi? Eu mă voi duce la el, dar
el nu se va mai întoarce la mine. "

(II Regi 12, 22-23)

In  această  mişcătoare  împrejurare  din
viaţa lui David, harul Domnului s-a arătat în
necazul  lui,  sfinţindu-1.  Când  poate  li
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numită sfântă suferinţa? Când vedem în ea
iubirea lui Dumnezeu şi suntem încredinţaţi
de bunăvoirea Sa faţă de noi. Există multă
durere în lume, şi cine a fost ferit de ea?
însă unele necazuri omoară sufletul, altele
aduc  în  el  viaţă,  vigoare,  pace.  Şi  în  noi
necazul  poate  lucra  în  mai  multe  feluri,
după cum înţelegem sau nu sfinţenia iubirii
lui Dumnezeu şi gândul bun cu care El ne-a
trimis necazul acela.

Nu este de ajuns să suferim: trebuie să
ne rugăm ca Domnul să sfinţească necazul
nostru. Dacă nu va fi sfinţit, el va deveni un
blestem,  nu  binecuvântare.  Suferinţa
sfântă ne apropie de Domnul, ne apropie şi
de oameni, înduhov-niceşte inima, duce la
viaţa  neprihănită  şi  luminează  viitorul  cu
vederea slavei dumnezeieşti.

Necazul lui  David, care i-a smerit şi  i-a
înmuiat inima,  1-a apropiat de Domnul. Nu
a putut fugi de Dumnezeu, ci s-a grăbit la El
ca la singura nădejde, singura sa scăpare.
Ni  se  pare  câteodată  că  n-a  mai  fost  pe
lume  necaz  ca  necazul  nostru,  că  ne-au
părăsit  şi  Dumnezeu,  şi  oamenii  —  dar,
asemenea lui David, trebuie să-L găsim în
acest necaz pe Dumnezeu însuşi, Care ni Se
va arăta în el, îl va sfinţi, ne va acoperi, şi
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sub  acoperământul  aripilor  Lui  vom  fi  în
afara orişicărei primejdii.

Istoria lui David ne zugrăveşte la început
priveliştea  unei  depline  deznădejdi:  în
durerea sa, el se închisese şi nu mai voia să
vadă pe nimeni, dar din această încercare
avea  să  iasă  înnoit,  cu  inima  deschisă
pentru aproapele. Durerea sa 1-a învăţat să
înţeleagă  necazul  altuia.  Nici  suferinţa
noastră  nu  trebuie  să  ne  îndepărteze  de
fraţii noştri, ci să ne apropie de ei: putem
să îi slujim şi prin ea.

Pentru  David  s-a  schimbat  atunci
întreaga  viaţă.  Tristeţea  însăşi  a  căpătat
pentru  el  o  nouă  însemnătate  şi  i-a
descoperit fericirea din viitor, pe care el nici
măcar nu o bănuia.

Eu mă voi duce la el, dar el nu se va mai
întoarce  la  mine.  In  spusele  acestea  se
aude nădejdea plină de bucurie şi de tărie,
care înlocuieşte amărăciunea părerii de rău
pentru ceea ce a trecut.

Adu  povara  ta  şi  pe  tine  însuţi  la
Dumnezeul lui David, iar El te va mântui şi
îţi va da sprijin! Viu este Domnul, Care 1-a
iertat  pe  David,  ce  se  pocăia!  El  poate
binecuvânta  şi  durerea  noastră.  El  este
Dumnezeul  a  toată  mângâierea,  bi-zuie-te
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pe El! Roagă-te să-ţi sfinţească întristarea -
roagă-te  cu  smerenie,  cu  dragoste  şi
nădejde, iar El îţi va spune:  Fericiţi cei ce
plâng, că aceia se vor mângâia (Matei 5,4).

6 noiembrie
Roadă cea bună a ostenelii

Şi după şase zile, lisus a luat cu Sine pe
Petru şi pe Iacov şi pe han, fratele lui, şi i-a
dus într-un munte înalt, de o parte, şi S-a
schimbat la faţă înaintea lor.

(Matei 17, 1-2)

Omul trebuie să-şi înalţe gândurile către
ceea  ce  este  dumnezeiesc  şi  sfânt,  să
pătrundă în adevărul adânc al cuvântului lui
Dumnezeu şi  să nu uite niciodată de cele
cereşti.  Atunci,  cuprins  de  conştiinţa
măreţiei lui Dumnezeu, va arde de dragoste
pentru Mântuitorul său.

Când nu ne este însă dat să simţim în noi
flacăra iubirii  acesteia, trebuie s-o înteţim
prin  faptele  milostivirii,  grăbin-du-ne  să
venim în ajutor aproapelui  nostru chiar  şi
atunci  când ni  se pare că o facem numai
superficial,  cu  inimă  rece.  Domnul  ne  va
vedea  intenţiile,  va  fi  îngăduitor  faţă  de
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strădaniile noastre şi, în urma faptelor, ne
va trimite şi căldura simţirii. >

Apostolii  au  fost  nevoiţi  să  părăsească
Muntele  Tabor  pentru  a-şi  relua
îndeletnicirile.  La fel  şi  noi.  Fiecare nevo-
inţă  a  dragostei  şi  a  lepădării  de  sine,
fiecare  pahar  cu  apă  dat  în  numele  lui
Hristos, lepădarea de voia proprie, biruinţa
asupra  propriilor  patimi  fac  cât  toate
entuziasmele,  cât  toată  înflăcărarea  vieţii
„contemplative".  Roadele bune, după care
se  cunoaşte  pomul  cel  bun,  sunt  faptele
care vin din credinţa noastră.

7 noiembrie
Priviţi cu ochii credinţei

Părinte, voiesc ca, unde sunt Eu, să fie
împreună cu Mine şi aceia pe care Mi i-ai
dat.

(Ioan 17, 24)

La Domnul nimic şi nimeni nu se pierde.
Apropiaţii noştri care s-au mutat la El sunt
în  deplină  siguranţă  acolo,  Dumnezeu  îi
păzeşte nevătămaţi. Când vom ajunge şi noi
la fel cum sunt ei acum, ni se vor descoperi
şi nouă tainele vieţii veşnice, Domnul ne va
primi la Sine şi  ne va uni pe vecie cu cei
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după  care  am  plâns  pe  acest  pământ.
Atunci, în fericirea cea nesfârşită, vom uita
de necazurile pământeşti.

Aşadar, îmbărbătaţi-vă, bieţilor truditori
istoviţi  de apăsarea grelei voastre poveri!
Continuaţi-vă  drumul  cu  îndrăzneală:
curând va veni şi pentru voi ceasul izbăvirii,
doar  să  vă  puneţi  nădejdea  în  Cel  ce  vă
cunoaşte mai  bine decât voi  înşivă atunci
când  va  veni  vremea  să  vă  spună:  Bine,
slugă  bună  şi  credincioasă;  intră  întru
bucuria Domnului tău (Matei 25, 21)! Uitaţi-
vă cu ochii credinţei la fiinţele iubite care
acum  se  odihnesc  de  ostenelile  lor,
aşteptându-vă  în  Patria  voastră  Cerească,
unde Domnul v-a pregătit loc şi vouă, ca să
fim împreună cu El.

Nu v-au mai rămas multe zile de trudă şi
suferinţă până când vă veţi uni pe veci cu
cei  pe  care  îi  plângeţi.  Veţi  fi  uniţi  cu  ei
acolo  unde nu  va  mai  fi  nici  spaimă,  nici
lacrimă,  nici  păcat,  nici  despărţire,  unde
Hristos  va  fi  totul  în  toate  în  vecii  cei
nesfârşiţi  şi  unde veţi  fi mângâiaţi  pentru
totdeauna  cu  mângâiere  nestrămutată  şi
adevărată.

8 noiembrie
Noi nu murim
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Eu sunt învierea şi viaţa: cel ce crede în
Mine, chiar dacă va muri, viu va fi.

(Ioan 11,25)

Oare poate fi numită moarte eliberarea
din legăturile trupului,  de care în această
lume  sunt  legate  atâtea  necazuri  şi
suferinţe? Nu: prin puterea credinţei şi prin
harul lui Dumnezeu, ceea ce trăieşte în noi
cu adevărat nu va muri niciodată. Cum să
murim când credinţa ni se preface în vedere
şi nădejdea în realitate, când setea noastră
e  potolită  şi  strădaniile  noastre  îşi  ating
scopul, când lumina ale cărei răsfrângeri le
zărim  aici  cu  atâta  trudă  îşi  revarsă
deodată asupra noastră razele dătătoare de
viaţă?

Cum să murim când primim dezlegarea
nedumeririlor noastre, când ne saturăm de
adevăr,  când,  în  sfârşit,  aflăm  pacea  ce
covârşeşte  orice  minte,  de  care  a  însetat
atât  de  mult  sufletul  nostru  printre
zbuciumele şi suferinţele pământeşti?

Cum să murim când II vedem faţă către
faţă pe Mântuitorul, pe Care aici II iubim cu
iubire  ce  nu  e  încă  desăvârşită?  Cum  să
murim când trecem în viaţa veşnică? Cel ce
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crede în Mine, chiar dacă va muri, viu va fi
(Ioan 11, 26).

9 noiembrie
Mângâiere

Legea duhului vieţii în Hristos Iisus m-a
slobozit de legea păcatidui si a morţii.

(Romani 8, 2)

Pentru  creştin,  moartea  dispare  şi
rămâne numai Hristos. El ţine cheile lumii
nevăzute. El  stă lângă patul de moarte al
oricărui  fiu  al  Său,  pentru  a-i  elibera
sufletul de trupul cel stricăcios şi a-1 primi
în casa nejacutâ de mână, veşnică, în ceruri
(II Corinteni 5, 1). Fie ca gândul acesta să
ne mângâie atunci când pierdem pe cineva
apropiat!

Hristos însuşi este alături de noi în chip
nevăzut în tristele clipe când ne despărţim
de o fiinţă dragă. El apare când aceasta îşi
dă suflarea cea de pe urmă şi ne spune: Eu
sunt! (Marcu 6, 50).

Când  nu  mai  avem  putere  să  ne
stăpânim  lacrimile  de  disperare,  El  ne
spune:  Eu sunt!,  urmează împreună cu noi
sicriul  răposatului  nostru,  stă  lângă
mormântul deschis, ce pare a ne răpi cele
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mai scumpe nădejdi, şi zice: Eu sunt! Da, El
este:  El  însuşi  primeşte  sufletele  în
sălaşurile slavei veşnice, unde nu va mai fi
moarte, nici amărăciune, nici suferinţă.

Aşadar,  să  uităm  durerea,  întristarea
noastră  nemângâiată,  şi  să  ne  gândim
numai  la  fericirea,  la  bucuria  nepămân-
tească  ce  ne  aşteaptă  dincolo,  în  limanul
cel  lin,  departe  de  toate furtunile  acestei
vieţi.

10 noiembrie
Cum dobândim răbdare?

Căci toate căte s-au scris mai înainte, s-
au  scris  spre  învăţătura  noastră,  ca  prin
răbdarea  şi  mângâierea  care  vin  din
Scripturi să avem nădejde.

(Romani 15,4)

Cum  să  dobândim  răbdare?  Dumnezeu
ştie  cât  de  greu  ne este  nouă,  oamenilor
slabi  şi  păcătoşi,  să  fim  întotdeauna
răbdători  —  însă  putem  dobândi  răbdare
prin  credinţa în  Fatal  nostru Ceresc,  Care
Se  numeşte  pe  Sine  însuşi  Dumnezeul
răbdării  şi  al  mângâierii  (Romani  15,  5).
Rugaţi-vă, deci, să vă trimită Duhul Său cel
Sfânt, iar Acesta o să vă dea răbdare, o să
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vă mângâie, o să fie milostiv faţă de nepu-
tinţele voastre.

Mântuitorul ne-a făgăduit că îl va trimite
pe  Mângâietorul,  Duhul  Sfânt,  Duhul
Dragostei,  Duhul  blândeţii  şi  al  răbdării,
celor care-L vor cere. Rugaţi-vă, aşadar, ca
Domnul să pună răbdare în inima voastră,
să  unească  voia  voastră  cu  voia  Sa  şi  să
supună Sieşi toată fiinţa voastră.

Atunci se vor deschide ochii voştri spre
cunoaşterea  adevărului,  atunci  veţi
înţelege Scriptura şi  veţi  găsi  în  ea făgă-
duinţe  nemincinoase  despre  mântuirea
voastră  şi  a  întregii  omeniri.  Atunci,  cu
harul  Sfântului  Duh,  veţi  vedea  asupra
voastră împlinirea celor făgăduite, şi în voi
înşivă răbdarea va avea lucrare desăvârşită
(Iacov  1,  4),  şi  nădejdea  voastră  se  va
întrupa.
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9 noiembrie
Mângâiere

Legea duhului vieţii în Hristos Iisus m-a
slobozit de legea păcatului şi a morţii.

(Romani 8, 2)

Pentru  creştin,  moartea  dispare  şi
rămâne numai Hristos. El ţine cheile lumii
nevăzute. El  stă lângă patul de moarte al
oricărui  fiu  al  Său,  pentru  a-i  elibera
sufletul de trupul cel stricăcios şi a-1 primi
în casa nejăcutâ de mână, veşnică, în ceruri
(II Corinteni 5, 1). Fie ca gândul acesta să
ne mângâie atunci când pierdem pe cineva
apropiat!

Hristos însuşi este alături de noi în chip
nevăzut în tristele clipe când ne despărţim
de o fiinţă dragă. El apare când aceasta îşi
dă suflarea cea de pe urmă şi ne spune: Eu
sunt! (Marcu 6, 50).

Când  nu  mai  avem  putere  să  ne
stăpânim  lacrimile  de  disperare,  El  ne
spune:  Eu sunt!,  urmează împreună cu noi
sicriul  răposatului  nostru,  stă  lângă
mormântul deschis, ce pare a ne răpi cele
mai scumpe nădejdi, şi zice: Eu sunt! Da, El
este:  El  însuşi  primeşte  sufletele  în
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sălaşurile slavei veşnice, unde nu va mai fi
moarte, nici amărăciune, nici suferinţă.

Aşadar,  să  uităm  durerea,  întristarea
noastră  nemângâiată,  şi  să  ne  gândim
numai  la  fericirea,  la  bucuria  nepămân-
tească  ce  ne  aşteaptă  dincolo,  în  limanul
cel  lin,  departe  de  toate furtunile  acestei
vieţi.

10 noiembrie
Cum dobândim răbdare?

Căci toate câte s-au scris mai înainte, s-
au  scris  spre  învăţătura  noastră,  ca  prin
răbdarea  şi  mângâierea  care  vin  din
Scripturi să avem nădejde.

(Romani 15, 4)

Cum  să  dobândim  răbdare?  Dumnezeu
ştie  cât  de  greu  ne este  nouă,  oamenilor
slabi  şi  păcătoşi,  să  fim  întotdeauna
răbdători  —  însă  putem  dobândi  răbdare
prin credinţa în Tatăl nostru Ceresc, Care Se
numeşte pe Sine însuşi Dumnezeul răbdării
şi al mângâierii  (Romani 15, 5). Rugaţi-vă,
deci, să vă trimită Duhul Său cel Sfânt, iar
Acesta  o  să  vă  dea  răbdare,  o  să  vă
mângâie,  o  să  fie  milostiv  faţă  de  nepu-
tinţele voastre.
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Mântuitorul ne-a făgăduit că îl va trimite
pe  Mângâietorul,  Duhul  Sfânt,  Duhul
Dragostei,  Duhul  blândeţii  şi  al  răbdării,
celor care-L vor cere. Rugaţi-vă, aşadar, ca
Domnul să pună răbdare în inima voastră,
să  unească  voia  voastră  cu  voia  Sa  şi  să
supună Sieşi toată fiinţa voastră.

Atunci se vor deschide ochii voştri spre
cunoaşterea  adevărului,  atunci  veţi
înţelege Scriptura şi  veţi  găsi  în  ea făgă-
duinţe  nemincinoase  despre  mântuirea
voastră  şi  a  întregii  omeniri.  Atunci,  cu
harul  Sfântului  Duh,  veţi  vedea  asupra
voastră împlinirea celor făgăduite, şi în voi
înşivă răbdarea va avea lucrare desăvârşită
(Iacov  1,  4),  şi  nădejdea  voastră  se  va
întrupa.

11 noiembrie
Rugăciunea pentru vrăjmaşi

Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu ce fac!
(Luca 23, 34)

Aşa  S-a  rugat  Hristos  pe  cruce  pentru
vrăjmaşii Săi, şi această rugăciune ar trebui
să  fie  o  pildă  pentru  fiecare  din  noi.  Se
cuvine  să  fim  sufleteşte  alături  de  toţi
oamenii  şi  de  fiecare  în  parte:  să  ne
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bucurăm cu cei ce se bucură, să plângem cu
cei  ce  plâng.  Să  înţelegem  durerile
oamenilor şi să le iertăm slăbiciunile; să ne
punem în  locul  fiecăruia,  chiar  si  în  locul
celor  care  ne  supără;  să  nu  judecăm  pe
nimeni,  ci  să  nădăjduim în  îndreptarea  şi
mântuirea  tuturor  oamenilor.  Să  avem
blândeţe şi bunătate faţă de fiecare, să nu
dispreţuim pe nimeni şi să nu deznădăjduim
pentru soarta nimănui, fiindcă Hristos nu a
dispreţuit  pe nimeni  şi  nu i-a  respins nici
măcar pe cei mai mari păcătoşi.

Să  nu  lăsăm  nici  măcar  o  clipă  să  ne
pătrundă duhul răutăţii în inimă, iar dacă,
în  neputinţa  noastră,  ne  vine  greu  să
iertăm,  să  ne  rugăm pentru  cei  ce  ne-au
supărat. Prin rugăciune, piatra supărării va
fi prăvălită  de pe sufletul  nostru,  ne vom
recăpăta bucuria şi liniştea, iar cel pentru
care ne-am rugat ne va deveni apropiat şi
drag.

12 noiembrie
Veşnicele mile dumnezeieşti
Pe  Cel  ce  curâţeşte  toate  firădelegiU

tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe
Cel ce izbăveşte din stricăciune viaţa ta, pe
Cel ce te încununează cu mile şi cu îndurări,
pe Cel ce umple de bunătăţi dorirea ta.
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(Psalmi 102, 3-5)

Ce bogăţie a milostivirii dumnezeieşti se
află  în  cuvintele  acestea!  Fiecare  din  ele
preţuieşte  cât  toate  comorile  pământeşti.
Dacă  nu  suntem  iertaţi,  rămânem  sub
povara  grea  a  păcatelor  noastre  -  însă
Domnul  ne  iartă,  ne  iartă  toate  fă-
rădelegile,  pe  de-a-ntregul  şi  pentru
totdeauna.  Dacă nu ne vom vindeca,  vom
rămâne veşnic sub apăsarea bolii, stăpâniţi
de lepra păcatului - însă Domnul ne vindecă
pe deplin toate bolile, ne izbăveşte de orice
primejdie, ne ţine, ne apără şi ne satură de
toate bunătăţile.

Cununa pământească este acoperită de
spini, frunzele i se veştejesc, nu este deloc
trainică - însă Domnul încununează poporul
Său cu mile şi cu îndurări ce rămân în veac,
care  strălucesc  cu  lumina  adevărată,  cu
slava neveştejită.

Viaţa  pământească  nu  ne  poate  potoli
foamea; cele mai înalte năzuinţe nu vor fi
îndestulate vreodată pe acest pământ - însă
Domnul  ne  împlineşte  cu  bunătăţile  Sale
veşnice toate dorinţele:  Cel ce va bea din
apa pe care Eu i-o voi da nu va mai înseta
în veac, că apa pe care i-o voi da Eu se va
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face într-insul izvor de apă vie, săltătoare
spre viaţa veşni-că (Ioan 4, 14).

13 noiembrie
Viu e Mântuitorul

A fost îngropat şi a înviat a treia zi, după
Scripturi.

(I Corinteni 15, 4)

Dacă  credinţa  noastră  în  Hristos  nu
merge dincolo de moartea Lui pe cruce, ne
lipsim singuri de cel mai mângâietor adevăr
din toată propovăduirea evanghelică. Avem
nevoie de un Mântuitor viu, Care nu numai
că  a  murit  pe  cruce,  pentru  păcatele
noastre, cu două mii de ani în urmă, ci stă
şi acum alături de noi la fiecare pas al vieţii
noastre  pământeşti,  povăţuindu-ne,
arătându-ne  drumul,  întărin-du-ne  prin
prezenţa Sa nevăzută.

Avem nevoie de un Mântuitor viu, Care
să  audă  rugăciunile  noastre,  înaintea
Căruia să ne putem pocăi pentru păcatele
noastre,  pe  Care  să-L  putem  chema  în
ajutor  atunci  când  ne  simţim  istoviţi  în
luptă.  Avem nevoie de un Mântuitor,  Care
să  privească  toate  nevoile  noastre  cu
îndurare,  Căruia  să  nu  Ii  fie  străine
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suspinele noastre ascunse, Care să vrea să
ne fie Prieten, Care să-i numească fraţi pe
cei ce împlinesc voia lui Dumnezeu.

El  este  totdeauna  cu  noi,  trăieşte  în
sufletul  nostru,  îşi  revarsă  dragostea
asupra noastră şi astăzi. Numai un aseme-
nea chip viu al Mântuitorului Hristos poate
răspunde  trebuinţelor  noastre,  setei
noastre  duhovniceşti,  şi  despre  un
asemenea  Hristos  ne  binevesteşte
Evanghelia:  despre  Cel  care  a  murit,  şi  a
înviat, şi trăieşte în veci!

14 noiembrie
Calea datoriei

Dacă tu vei tăcea în vremea aceasta... tu
şi casa tatălui tău veţi pieri.

(Estera 4, 14)

Singura cale nerătăcită în viaţă e să ne
facem datoria. Cel ce se abate de la această
cale,  fie  şi  numai  pentru  o  vreme,  se
expune  unei  mari  primejdii.  în  luptă
primejdia nu este niciodată atât de mare ca
în  evitarea  luptei.  Acelaşi  lucru  se  poate
spune  şi  despre  toate  căile  vieţii  noastre
pământeşti.  A  te  da  în  lături  de  la
împlinirea  îndatoririi  tale  nemijlocite  este
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întotdeauna  cu  mult  mai  groaznic  decât
îndatorirea aceea, oricât de grea ar fi.

Adeseori fugim de răspundere, spunând
că  nu  putem  să  ne-o  asumăm  -  însă,
ferindu-ne  de  ea,  dăm  de  greutăţi  in-
comparabil mai mari. Este mult mai uşor să
îndeplinim  ceea  ce  ne-a  trimis  Domnul,
oricât de greu ar fi,  decât să ne asumăm
răspunderea neîndeplinirii datoriei aceleia.

Domnul ne-a făgăduit nu o dată că ni se
vor da destule puteri pentru a duce la bun
sfârşit  toate  lucrurile  cu  care  am  fost
însărcinaţi  -  însă  atunci  când  ne  dăm  în
lături  nu mai  putem conta  pe ajutorul  de
Sus şi, fără îndoială, vom avea de îndurat
urmările nesupunerii.

Toţi  avem  de  pierdut  dacă  pierdem
prilejul  care  ne-a  fost  trimis  spre  binele
nostru. A-ţi  alege calea de capul tău este
un  lucru  nefolositor  şi  primejdios.  Să-L
lăsăm  pe  Domnul  să  ne-o  arate  şi  să
îndeplinim ceea ce ne arată datoria noas-
tră,  fără  să  stăm pe  gânduri,  fără  să  ne
ferim de ea, ci nădăjduind în milostivirea şi
în ajutorul lui Dumnezeu.

15 noiembrie
Despre lipsa de răspundere
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Şi  văzând  Davidpe  îngerul  care  lovea
poporul, a zis către Domnul: „Iată, eu am
păcătuit'.  Fărădelegea am facut-o  eu,  dar
aceste  oi  ce-au  făcut?  îndreaptă-fi,  deci,
mâna Ta asupra mea şi asupra casei tatălui
meu!"

(II Regi 24, 17)

Foarte  mulţi  sunt  cei  ce  obişnuiesc  să
dea vina  pe alţii  atunci  când se  întâmplă
din vina lor vreo nenorocire sau vreun eşec.

Va amintiţi purtarea lui Saul atunci când
Samuel 1-a învinuit de neascultare? El a dat
vina  pe  popor  pentru  toate.  Purtarea  lui
David a fost mult mai nobilă: văzând popo-
rul sub apăsarea pedepsei pe care trebuia
s-o  poarte  el  însuşi,  strigă  către  Domnul,
rugându-L să mute năpasta asupra lui.

Iată  o  lecţie  pentru  fiecare.  Să  nu
aruncăm asupra altora răspunderea care ne
revine, ci să dăm socoteală pentru ceea ce
am făcut. Dacă ajungem să suferim din vina
noastră, trebuie să îndurăm pedeapsa fară
cârtire, cu deplina conştiinţă că o merităm,
fară să învinuim pe altcineva şi fară să în-
găduim  ca  oameni  nevinovaţi  să  aibă  de
suferit  din  pricina  noastră.  Mulţi  se
răzvrătesc atunci când le vine o pedeapsă
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de  Sus,  deşi  ar  trebui,  dimpotrivă,  să  se
smerească  sub  mâna  Celui  Preaînalt
recunoscându-şi păcatul şi să se apropie de
El, aducând prinos de pocăinţă la picioarele
Mântuitorului.  Numai  duhul  smereniei,  al
pocăinţei  şi  al  supunerii  este  plăcut
înaintea  Domnului,  Care,  trimiţându-ne
încercări, vrea să-1 trezească în noi.

16 noiembrie
Timpul aşteptării

Şedefi aici, până ce Mă voi duce acolo şi
Mă voi ruga.

(Matei 26, 36)

Este  foarte  greu  ca  într-o  clipă
hotărâtoare  să  stai  fară  să  faci  nimic.  In
Grădina Ghetsimani, dintre cei unsprezece
ucenici  opt  au  fost  condamnaţi  la
inactivitate.  Iisus se dusese înainte să Se
roage; Petru, Iacov şi Ioan rămăseseră la ju-
mătatea drumului,  ca şi  cum ar fi stat de
strajă.  Ceilalţi,  mai  la  urmă,  stăteau  în
aşteptare... se aflau în grădină, şi atât.

Era  o  clipă  hotărâtoare,  o  clipă  de
aşteptare chinuitoare - şi totuşi, Dumnezeu
nu le-a îngăduit să acţioneze. Fiecare dintre
noi  va  fi  încercat  acelaşi  simţământ  de
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dezamăgire atunci când am fost nevoiţi să
rămânem  pasivi  în  timp  ce  oameni  din
preajma  noastră  primeau  o  anumită
misiune.  Poate  că  ne  împiedică  boala  ori
sărăcia; în orice caz, împrejurările ne leagă
de mâini şi de picioare, şi ne amărâm, şi ne
vine greu.

Tu  însă,  suflete  al  meu,  nu  te  tulbura:
asta nu înseamnă că nu iei parte la lucrarea
obştească  a  Bisericii.  Crezi  oare  că  la
Domnul  este  loc  numai  pentru  cei  care
acţionează,  care  se  trudesc?  Nu:  El  îi
primeşte  şi  pe  cei  ce  sunt  siliţi  de  îm-
prejurări să nu acţioneze.

Adu-ţi  aminte  că  însuşi  Hristos  a  spus
„Şedeţi  aici."  Locul  tău  în  Grădina
Ghetsimani  este  sfinţit  prin  spusele  aces-
tea. El are însemnătatea sa aparte: nu este
loc  de  luptă,  nici  de  priveghere,  ci  de
aşteptare.

Sunt  oameni  cărora  nu  le  este  dat  să
împlinească  mari  nevoinţe  ori  să  poarte
sarcini  grele,  ci  numai să-şi  ducă zilele în
linişte  şi  tăcere.  Ei  sunt  acele  flori  care
rămân  neluate  în  seamă  şi  care  nu  au  o
menire  deosebită,  însă  nu  scapă  privirii
Mântuitorului, II  mângâie cu mireasma, cu
frumuseţea  lor:  Domnul  are  nevoie  şi  de
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ele!  Să nu cârtiţi  dacă faceţi  parte dintre
aceste flori modeste.

17 noiembrie
In cele nevăzute stă adevărul

Ceea ce fac Eu tu nu ştii acum, dar vei
înţelege după aceasta.

(Ioan 13, 7)

Aceste cuvinte sunt întotdeauna la fel de
adevărate.  Pentru  a  înţelege  toată
însemnătatea  lor  este  nevoie  de  credinţă
puternică  şi  de  aşteptare  răbdătoare.
Uneori  ni  se  pare  că  toată  viaţa  noastră
este alcătuită doar din necazuri şi încercări.
Să  ne  amintim  atunci  că  Domnul  are  în
privinţa  noastră  propriile  Lui  scopuri,
propriile  Lui  intenţii.  El  direcţionează
evenimentele potrivit planului Său, fară să
înceteze  vreodată  a  ne  purta  de  grijă.
Pentru El în toate este doar armonie, chiar
şi  acolo  unde  noi  vedem  neorânduială  şi
tulburare.

Aşadar,  să  nu  ne  descurajăm.  Credinţa
este ca zorii:  când începe să se lumineze,
înseamnă că ziua este aproape. Uneori nu
ştim ce ne va aduce ziua de mâine şi stăm
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pe marginea unei prăpăstii fară fund, însă
calea Domnului este întotdeauna limpede şi
statornică; El însuşi a mers pe apă, şi mâna
Lui  este  gata  să  îl  ajute  pe  cel  care  se
îneacă.

Să  nu  ne  depărtăm  de  umbra  Crucii.
Nevoinţa  săvârşită  pe  ea  ne  vesteşte
biruinţa.  Când nu  ne mai  putem ruga,  să
suspinăm către Domnul. Când şi suspinele
noastre vor amuţi, să aşteptăm. Fericit cel
ce  aşteaptă  de  la  Domnul,  răbdător,
izbăvire!  Lumea  întreagă  se  află  în
tulburare,  la  fel  ca  sufletul  nostru,  dar
sprijinindu-ne pe credinţă vom birui lumea.

Domnul  vrea  să  ne  spele  picioarele
întocmai  ca  lui  Petru,  care  nu  înţelegea
planul Său. Să lăsăm totul în voia Lui, căci
dacă El  nu ne va spăla picioarele nu vom
avea parte cu El. Căile Lui sunt de negrăit,
judecăţile Lui sunt de nepătruns, dar atunci
când vom ajunge la scopul nostru totul ne
va  fi  limpede,  vom vedea  în  toate  numai
bine şi numai dragoste.

îmbărbătaţi-vă,  deci,  şi  continuaţi-vă
drumul!  Nu  în  cele  văzute,  ci  în  cele
nevăzute stă adevărul. Lumina lui Hristos,
ce  luminează  lumea  nevăzută,  să  ne
lumineze şi să ne mângâie şi pe noi!
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18 noiembrie
Nu te feri de încercări

Şi Mă voi bucura de Ierusalim, şi Mă voi
veseli de poporul Meu, şi nu se va mai auzi
în acesta nici plângere, nici ţipăt.

(Isaia65, 19)

Cât  de  mulţi  oameni  suferinzi,
împovăraţi, necăjiţi sunt în marea familie a
Tatălui  nostru  Ceresc!  Câte  suspine  de
disperare se înalţă zilnic către El de pe acea
cale  a  suferinţei  pe  care  fiecare  din  noi
trebuie  s-o  străbată  înainte  să  ajungă  la
patria sa cea veşnică!

Lacrimile  copiilor  noştri  ne  întristează;
ne  străduim  să  le  uşurăm  amarul  şi  să-i
mângâiem  cu  dragostea  noastră.  Cât  de
mare  va  fi  bucuria  Tatălui  nostru  Ceresc
când  se  vor  sfârşi  zilele  de  încercare  ale
omenirii  pătimitoare,  când  se  vor  risipi
pentru totdeauna toţi  norii,  când nu va fi
plângere, nici suspin, ci veselia cea veşnică
va încununa capul lor; lauda şi
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bucuria  şi  veselia  îi  vor  ajunge  pe
aceştia  şi  vor  fugi  durerea,  întristarea  şi
suspinarea (Isaia 35, 10).

Cel ce cu o compătimire atât de adâncă
i-a spus văduvei la porţile Nainului: Nu mai
plânge!  va  ridica  El  însuşi  toată suferinţa
de la poporul Său. Mâna care s-a atins de
fiul mort al  acelei văduve va şterge toată
lacrima din ochii tuturor, şi în ziua aceea va
sălta de bucurie inima Lui; lucrarea răscum-
părării  va  fi  încheiată,  iar  El  va  intra  în
odihna Sa.

Fiu  al  lui  Dumnezeu!  întunecată  şi
strâmtă  e  calea  ta,  povara  ta  ţi-e  peste
puteri? Nu te descuraja, nu te lăsa, nu te
feri de încercări!  Iubiţilor, nu vă miraţi de
focul aprins între voi spre ispitire, ca şi cum
vi s-ar întâmpla ceva străin (I Petru 4, 12).
în jurul tău sunt mulţi alţii ce suferă la fel
ca tine, deşi ţie ţi se pare că eşti singurul
care  suferă.  Calea  pe  care  mergi  este
sfinţită  de  Cel  ce  a  străbătut-o  deja,
purtând  Crucea  Sa,  într-o  zi  mult  mai
întunecată decât cea care ţi-a fost trimisă
ţie.

19 noiembrie
Inima lui Hristos
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Seara  se  va  sălăşlui  plângerea,  iar
dimineaţa bucuria.

(Psalmi 29, 5)

Zorile  nu-s  departe.  Orice  încercare  pe
care ne-o trimite Domnul este ca un semn
al  încrederii  Lui  faţă de noi.  Nu ar  trebui
oare ca acest gând să ne umple de dragoste
faţă  de  încercări?  In  Tine  au  nădăjduit
părinţii  noştri,  nâdăjduit-au în  Tine şi  i-ai
izbăvit pe ei... în Tine au nădăjduit, şi n-au
fost  ruşinaţi  (Psalmi  21,  4-5).  Această
încredere  alcătuieşte  legătura  vie  dintre
suflet  şi  Dumnezeu.  El  ştie  pe  cei  ce  se
încred în El (Naum 1,7).

Noi nu îndrăznim să căutăm ori să cerem
încercări,  nu  îndrăznim  nici  să  pretindem
izbăvirea de ele. Trebuie doar să umblăm cu
smerenie  înaintea  lui  Dumnezeu,  în
desăvârşită unire cu El, şi să aşteptăm ca El
să ne dăruiască ori să ia de la noi ceea ce
doreşte şi când doreşte.

Am  putea  trage  învăţăminte  din
amărăciunile  copilaşilor  noştri.  O  mamă
iubitoare urmăreşte ce face copilul ei atunci
când  plânge  şi  aşteaptă  ca  el  să-i
încredinţeze  micile  lui  secrete.  Dacă
micuţul  îşi  caută  alinare  în  alte  braţe,
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mama suferă, este gata să ia asupra sa şi
să cuprindă în inima sa tot ce îl amărăşte.
Cel  mai  sigur  liman  pentru  o  inimă
omenească  frântă,  îndurerată,  este  inima
lui Hristos, care a fost rănită, însângerată
pentru noi.

Toate încercările, toate rănile ce ne vin
de la mâna Sa iubitoare, au scopul de a ne
apropia de El. Pe Măria, cea care şi-a ales
partea  cea  bună  (v.  Luca  10,  42),  o  vom
găsi mereu la picioarele Mântuitorului ca să
asculte  cuvântul  Lui  (v.  Luca  10,  39);  la
picioarele Lui ca să-şi găsească alinare; la
picioarele Lui ca să îi slujească; în toate şi
totdeauna  sufletul  ei  tânjea  numai  după
Iisus.

20 noiembrie
înaintea Domnului

Cereţi, şi vi se va da. (Matei 7, 7)

Domnul  nu  cere  de  la  noi  multe
cunoştinţe  -  îi  trebuie  numai  iubirea
noastră. El vrea să-I destăinuim tot ce avem
pe inimă, ca propriei noastre mame. Ducem
grija  cuiva,  am vrea  să  ne  rugăm pentru
cineva?  Să-i  numim pe toţi  aceşti  oameni
Domnului,  să  cerem  ajutorul  Lui  pentru
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fiecare din ei, să ne rugăm ca ei să capete
harul  Său:  Dumnezeu  îl  va  revărsa  cu
îmbelşugare asupra celor ce ne sunt dragi.

Să-I spunem Domnului despre săracii pe
care  vrem  să-i  ajutăm;  despre  suferinzii
care  au  nevoie  de  uşurare;  despre  cei
îndepărtaţi pe care am vrea să îi aducem la
El; despre cei ce ne-au întors spatele şi cu
care  am  vrea  să  ne  împăcăm.  Să-I
destăinuim şi dorinţele noastre ascunse, să
aducem la El toate grijile, toate greutăţile,
toate  năzuinţele  noastre;  să-I  dezvăluim
toate  păcatele,  toate  neajunsurile,  toate
slăbiciunile noastre, să ni le recunoaştem,
şi El ne va aduce tămăduire.

Ce caută sufletul  nostru astăzi?  Care e
grija  noastră?  Să  aducem  toate  la  El,  să
dăm în mâinile Lui totul, şi El va săvârşi. Se
ascunde  în  inima  noastră  simţământul
amărăciunii sau duşmăniei? Să ne rugăm, şi
simţămintele noastre se vor schimba, inima
ni se va înnoi, şi vom putea ierta! Unde a
fost răutate va apărea dragostea.

Viitorul ne înspăimântă? Să ne întoarcem
spre Domnul: El ştie şi vede tot, El nu ne va
părăsi  nicicând,  El  va  fi  şi  acolo  unde ne
aşteaptă primejdia.  S-a întâmplat  în  viaţa
noastră o bucurie neaşteptată? Ne-a zâmbit
soarta? Să ne grăbim a veni la Domnul şi cu

FIECARE ZI, UN DAR DE LA DUMNEZEU400



LUNA NOIEMBRIE 401

aceasta, să revărsăm recunoştinţa noastră
înaintea Lui,  fiindcă toate sunt trimise de
către El, toate sunt prevăzute de către El.

Să  alergăm  la  Domnul  zi  de  zi,
deschizându-ne  înaintea  Lui  inima  pe
deplin, şi zi de zi vom primi de la iubitorul
Tată  Ceresc  binecuvântare,  povăţuire,
mângâiere şi putere pentru a trăi această zi
cu  conştiinţa  apropierii  Lui  şi  a  ajutorului
dat de El.

21 noiembrie
Pietrele cele vii

Şi voi înşivă, ca nişte pietre vii, zidiţi-vă
drept casă duhovnicească.

(I Petru 2, 5)

Oricare creştin adevărat este o piatră în
templul lui Hris-tos. Cei care îl urmează pe
Hristos se numesc pietre vii.  Tot ce este al
Lui viază. în Biserica Lui moartea nu-şi are
locul;  creştinul  nu  poate  să  fie  mort.  în
fiecare zidire intră pietre de felurite mărimi
şi forme, mari şi mici,  intră şi ţăndări ne-
băgate  de  seamă,  cu  care  se  astupă
găurile.

Mădularele vii ale Bisericii lui Hristos pot
fi foarte deosebite între ele prin însuşirile,
prin capacităţile şi prin rostul lor, însă toate
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au locul lor bine statornicit şi aduc folos în-
tr-o măsură sau alta. în fiecare parohie sunt
mădulare asupra cărora este pusă cea mai
mare răspundere şi povară, de la care fraţii
mai slabi cer ajutor şi sfat.

Totuşi, asemenea luminători sunt puţini,
iar locurile mai modeste trebuie ocupate şi
ele. Creştinii tineri, lipsiţi de experienţă, n-
ar trebui să evite, sub pretextul că nu sunt
capabili,  sarcinile  care  se  vor  găsi
întotdeauna  şi  pentru  ei.  Fără  ei,  cauza
comună  poate  să  aibă  de  suferit.  Obolul
văduvei  a  fost  mai  plăcut  în  ochii
Mântuitorului  decât  dania  bogată  a
fariseului.

Oricare dintre noi, oricât de modest şi de
neînsemnat  ar  fi,  dacă  va  nesocoti
osteneala în via Domnului va lăsa un loc gol
acolo  unde  ar  fi  putut  să  crească  ceva
frumos  şi  folositor.  Din  pricina  nepăsării
noastre  cineva  sau  ceva  are  de  suferit.
Chiar  şi  la  bătrâneţe,  când  încep  să  ne
părăsească  puterea  şi  capacitatea  de  a
munci,  rămâne  totuşi  ceva  viu  în  duhul
viguros, sănătos al creştinului, şi înrâurirea
acestui  lucru  continuă  să  lucreze  şi  în
tăcere,  tară  ca  omul  însuşi  să  bage  de
seamă.
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într-o clădire, fiecare piatră o sprijină pe
cea de deasupra, toate se ţin una de alta.
Dacă cedează una singură, întreaga clădire
se prăbuşeşte. Toţi stau şi se sprijină pe o
singură piatră,  piatra din  capul  unghiului,
iar piatra este Hristos (I Corinteni 10,4).

22 noiembrie
Să nu ne descurajăm

Fiecare se ajută unul pe altul şi-şi zice:
„Curaj!"

(Isaia4l, 6)

Să respectăm cu stricteţe două reguli în
viaţa  noastră  de  zi  cu  zi:  să  nu  ne
descurajăm niciodată şi nici să nu le insu-
flam  altora  duhul  descurajării.  Să  nu  ne
descurajăm  vreodată,  pentru  că  starea
noastră  sufletească  se  răsfrânge  asupra
celor din jur şi gândurile noastre întunecate
le răpesc nădejdea în viitor şi puterea de a
lupta cu ispitele. Mai bine să tăcem decât
să dăm dinainte glas temerilor. Pe de altă
parte,  dacă  inima  noastră  e  plină  de
nădejde veselă, ne vom povesti cu glas tare
credinţa şi bucuria, şi ceea ce am primit de
la Domnul se va revărsa ca o binecuvântare
în jurul nostru.
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Deseori,  oamenii,  deznădăjduiţi,
încetează  să  mai  lucreze  când  văd  că
ostenelile lor sunt deşarte, că roadele nu se
văd,  că  secerişul  întârzie.  Când  pune
stăpânire  pe  noi  acest  simţământ,  să  ne
amintim de statornicia şi neclintirea cu care
S-a trudit pe pământ Hristos. Nădejdea nu
L-a părăsit niciodată, deşi nu a câştigat o
biruinţă văzută şi strădaniile Lui puteau să
pară zadarnice.

Să purtăm mereu în inimă acest minunat
exemplu, să ţinem minte că dincolo de nori
străluceşte soarele, şi aşteptând cu răbdare
ca el să ne strălucească şi nouă iarăşi să nu
ne  îngăduim  vreodată  să  cădem  în
descurajare. Aceasta ne răpeşte puterea şi
vioiciunea de care avem nevoie neapărată.
Să privim înainte  cu  îndrăzneală,  căutând
mereu  un  punct  luminos.  Domnul  va
îndreptăţi  nădejdile  noastre,  şi  celor  din
jurul nostru viaţa li se va părea mai veselă,
mai luminoasă şi mai frumoasă.

23 noiembrie
El apără şi iubeşte

Nu  vor  mai  flămânzi,  nici  nu  vor  mai
înseta, nici nu va mai cădea soarele peste
ei şi vreo arşiţă.
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(Apocalipsa 7, 16)

El caută până ce găseşte (v. Luca 15, 4),
şi cei pe care i-a găsit nu vor mai flămânzi
şi  nu  vor  mai  înseta...  şi  Dumnezeu  va
şterge  orice  lacrimă  din  ochii  lor
(Apocalipsa 7, 17). Să ţinem minte însă că
este  vorba  de  duhurile  drepţilor,  care  au
ajuns la desăvârşire (Evrei 12, 23) şi de cei
care  vin  din  strâmtorarea  cea  mare
(Apocalipsa  7,  14)  la  minunata  moştenire
duhovnicească, a căror foame a fost foamea
sufletului, a căror sete a fost setea inimii.

Iată  ancora  cea  neclintită  şi  tare  a
sufletului (Evrei 6, 19), care rezistă oricărei
încercări  şi  căreia  îi  urmează  strălucirea
bucuriei  şi  fericirea  cea  nedescrisă.
Cuvântul  lui  Dumnezeu  ne  îndeamnă  să
umblăm duhovniceşte (v. Galateni 5, 16) şi
totodată  să  ne  întoarcem  şi  să  fim  ca
pruncii  (v.  Matei  18,  3),  ca  să  intrăm  în
împărăţia cerurilor.

Alăturându-ne încă de pe acum celor ce
sunt  casnici  ai  lui  Dumnezeu  (Efeseni  2,
19),  încredinţaţi  că  suntem înconjuraţi  de
îngerii  Lui,  care  ne  păzesc  în  toate  căile
(Psalmi 90, 11) noastre, ne vom găsi acel
loc ce ne e menit şi lucrarea pe care nimeni
n-o  poate  împlini  în  locul  nostru.  Cu
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nădejdea în Dumnezeu Mângâietorul,  Care
ne  înţelege  mai  bine  decât  toţi  prietenii
pământeşti,  să  mergem  curajoşi  înainte,
uitând cele ce sunt în urmă şi tinzând către
cele dinainte, alergând U ţintă, la răsplata
chemării  de  Sus,  a  lui  Dumnezeu,  întru
Hristos Iisus (Filipeni 3, 13-14).

Cine ştie întreaga putere a dragostei, pe
care se ţine lumea? Nu totul  se sfârşeşte
odată cu viaţa pământească: aceasta este
înconjurată  de  plinătatea  vieţii  veşnice  şi
împrejurul  nostru este un  nor de mărturii
(Evrei 12, 1) de care trebuie să ne aducem
aminte mereu. Aerul însuşi e impregnat de
dragoste, care răspunde la orice suspin al
nostru,  care  ne  înţelege  cel  mai  mărunt
imbold. Domnul ne  încununează cu milă şi
cu îndurări  (Psalmi 102, 4), iar când ne va
întâmpina acolo unde  multe locaşuri sunt,
vom afla  că  El  a  îndeplinit  cererile  inimii
noastre (Psalmi 36, 4).

In  mâinile  lui  Dumnezeu  vom  găsi
mângâierea şi  liniştea de care pe pământ
nu am avut parte. El ştie cât de greu ne-a
fost  când  n-am găsit  înţelegere  la  cei  pe
care îi  iubim. Desăvârşita Lui dragoste ne
este alături în toate încercările noastre, şi
în clipa grea El ne şopteşte: „Veniţi la Mine,
Eu  vă  voi  odihni,  Eu  vă  iubesc!"  El  ne
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iubeşte aşa cum nimeni altul  nu poate să
iubească.  El,  Care  S-a  supus  voii  Tatălui
întru  totul,  ştie  şi  ce  înseamnă  deplina
lepădare de voia proprie.

Rugaţi-vă cum Se ruga El:  Facă-se voia
Ta!, şi răspunsul va veni în cele din urmă. El
ne  va  scălda  sufletul  ca  un  val  de  pace
deplină, desăvârşită, aşa cum raza de soare
scaldă  deodată  o  încăpere  întunecoasă
când deschizi uşa. El va intra, ne va umple
golul din suflet, şi nu va mai fi nici durere,
nici mâhnire, nici întristare, nici tulburare,
ci  un răspuns deplin,  desăvârşit,  lesne de
înţeles  la  toate  rugăciunile  noastre,
împlinirea tuturor nădejdilor. Domnul însuşi
va fi cu noi.

24 noiembrie
Adevăratul bine

Nimic de preţ nu scapă privirii Lui.
(Iov 28, 10)

Dumnezeu ştie preţul tuturor prinoaselor
pe  care  I  le  aducem.  Hristos,  stând  în
Templu,  lângă vistierie,  îi  urmărea pe toţi
cei ce veneau să-şi aducă darul. Iuda stătea
alături de El, la locul său îndrăgit. Iată că
intră un fariseu cu mers semeţ,  cu ţinută
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măreaţă, ţinând în văzul tuturor un ban de
aur.  Cum  scânteiază  aceasta  sub  razele
soarelui,  cum se  răsfrânge  sclipirea  ei  în
ochii lui Iuda!

După  această  privelişte  a  slavei
omeneşti,  tabloul  se  schimbă:  apare  o
văduvă săracă, mâhnită şi istovită; mâna-i
uscată  scoate  sfios  doi  bănuţi  de  sub
îmbrăcămintea  veche  şi  zdrenţuită  şi  îi
aruncă în vistieria Templului;  cu ochii  ple-
caţi,  de  parcă  i-ar  fi  ruşine  de  sărăcia
darului, se duce umilă în calea sa.

Parcă  îl  auzim  pe  Hristos  întrebându-1
pe Iuda: „Cât a dat?"

„Doi  bănuţi,  învăţătorule",  răspunde
acela. „Numai atât?"

„Atât,  învăţătorule;  nici  nu  merita  să
aducă aşa puţin, ce zici? Cu doi bănuţi nu
se va îmbogăţi vistieria Templului!"

„ludo", cuvântează învăţătorul, „ea a dat
mai mult decât toţi ceilalţi!"

Iuda este uimit, nu-i în stare să înţeleagă
şi  nu  a  înţeles  vreodată,  însă  ochii
Mântuitorului nu scapă „nimic de preţ". El a
văzut  gândul  văduvei,  a  văzut  cu  câtă
dragoste adusese prinosul său.

Cât de mult s-ar schimba raţionamentele
noastre dacă am putea vedea ceea ce vede
El!  Dar  inima  omului  cade  adesea  în
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descurajare  şi  un  strigăt  plângător  de
nedumerire se aude în cuvintele: „Unde ar
putea fi acele lucruri de preţ pe care le-a
văzut  Domnul?  Există  oare  undeva  binele
absolut?  S-ar  putea să nici  nu-1  găsim în
această  lume.  Peste  tot  bântuie  păcatul,
viciul, minciuna, pierzarea!" Să ne amintim,
totuşi, şi o altă scenă: învăţătorul şade în
casa lui Simon fariseul, şi intră acolo femeia
desfrânată.  Vazând-o,  fariseul  indignat
cugetă în sinea sa: „Dacă ar fi proroc, ar şti
cine  este  femeia  ce  s-a  atins  de  El,  că  e
păcătoasă."

Proroc?!  El  este  mai  străvăzător  decât
toţi prorocii. Simon a văzut în acea femeie o
păcătoasă;  Hristos  a  văzut  în  ea  căinţa,
zdrobirea  inimii,  întristarea,  setea  de
izbăvire; S-a aplecat spre ea şi a ridicat-o
din  adâncul  disperării  şi  al  păcatului,  a
aşezat-o pe piatră tare şi a pus în inima ei
cântare nouă.

Hristos nu ţine seama de trecutul trăit în
păcat: El vede viaţa nouă, înaintea Lui este
descoperit  viitorul  cel  luminos.  „Nimic  de
preţ nu scapă privirii Lui."

25 noiembrie
Moartea înseamnă renaştere
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Unde ţi-e, moarte, boldul? Unde ţi-este,
iadule, biruinţa?

(I Corinteni 15, 55)

De fapt, cei ce mor cu frică de Dumnezeu
şi cu credinţă în Hristos nu gustă moartea:
pentru  ei  nu  există  moarte,  ci  doar
renaştere,  strămutare.  Ei  trec  într-o  nouă
viaţă, păstrându-şi simţămintele, gândurile,
însuşirile.  Fără  îndoială  că  îi  aşteaptă
odihnă,  dar  ce  odihnă?  Nu  pasivitate,  ci
pace a sufletului. Ei se odihnesc de păcat,
de  amărăciune,  de  frică,  de  îndoială,  de
griji:  iată adevărata pace, în care petrece
Domnul însuşi!

Aceasta  este  veşnică  pace  în  lucrare
necontenită, la fel cum stelele de deasupra
capetelor  noastre  se  mişcă  necontenit  în
spaţiul nemăsurat şi totuşi rămân în pace,
fiindcă  mişcarea  lor  este  armonioasă,  se
supune  legii  dumnezeieşti.  Odihnă
desăvârşită  în  lucrare  necontenită:  iată,
fără  îndoială,  pacea  de  care  se  bucură
sufletele drepţilor! Dacă aşa stau lucrurile,
ce mângâiere avem noi, muritorii, care am
pierdut  deja  atâţia  oameni  apropiaţi,  în
gândul  că  moartea  înseamnă  naştere  în
viaţa  cea  mai  înaltă,  în  care  se  schimbă
doar învelişul care acoperă sufletul nostru
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nemuritor! Unde e atunci boldul morţii? El
nu atinge fiinţa noastră duhovnicească, ce
nu  este  supusă  stricăciunii.  Toate  cele
duhovniceşti,  înalte,  sunt  veşnice,  şi
Domnul, Care a biruit moartea cu moartea
Sa, ne-a dăruit biruinţă prin Domnul nostru
Iisus Hristos (I Corinteni 15, 55).

Totuşi,  în  faţa  morţii  se  iscă  în  noi
adeseori  întrebarea:  „De  ce?"  în  fiecare
moarte există scop şi există rost, chiar dacă
ele nu ne-au fost descoperite.

Amuţit-am şi n-am deschis gura mea, că
Tu eşti  Cel care ai făcut asta!  (Psalmi 38,
13)', exclamă David. Aşa să spunem şi noi:
„Amuţit-am!" Nu cu mânie, nu cu disperare,
ci fiindcă este lucrarea Ta şi, prin urmare,
înseamnă că e spre bine.

în moarte nu e nimic întâmplător, ea este
rânduită de Tatăl Ceresc, Care nu dă uitării
nici cea mai mică pasăre; rânduită de Fiul
lui Dumnezeu, Care a murit pe cruce pentru
a  mântui  omenirea;  rânduită  de  Sfântul
Duh,  Care  dă  viaţă  tuturor  făpturilor.  Ea
este rânduită de către Cel ce iubeşte viaţa,
nu moartea; lumina, nu întunericul; binele,
nu răul, şi de aceea tot ce face, spre bine
face. Noi nici nu trebuie să ştim pricina şi
însemnătatea tuturor lucrurilor.  Aşadar, să
tăcem şi noi cum tace copilul care şade la
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picioarele  mamei  sale  şi  o  priveşte
încrezător în ochi, încredinţat de dragostea
ei chiar şi atunci când n-o înţelege.

26 noiembrie
Caută împărăţia lui Dumnezeu

Fiţi,  dar,  voi  desăvârşiţi,  precum  Tatăl
vostru Cel ceresc desăvârşit este.

(Matei 5, 48)

A fi desăvârşit înseamnă a căuta în viaţă,
mai întâi de toate, împărăţia lui Dumnezeu
şi dreptatea Lui, a acţiona şi a gândi în aşa
fel,  încât împărăţia lui  Dumnezeu dinlăun-
trul  nostru  să  poată  să  crească  şi  să  se
dezvolte  fără  împiedicare  şi  suflarea
stricătoare a viciului şi păcatului să ne oco-
lească.  Iată  către  ce  trebuie  să  tindă
sufletul  nostru  în  primul  rând:  nu  către
bogăţie, nu către slavă, nu către câştiguri,
nu  către  plăceri,  ci  către  urmarea  Tatălui
nostru Ceresc.

Nu vă îngrijiţi pentru sufletul vostru, ce
veţi mânca, nici pentru trupul vostru, cu ce
vă veţi îmbrăca... că după toate acestea se
străduiesc neamurile (Matei 6, 25, 32). Iată
prin  ce  ne  deosebim  noi,  copiii  lui
Dumnezeu, de ceilalţi. Noi suntem fii ai lui
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Dumnezeu şi, prin urmare, suntem cetăţeni
ai  altei  cetăţi,  cereşti,  cu  o  temelie
nezdruncinată. Noi cugetăm cele de sus, nu
cele de pe pământ (Coloseni 3, 2), scopul şi
năzuinţa  vieţii  noastre  s-au  schimbat  cu
desăvârşire.

Cetatea noastră este în ceruri (Filipeni 3,
20), suntem cetăţeni ai locaşului ceresc, ne
supunem  legilor  ei,  avem  dreptul  la
privilegiile ei. Nu trăim doar cu făgăduinţa
bunătăţilor  viitoare,  ci  încă  de  pe  acum
suntem  mădulare  slobode  ale  împărăţiei
cerurilor. Ca atare, să ţinem sus stindardul
împăratului  nostru,  să-L  slujim  cu  toată
osârdia, cu toată dragostea.

în  împărăţia  Tatălui  nostru  se  cuprinde
pentru noi toată slava pe care o caută alţii
în viaţa pământească. Dacă am căuta mai
întâi de toate dreptatea Lui şi am supune
toate legii Lui, cât de mult ar spori în jurul
nostru  credinţa  în  El!  Ne-am putea însuşi
mai  lesne  credinţa  în  viaţa  viitoare  dacă
toate  faptele  şi  gândurile  noastre  ar  fi
îndreptate spre împărăţia cerurilor.

Aşadar,  sfinţenia  stă  în  desăvârşita
sănătate  a  sufletului.  Dar  în  ce  stă
sănătatea  desăvârşită?  în  dobândirea
Duhului Celui Sfânt.
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Hristos este viaţa noastră (v. Filipeni 1,
21). Trebuie să-L primim deplin şi să găsim
în El iertare, izbăvire şi biruinţă.

Hristos  este  viaţa  noastră.  Toată  viaţa
noastră trebuie să se pătrundă de El. Iată în
ce constă sfinţenia şi desăvârşirea!
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27 noiembrie
Fii credincios în cele mici

Fii  credincios până la moarte, şi  îţi  voi
da cununa vieţii.

(Apocalipsa 2, 10)

Dăruindu-ne  viaţa,  Domnul  îi
încredinţează  fiecăruia  dintre  noi  ceva  ce
trebuie să păzim, să folosim, să ocrotim - în
fine, să-I înapoiem lucrul acela nevătămat şi
neirosit.  Hristos I-a putut spune Tatălui la
sfârşitul  vieţii  Sale  pământeşti:  N-a pierit
nici unul dintre ei, decât fiul pierzării (Ioan
17, 12). Să dea Dumnezeu ca şi noi, când ne
vom  încheia  călătoria  pământească,  să-I
putem  înapoia  totul  spu-nându-I:  „Am
păstrat fără ştirbire tot ce ai dat în mâinile
mele; din vina mea n-a pierit nimic şi nimic
nu s-a ofilit."

Apostolul Pavel i-a spus lui Timotei: Nu fi
nepăsător faţă de harul care este întru tine
(I  Timotei  4,  14),  având  în  vedere  râvna
pentru  propovăduirea  învăţăturii  lui
Hristos.  Timotei  era  pe  atunci  tânăr,  şi
trebuia să păstreze curată credinţa care i
se  descoperise.  Fiecare  tânăr  creştin
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trebuie să se păzească de înrâuririle lumii
şi, străbătând calea vieţii, să se străduiască
a se păstra neatins şi neîntinat.

Se spune că mica jivină numită hermină
se îngrijeşte de curăţia blăniţei sale atât de
mult, încât preferă să moară decât să şi-o
murdărească.  Ar  fi  de  dorit  să  vedem  la
tinerii  aflaţi  la  începutul  vieţii  acelaşi
instinct de conservare, în sens moral. Mai
bine să consimţi la orice sacrificiu, la orice
suferinţă, decât să-ţi pierzi curăţia inimii şi
neprihănirea vieţii.

Când  mama  îşi  ţine  pruncul  în  braţe
având  conştiinţa  că  i  1-a  trimis  însuşi
Dumnezeu,  ce  poate  fi  mai  sfânt  decât
acest  zălog  al  sufletului  nevinovat  de
prunc,  care  i-a  fost  încredinţat  ca  să-1
ocrotească şi să-1 înapoieze lui Dumnezeu
întreg, neatins, pentru viaţa veşnică? La fel
trebuie să privim şi prietenia. Prietenul ni
se  încredinţează,  avem  o  anumită
răspundere  pentru  el  înaintea  lui
Dumnezeu.  în  prietenie  nu  trebuie  să
căutăm  foloasele  pe  care  le  putem  trage
din ea pentru noi înşine, ci lucrurile cu care
o putem îmbogăţi  prin dragostea noastră,
prin grija noastră.
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Cea  mai  bună  moştenire  pe  care  un
părinte poate să o lase copiilor săi este un
nume bun; aceştia trebuie să-1 păstreze în
toată  curăţia,  ca  pe  un  zălog  sfânt  — or,
dacă numele bun se cuvine păzit cu atâta
grijă,  ce  să  mai  spunem  de  numele  de
creştin?  Răspunderea  creştinului  este
foarte mare: oriunde s-ar afla şi cu oricine
ar  fi,  el  trebuie  să-şi  amintească
întotdeauna  al  Cui  este,  Cui  slujeşte  şi
numele Cui îl poartă. Domnul şi învăţătorul
nostru vrea să fim „credincioşi în puţine" —
credincioşi  în  tot  ce  ni  s-a  încredinţat.
Pentru  aceasta,  trebuie  să  primim  de  la
Domnul iarăşi şi iarăşi, zilnic, ceea ce ne dă
în păstrare El: înnoindu-ne puterile zi de zi,
ne  vom  duce  povara  până  la  capăt.  Fii
credincios  până  la  moarte,  şi  îţi  voi  da
cununa vieţii.

28 noiembrie
Sensul vieţii

De atâta vreme sunt cu voi  şi  nu M-ai
cunoscut?

(Ioan 14, 9)
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Ce întrebare uluitoare pentru fiecare din
noi! Oare Mântuitorul, Care ne este atât de
apropiat  şi  cunoscut  din  copilărie,  să  fi
rămas pentru noi străin?

Tristă,  îngrozitoare  presupunere!  E,
oare, cu putinţă ca şi nouă, care am fost de
atâtea ori martori ai bunătăţii, ai slavei, ai
milei  Lui,  nouă,  care  ne  bucurăm  de
întâietăţi  atât  de  mari,  nouă,  care  ne-am
hrănit  cu  cuvântul  Său  din  fragedă
copilărie, să ni se pună această întrebare:
De  atâta  vreme  sunt  cu  voi  şi  nu  M-aţi
cunoscut? A. nu-L cunoaşte pe El înseamnă
a nu cunoaşte nimic;  cunoscându-L pe El,
afli totul. Să ne străduim să ne pătrundem
pe de-a-ntregul de conştiinţa acestui fapt:
în ea vom găsi răspuns la toate întrebările
care  ne  frământă,  dezlegarea  oricărei
nedumeriri.

Cunoaşterea lui Hristos! Iată în ce constă
noima vieţii noastre, iată unde este lumina
după  întuneric,  pacea  şi  liniştea  după
spaimă şi după luptă! Cartea vieţii a rămas
închisă  pentru  toate  generaţiile  şi  pentru
fiecare om în parte. Zadarnic încercăm să o
deschidem; ne plângem că nimeni nu poate
să  facă  asta,  şi  toate  strădaniile,  toate
sforţările  noastre  rămân  deşarte,  toată
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înţelepciunea  noastră  este  neputincioasă.
Numai Mielul cel junghiat o despecetluieşte
şi  ne-o  deschide.  Atâta  timp cât  nu  L-am
găsit pe Iisus, rămânem nedumeriţi în faţa
adevărului.  Numai  când  II  cunoaştem
răzbate  până la  noi  lumina şi  umbrele  se
destramă.

Păcatele  noastre,  durerea  noastră,
greşelile  noastre  vin  din  faptul  că  nu-L
cunoaştem pe  Domnul.  Cel  care  II  va  cu-
noaşte pe Hristos  va pătrunde în  adâncul
adevărului  şi  se  va  ridica  deasupra
pământului, la înălţime. Prin nebunia noas-
tră,  prin  păcatele  noastre,  prin  scăpările
noastre,  ne atragem trista întrebare a lui
Hristos:  „Nici  tu  nu  M-ai  cunoscut?"
„Căutaţi-L!",  spune  prorocul;  noi  rătăcim,
cădem prin beznă,  până când ni  Se arată
Cel ce este Lumina lumii.

29 noiembrie
Slujire în iubire

Iubiţilor,  dacă  Dumnezeu  astfel  ne-a
iubit  pe  noi,  şi  noi  datori  suntem  să  ne
iubim unul pe altul.

(I Ioan4, 11)
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Un  om  de  rând,  samarinean  de  neam,
mergea călare pe asin.  Văzând un călător
aflat în necaz, 1-a ridicat, 1-a ajutat cu ce a
putut,  apoi  şi-a  continuat  călătoria  pe
acelaşi  drum plin de praf.  Iată slujirea pe
care legea lui Dumnezeu ne porunceşte s-o
împlinim, iată asupra cărui lucru stăruie cu
deosebire Hristos: să iubim totdeauna, de-a
lungul  întregii  noastre  căi,  şi  atunci  când
mergem pe drumul mare, şi atunci când o
apucăm pe cărări singuratice!

Domnul ne cere ca slujirea noastră să se
arate prin  dragoste frăţească faţă de toţi
cei  răscumpăraţi  de  El.  Slujirea  pe  care
trebuie  s-o  aducem  mereu  lui  Hristos
trebuie  să  fie  alcătuită  din  blândeţe
neschimbătoare,  din  deplină  lepădare  de
sine. Nimeni dintre noi nu-i scutit de ea nici
acasă,  în  viaţa  de  familie,  nici  în  viaţa
socială:  pretutindeni  trebuie  să
precumpănească  blândeţea,  răbdarea  şi
dragostea frăţească.

Aceasta  trebuie  să  fie  roadă  credinţei
noastre. Acesta este duhul pe care trebuie
să-1 aducem în rugăciunile noastre, atât în
cele  particulare,  cât  şi  în  cele  de  obşte.
Aceasta  este  slujirea  pe  care  o  aşteaptă
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Domnul  de la  părinţi  şi  de la  copii,  de  la
stăpâni şi de la slugi deopotrivă.

Tocmai  aceasta  este  religia  adevărată:
duhul  blândeţii  de  nimic  tulburate,
dragostea  care  se  vădeşte  prin  cuvinte
mângâietoare,  prin  purtarea  liniştită  şi
iubitoare,  care,  umplând  întreaga  casă,
uşurează viaţa, aduce lumină şi bucurie în
fiecare  inimă,  la  fel  ca  soarele  care
pătrunde  în  fiece  colţişor  al  casei  ca  s-o
lumineze şi încălzească.

Dacă limanul nostru este în Dumnezeu,
tot în El ne e şi puterea. El ne va da, fară
îndoială,  puterea de a  împlini  ceea ce  ne
porunceşte să împlinim. Doar în numele Lui
vom supune duhul răutăţii, al enervării, al
răcelii, care se izgoneşte numai prin post şi
rugăciune.

Să  nădăjduim  în  începătorul  mântuirii
noastre (Evrei 2, 10), Care este pururea viu
ca să mijlocească pentru noi  (Evrei 7, 25).
In  El  vom  birui  nerăbdarea  noastră
obişnuită,  egoismul  nostru  rece,  pornirile
de  enervare  împotriva  oamenilor  şi
împrejurărilor,  nereuşitele,  jignirile,
propriile noastre vicii şi scăpări, precum şi
cele  străine.  Să  nu  uităm  că  peste  toate
domneşte Dumnezeu. Prima poruncă este:
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Să  iubeşti  pe  Domnul  Dumnezeul  tău  din
toată inima ta şi din tot sufletul tău  şi  să
iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi
(Marcu  12,  30,  31).  Ajută,  uşurează,
îngrijeşte-te zilnic de orice om care îţi iese
în  cale:  iată  a  doua  poruncă,  ce  o
completează pe cea dintâi.

30 noiembrie
La Dumnezeu este loc pentru fiecare

Că El a cunoscut zidirea noastră, adusu-
Şi-a aminte că ţărână suntem.

(Psalmi 102, 14)

în aceasta vedem pricina milei Domnului
faţă de oameni. El  ştie neputinţa noastră.
Oamenii  incapabili,  slabi,  ajung adesea să
fie o piedică, încurcându-i pe semenii ocu-
paţi.  Nepotriviţi  pentru  luptă,  nefiind  în
stare să dea sfat bun, ei nu fac trebuinţă
conducătorilor; îi nesocoteşte şi gânditorul,
pe  care  ei  nu  îl  înţeleg,  iar  la  treburi,
nefiind  de  nici  un  ajutor,  nu-s  decât  o
povară.

Şi  totuşi,  milostivirea lui  Dumnezeu nu
se îngreţoşează de ei, ci are loc şi pentru
aceştia,  îi  rabdă  şi  le  dă  binecuvântare.
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Apostolii  credeau că pruncii îl  încurcau pe
Hristos, şi nu-i lăsau să vină la El. Făcând
aşa,  au  stârnit  însă  nemulţumirea
Domnului; în inima Lui şi în braţele Lui era
loc destul pentru prunci. Se va găsi loc la El
şi pentru toţi cei slabi, de care n-are nevoie
nimeni: aceştia nu-L încurcă pe Dumnezeu!

Aşadar, suflete al meu, veseleşte-te! Nu
te îndoi de Dumnezeul tău, nu te lăsa pradă
viselor  nebuneşti  de  înţelepciune  şi  de
mărire,  ca  şi  cum  prin  acestea  ai  putea
dobândi ceva. La Domnul este loc şi pentru
tine, oricum ai fi; El este gata să primească
şi ceea ce-I vei aduce în slăbiciunea ta.  în
ce chip miluieşte tatăl pe fii,  aşa a miluit
Domnul pe cei ce se tem de El (Psalmi 102,
13). Ce ne cucereşte la un copil, stâr-nindu-
ne  gingăşia?  Nu  neajutorarea  lui?  Văzând
această  ne-ajutorare,  ne  străduim  să-1
ajutăm nu numai cu râvnă, ci şi cu bucurie,
şi  suntem gata  să  ne  îngrijim  de  el  zi  şi
noapte. Un copil mic şi slab îşi găseşte loc
drept în inima mamei, acolo unde ea vede
cel  mai repede orice nevoie a lui,  unde îi
aude  cel  mai  mic  strigăt,  unde  poate,  cu
braţe iubitoare, să-1 ocrotească. Şi Domnul
îi  miluieşte  pe  cei  care  îl  iubesc,  că  El a
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cunoscut zidirea noastră, adusu-Şi-a aminte
că ţărână suntem.
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LUNA DECEMBRIE
2 decembrie
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1 decembrie
Părinte, îti mulţumesc
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Frica
va pieri
Părinte, Iţi mulţumesc că M-ai ascultat.
(loan 11,41)
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S-a  făcut  întuneric,  şi  Iisus  încă  nu
venise la ei.

(Ioan 6, 17)

Când suntem foarte tineri, ne enervăm şi
cârtim când apare la orizont un norişor cât
de mic. Am vrea ca pe cerul nostru soarele
să strălucească întotdeauna, ca drumul să
ne fie presărat cu flori, ca în jurul nostru să
răsune  fară  contenire  râsete  fară  griji  şi
cântări pline de veselie — însă pe măsură
ce  anii  trec  începem  să  căutăm  liniştea
binefăcătoare  a  înserării,  deşi  tot  ne  mai
este frică de umbrele nopţii, în care vedem
ceva misterios.

Ucenicii lui Hristos nu puteau scăpa de o
frica ce-i apăsa. Ca statură duhovnicească
erau încă nişte copii, şi când Iisus „încă nu
venise la ei" îi apuca spaima singurătăţii.

Toţi trebuie să trecem printr-o asemenea
vreme  de  încercare.  Simţământul  trist  al
singurătăţii  ne  va  cuprinde,  mai  devreme
sau mai târziu, şi pe noi. Talazurile furioase,
nestăpânite, apucă sărmana noastră luntre
ca pe o jucărie şi o aruncă în toate părţile,
căutând  s-o  zdrobească.  Cârmă  nu  mai
avem,  şi  ne  cuprind  fiori  de  groază  când
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vedem cum se lasă întunericul nopţii - dar
liniştiţi-vă!  Domnul  Se  apropie  de  noi  pe
valuri,  în  pofida  furiei  vântului!  Deasupra
urletului furtunii  dezlănţuite răsună glasul
Lui: Eu sunt, nu vă temeţi! Frica ne va pieri
când Ii vom recunoaşte glasul, şi o  linişte
adâncă se face în inima noastră.

Nu  este  ciudat  că  Mântuitorul  îi
mulţumeşte Tatălui dinainte pentru un lucru
neprimit încă?

El  îi  mulţumeşte  lui  Dumnezeu  pentru
învierea  lui  La-zăr  atunci  când  Lazări  nu
înviase încă! Iţi mulţumesc că M-ai ascultat.
Care  e  înţelesul  acestor  spuse  ale
Mântuitorului?

Lazăr  zăcea încă în  mormânt,  înfăşurat
în giulgiu; tăcerea morţii nu fusese curmată
încă, rugăciunii înălţate către Cer încă nu-i
urmase un răspuns văzut.

Pentru  ce  îi  mulţumea  Domnul  Tatălui
ceresc?

Aflându-Se  în  unire  desăvârşită  cu  El,
Mântuitorul  îi  mulţumeşte  dinainte,
încredinţat că rugăciunea Lui este plăcută
Tatălui. înviindu-1 pe Lazăr, Domnul a vrut
nu doar să-1 readucă în viaţa pământească
şi prin aceasta să-i facă fericiţi pe apropiaţii
lui, ci şi să întărească credinţa în nemurirea
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sufletului  şi  în  veşnica înviere,  prevestind
prin această minune şi propria Sa înviere.
Şi  eu,  Doamne,  îndrăznesc  să-Ţi  aduc
mulţumire  pentru  cei  ce  au  adormit  deja
întru Tine.

în faţa mormântului deschis, în mijlocul
beznei,  tăcerii,  necunoscutului,  neavând
dovada văzută a nemuririi, neau-zind glasul
dumnezeiesc: Lazăre, vino afară!, eu Iţi voi
mulţumi totuşi, încredinţat că răposaţii mei
trăiesc şi vor trăi veşnic!

Nemurirea  este  o  însuşire  nelipsită  a
Dumnezeirii  —  Domnul  nu  poate  îngădui
moartea  zidirii  Sale,  şi  de  aceea  în  fata
mormântului  deschis  simţim  nevoia  de  a
cânta  cântare  pascală.  Amintirea
răposaţilor rămâne vie în familia de care s-
au despărţit,  şi  exemplul lor moral încă îi
poate  sluji  acesteia  drept  reazim  şi
îndrumare în  viaţă.  Aşadar,  şi  în  prezenţa
morţii  să  înălţăm,  cu  credinţă  fierbinte,
laudă Domnului:  Părinte, Iţi mulţumesc că
M-ai ascultat!

3 decembrie
înţelepciunea sufletului de copil
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Cine nu va primi împărăţia lui Dumnezeu
ca un prunc...

(Luca 18, 17)
Ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui

Dumnezeu.
(Efeseni 3, 19)

A  te  întoarce  şi  a  fi  ca  un  prunc  — şi
totodată a te umple de toată plinătatea lui
Dumnezeu!  Cum  s-ar  putea  explica  acest
paradox atât de ciudat? Paradoxul este însă
doar  aparent.  Vrem  să  ne  întoarcem  la
starea dintru început a sufletului de copil?
N-o  vom  putea  obţine  decât  mişcându-ne
înainte.  Copilăria  şi  bătrâneţea  -  zorile  şi
amurgul  -  în  multe  privinţe  se aseamănă.
Să  ne  amintim  Predica  de  pe  munte:
Mântuitorul îi fericeşte pe cei înzestraţi cu
calităţile  copilăreşti.  Smerenia,  blândeţea,
milostivirea, curăţia inimii, iubirea de pace
-  toate acestea sunt  calităţi  ale  sufletului
de copil, dar şi omul matur, din plinătatea
harului  dumnezeiesc,  poate  să  şi  le
însuşească.

Copilul este „sărac cu duhul" în virtutea
modestiei  sale  înnăscute,  inconştiente.
Omul matur ajunge să-şi recunoască sărăcia
„cu duhul"  luptându-se să atingă ceea ce
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este  de  neatins.  Copilul  plânge  când  e
pierdut  în  spaţiu,  omul  matur  plânge
simţindu-se  strâmtorat  între  limitele
înguste ale vieţii acesteia. Copilul cunoaşte
doar foamea de hrană trupească; pentru un
matur  este  însă  mai  important  să-şi  po-
tolească foamea şi setea duhovnicească. In
copilărie  iertăm,  uitându-ne  supărările;  la
maturitate înţelegem slăbiciunile omeneşti
şi, acoperind cu dragostea noastră totul, le
iertăm  în  mod  conştient.  Nevinovăţia
copilului  vine  din  neştiinţă;  cunoaşterea
viciului în toată sluţenia lui îl îndeamnă pe
om  să  caute  curăţia  sufletului,  care  se
atinge doar pe Golgota.

Voi,  cei  ce  plângeţi  după  tinereţea
voastră,  care  a  trecut  cu  repeziciunea
zorilor,  mângâiaţi-vă!  Arşiţa  de  amiază  şi
umbrele  amurgului  vă  vor  aduce  iarăşi  la
prospeţimea  dimineţii!  îmbogăţită  de
experienţa  vieţii,  vârsta  matură  vă  va
înapoia  tot  farmecul  nevinovăţiei
copilăreşti!  Ne  aşteaptă  „luminosul
luceafăr al dimineţii"; după norii întunecaţi
ce au acoperit cerul amiezii, după umbrele
care s-au lăsat seara, după bezna adâncă a
nopţii  va răsări  iar  lumina,  se va face iar
dimineaţă.
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Nu  este,  oare,  scris:  Când  a  venit
plinirea vremii, Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
Său Cel Unul-Născut (Galateni 4, 4)? Aşa va
fi  şi  pentru  noi.  Când  vom  ajunge  la
plinătatea vieţii duhovniceşti, Pruncul Iisus
ni Se va arăta şi nouă; ne vom naşte a doua
oară; zorile se vor aprinde pentru noi; vom
vedea Soarele răsărind, vom auzi cântarea
păstorilor  în  valea  Bethleemului,  şi  în
aceasta  va  răsuna  nădejdea  plină  de  bu-
curie  a  zilei  care  începe  şi  lauda  adusă
necurmat  Celui  Prea-înalt:  „Slavă!  Pace!
Bunăvoire!"

4 decembrie
Vom vedea Dragostea şi Dreptatea

Ceea ce fac Eu, tu nu ştii acum, dar vei
înţelege după aceasta.

(Ioan 13, 7)

Adevărul  acestor  cuvinte  nu  va  trece
nicicând;  pentru  a  le  înţelege  pe  deplin
trebuie doar credinţă şi nădejde.

Numai Dumnezeu vede armonie deplină
în  tot  ce  ni  se  pare  nouă  haos  cumplit.
Aşadar, să nu ne descurajăm. Credinţa este
asemeni zorilor.  Când se ivesc zorile,  ziua
este  aproape.  Sunt  clipe  când  nu  mai
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vedem lumina, când este ascunsă de noi şi
ziua de mâine, când parcă stăm pe margi-
nea unei prăpăstii fară fund. Să nu uitaţi că
şi  atunci  calea  Domnului  este  la  fel  de
limpede;  El  a  umblat  pe apă,  mâna Lui  e
mereu întinsă tuturor celor care pier.

Să alergăm la picioarele Crucii: nevoinţa
săvârşită  pe  ea  ne  făgăduieşte  izbânda
definitivă asupra răului. Dacă nu ştim cum
anume să ne rugăm, suspinele noastre fară
cuvinte vor ajunge la Tronul lui Dumnezeu,
iar dacă nu avem nici suspine, să aşteptăm!
Să aşteptăm izbăvirea în linişte şi  tăcere.
Patimile  dezlănţuite  au  luat  lumea  în
stăpânire,  valuri  sălbatice  se  zbuciumă în
noi  înşine,  dar  sprijinindu-ne  pe  credinţă,
vom birui lumea şi furtuna din suflet se va
potoli, la picioarele Celui ce este mai mare
decât inima noastră şi ştie toate  (I Ioan 3,
20).

Domnul  vrea  să  ne  spele  aşa  cum 1-a
spălat la Cina cea de Taină pe Petru, care n-
a  înţeles  atunci  rânduiala  Lui.  Să-L  lăsăm
pe Domnul să lucreze în noi, ţinând minte
că dacă El nu ne va spăla nu vom putea să îi
fim părtaşi.

Deşi căile Domnului sunt negrăite şi nu-I
putem înţelege planurile întotdeauna, El ne
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poate  învăţa  îndreptările  Sale,  şi  atunci
când vom ajunge la scopul ultim vom vedea
în toate doar Dragostea şi doar Dreptatea
lui  Dumnezeu.  îm-bărbătaţi-vă,  deci,
înaintaţi cu tărie! Cele ce se văd sunt trecă-
toare,  cele  ce  nu  se  văd  sunt  veşnice  (II
Corinteni 4, 18).

Har  şi  adevăr  în  Hristos  Iisus,  în  Care
este şi mângâierea, si mântuirea, si lumina!

5 decembrie
Temelia creştinismului

Intru  aceasta  vor  cunoaşte  toţi  că
sunteţi  ucenicii  Mei,  dacă  veţi  avea
dragoste unii faţă de alţii.

(Ioan 13, 35)

La temelia întregii învăţături creştine stă
dragostea: aceasta trebuie să se găsească
în  inima  fiecărui  creştin.  Dumnezeu  este
Dragoste, şi cel ce crede în Hristos trebuie
să  fie  asemeni  Lui.  Trebuie  să-L  aibă  pe
Hristos în inima sa. Deci cel care nu iubeşte
nu e creştin.

Prima lucrare a credinţei în Hristos este
trezirea  dragostei  în  inima  omului,  şi
această dragoste trebuie să se vădească în
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fiecare faptă a lui. în primul rând, aceasta
se îndreaptă spre Dumnezeu,  însă iubirea
de  Dumnezeu  încălzeşte  inima  şi  faţă  de
aproapele,  pentru  că  cel  ce  nu-şi  iubeşte
fratele, pe care-l vede, nu-L poate iubi pe
Dumnezeu, pe Care nu-L vede{\ Ioan 4, 20).

Adevărata  dragoste  devine  imbold
pentru  fiecare  pas  din  viaţa  noastră,  ea
aprinde  şi  în  noi  scânteia  dumnezeiască.
Dragostea ne învaţă să avem milă faţă de
orice  necaz,  faţă  de  orice  neputinţă,  să
avem  îngăduinţă  faţă  de  slăbiciunile
omeneşti,  răbdare  în  încercări,  blândeţe
faţă  de  cei  ce  ne  necăjesc  şi  râvnă
statornică pentru orice jertfa. Cu dragostea
în  inimă,  vom  fi  gata  întotdeauna  să
răbdăm  orice,  să  dăm  orice,  să  suferim
orice pentru fraţii noştri.

6 decembrie
In nenorocire credinţa creşte

Mai  bine  e  să  mergi  în  casa  plângerii
decât în casa ospăţului.

(Ecclesiastul 7, 2)

La fel  cum unele plante răspândesc un
miros  plăcut  numai  atunci  când  le  frângi
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sau  le  striveşti  frunzele  între  degete,  şi
sufletul omenesc aduce roade duhovniceşti
numai  când  e  supus  la  încercări  grele.
Acestea se coc pe ramuri desfrunzite.

într-o  familie  creştină,  armonia  şi
dragostea se arată la necaz cu şi mai mare
putere. De bună seamă că are dragoste şi
la vreme de bucurie, dar câte puteri noi se
trezesc  în  ea  la  vreme  de  încercări!
Aflându-ne ca înaintea lui Dumnezeu, toate
simţămintele noastre devin mai adânci, mai
puternice.

Când familia a suferit o grea lovitură, ea
se  aruncă  la  picioarele  Mântuitorului,  şi
rugăciunea  fierbinte,  strigătul  inimii
suferinde se înalţă atunci  necontenit  spre
Tronul Celui Preaînalt.

în  faţa  mormântului  deschis  pier  toate
mărunţişurile  vieţii  de toate zilele,  iar  cei
care  au  rămas  pe  pământ  se  pătrund  de
presentimentul  veşniciei.  Pacea  lui
Dumnezeu se pogoară în chip simţit asupra
familiei aceleia, ce pare a se apropia atunci
de lumea cealaltă şi  pregustă din veşnica
fericire  a  celor  plecaţi  de  aici.  Privirile
înlăcrimate  pătrund  în  depărtări  neştiute
până  atunci,  care  îmbracă  o  formă
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palpabilă. în nenorocire credinţa sporeşte şi
se preface în cunoaştere.

Atunci  când în  necazul  nostru ajungem
pe  Golgota,  de  acolo  vedem şi  înţelegem
mai  bine  toate  minunile  cereşti.  Devine
limpede  sensul  adevărat  al  vieţii,  scopul
adevărat al năzuinţelor noastre. De pe acea
înălţime  pricepem  toată  însemnătatea
crucii,  căreia  ne  supunem  cu  dragoste.
Tocmai  în  aceasta  constă  toată  sfinţenia
„casei  plângerii"  familiei  creştine.  Din
aceasta se răspândeşte şi asupra celor din
jur un fel de adiere a fericirii din lumea de
dincolo.

7 decembrie
Domnul este cu noi în vremea necazului

Lazăr,  prietenul  nostru,  a  adormit;  Mă
duc să-l trezesc.

(Ioan 11, 11)

Aduceţi-vă aminte trista întâmplare care
a  avut  loc  în  Betania  după  moartea  lui
Lazăr.  La  moartea  fiecărui  creştin  se
întâmplă  acelaşi  lucru.  Lazăr  este  fiinţa
iubită pe care Domnul a luat-o de lângă noi.
Noi suntem Marta şi Măria, care îl plângem
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pe  cel  mort.  Iisus  Hristos  rămâne Acelaşi
ieri,  astăzi  şi  în  vecii  vecilor.  Da,  El  este
gata să intre la noi în clipa de suferinţă, la
fel  cum  a  venit  în  Betania  la  familia
îndurerată  El  însuşi,  Dumnezeu  Cel
Atotputernic,  prefăcut  în  frate  iubitor,  în
prieten apropiat,  despre  Care  spuneau:  A
lăcrimat Iisus (Ioan 11,35).

Şi noi simţim că El ne înţelege, că suferă
împreună cu noi, că durerea noastră nu-I e
străină,  că  vorbeşte  cu  noi  când  suntem
necăjiţi  —  vorbeşte  ca  Cel  ce  a  plâns
împreună cu surorile lui  Lazăr şi  mama la
mormântul  fiului,  ca  Cel  ce  însuşi  a
cunoscut  toate  încercările  şi  necazurile,
Care i-a iubit pe prietenii Săi şi, murind, Se
îngrijea de Maica Sa. El vorbeşte cu noi ca
Fiu al Omului, ca Omul durerilor, cunoscător
al suferinţei  (Isaia 53, 3). El spune cuvinte
pe care nimeni altul nu le va spune şi care
se  revarsă  pe  rănile  inimii  noastre  ca
untdelemnul.  Ne  spune  şi  nouă,  la  fel  ca
Martei:  Eu sunt  învierea  şi  viaţa;  cel  ce
crede în Mine, chiar dacă va muri, viu va fi
(Ioan 11, 25); cel pe care îl plângi va învia.

Luând  aminte  la  glasul  acesta
dumnezeiesc,  vom  vedea  că  durerea
noastră se potoleşte, că raza luminii cereşti
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străluceşte deasupra mormântului proaspăt
şi deasupra viitorului nostru posomorât, şi
ne vom da seama că, unindu-ne cu Hristos,
nu  mai  putem  spune  că  viaţa  noastră  e
lipsită de bucurie.

8 decembrie
Ca să ne rupem de păcat

Iar corabia era la multe stadii depărtare
de pământ, fiind învăluită de valuri.

(Matei 14, 24)

De ce s-o fi stârnit furtuna? De ce tocmai
în clipa când ucenicii erau atât de fericiţi în
mijlocul mulţimilor entuziasmate Domnul i-
a trimis în calea primejdiei? De ce nu le-a
îngăduit  să  rămână,  cu  toate  că  îl
preveniseră cu privire la vântul neprielnic şi
la  apropierea  furtunii?  De  ce  a  lăsat  pe
urmă să treacă atâta timp până când le-a
venit în ajutor?

Câte alte lucruri neînţelese aveau să mai
întâlnească  de-a  lungul  vieţii!  De  ce  a
trebuit ca Hristos să îndure atâtea înjosiri,
chinuri, moartea pe cruce? De ce a trebuit
ca  şi  ei  să  bea  până  la  fund  paharul
muceniciei  fizice  şi  morale?  De  ce
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rugăciunea noastră rămâne atât de des fară
răspuns,  iar  lupta  de  o  viaţă  întreagă  nu
pare  să  aibă  vreun  rezultat?  De  ce  avem
mereu nevoie de reazim şi nu auzim de la
nimeni  vorbe  de  mângâiere?  De  ce
nemiloasa  moarte  îi  smulge  de  la  noi  pe
oamenii cei mai dragi?

De ce? Vom primi în curând răspuns la
toate  acestea?  Aproape  este  ceasul  când
răsăritul  cel  veşnic  va  înlocui  nopţile
noastre întunecate; atunci toate întrebările
îşi  vor  găsi  răspunsul  într-o  unică,
nesfârşită  slavoslovie,  şi  pământescul
nostru „de ce" se va preface într-un veşnic,
necontenit „aliluia" ceresc.

Cine  ştie?  Poate  că  Domnul  ne  va
descoperi, încă de aici, de pe pământ, căile
Sale, şi vom înţelege că trebuia ca şi noi,
după  pilda  Mântuitorului  nostru,  să  trăim
până la capăt tocmai ceea ce ne-a fost dat!
Vom înţelege că am avut nevoie de toate
lucrurile acestea ca să ne rupem de lume,
de păcat, de nădejdile noastre deşarte, ca
s-o rupem cu propriul eu; că am avut nevoie
de  ele  ca  să  ni  se  sfărâme  trufia  şi  să
cădem  la  picioarele  lui  Hristos  smeriţi,
strigând către El ca să primim milă; că am
avut  nevoie  de  ele  ca  să  fie  pusă  la
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încercare  credinţa  noastră,  ca  să  învăţăm
să ne rugăm şi, în sfârşit, ca Dumnezeu să
Se preaslăvească prin mântuirea noastră şi
să ne arate ce poate face pentru cei ce şi-
au pus în El toată nădejdea lor.

9 decembrie
Şi credinţa puţină va mântui

Puţin credinciosule, de ce te-ai îndoit?
(Matei 14, 31)

De  ce  te-ai  îndoit?  Oare  nu  ştii  că
credinţa  înseamnă  viaţă?  Numai  prin  ea
poţi învinge lumea şi te poţi învinge pe tine
însuţi. Tot ce ai în tine bun, sincer, puternic,
vine  din  ea.  Fără  credinţă  omul  este
neputincios,  cade.  Ai  uitat,  oare,  că
credinţa este mai puternică decât raţiunea,
mai  puternică  decât  pornirile  inimii,  mai
puternică decât toate? De ce te-ai  îndoit?
De  ce  ţi-ai  părăsit  credinţa  simplă,
binecuvântată,  de  mai  înainte,  care  ţi-a
insuflat  cuvintele:  Tu eşti  Hris-tos,  Fiul
Dumnezeului Celui viu,  credinţa adevărată
a zilelor fericite din tinereţe, credinţa care
a luminat cele mai frumoase clipe din viaţa
ta?
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De ce sunt oameni  care nu cred? Oare
pentru  că  ştiinţa  contemporană  nu  este
întru totul de acord cu credinţa? Sau pentru
că oamenii pe care i-a orbit amăgirea de si-
ne,  crezând  că  firava  lor  raţiune  este  în
stare să înţeleagă şi  să măsoare întreaga
adâncime  a  planurilor  dumnezeieşti,  s-au
amăgit  în  nebuneştile  lor  nădejdi?  Puţin
credinciosule, îi spune Hristos lui Petru, de
ce  te-ai  îndoit?  De  ce  ai  pus  tu  însuţi
temelia atât de ruşinoasei şi întristătoarei
tale  căderi?  De  ce  ai  uitat  atotputernicia
cuvântului  Meu  şi  ai  întors  de  la  Mine
privirea ta?

Şi  totuşi,  mulţumeşte  lui  Dumnezeu,
fiindcă  şi  o  credinţă  mică  rămâne  totuşi
credinţă şi este mai puternică decât valurile
mării,  mai  puternică  decât  diavolul  cu
îngerii  lui.  în  ceasul  primejdiei  tu  te-ai
îndreptat  totuşi  către  Hristos.  Inima  ta
zdrobită şi-a pus în El ultima sa nădejde şi
asupra  Lui  ţi-ai  aţintit  privirea  plină  de
rugă.  Aşadar,  dă  laudă  Domnului,  fiindcă
credinţa ta te-a mântuit!

10 decembrie
Doamne, scapă-mă!
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Cu adevărat. Tu eşti Fiul lui Dumnezeu!
(Matei 14, 33)

întinzându-i mâna lui Petru, Mântuitorul
1-a  sprijinit,  a  poruncit  vântului  să  se
liniştească,  iar  ucenicii  au tras la mal,  pe
care zadarnic îl căutau în timpul furtunii. La
fel  avea  să  apară  iar  înaintea  lor  în
dimineaţa  învierii  Sale,  când  ucenicii,
pierzând orice nădejde,  se cufundaseră în
cea  mai  adâncă  amărăciune.  Atunci  a
apărut  în  mijlocul  lor,  şi  inimile  lor  s-au
umplut de bucurie negrăită, pe care nimeni
n-a mai putut să le-o răpească. La fel apare
Domnul fiecărui creştin în ceasul încercării,
înlocuind durerea cu simţământul  haric  al
păcii.  Putem  spune  şi  noi,  împreună  cu
psalmistul, că  iu-ţime este întru mânia Lui
şi viaţă întru voia Lui; seara se va sălăşlui
plângerea,  iar  dimineaţa  bucuria  (Psalmi
29, 5).

îl  vom vedea  şi  noi  atunci  când,  după
furtunile  vieţii,  vom ajunge la  limanul  cel
lin.  Atunci, încălziţi de razele Soarelui Fără
de  apus,  vom  deveni  asemănători  Lui,
fiindcă 77  vom vedea aşa cum este,  adică
Prieten,  Mântuitor  şi  Domn  al  nostru.
Ucenicii  au  priceput  asta  când  I  s-au
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închinat zicând: Cu adevărat, Tu eşti Fiul lui
Dumnezeul

Din  generaţie  în  generaţie,  cuvintele
acestea  le  repetă  toţi  cei  pe  care  El  i-a
ridicat din adâncul de ape al încercărilor, pe
care El i-a scos din întunericul deznădejdii
la Lumi-
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na Sa cea strălucitoare.  Cu adevărat,  Tu
eşti  Fiul  lui  Dumnezeu!'Tu  eşti  Singurul
Care  ai  cuvintele  vieţii  veşnice.  Numai
Sângele  Tău  curăţeşte  de  tot  păcatul.
Numai Tu mă poţi  rupe de mine însumi şi
poţi  pune  stăpânire  pe  toată  inima  mea,
pentru  ca  să  se  preaslăvească  în  mine
milostivirea  Ta.  Tu  eşti  singura  mea
nădejde, binele meu cel  mai înalt.  Tu eşti
totul pentru mine! Tu eşti Dumnezeul meu!
Să repetăm aceste cuvinte zilnic,  şi  fie ca
toate  necazurile  şi  încercările  prin  care
trecem să  slujească  doar  spre  apropierea
cât  mai  strânsă  de  Tine!  Aşadar,  cine  e
sfâşiat  de  îndoieli  şi  de  puţinătatea
credinţei să strige:  Doamne! Scapă-mă, că
pier!

Iar  cel  căruia  El  i-a  dăruit  izbăvire  să
laude pe Domnul  pentru milele Lui, pentru
minunile  Sale,  pe  care  le-a  făcut  fiilor
oamenilor  (Psalmi  106,  31),  să
preaslăvească toţi numele lui Iisus Hristos,
Fiul lui Dumnezeu. Amin.



11 decembrie
Iubirea de pace şi milostivire

Dar  înţelepciunea cea de  sus  este  mai
întâi curată, apoi paşnică, îngăduitoare.

(Iacov3, 17)

Doar  pacea  care  vine  din  curăţia
sufletului  este  vrednică  de  acest  nume.
Pacea fară curăţie este doar însuşire a unei
firi  superficiale.  Ce  uriaşă  deosebire  între
liniştea unui lac şi liniştea unei mări! Apa
unui lac este liniştită fiindcă e la adăpost
de furtună. Marea dezlănţuită se potoleşte
după o luptă, ea leagănă valurile sălbatice
la pieptul său puternic, şi se înstăpâneşte
liniştea.

Acelaşi  lucru  se  petrece  şi  cu  patimile
omeneşti.  Vedem  mulţi  oameni  care
seamănă cu un lac: aceştia nu ştiu de
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luptă, bat pasul pe loc, rămânând pasivi.
Privind  la  cei  ce  seamănă  cu  aceste  ape
liniştite, ne dăm seama că liniştea lor nu-i
costă nimic. Ei n-au cum să nu fie liniştiţi:
chiar şi când dau dovadă de nerăutate şi de
iertare  deplină,  acestea  n-au  vreun  preţ
deosebit.  Astfel  de inşi  nici  măcar nu pot
să-şi iasă din fire, fiindcă nu sunt în stare
nici de o iubire puternică.

Există însă firi care se aseamănă mării.
In  acestea,  pacea  şi  liniştea  sunt  roadă
dragostei  înflăcărate,  curate.  Ele  iartă  nu
din  indiferenţă,  ci  în  numele  lui  Hristos.
Recunoscând toată grozăvia păcatului,  ele
iartă deoarece ştiu că în urma necazurilor
vor vedea pe cer curcubeul. Firile meschine
sunt gata să ierte uitând trecutul; sufletele
curate şi profunde iartă având încredere în
viitor.

Dumnezeule! Dă-mi acea iubire de pace
care vine din inima curată. învaţă-mă să fiu
făcător de pace, să iert supărările care mi
se fac, dându-mi seama că fratele care m-a
necăjit poate să se îndrepte.

Fie  ca  întunericul  păcatului  să  fie
destrămat pentru mine de răsăritul Soarelui
Dreptăţii!



Iertarea  devine  uşoară  pentru  omul  cu
inimă  curată,  fiindcă  acesta  II  vede  pe
Dumnezeu, iar în Dumnezeu i se descoperă
veşnicia  întreagă.  Descoperă-mi  şi  mie,
Doamne,  izvoarele  milostivirii  Tale  cele
ascunse de ochii oamenilor; descoperă-mi o
rază de nădejde, ca să văd multele locaşuri
din  casa  Tatălui.  Ajută-mă  să-mi  păstrez
curăţia  sufletului,  care  în  mijlocul  beznei
păcatului  şi  necazului  îmi  va  da  să  văd
priveliştea luminoasă a slavei Tale!
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12 decembrie
Cheia bunătăţilor preaînalte
Nu aveţi, pentru că nu cereţi.
(Iacov 4, 2)

In cuvintele de mai sus vedem una dintre
pricinile slăbiciunii noastre duhovniceşti.

Credincioşii  îşi  pun  deseori  întrebarea:
„De  ce  sunt  atât  de  neputincios  în  faţa
păcatului,  de  ce  urmez  atât  de  puţin
învăţătorului  şi  Stăpânului  meu,  de  ce
înaintez  cu  atâta  greutate  pe  calea
duhovniciei?" Răspunsul este la îndemână:
Nu  aveţi,  pentru  că  nu  cereţi.  Adeseori,
propovăduitorii  nu  înţeleg  de  ce  cuvântul
lor nu-şi găseşte ecou printre păstoriţi şi de
ce  toată  strădania  lor  e  neroditoare.
Explicaţia  o  găsim  în  aceleaşi  spuse:  Nu
aveţi, pentru că nu cereţi.

In  Faptele  Apostolilor  găsim  biruinţa
necontenită  a  credincioşilor  asupra
păgânătăţii  şi  răspândirea  necontenită  a
credinţei.  Or,  pe  atunci  piedicile  nu  erau
mai  puţine  decât  acum.  împotrivirea  era
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puternică,  aprigă,  înverşunată,  însă
modeştii  luptători  pentru credinţă au fost
mai puternici decât potrivnicii. De ce oare?
Ei stăruiau  în  învăţătura  Apostolilor  şi  în
împărtăşire,  în  frângerea  pâinii  şi  în
rugăciune (Faptele Apostolilor 2, 42). Era o
turmă  duhovnicească  rugătoare,  care
stăruia în rugăciune mereu.

Slujirea  Apostolilor  era  rugătoare,  şi
numai o asemenea slujire putea să ducă la
biruinţă. Despre câţi dintre cei de astăzi se
poate spune că  stăruie în rugăciune*.  Câţi
ar  putea  spune despre  ei  înşişi:  Noi  vom
stărui în rugăciune şi în slujirea cuvântului
(Faptele Apostolilor 6, 4)?

Chiar  dacă  în  zilele  noastre  viaţa  de
parohie a  ajuns la  o anumită rânduială  şi
bună  întocmire,  din  ea  lipseşte  totuşi
marea  putere  ce  pune  în  mişcare  viaţa
duhului,  nebiruita  tărie  duhovnicească!
Această putere se dobândeşte numai prin
rugăciune.  însuşi  satana  se  cutremură
văzând turma cuvântătoare îngenuncheată,
nimic  nu-1  sperie  mai  mult  decât
rugăciunea fierbinte a credincioşilor, nu are
arme împotriva  ei.  Rugăciunea este  cheia
tuturor  bunătăţilor  preaînalte.  Rugăciunea
înflăcărată,  rugăciunea  credinţei  toate  le
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poate întru Hristos,  Cel  ce o  întăreşte (v.
Filipeni 4, 13).

13 decembrie
înger de pace şi de bucurie
Mai mare dintre acestea este dragostea.
(I Corinteni 13, 13)

Când  dragostea  sălăşluieşte  în  inimă,
aceasta  este  plină  de  bucurie.  Dragostea
luminează toată lumea lui Dumnezeu cu un
zâmbet  de  bucurie.  Cercetând  cu  luare-
aminte  viaţa  noastră,  ne  convingem  de
faptul că în fiecare zi trăită am rămas datori
— datori  cu  dragoste  şi  bunătate  faţă  de
semenii noştri. Nu le dăm niciodată ceea ce
se cuvine,  nu vom da niciodată pe deplin
tot ce ar trebui să dăm.

A iubi nu înseamnă doar a nu face răul,
ci  înseamnă  a  face  binele  care  stă  în
puterea noastră.

Dragostea de Dumnezeu ne face să fim
mereu gata să îndeplinim cu supunere voia
Lui,  oricare  ar  fi  aceea.  Dragostea  de
aproapele ne dă imbold să slujim acestuia
şi să-i facem bine mereu. Dragostea zideşte
neîncetat. De fiecare dată când ne atingem
de  viaţa  cuiva,  dragostea  noastră  îm-
bogăţeşte cu ceva această viaţă şi-i dă un
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preţ  mai  mare  în  ochii  acelui  om.  Atunci
când  întâlneşte  dragostea  în  relaţiile  cu
semenii  săi,  omul  simte  că  merită  să
trăiască.

Cuvântul  „dragoste"  este  o
binecuvântare; el insuflă şi înalţă sufletul.
Venind de la Dumnezeu, dragostea face bi-
nele. Ea este descoperire de la Dumnezeu
însuşi. Dragostea se pogoară pe pământ ca
un  înger  dumnezeiesc,  înger  de  pace  şi
bucurie.  Ea  răsună  în  viaţa  noastră  ca  o
cântare  cerească  şi  seamănă  pretutindeni
seminţele  cele  bune,  care  vor  trece  în
veşnicie.

Dumnezeu  este  dragoste  (I  Ioan  4,  8).
Dragostea  nu  poate  să  nu  slujească
aproapelui.  Oricare dintre noi,  chiar şi  cel
ce  nu  are  nici  o  avere,  poate  iubi  şi
răspândi  iubire  în  jurul  său.  Izvorul
dragostei trebuie să curgă cu îmbelşugare,
să  ţâşnească nestăvilit  din  inima noastră,
găsindu-şi peste tot întrebuinţare în faptele
dragostei.

14 decembrie
A sluji lui Hristos

N-a venit ca să I  se slujească, ci ca să
slujească El.
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(Marcu 10,45)

Prin  exemplul  Său,  Mântuitorul  ne-a
învăţat să nu trăim ca să ni se slujească, ci
ca să slujim noi înşine. Asta nu e uşor de
împlinit.  Deşi  oamenii  vorbesc  adesea
despre măreţia slujirii aproapelui, pentru a
sluji  cu  adevărat  trebuie  totuşi  să  fim
pătrunşi de lucrarea Duhului Sfânt. Esenţa
învăţăturii lui Hristos constă în a vedea în
orice  întâlnire,  chiar  şi  într-una
întâmplătoare, prilejul de a sluji cuiva.

Iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima
noastră,  nu  putem  să  nu  ne  iubim  şi
aproapele; orice slujire adusă acestuia este
o  slujire  adusă  lui  Hristos  însuşi.  în
parabola despre Infricoşătoarea Judecată ni
se arată limpede acest lucru.

Domnul primeşte El însuşi tot ce facem
pentru  fraţii  noştri  sărmani,  umili.  Toată
viaţa noastră s-ar transfigura dacă am reuşi
să-L vedem pe Hristos însuşi în fiecare om
aflat în suferinţă pe care îl întâlnim.

Uneori regretăm că nu ne-a fost dat să
trăim pe vremea Mântuitorului; ni se pare
că am fi lăsat totul deoparte cu bucurie ca
să-L urmăm şi să îl slujim — dar să nu uităm
că şi credinţa noastră, şi slujirea noastră au
mare  preţ  înaintea  Lui  şi  astăzi,  când  au
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trecut atâtea veacuri de la vieţuirea Sa pe
pământ.  Fericiţi  cei  ce  n-au  văzut  şi  au
crezut (Ioan 20, 29), a spus Domnul.

Văzând în fiecare om pe însuşi Hristos,
nu vom îndrăzni să nesocotim pe nimeni, să
ne purtăm dispreţuitor sau nepăsător faţă
de  cineva.  Fără  agitaţie  şi  fară  zarvă,
trebuie să fim mereu gata a sluji oricui cu
tot ce putem. Atâta nevoie, atâta răutate,
atâta  foamete  duhovnicească,  a  inimii  ne
înconjoară din toate părţile: credeţi că va fi
greu să găsim o arenă largă pentru faptele
dragostei,  pentru  faptele  plăcute  lui
Dumnezeu?

Nu scrie nicăieri că Domnul a ajutat cu
bani,  dar ceea ce dădea El  era neasemuit
mai de preţ. Nu a respins pe nimeni, nu a
jignit  pe nimeni,  nu a  lăsat  pe  nimeni  să
plece de la El fară un cuvânt de dragoste şi
de  mângâiere.  în  acest  înţeles,  fiecare
poate urma lui Hristos fiind blând şi bun cu
oricine  i  se  adresează.  Având  mereu  în
inimă  dorinţa  sinceră  de  a-i  uşura
aproapelui  nostru  povara,  putem  face
multe, aducând folos şi mângâiere oriunde
este cineva apăsat de o povară istovitoare.

Orice  simţământ  meschin  de  orgoliu  şi
de trufie, care ne împinge să aşteptăm ceva
de la alţii, va dispărea din omul ce are cu
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adevărat  în  el  Duhul  lui  Hristos.
Mulţumindu-ne să
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ocupăm în viaţă un loc cât se poate de
modest, să ne străduim să stăm de veghe,
având  mijloacele  încinse  (Luca  12,  35)
pentru a fi mereu gata să spălăm picioarele
fraţilor  noştri  mai  mici,  luând pildă  de  la
Hristos.

Nici  o  muncă  nu  i  se  poate  părea
înjositoare  celui  ce  are  în  el  Duhul  lui
Hristos!  Dimpotrivă,  la  gândul  că  El,  Cel
Atotputernic  şi  Atotsfânt,  a  fost  între
oameni  ca unul  ce slujeşte  (Luca 22,  27),
vom năzui  să fim vrednici  a  ne atinge de
orice  trudă  care  înnobilează  omul:  Care
este  mai  mare  între  voi  să  fie  slujitorul
vostru...  şi  cine se va smeri pe sine va fi
înălţat (Matei 23, 11-12).

15 decembrie
Pune-ţi nădejdea în Domnul

Descoperă  Domnului  calea  ta  şi
nădăjduieşte într-însul, şi El va împlini.

(Psalmi 36, 5)
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Este  de  negândit  ca  Domnul  să  ne
trimită  încercări,  necazuri  şi  griji  care  să
întreacă puterea noastră de a le îndura. Nu
există pe lumea asta poveri cu neputinţă de
purtat!  Odată  cu  povara,  Domnul  dă
destulă putere ca s-o purtăm; ea este grea,
ne apasă, ne striveşte, uneori ni se pare că
suntem istoviţi şi, în deznădejdea noastră,
suntem gata s-o aruncăm de pe umeri, ori
credem că nu vom putea îndura încercarea.

Experienţa  vieţii  creştine  ne  învaţă
altceva.  Punându-ne  nădejdea  în
Dumnezeu, aşteptând de la El în fiecare zi
şi  putere,  şi  îndrumare,  nu  vom slăbi  pe
cale, ci vom duce până la capăt ceea ce n-
am fi  putut  putut,  bineînţeles,  împlini  cu
propriile puteri: El va împlini pentru noi.

Să presupunem că avem de străbătut un
drum  greu,  că  avem  de  urcat  un  munte
înalt,  abrupt,  inaccesibil.  Ridicân-du-ne
privirea obosită spre acel munte, la fiecare
pas vedem numai obstacole şi primejdii —
şi, într-adevăr, fară credinţă vie, neclintită,
în  Dumnezeu muntele acela ne-ar  rămâne
inaccesibil.  Totuşi,  dacă  noi,  dând  uitării
slăbiciunea  noastră,  neputinţa  noastră,
vom  striga  neîncetat  către  Dumnezeu
cerând  ajutor,  vom  birui,  pas  cu  pas,  şi
piedicile, şi însuşi muntele. Ca înaripaţi, ne
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vom  ridica  la  înălţimea  dreptăţii
dumnezeieşti,  în  strălucirea  luminii  Lui,
acolo  unde domnesc  pacea  desăvârşită  şi
bucuria fară sfârşit.

Nu vă descurajaţi pe cale! Domnul le dă
celor  smeriţi  har.  Milostivirea  Sa  nu  s-a
împuţinat,  mâna  Domnului  nu  este  prea
scurtă, ca să nu poată să izbăvească (Isaia
59, 1). Lumina Lui nu se stinge; încredeţi-vă
în El, şi vă va duce până la capăt. Cel ce a
început în voi lucrul cel bun îl  va duce la
capăt până în ziua lui Hristos Iisus (Filipeni
1,6).

16 decembrie
Darul tinereţii
>
Umblaţi  cât  aveţi  Lumina...  că  vine

noaptea, când nimeni nu poate să lucreze.
(Ioan 12, 35; 9, 4)

Lucraţi  cât aveţi  lumină, mai cu seamă
lumina  de  dimineaţă!  Nu  putem  să-i
lămurim îndestul pe tineri cât de pre-ţioşi
sunt  anii  tinereţii  lor.  Uneori,  bătrânii  se
dedau  unei  sterpe  păreri  de  rău  pentru
pierderea tinereţii sau, apăsaţi de amintiri
tulburătoare,  încearcă  să  uite  trecutul
pentru a-şi trăi în linişte restul zilelor, fară
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să  se  gândească  la  uriaşui  folos  pe  care
îndelungata lor experienţă l-ar putea aduce
tineretului rătăcit. Ar trebui ca fiecare din
noi  să-i  prevină  pe  tinerii  săi  prieteni  cu
privire la  marea însemnătate pe care anii
tinereţii o au pentru tot restul vieţii - căci
fericirea lor, poziţia lor socială, liniştea lor
sufletească, soarta lor în viaţa vremelnică
şi în cea veşnică depind de năzuinţele din
zilele tinereţii. Zorile au în ele ceva solemn:
şi anii tinereţii, dăruiţi cu bogăţia puterilor
proaspete,  trebuie  să  treacă în  conştiinţa
profundă  şi  solemnă  a  însemnătăţii
începutului de viaţă.

Nu uitaţi că fiecare zi vă hotărăşte, fară
putinţă  de  întoarcere,  soarta!  Fiecare  zi
cuprinde un germen al viitorului, şi soarta
noastră  pe  mai  departe  depinde  de  anii
tinereţii,  când  se  pune  temelia  întregii
vieţi. De aceea, nu lăsaţi să treacă nici o zi
fară  să  vă  străduiţi  pentru  şlefuirea  de
sine; cercetaţi bine starea sufletului vostru
şi  străduiţi-vă  încă  din  tinereţe  să  vă
stârpiţi  răul din suflet,  având întotdeauna
în faţa ochilor înaltul ideal către care toţi
trebuie să tindem.

Să  preţuiţi,  aşadar,  scumpul  dar  al
tinereţii, să îl priviţi ca pe o comoară care
v-a fost încredinţată, nu pierdeţi timpul, nu
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scăpaţi  prilejurile  care  nu  se  vor  mai
întoarce,  ci  fo-losiţi-vă,  folosiţi-vă  anii
tinereţii,  în  care puteţi  face atât  de mult
pentru voi înşivă şi pentru semeni!

17 decembrie
In lumina Crucii

Şi stăteau lângă crucea lui  Iisus mama
Lui şi sora mamei Lui, Măria lui Cleopa, şi
Măria Magdalena.

(Ioan 19, 25)

în  istorisirea  altui  evanghelist  este
amintit  un  alt  grup  de  oameni:  Toţi
cunoscuţii Lui, şi femeile care îl însoţiseră
din  Galileea,  stăteau  departe,  privind
acestea (Luca 23, 49).

Fiecare dintre noi trebuie să se lipească
în  mod  conştient  de  unul  dintre  aceste
două  grupuri.  Cât  de  trist  este  să  vezi
„lângă  cruce"  o  ceată  atât  de  mică,  iar
„stând  departe"  o  mulţime  atât  de
numeroasă! Nu cumva o să rămânem şi noi
departe, fară a ne grăbi să ocupăm locul de
lângă cruce care ni se cuvine, la fel cum se
cuvine orişicărui creştin?

Adevărata  dragoste  rămâne  învăluită
într-o taină de nepătruns: ea se dăruieşte
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toată,  de  bunăvoie,  ca  să  sufere  pentru
altul.

Cine  poate  măsura  toată  adâncimea
durerii  prin  care  a  trecut  Sfânta  Fecioară
atunci  când  stătea  lângă  cruce?  Fiecare
suspin  al  Dumnezeiescului  Pătimitor  îi
cutremura  sufletul,  trimiţând  valuri  de
durere  în  toată  fiinţa  ei.  Şi  totuşi,  ea  a
rămas  neclintită  acolo.  Iată  rodul  iubirii
adevărate! Maica lui Dumnezeu nu a putut
să-şi arate credinţa altfel decât stând lângă
cruce: cuvintele erau de prisos. în evlavie
tăcută, în suferinţă fară margini, ea stătea!

Unii  pictori  o  înfăţişează  pe  Fecioara
Măria într-o stare de secătuire a puterilor,
de leşin, ceea ce ar fi fost de înţeles — însă
cuvintele  Evangheliei  arată  puterea  mai
presus  de  fire  a  harului  dumnezeiesc:  Ea
stătea lângă cruce!

Oare ce-1 poate face pe om să stea acolo
unde este răstignită pe cruce viaţa lui? O
putere venită nu din el,  ci dată de Sus —
puterea harului dumnezeiesc, care pune la
încercare şi curăţeşte credinţa noastră prin
mijlocirea  crucii  care  ni  s-a  trimis.  Omul
care ia crucea sa fară să cârtească şi  stă
lângă  ea  îi  poate  aduce  şi  pe  alţii  la
Dumnezeu,  mai  bine  decât  orice  predică.
Toată  viaţa  lui  devine  o  mărturie  vie,  o
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predică fară cuvinte, care atrage oamenii şi
le arată calea către cer.

In  marile  zile  ale  patimilor  şi  morţii
Mântuitorului  s-au  îndreptăţit  cuvintele
proroceşti  ale  bătrânului  Simeon:  Şi  prin
sufletul tău va trece sabie, ca gândurile din
multe inimi să se descopere  (Luca 2, 35).
Stând lângă cruce, Fecioara Măria a înţeles
însemnătatea  acestor  spuse  —  sabia
suferinţei  i-a  străpuns sufletul,  şi  în  acea
cruce, pricina durerii ei, a văzut iubirea lui
Dumnezeu.

Doar în lumina Crucii se deschid şi ochii
noştri  spre priceperea adevărului;  în locul
unde suferim vom zări Lumina lui Hristos,
cu preţul  acestei  suferinţe ochii  noştri  se
vor  deschide.  „Slavă  Ţie,  Celui  ce  ne-ai
arătat nouă lumina!"

18 decembrie
Nevoinţa rugăciunii

Şi după şase zile i-a luat Iisus cu Sine pe
Petru şi pe Iacov şi pe Ioan şi i-a dus într-
un munte înalt, deoparte, numai pe ei, şi S-
a schimbat U faţă înaintea lor.

(Marcu 9, 2)
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Domnul  i-a  luat  cu  Sine  pe  Muntele
Taborului  pe  aceia  dintre  ucenicii  Săi  pe
care  i-a  găsit  vrednici  de  vederea  slavei
Sale:  pe  Petru  cel  râvnitor  în  credinţă  şi
năvalnic  în  faptă,  pe  Iacov,  viitorul
mucenic, cel blând în ascultare, şi pe Ioan,
care  prin  dragostea  sa  merita  mai  mult
decât alţii iubirea Mântuitorului.

El i-a dus pe un munte înalt, deoparte.
De  câte  ori  nu  a  căutat  Domnul  liniştea
însingurării! El fuge de mulţime şi îi ia cu
Sine pe ucenici, ca aceştia să se odihnească
şi să se adune:  Veniţi voi înşivă deoparte,
în loc pustiu, şi odihniţi-vă puţin (Marcu 6,
31), a spus El.

Oamenii  lumeşti  caută  distracţii  în
plăceri zgomotoase; oamenii lui Dumnezeu,
fugind de mulţimi, se adâncesc în gândurile
lor,  se  concentrează  pe  singurul  lucru  de
trebuinţă.

In  Evanghelia  după  Luca  se  spune:  A
ieşit U munte ca să  Se roage  (Luca 6, 12).
De-a lungul întregii Sale vieţi pământeşti se
vede  că  Mântuitorul  simţea  nevoia  de
rugăciune.  El  Se  retrăgea pentru  a  putea
vorbi fară împiedicare cu Tatăl, în Care îşi
găsea  putere  şi  mângâiere.  Purcezând  la
lucrarea Sa pământească, Se ruga. Nopţile,
Se  ruga.  în  Grădina  Ghetsimani,
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pregătindu-Se pentru pătimirea şi moartea
Sa, Se ruga. Pe cruce, în chinurile dinaintea
morţii, până în cea de pe urmă clipă a vieţii
Sale,  nu  încetează  să  Se  roage,  şi  îi
îndeamnă şi pe ucenicii Săi, tot timpul, la
rugăciune:  Privegheaţi  şi  vă rugaţi,  ca să
nu intraţi în ispită (Marcu 14, 38).

Muntele pe care îi urcă El pe ucenicii Săi
închipuie calea grea, presărată cu spini, pe
care  trebuie  s-o  străbatem  pentru  a  ne
ridica  la  înălţimea  rugăciunii  adevărate.
Puterea rugăciunii este o taină nespus de
mare — şi totuşi, prin simplitatea ei, este
accesibilă şi sufletului curat de copil.  S-ar
părea că să te rogi e lucru uşor, deoarece
duhul rugăciunii se vădeşte câteodată într-
un singur suspin, într-o singură privire — şi
totuşi,  ea  e  o  nevoinţă  foarte  mare,  o
nevoinţă  suprafirească,  lucrare  a  lui
Dumnezeu în sufletul omului.

Numai  Hristos  poate  săvârşi  în  inima
noastră această minunată lucrare; numai El
ne  poate  duce,  aşa  cum  i-a  dus  şi  pe
ucenicii  Săi,  pe  poteca  strâmtă,  abruptă,
pietroasă, care duce pe vârful muntelui. El
ne va sprijini şi ne va purta pe mâinile Sale,
îndepărtând  toate  piedicile.  Urmându-L,
vom ajunge pe culme şi vom primi răsplata
care  îi  aştepta  pe  ucenici  în  vârful
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Taborului:  acolo,  departe  de  zarva  şi
agitaţia deşartă a lumii, ei luau aminte doar
la  glasul  Mântuitorului;  acolo  L-au
recunoscut în El pe Fiul lui Dumnezeu, au
fost martori ai slavei Sale celei mai înainte
de veci.

Şi nouă, când ne înălţăm la Domnul cu
sufletul,  lăsând  deoparte  toate  ispitele  şi
smintelile lumii, El ne va da să gustăm din
fericirea  cea  negrăită  a  apropierii  de
Dumnezeu,  care ne va da putere în  lupta
vieţii,  tărie  în  încercări  şi  mângâiere  în
suferinţă.

19 decembrie
închipuirea şi umbra celor cereşti

Preoţii...  slujesc  închipuirii  şi  umbrei
celor cereşti... „Ia seama, zice Domnul, să
faci toate după chipul ce ţi-a fost arătat în
munte. "

(Evrei 8, 4-5)

închipuirea  noastră  despre  cei  care  au
murit  este  adeseori  lipsită  de  limpezime,
înceţoşată,  ca  şi  cum fi  vorba  de  o  lume
nebuloasă, inexistentă. Apostolul Pavel are
cu  totul  alte  vederi:  pentru  el,  lumea
duhovnicească este o realitate cu mult mai
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vie  decât  lumea  materială.  Viaţa
pământească i se pare un vis în care apar
vedenii cereşti.

Ne întrebăm câteodată dacă în viaţa de
dincolo  de  mormânt  ne  vom  păstra
amintirile despre viaţa pământească — însă
toate  zidirile  pământeşti  sunt  numai
închipuire şi umbră a celor cereşti şi au fost
făcute după chipul arătat în munte.

Câtă  bucurie  în  această  descoperire!
Când ne sperie necunoscutul vieţii viitoare,
când suferim că nu vom lua cu noi nimic în
mormânt, să ne amintim cât de mult a adus
Domnul din cer pe acest pământ păcătos al
nostru, cu câtă mărinimie 1-a înzestrat cu
toate minunile naturii! începutul şi temelia
a  tot  ce  alcătuieşte  pentru  noi  realitatea
lumii văzute se află în veşnicie. Tot ceea ce
vedem  noi  îşi  are  temeiul  în  lumea  cea
nevăzută, tot ce este mai bun în noi arată
obârşia  dumnezeiască  a  tot  ce  fiinţează,
scânteia dumnezeiască ce licăreşte în orice
inimă.

Domnul însuşi este izvorul a tot ce este
frumos,  a  tot  ce  este  sublim  pe  acest
pământ. Ataşamentele noastre pământeşti,
sfinţitele  legături  ale  căminului  familial,
cele  mai  înalte  şi  curate  simţăminte  ale
omului  sunt  doar  o  slabă  răsfrângere  a
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dragostei celei mai presus de orice raţiune
— a nesfârşitei dragoste dumnezeieşti, care
L-a  dat  pe  Fiul  Unul-Născut  pentru
răscumpărarea neamului omenesc.

Aşadar, adevărata noastră patrie nu este
pe  pământ,  ci  în  cer.  Aici  pribegim  în
străinătate,  acolo  vom  fi  acasă,  ne  vom
odihni  după  lunga  cale  pe  care  vom  fi
străbătut-o,  şi  vom  afla  esenţa  şi
însemnătatea  a  ceea  ce  a  fost  aici  o
preînchi-puire şi atât.

20 decembrie
Chipul lui Hristos

Căci  câţi  în  Hristos  v-aţi  botezat,  în
Hristos v-aţi şi îmbrăcat.

(Galateni 3, 27)
Gândul acesta să fie întru voi, care era şi

în Hristos Iisus.
(Filipeni 2, 5)

Ştim  cu  toţii  predania  potrivit  căreia
Sfânta Veronica, întâlnindu-L pe Hristos pe
drumul Crucii către Golgota, într-o pornire
de milă faţă de Dumnezeiescul Pătimitor, I-
a oferit o năframă ca să îşi şteargă stropii
de sânge şi  de sudoare ce picurau de pe
chinuita Sa faţă. Când Veronica şi-a primit
înapoi  năframa,  pe  ea  se  întipăriseră
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minunatele trăsături  ale Mântuitorului.  Se
zice că năframa ar fi dispărut, dar de atunci
încoace chipul nefacut de mână omenească
al Mântuitorului este zugrăvit în amintirea
acestei predanii.

De fapt, chipul lui Hristos nu va dispărea
niciodată. El se răsfrânge în viaţa fiecărui
creştin adevărat şi reînvie în fiecare faptă
de dragoste,  de  jertfire  de sine.  El  apare
înaintea noastră acolo unde în orice faptă şi
în  orice  întreprindere  se  îndeplineşte  cu
sfinţenie  legea  Mântuitorului.  Căutăm  za-
darnic în operele artistice o reprezentare a
lui  Hristos  care  să  corespundă  idealului
nostru. Nici cel mai înzestrat penel nu e în
stare  să  redea  aceste  trăsături  sfinte,
dumnezeieşti.  Să-L  căutăm  printre
truditorii modeşti, nebăgaţi de seamă, care
fac lucrul lui Dumnezeu departe de privirile
omeneşti, care îşi jertfesc o parte din viaţă
pentru  fraţii  lor,  numai  de  dragul  lui
Hristos! Acolo va apărea înaintea noastră în
toată mărirea Sa adevăratul chip al lui Iisus
Nazarineanul.

21 decembrie
Legea şi harul
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De nu va prisosi dreptatea voastră mai
mult decât a cărturarilor şi a fariseilor, nu
veţi intra în Împărăţia cerurilor.

(Matei 5, 20)

împărăţia  cerurilor  este  măreaţa  şi
nepreţuita  comoară  despre  care  ni  se
vesteşte în Evanghelie. De ea au parte însă
numai drepţii, cei ajunşi la desăvârşire. Fiţi
sfinţi, fiindcă Eu sunt sfânt, a spus Domnul.
Aşadar, dreptatea care ne deschide uşa în
binecuvântata  împărăţie  a  lui  Dumnezeu
trebuie  să  fie  pe  potriva  sfinţeniei
dumnezeieşti. Ea trebuie să fie desăvârşită
şi,  prin  urmare,  să  întreacă  dreptatea
cărturarilor şi a fariseilor. După spusele lui
Hristos,  dreptatea  lor  nu  era  de  ajuns
pentru  împărăţia  cerurilor:  aceştia,
împlinind  Legea  după  literă,  nu  umblau
înaintea  lui  Dumnezeu  cu  acea  dragoste
adevărată,  desăvârşită,  pe  care  o  cere
împărăţia  lui  Dumnezeu;  omul  poate  să
umble astfel doar prin lucrarea harului care
ni s-a dăruit în Hristos.

Legea prin  Moise  s-a  dat,  dar  harul  şi
adevărul au venit prin Iisus Hristos (Ioan 1,
17). Legea lui Moise, ca lege scrisă, este un
lucru  nedesăvârşit,  o  revelaţie
neîndestulătoare. Lumina ei,  rară a înceta
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să fie lumină, cedează totuşi înaintea lumii
care ni s-a descoperit în Cuvântul întrupat,
în Dumnezeu-Omul Iisus Hristos, Care este
deplinătatea  revelaţiei  dumnezeieşti,
Cuvântul  Care  cuprinde  în  Sine  toate
cuvintele  dumnezeieşti.  Odată  cu  venirea
Lui  încetează  toate  cele  nedesăvârşite  şi
neîndestulătoare.  Să nu  ucizi!,  spune
Legea, însă cel care nu încalcă după literă
această poruncă este încă departe de a fi
sfânt şi desăvârşit. Cel ce îşi iubeşte fratele
numai atât cât să nu-1 ucidă n-are destulă
dragoste  pentru  a  intra  în  împărăţia
cerurilor.  Domnul  parcă  ne  spune:  „Bine
faci  că  nu-ţi  ucizi  fratele,  fiindcă  aceasta
este  poruncă  dumnezeiască,  dar  prin
aceasta  nu  ajungi  la  ceea  ce  cere  legea
dragostei: pentru a intra într-o mai strânsă
împărtăşire  cu  Dumnezeu  trebuie  o
sfinţenie desăvârşită. Nu-i de ajuns să nu-ţi
ucizi fratele, ci trebuie să nu te mânii pe el
în deşert; nu-i de ajuns să nu faci păcatul
cu fapta, ci trebuie să nu-1  săvârşeşti nici
măcar cu gândul."

22 decembrie
Roua binecuvântată a dragostei
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Şi ceruri/e lui picură rouă.  (Deuteronom
33, 28)

Lucrarea Duhului Sfânt asupra sufletului
omenesc este ca lucrarea picurilor de rouă,
care  împrospătează  împărăţia  naturii.  Cât
de mult ne trebuie şi nouă această binefă-
cătoare înrâurire! Fără harul Duhului Sfânt,
sufletul nostru nu-i decât un pământ uscat,
o  plantă  veştedă,  care  piere.  El  se
înnoieşte,  se  împrospătează  prin  roua
harică trimisă de Dumnezeu.

Duhul  lui  Dumnezeu ne dă viaţă  şi  tot
ceea ce aduce cu sine viaţa. îmbogăţiţi cu
darurile  Duhului  Sfânt,  ne  simţim  fericiţi,
buni,  puternici,  şi  nu ducem lipsă în vreo
privinţă,  dar  fară  aceste  sfinţite  daruri
suntem  neputincioşi:  rugăciunea  noastră
rămâne  uscată,  citirea  cuvântului  lui
Dumnezeu  nu  ne  aduce  nici  un  folos,
cuvintele vieţii se prefac pentru noi în literă
moartă, nimic din tot ce facem nu ne aduce
vreo mulţumire, în sufletul nostru nu este
viaţă duhovnicească.

Ce minunată făgăduinţă:  Şi cerurile  lui
picură  rouă\  Cuvintele  acestea  ne  dau
încredinţarea că Domnul  nu ne va părăsi.
Vântul  arzător  al  îndoielii  şi  al  smintelii,
care  este  gata  să-i  ardă  pe  cei  ce  se
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îndepărtează de Domnul, poate fi abătut de
la noi prin lucrarea mântuitoare a harului —
această  rouă  aducătoare  de  binefaceri.
Duhul  lui  Dumnezeu  va  birui  în  inima
noastră duhul răutăţii, ne va transfigura în-
treaga viaţă, ne va deschide mintea ca să
înţelegem  cuvântul  lui  Dumnezeu  şi  cu
minunata Sa lumină va risipi întunericul ce
ne împresoară.

Doamne,  Cela  ce  saturi  pământul  cu
umezeală  dătătoare  de  viaţă,  Cela  ce
miluieşti  verdeaţa  necuvântătoare!  Mi-
lostiveşte-Te  şi  de  sufletul  meu  chinuit,
învie-mă  cu  Duhul  Tău  Cel  Sfânt,  trimite
asupra  mea  binefăcătoarea  rouă  a
dragostei  Tale,  potoleşte  setea  sufletului
meu şi nu mă lăsa să pier!

23 decembrie
Jertfa lui Dumnezeu - duhul umilit

Şi deschizând vistieriile lor l-au adus Lui
daruri: aur, tămâie şi smirnă.

(Matei 2, 11)

Magii  nu  s-au  mulţumit  doar  să  se
închine  Pruncului  Ii-sus  şi  să  dea  glas
simţămintelor pe care le nutreau faţă de El,
ci  au adus daruri  la  picioarele  Lui.  Şi  noi
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trebuie  să-I  aducem  daruri,  chezăşia
dragostei  noastre,  punând-o  înaintea  Lui
fară a ne mulţumi numai cu cântări  şi  cu
îngenuncherea la rugăciune. în felul cum se
închină oamenii Dumnezeirii există o mare
doză  de  sentimentalism  afectat.  Ei  sunt
gata să cânte cântări de laudă Făcătorului,
dar  se  opresc  când  este  vorba  să  aducă
jertfa  lui  Dumnezeu  inima  lor  zdrobită
-singurul dar care place lui Dumnezeu; cer
lui Dumnezeu să trimită lucrători în via Sa,
dar nu răspund la chemarea Lui. Or, magii
n-au  adus  nişte  simple  daruri,  ci  daruri
bogate, scumpe, ceea ce aveau mai bun. Şi
noi  trebuie să-I  aducem lui  Dumnezeu tot
ce  preţuim  mai  mult:  aurul  curat  al  dra-
gostei  noastre,  tămâia  celor  mai  alese
simţăminte,  preţioasa  smirnă  a  celor  mai
nobile  imbolduri.  Prea  des  Ii  dăm  lui
Dumnezeu  doar  nişte  jalnice  rămăşiţe  ale
comorilor  noastre  duhovniceşti:  aducem
jertfa lui Dumnezeu, de la Care am primit
totul,  numai  ceea ce n-am putut  folosi  în
viaţa noastră pătrunsă de egoism, ceea ce
nu  ne  trebuie.  Să  nu  facem  aşa!  Să
închinăm  slujirii  Domnului  cea  mai  bună
parte  a  fiinţei  noastre,  tot  ce  avem  mai
scump.
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24 decembrie
Primeşte-L în inimă pe Mântuitorul

Nu era loc de găzduire pentru ei.
(Luca 2, 7)

Să  ne  amintim  mişcătoarea  istorisire
despre  Naşterea  lui  Hristos  şi  să  ne
pătrundem de simţirea adâncii însemnătăţi
duhovniceşti  a  acestui  eveniment  negrăit
de  mare.  Nu  s-a  găsit  loc  de  găzduire
pentru Cel ce a venit să mântuiască ome-
nirea,  Cel  ce  era  Fiul  lui  Dumnezeu  şi
împăratul lumii!

Mulţimea  de  popor  care  se  îndrepta
către Bethleem era prea numeroasă, toţi se
grăbeau într-acolo pentru ceea ce le părea
a  fi  lucrul  cel  mai  însemnat  de  atunci,  şi
asta L-a alungat din mijlocul lor pe însuşi
Mântuitorul!  Apropiindu-ne  de  pomenirea
acestui  eveniment  atât  de  mare  pentru
lumea  creştină  şi  pregătindu-ne  să
întâmpinăm  praznicul  Naşterii  lui  Hristos,
să nu lăsăm grijile pământeşti  să înăbuşe
ceea ce este mai însemnat în inima noastră;
să-I dăm acolo locul de frunte Mântuitorului
nostru, să-L primim în inimă cu dragostea
aceea ce năzuieşte să ajute şi să mângâie,
să le uşureze viaţa fraţilor noştri.
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în mijlocul deşartei agitaţii lumeşti care
însoţeşte  de  obicei  marile  sărbători,  să
avem  mereu  înaintea  ochilor  chipul
Dumnezeiescului Prunc, ca să nu se poată
spune că nu I s-a găsit loc la noi!

Şi  în  numele  Lui  să  facem  binele,
lepădând grijile pământeşti.

25 decembrie
Naşterea lui Hristos

Slavă întru cei de Sus lui  Dumnezeu şi
pe pământ pace, între oameni bunăvoire.

(Luca 2, 14)

Pe  întreg  pământul,  acolo  unde  se
propovăduieşte  numele  lui  Hristos,  se
prăznuieşte Naşterea lui Hristos. în fiecare
an,  această  sărbătoare  aduce  cu  sine  un
suflu  proaspăt  de  dragoste  şi  lumină.  în
fiecare casă, în fiecare familie au loc an de
an  pregătiri  pentru  această  zi.  Copiii  o
aşteaptă  cu  nerăbdare  plină  de  bucurie,
părinţii se gândesc cu dragoste la plăcerea
care-i  aşteaptă pe copii,  gândul  la  bradul
de Crăciun umple toate inimile.

Nu  trebuie  să  uităm  însă  că  Naşterea
Domnului  este în primul rând o zi  sfântă,
dumnezeiască,  pe  care  o  cinstim  spre
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pomenirea  nemărginitei  Dragoste  Care
pentru mân-
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tuirea  neamului  omenesc  nu L-a  cruţat
pe Fiul Său. Aşadar, pentru a întâmpina şi a
petrece  după  cuviinţă  această  zi  de
sărbătoare, fiecare trebuie să se umple de
evlavie  în  faţa  preacuratului  chip  al
Pruncului  Iisus,  altfel  piere  toată  în-
semnătatea  praznicului.  Sărbătorind
Naşterea lui Hristos, să ne rugăm ca duhul
dragostei Lui să se deştepte şi să renască
în  inima  noastră,  să  afle  în  aceasta  iesle
gata să II primească, daruri de preţ gata să
I  se  aştearnă  înainte.  Naşterea  Domnului
înseamnă  dragoste,  pace,  bunăvoire,  iar
bunăvo-irea  înseamnă  iertare  deplină,
înseamnă dorinţă ca toţi oamenii şi fiecare
în  parte  să  aibă  parte  doar  de  bine,
înseamnă  deplină  lepădare  de  sine  şi
dragoste  care  îmbrăţişează  omenirea
întreagă.

Aşadar,  să  ne  străduim  cu  toţii  ca
praznicul  Naşterii  lui  Hristos  să  se
săvârşească  între  noi  întru  dreptate  şi
adevăr.  Atunci  se  va  repeta  şi  în  zilele
noastre  minunea cea mare:  Hristos  Se  va
pogorî  din  nou  pe  pământ,  fiindcă  Duhul
Său  va  sălăşlui  în  fiecare  din  noi,  şi
sunetele  cântării  îngereşti  vor  răsuna
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mereu în sufletul nostru, umplându-1 de o
bucurie nemărginită.

26 decembrie
Viaţă din belşug

Eu am  venit  ca  viaţă  să  aibă,  şi  din
belşug să aibă.

(Ioan 10, 10)

Mântuitorul  vrea  să  ne  dea  din  belşug
viaţa  duhovnicească.  Nesfârşit  de
îngăduitor  faţă  de  slăbiciunile  omeneşti,
gata  oricând  să  arate  milă  faţă  de
neputinţele  noastre,  El  vrea  totuşi  să  ne
vadă  puternici,  tari,  neclintiţi  în  credinţa
noastră,  făclii  aprinse  întotdeauna,  ce
răspândesc lumină până departe în jurul lor.

Viaţa  noastră  duhovnicească,  lăuntrică,
nu  are  nevoie  de  glorie  răsunătoare.
Dimpotrivă,  roadele  ei  cele  mai  bogate
cresc nebăgate de seamă, în taină.

Marea  nevoinţă  a  Răscumpărării  s-a
săvârşit  în  linişte;  atunci  s-a  împlinit
cuvântul prorocului: Nu Se va certa, nici nu
va striga, nu va auzi nimeni pe uliţe glasul
Lui  (Matei  12,  19).  Cuvintele răsunătoare,
strălucirea exterioară, zarva nu dau putere
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morală;  aceasta  creşte  şi  se  întăreşte  în
smerenie,  Domnul  celor  smeriţi  le  aa har.
Doar  dragostea  e  în  măsură  să  răspundă
marii  nevoi  care  ne  înconjoară  din  toate
părţile.  Avem  nevoie  de  dragoste  din
belşug ca să avem viaţă din belşug.

Totuşi, ne dăm cu toţii seama de sărăcia
vieţii  noastre  duhovniceşti:  suntem  slabi,
povara grijilor  şi  necazurilor  ne istoveşte,
n-avem  puteri  în  faţa  piedicilor.  La  cea
dintâi  ciocnire  cu  răul,  izvorul  dragostei
noastre  seacă  şi  nu  avem  cu  ce  acoperi
nevoia fraţilor  noştri.  De câte ori  nu dăm
piatră  celui  care  ne cere pâine!  Dar  când
inima noastră se va pătrunde de viaţa lui
Hristos, în voi trebuie să fie aceleaşi sim-
ţăminte  care  erau  şi  în  Hristos  Iisus  (v.
Filipeni  2,  5):  atunci  viaţa  noastră  se  va
preface într-o binecuvântare pentru toţi cei
din jurul nostru.

Până când nu vom căpăta acest belşug
de  viaţă  şi  dragoste,  inima  noastră  va  fi
pustie,  iar  existenţa  noastră  fără  folos.
Pentru  aceasta  trebuie  să  ne  rugăm,
aceasta  să  căutăm,  înainte  de  toate.
Lumina  lui  Hristos,  dragostea  Lui  ne  vor
umple  de  bucurie  nepământească,  ce  va
învinge răutatea şi  suferinţa acestei  lumi.
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Duhul lui Hristos ne va umple cu belşug de
viaţă,  pe  care-1  vom revărsa  cu  dragoste
asupra  tuturor  oamenilor  şi  a  fiecăruia  în
parte.

27 decembrie
Rugăciunea credinţei
Adevărat  grăiesc  vouă:  de  veţi  avea

credinţă în voi  cât un grăunte de muştar,
veţi  zice  muntelui  acestuia:  „Mută-te  de
aici dincolo", şi se va muta, şi nimic nu va fi
vouă cu neputinţă.

(Matei 17, 20)

Ilie era om, cu slăbiciuni, asemenea nouă
(Iacov 5,  17),  însă când s-a rugat  cerul  a
dat ploaie şi pământul a odrăslit roadă sa
(Iacov 5, 18).  Această rugăciune fierbinte,
neîncetată,  această stăruinţă în rugăciune
sunt un exemplu pentru noi toţi. Nimeni nu
are dreptul să spună că nu se pricepe să se
roage.

Ilie  era  om,  cu  slăbiciuni,  asemenea
nouă:  putem  avea  şi  noi  îndrăzneala  lui;
credinţa  lui,  nădejdea  lui  tare,
nezdruncinată,  pot  deveni  şi  însuşiri  ale
noastre. Cel mai slab şi neputincios dintre
noi,  cel  mai  neluat  în  seamă poate  să  se
aprindă de credinţă neclintită şi, primind în
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inima  sa  darul  acesta  atât  de  mare,  va
mişca  munţii  din  loc,  va  atinge  cele  de
neatins!

Să ne rugăm, aşadar,  şi  noi,  în deplină
smerenie,  cu  acea  putere  cu  care  silitorii
pun mâna pe împărăţia cerurilor (Matei 11,
12); să stăruim în rugăciune până când va
apărea  nor  deasupra  noastră  şi  ploaia
harului  se  va  revărsa  cu  îmbel-şugare
asupra pământului uscat al inimii noastre.
Sărmana  inimă  omenească  seamănă  cu
pământul uscat, sterp, ce pare a fi pierit şi
nu mai are vreo nădejde — dar cerul a dat
ploaie  şi  pământul  a  odrăslit  roadă  sa
atunci când un om asemenea nouă a strigat
către Domnul, atunci când, arzând de iubire
şi credinţă, a cerut cu stăruinţă neabătută
ca rugăciunea să-i fie îndeplinită!

Aşadar, să nu uităm aceasta, să învăţăm
să ne rugăm la fel ca Ilie — şi, ca răspuns la
rugăciunea  stăruitoare,  cea  mai  uscată
inimă,  cel  mai  neroditor  pământ,  udat  de
sus cu ploaia harului, va renaşte la o viaţă
nouă şi va aduce rod însutit.

28 decembrie
Darul cuvântului
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Pune, Doamne, strajă gurii mele.
(Psalmi 140, 3)

Cuvântul  lui  Dumnezeu  trebuie  să
locuiască  şi  să  crească  în  inima  noastră:
numai  atunci  vom  putea  aduce  folos  şi-i
vom  putea  ajuta  pe  cei  din  jurul  nostru.
Când o să ne pătrundem deplin de cuvântul
lui Dumnezeu, acesta ne va în-muia inima,
ne  va  îmblânzi  obiceiurile,  ne  va  linişti
gândurile  tulburate  şi  ne  va  umple  de
dragoste,  care  se  va  răsfrânge  în  fiecare
cuvânt şi în fiecare faptă a noastră.

Cel mai mult avem nevoie să ne păzim
gura. Uitând de urmările spuselor noastre,
cât de uşor scăpăm, nestăpânin-du-ne, câte
o vorbă necugetată, care poate jigni,  răni
sau, îndeobşte, aduce vătămare aproapelui!

Darul de a vorbi creştineşte li se pare de
neatins multora. Chiar şi cu cele mai bune
intenţii,  adeseori ni  se întâmplă, din lipsă
de chibzuinţă, să atingem o rană deschisă
şi  să  pri-cinuim  durere  chiar  acolo  unde
vrem să aducem o mângâiere. Trebuie să ne
rugăm fară încetare ca limba noastră să se
supună pe deplin Domnului, să ne rugăm ca
în clipele grele Duhul Sfânt să ne înveţe ce
trebuie  să  spunem  (v.  Luca  12,  12),  şi
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atunci  spusele  noastre  vor  putea lucra  în
chip binefăcător. Viaţa noastră nu ne va fi
niciodată  fară  folos  dacă  vom  învăţa  să
slujim lui Hristos prin ceea ce spunem, să
întrebuinţăm spre slava Sa minunatul dar al
cuvântului.

29 decembrie
Răspunsul la rugăciune

Şi a  fost  Domnul  scăpare  săracului,
ajutor la vreme potrivită în

necazuri. (Psalmi 9, 9)

Unde  să  mergem la  vremea  necazului?
Nu  este  om  care  să  nu  fi  trecut  printr-o
suferinţă, şi ca atare întrebarea aceasta îl
priveşte  pe  fiecare.  Domnul  şi  învăţătorul
nostru,  pe  Care  vrem  să  îl  urmăm,  ne-a
arătat  drumul  către  refugiul  pentru
vremurile  de  suferinţă:  Iar  El, în  chin  de
moarte  fiind,  mai  stăruitor  Se  ruga  (Luca
22,  44).  Apropiindu-ne  cu  gândul  de
Grădina  Ghetsimani,  să  învăţăm  de  la  El
rugăciunea  aceasta.  O  mare  întristare  se
abătuse asupra Lui, şi El Se ruga Tatălui să
treacă acel necaz. Pilda Mântuitorului ne dă
dreptul  să  ne  rugăm  ca  Domnul  să  ne
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izbăvească de necaz sau de primejdia ce ne
ameninţă.

Rugăciunea Fiului lui Dumnezeu era însă
nedespărţită  de  simţământul  desăvârşitei
supuneri faţă de voia Tatălui.  Dar nu voia
Mea,  ci  voia  Ta să  se  facă  (Luca 22,  42).
Rugăciunea adevărată,  rugăciunea plăcută
lui  Dumnezeu,  trebuie  să  fie  întotdeauna
pătrunsă de acest duh.

Noi nu ştim ce-i mai bine pentru noi. Nu
ştim ce folos ne poate aduce suferinţa nouă
sau celorlalţi, nu ştim ce am fi pierdut dacă
ea ne-ar fi ocolit. De aceea, să lăsăm toate
în voia Lui:  Nu voia mea, ci voia  Ta să se
facă!

Rugăciunea  Mântuitorului  nu  a  rămas
fără răspuns. El a primit întărire şi ajutor.
Deşi paharul cel amar nu L-a ocolit, desi a
trebuit să-1  bea până la ultima picătură, a
primit  totuşi  răspuns  într-un  alt  chip.
Rugăciunea L-a întărit pe

Dumnezeiescul  Pătimitor  şi  I-a  dat
puterea de a lua asupra Sa crucea grea şi
să o ducă până la capăt. Nu este acesta cel
mai bun răspuns la oricare suferinţă?

De  trei  ori  S-a  retras  Mântuitorul  în
adâncul  Grădinii  Ghetsimani,  şi  de fiecare
dată întristarea Lui de moarte s-a micşorat,
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până când,  în cele din urmă, lupta a luat
sfârşit, El a ieşit biruitor şi pacea deplină s-
a sălăşluit în sufletul Lui.

Domnul  răspunde  întotdeauna  la
rugăciune.  Răspunsul  vine  fie  nemijlocit,
aducându-ne ceea ce am cerut, fie se arată
prin puterea de a primi cu supunere şi cu
bucurie voia lui Dumnezeu. Retrăgându-ne
ca  să  ne  rugăm,  vom  afla  întotdeauna
mângâiere şi pace. în singurătate ni se va
arăta  îngerul  Domnului,  întărindu-ne  în
întristarea  noastră  de  moarte,  şi  vom
dobândi  puterea  de  a  îndura  orice
încercare.

30 decembrie
Iubirea rămâne în veci

Iubirea  niciodată  nu  trece.  Cât  despre
prorocii, se vor desfiinţa;

darul  limbilor  va  înceta;  ştiinţa  se  va
sfârşi.

(I Corinteni 13, 8)

Apropierea Anului Nou ne duce de obicei
cu  gândul  la  vremelnicia  a  tot  ce  e
pământesc. Cred totuşi că acest moment al
anului trebuie să ne aducă aminte de ceea
ce niciodată nu trece. Când încă un an trece
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în veşnicie, nu-mi pare rău de ceea ce ia cu
sine, ci mai degrabă sunt uimit de ceea ce
el  ne  lasă.  După  cât  se  vede,  aceeaşi
impresie a avut-o şi Sfântul Pavel. Pentru el
era  firesc  ca  prorociile  să  se  desfiinţeze,
darul  limbilor  să  înceteze,  ştiinţa  să  se
sfârşească şi  ea,  dar e uimit de faptul  că
iubirea niciodată nu trece, şi în strigătul lui
se aude o notă de triumf.

Şi noi, încheind acest an, să încercăm să
ne amintim de toate lucrurile cu care ne-am
îmbogăţit  de-a  lungul  lui  -  nu  pentru  un
timp,  ci  pentru  totdeauna.  Ce-am  putea
spune  atunci  despre  dragoste,  care
niciodată nu îmbătrâneşte, care nu ştie de
timp şi  spaţiu,  care  prin  însăşi  esenţa  sa
este nesfârşită, nemărginită? Eu aş zice că
gândul la ea trebuie să precumpănească în
noi la început de an.

Există  în  zidire  un  lucru  asupra  căruia
timpul n-are putere, şi anume inima omului.
Toate  celelalte  se  istovesc,  se  uzează
cumva; capacităţile ne slăbesc, puterile ne
trădează,  memoria  se  toceşte,  dar  inima
rămâne  neschimbată:  ea  nu  trebuie  să-şi
piardă capacitatea de a iubi, ci trebuie să
rămână  larg  deschisă  întotdeauna  pentru
tot ce este frumos şi înălţător, pentru orice
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necaz,  pentru  orice  amărăciune.  Inima
omului  este  ca  un  arbore  ce  nu  se  lasă
doborât de furtună şi vreme rea, ci rămâne
verde şi înfloreşte chiar şi în gerul iernii.

în ea răsună cântarea dragostei, chiar şi
atunci  când  vocea  ne  trădează.  Când
vederea  ni  se  întunecă,  raza  limpede  a
credinţei  pătrunde  în  acest  întuneric  şi-1
luminează. Aşadar,  să nu luaţi  exemplu în
frunzele  ce  se  veştejesc:  inima  voastră  a
rămas tânără în pofida anilor care trec.

Veşnica  iubire  a  lui  Dumnezeu,  care  a
trimis curcubeul după potop, a rămas la fel
până astăzi. Privirea iubirii dumnezeieşti nu
s-a întunecat, puterea ei n-a slăbit; cerul şi
pământul vor trece, dar iubirea va rămâne
în veci.

31 decembrie
Mânat fiind de Duhul
Iar acum  iată  că,  fiind  eu  mânat  de

Duhul, merg la Ierusalim, neştiind ce mi se
va întâmpla acolo.

(Faptele Apostolilor 20, 22)

Ce mi  se  va  întâmpla  acolo?  Pavel  nu
avea nici cea mai mică idee despre ce va fi,
n-avea  cum  să  prevadă  ce  primejdii,
nereuşite, necazuri, amărăciuni îl aşteptau.
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Viitorul îi era cu totul necunoscut - şi totuşi,
cu obişnuita sa bărbăţie, Pavel spune: Merg
la  Ierusalim.  El  nu  era  dintre  cei  care
încearcă să scape de datorie fiindcă nu ştiu
ce le va cere aceasta.

Şi  noi  ne  aflăm  în  pragul  viitorului
necunoscut,  neexplorat  încă;  nu  vedem
nimic în faţa noastră, ci doar încercăm cu
spaimă  şi  cu  cutremur  să  pătrundem  pe
acest tărâm necunoscut.

Ce mi se va întâmpla acolo?  Nu ştiu, şi
nici o putere nu îmi poate descoperi asta.
Presupunerile noastre sunt vane; nu putem
afla  ce  evenimente  neprevăzute  ne-ar
putea întâmpina, dacă ne aşteaptă bucurie
sau întristare, dacă soarta noastră viitoare
seamănă cu cea din trecut sau dacă vor ve-
ni  schimbări  capitale.  Aşadar,  să  nu  ne
pierdem  timpul  cu  presupuneri,  ci  să
mergem înainte  cu  hotărâre,  ca  Apostolul
Pavel,  urmând  poruncii  Domnului,  şi  El
însuşi va curaţi calea în faţa noastră.

Ce mi se va întâmpla acolo? Schimbările,
evenimentele  neprevăzute  sunt  cu
neputinţă de ocolit, iar după toate acestea,
într-un  viitor  apropiat  sau  îndepărtat,  ne
aşteaptă sfârşitul inevitabil.
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Tocmai  acesta  este  Ierusalimul  nostru,
scopul nostru ultim.

Aşadar, să mergem într-acolo  mânaţi de
Duhul.  Numai  nădejdea  în  Dumnezeu  ne
poate  da  imbold  să  mergem  înainte  cu
bărbăţie,  în  linişte.  Să  nu  ne  îngrijim  de
ziua de mâine: Se va îngriji de ea Domnul
însuşi.

înconjuraţi de întuneric, nevăzând nimic
înaintea noastră, să întindem mâna şi să ne
apucăm  de  mâna  Lui,  care  e  gata  să  ne
sprijine şi să ne îndrume. Atunci vom putea
spune şi noi:  Şi de voi merge prin mijlocul
umbrei morţii, nu mă voi teme de rele, că
Tu cu mine eşti (Psalmi 22, 4).

Cuprins
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