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ªase sute de istorioare religioase1

1 - Urechi mîntuite2

În þãrile rãsãritului umblã o istorioarã veche, plinã de înþeles ºi pentru noi creºtinii. 3

Cicã un sfînt profet ajungînd în rai, a vãzut pe acolo, între altele ºi o grãmadã de urechi4

strînse la un loc. 5

- Ce înseamnã aceastã grãmadã de urechi? - a întrebat profetul pe pãzitorul raiului. 6

- Acestea sînt urechile oamenilor care au ascultat cu bucurie Cuvîntul lui Dumnezeu, dar7

nu L-au fãcut. Urechile care au ascultat cu bucurie Cuvîntul lui Dumnezeu, iatã s-au mîntuit8

ºi au ajuns în rai, dar stãpînii urechilor se chinuie acolo jos în focul iadului - a rãspuns9

pãzitorul raiului. 10

Numai auzirea Cuvîntului lui Dumnezeu încã nu mîntuie. Cele auzite trebuie sã strãpungã11

inima noastrã  (Fap. Ap. 2, 37)  ºi sã le primim ºi  sã  le pãstrãm în inima noastrã12

(Luca 1, 66) , cãci altcum le furã  satana º i  nu aduc roade. Cel ce laudã  cuvintele13

Domnului ºi le împlineºte, acesta este omul cel cuminte care ºi-a zidit casa pe stîncã 14

(Matei 7, 29) . Mama mea º i  fra þ i i  mei - zicea Isus - sînt  cei  ce aud Cuvîntul lui15

Dumnezeu ºi Îl împlinesc (Luca 8, 21). Nu auzitorii legii, ci împlinitorii ei se vor mîntui16

(Rom. 2, 13). 17

Cititorule! Eºti tu un creºtin numai cu urechile sau ºi cu faptele tale? Fã-þi singur socoata18

aceasta! 19

2 - Albinele ºi fumul20

Cînd stuparul vrea sã ia mierea albinelor, sau vrea sã le slãbeascã rezistenþa, le ameþeºte21

cu fum. 22

Aºa face ºi diavolul. Cu fumul ispitelor ºi pãcatelor îi ameþeºte pe oameni; le slãbeºte23

rezistenþa sufleteascã ºi pe urmã le furã mierea, le furã Împãrãþia lui Dumnezeu ºi mîntuirea24

sufletului. 25

3 - Mama tîmpitului26

Am cunoscut o mamã ce avea un copil tîmpit. Ajunsese copilul la 40 de ani ºi nu cunoºtea27

pe mamã-sa. Sãrmana mamã, îl îngrijea aºa cum îºi îngrijeºte o mamã odorul. 28

Într-o zi am afla-o plîngînd cu amar. 29

- Pãrinte dragã - îmi zicea femeia - mi se rupe inima de durere cînd mã gîndesc cã 40 de30

ani am îngrijit cu dragoste pruncul acesta ºi el nici mãcar o datã nu mi-a zis: mamã! 31

Aºa sînt ºi cei pãcãtoºi, care nu þin seamã de dragostea Tatãlui ceresc. Tatãl ceresc îi32

îngrijeºte cu dragostea ºi iubirea unui pãrinte, dar pãcãtoºii, tîmpiþi fiind de patimi ºi pãcate33

- nu cunosc iubirea Lui ºi nici nu vor s-o cunoascã. 34

O viaþã întreagã sînt împresuraþi de dragostea Tatãlui ceresc ºi ei nu strigã nici mãcar o35

datã: Tatã! 36

4 - Ce veste se mai aude în lume? 37

Un ostaº din Oastea Domnului se întorcea de la oraº. Cîþiva oameni îl întîmpinarã cu38

întrebarea: 39

- Ce noutãþi se mai aud?... Ce veºti se mai aud prin lume?... 40

- Am auzit o noutate mare - rãspunse ostaºul - am auzit cã Isus Hristos a venit în lume41

sã ne mîntuiascã pe noi cei pãcãtoºi. O veste mare se aude în lume... se aude vestea scumpã42

ºi dulce cã atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, încît ºi pe Fiul Sãu Cel Unul Nãscut, L-a dat43

ca oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã (Ioan 3, 16). 44

Cuminte rãspuns! 45
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5 - Clopotele din New York46

Cei ce au fost în America, spun cã New York-ul este un oraº cu un zgomot atît de47

asurzitor, încît nu se aud clopotele bisericilor. Vuie clopotele, dar jos în stradã nu le aude48

nimeni. 49

Aºa e ºi zgomotul ºi vuietul acestei lumi deºarte. El asurzeºte pe om sã n-audã chemãrile50

Domnului. Cei ce se lasã tîrîþi de vuietul ºi huruitul lumii, nu mai aud chemãrile cerului...51

uitã de cele sufleteºti. 52

6 - Cele trei priviri53

Un om evlavios fu întrebat odatã, cum se face cã el totdeauna îºi pãstreazã sîngele rece54

cu toate necazurile ce le întîmpinã în viaþã? 55

- Ei bine - rãspunse el - sã ºtii cã totdeauna sînt cu cea mai mare bãgare de seamã la ochii56

mei, cã tot rãul din lume, ca ºi tot binele, pãtrunde prin simþurile omului la inimã. Pentru57

aceea în toate dimineþile, înainte de a pleca la afaceri, fac urmãtoarele trei lucruri: 58

Întîi privesc spre cer ºi îmi aduc aminte cã acolo sus, eu am cea mai principalã afacere59

ºi înspre aceasta trebuie sã mi se îndrepte þinta mea ºi toate silinþele mele. 60

Al doilea, plec ochii la pãmînt ºi mã gîndesc de ce puþin loc am nevoie pentru a-mi gãsi61

eu acolo mormîntul. 62

Al treilea, privesc de jur împrejur ºi mã gîndesc la marea mulþime de oameni, care au de63

pãtimit ºi mai rãu decît mine. 64

În chipul acesta mã mîngîi de toate suferinþele ce le îndur ºi trãiesc mulþumit în pãrtãºie65

cu Dumnezeu. 66

7 - Bunã dimineaþa soare! 67

Un cercetãtor spune cã a aflat prin centrul Africii niºte triburi sãlbatice cu credinþe ºi68

obiceiuri foarte ciudate. 69

Între altele - spune cercetãtorul - am vãzut cum dimineaþa, la rãsãritul soarelui, ºeful unui70

trib se ridica pe o înãlþime ºi salutînd rãsãritul soarelui, zicea: Bunã dimineaþa soare! Pe ziua71

de azi, iatã calea ce trebuie s-o faci: te vei ridica în sus, vei apuca la stînga, apoi la dreapta72

ºi desearã te vei coborî acolo... (arãtînd cu degetul). 73

În nepriceperea lor, ºeful ºi tribul îºi închipuiau cã soarele merge dupã sfatul ºi arãtarea74

lor. 75

Înapoiaþi oameni! Însã eu mã gîndesc: oare nu tot cam aºa sînt ºi unii învãþaþi ºi filozofi76

de pe la noi, care îºi închipuie cã lumea merge dupã legile ºi teoriile lor? 77

8 - Domnul meu, adu-þi aminte cã vei muri!... 78

Filip, tatãl lui Alexandru Macedon, învãþase pe servitorul sãu sã-i spunã în fiecare79

dimineaþã cuvintele: Domnul meu, adu-þi aminte cã ve muri! De asemenea, aceste vorbe80

trebuia ca servitorul sã i le spunã în fiecare searã. 81

Iatã un lucru care ne-ar putea fi de învãþãturã ºi nouã creºtinilor, cãci cei mai mulþi82

oameni aºa trãiesc, ca ºi cînd n-ar mai muri niciodatã. 83

Noi ne aducem aminte de moarte numai cînd ne doboarã boala la pat ºi abia mai rãsuflãm84

sub greutatea ei. 85

Adu-þi aminte de moarte ºi în veac nu vei pãcãtui - zice înþeleptul Sirah. 86

9 - Tatã, eu nu te cred! 87

Un copil rãsfãþat spunea tatãlui sãu vorbele de mai sus: 88

- Tatã, eu nu te cred! 89

Ce copil rãu crescut! - ºoptea lumea de primprejur. 90

- Aºa grãieºti miºelule? îi strigã indignat ºi tatãl sãu. 91
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Însã indignarea tatãlui n-avea temei. De ce? Pentru cã ºi el era un necredincios... pentru92

cã era ºi el exact în aceeaºi situaþie faþã de Tatãl ceresc. Copilul spunea cã nu crede în tatãl93

sãu, iar tatãl de altã parte nu credea în Tatãl sãu Cel ceresc. 94

Oare cine era mai vinovat, copilul ori tatãl? 95

Necredinciosul este exact în situaþia unui copil ce spune cã nu crede în tatãl sãu. 96

10 - Dumnezeu sã-þi ajute!... 97

Un elev isprãvise liceul ºi se pregãtea a-ºi continua studiile într-un oraº mai mare. 98

La despãrþire, bunicã-sa îi spuse: 99

- Dumnezeu sã-þi ajute - dragul meu nepot - sã poþi închide uºile! 100

- Ce uºi, bunicã dragã, doar n-o sã mã fac portar, dupã ce am isprãvit cu liceul? 101

- Pe unde vei merge, bagã de seamã sã-þi închizi mai întîi uºile urechilor tale. Sã le102

închizi faþã de toate ºoaptele ºi ispitele satanei. 103

Sã-þi închizi apoi uºile ochilor tãi. Sã nu citeºti cãrþi rele, pline de otravã ºi sã nu te duci104

nicãieri unde inima ta se poate otrãvi cu priveliºtea ochilor. 105

Sã-þi închizi apoi ºi uºa gurii tale, ascultînd de sfatul psalmistului: Pune Doamne pazã106

gur i i  mele º i  uºã  de  îngrãdi re  buzelor  mele ,  gîndindu- te  ne înceta t  º i  l a  cuvin te le107

Mîntuitorului, cã pentru orice cuvînt nefolositor omul va da seamã în Ziua Judecãþii 108

(Matei 12, 36). 109

ªi mai presus de toate, dragul meu, sã-þi închizi uºa inimii tale faþã de toate ispitele cele110

rele. Sã o laºi deschisã numai pentru Domnul. 111

Aºa fãcînd, bine ºi fericire vei avea în viaþã! 112

11 - Rugãciunea unui judecãtor113

Un judecãtor credincios se ruga astfel: 114

Prea Bunule Doamne ºi Dreptule Judecãtor! 115

ªi eu sînt un biet judecãtor în aceastã lume. Dacã însã ºi Tu Preabunule Doamne m-ai116

judeca aºa cum judec eu, dupã paragraful legii, apoi aº fi pierdut, pentru cã plata pãcatului117

este moartea (Rom. 6, 23). 118

Tu însã Prea Bunule Doamne, ai douã scaune de judecatã: scaunul dreptãþii ºi scaunul119

iertãrii, pe care ni l-a cîºtigat Scumpul nostru Mîntuitor. De la scaunul dreptãþii - în faþa cãrui120

mã vor tîrî pãcatele mele - eu apelez la scaunul iertãrii ºi bunãtãþii, pe care ni l-a cîºtigat121

Scumpul meu Mîntuitor cu Jertfa Lui cea sfîntã ºi scumpã. 122

12 - Coroana lui Diogene123

Într-o zi, filozoful grec Diogene, vrînd sã se apere de cãldura soarelui, îºi puse pe cap o124

coroanã de frunze. Un trecãtor vãzîndu-l, începu a striga dupã el în batjocurã: 125

- Jos coroana, filozofule mîndru!... Coroana se cuvine sã o poarte numai eroii care s-au126

întors biruitori de pe cîmpurile de luptã... 127

Diogene ridicã capul ºi privind þintã în ochii înfruntãtorului, rãspunse: 128

- Taci prostule! Aflã cã eu am biruit duºmani cu mult mai cumpliþi decît cei din cîmpul129

de luptã ;  eu am biruit  t rufia,  sãrãcia º i  pe acea fiarã  cumplitã  ce se cheamã  plãcerea130

lumeascã... 131

Iatã un minunat rãspuns care ne poate fi de învãþãturã ºi nouã creºtinilor de azi! 132

13 - Hoþule! 133

- Hoþule! Stai sã-þi spun ceva! - strigã odatã un credincios pe un om ce trãia în nepãsare134

de cele sufleteºti. 135

- Ce-mi zici, - hoþule? - rãspunse cel chemat - eu n-am furat nimic ºi-mi zici hoþ! 136

- Ba ai furat, frate dragã ºi furi... timpul cel scump ce þi l-a dat Dumnezeu pentru137
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mîntuirea sufletului tãu... 138

Doar nu cumva, ºi cu cititorule, eºti un astfel de hoþ?... 139

14 - O minciunã cu tîlc140

În limba germanã este o carte vestitã de minciuni: Isprãvile vînãtorului Mumchshausen.141

Între altele este ºi una cu tîlc sufletesc. 142

Odatã - spune baronul vînãtor - dãdusem într-o mlaºtinã. Toate încercãrile mele sã scap143

erau zadarnice. Mã cufundasem pînã la piept. Atunci îmi veni în gînd o idee. Cum aveam pãr144

lung, strînsei pãrul chicã, mã prinsei cu tãrie de el ºi mã trãsei afarã din mlaºtinã... 145

Ce minciunã patentã! Dar, vai, într-o astfel de minciunã trãiesc atîþia ºi atîþia creºtini.146

Pãcatul este o mlaºtinã grozavã. Toþi cei ce apucã în mlaºtina asta, se cufundã vãzînd cu147

ochii. Toate sforþãrile lor de a scãpa cu puteri le proprii  sînt  zadarnice. . .  s înt  isprava148

baronului, care s-a tras de cap ca sã iasã din mlaºtinã. 149

Toþi cei ce umblã sã iasã din mlaºtina pãcatelor ºi patimilor rele cu vorbe ca acestea:150

Vreau sã mã las de aia ºi de aia... vreau sã fiu stãpîn pe mine... - sînt curat în chipul baronului151

care spunea cã a scãpat din mlaºtinã trãgîndu-se de cap. 152

Din mlaºtina pãcatelor putem scãpa numai cu ajutorul Scumpului nostru Mîntuitor. 153

Într-o conferinþã pentru popor, am auzit pe un cãrturar apelînd la voinþa oamenilor sã se154

lase de patima beþiei. Foarte bine. Numai cît, pe limba Evangheliei, asta înseamnã a învãþa155

pe oameni sã se apuce de cap ca sã iasã din mlaºtina beþiei. 156

Toate sfaturile ºi conferinþele morale n-ajung nimic, pînã cînd soseºte Samariteanul Cel157

Bun ºi Milostiv: Isus Mîntuitorul. 158

Oastea Domnului scoate sufletele din mlaºtina pãcatelor cu ajutorul Acestui Samaritean159

Bun ºi Milostiv. 160

15 - Era numai aur!... 161

În þãrile rãsãritului umblã o istorioarã ce spune cã doi cãlãtori rãtãcind în pustiul162

deºertului ajunseserã în primejdia de a muri de foame ºi de sete. 163

Deodatã, în zare se iveºte un palmier, iar lîngã el urmele unor foºti popositori pe aci. O164

traistã plinã cu ceva rãmãsese aci. O desfãºuraserã repede în nãdejdea cã aflã în ea ceva165

hranã. Dar, vai, în ea era numai aur, iar aurul nu le putea ajuta. Murirã lîngã el. 166

Aºa se întîmplã ºi în pustiul acestei lumi. Lumea aceasta nu are nici o hranã pentru suflet.167

E un deºert mare fãrã apã ºi fãrã pîine sufleteascã. 168

Vai, cete suflete mor de foame ºi de sete lîngã bogãþiile ºi averile trecãtoare. 169

16 - ªi-a vîndut locul din rai170

În decursul unui chef la cîrciumã, chefuitorii începurã sã-ºi batã joc de cele sfinte. 171

- Cine-mi dã cinci lei - strigã unul - îi dau locul meu din rai. 172

- Hai sã-l cumpãr eu - rãspunse în batjocurã altul. Dã mîna aici! Noroc de tîrg!173

Cîrciumare, adã aldãmaº! 174

Se rîse mult pe socoteala acestui tîrg, dar a doua zi dimineaþa, cel ce-ºi vînduse locul din175

rai, întîrzie sã se scoale. Fu aflat mort în pat. 176

Necredincioºilor! Nu vã înºelaþi, Dumnezeu nu Se lasã batjocorit! (Gal. 6, 20). 177

17 - Tu trebuie sã te întîlneºti cîndva cu Dumnezeu178

Adam a încercat sã se ascundã din faþa lui Dumnezeu? Oh! Ce nebunie! Dar aceastã179

nebunie o fac mulþi, mulþi oameni de azi. O fac toþi cei ce stãruiesc în pãcate ºi fãrãdelegi.180

Ei nu vreau sã dea faþã cu Dumnezeu; ei încearcã sã se ascundã în faþa Lui. Dar odatã ºi odatã181

ei vor trebui sã dea faþã cu El. Vor da faþã în Ziua cea mare a Judecãþii. 182

Ah! Ce teribilã întîlnire va fi aceasta! Dumnezeu ºi omul trebuie sã se întîlneascã. Sã stãm183



Pag. 6

în faþa Domnului cu inima zdrobitã pentru pãcatele noastre. Sã ne întîlnim cu Dumnezeu în184

Crucea ºi Jertfa Fiului Sãu. Din aceastã întîlnire vine mîntuirea. Ferice de cei ce o fac! 185

18 - Tu eºti mai bun decît mine! 186

Un necredincios aflase vaca vecinului sãu în iarba din grãdina lui ºi o duse la primãrie,187

strigînd în gura mare cã îl învaþã el sã-ºi îngrijeascã vitele. 188

Dupã cîteva zile vecinul, - care era un om credincios - aflã oile necredinciosului în189

grãdina lui ºi ducîndu-le acasã zise: 190

- Vecine dragã, þi-am aflat oile în grãdina mea ºi þi le-am adus acasã. Sã nu te superi191

pentru asta, cã lucruri de acestea se mai pot întîmpla fãrã voinþa noastrã. Dar dacã se va mai192

întîmpla, sã fii liniºtit cã nu le voi lãsa sã se piardã ci þi le voi aduce acasã. 193

- Tu eºti mai bun decît mine - rãspunse vecinul necredincios ruºinat! 194

Dragostea credinciosului biruise. 195

19 - Care ochi vãd mai bine? 196

Odatã un om a întrebat pe un înþelept, care sînt ochii aceia care vãd mai bine: cei negri197

ori cei albaºtri? Ai bãrbaþilor sau ai femeilor? Ai oamenilor sau ai dobitoacelor? 198

- Ochii cei ce vãd mai bine - a rãspuns înþeleptul - sînt aceia ai clevetitorilor, pentru cã199

aceºtia vãd prin toate depãrtãrile, vãd lucrurile cele mai mãrunte, ba încã vãd atît de bine,200

încît de cele mai multe ori, vãd ºi ceea ce nu este... 201

20 - Vaca în grãdinã202

O vacã intrase în grãdina unui învãþat ºi fãcea pagubã mare. Învãþatul îºi pusese ochelarii203

pe nas ºi cerceta poarta cu de-amãnuntul sã afle cum ºi pe unde a intrat vaca. Între timp sosi204

femeia; luã un bãþ ºi scoase vaca din grãdinã. 205

Cam aºa ºi cu cele religioase. 206

Se predicã mereu despre cum a intrat în lume pãcatul strãmoºesc, în loc sã se punã apãsul207

pe scoaterea pãcatelor ºi fãrãdelegilor din grãdina noastrã cea sufleteascã. 208

Sistemele teologice de regulã cerceteazã cu de-amãnuntul porþile, în loc sã punã apãsul209

pe spiritualizarea vieþii, adicã pe scoaterea vacii din grãdinã. 210

21 - Pirul ºi pãcatul211

Cinci fire de pir (iarbã cîineascã), smulse de grãdinar ºi aruncate peste gard, se duseserã212

de aci încolo, pînã ajunseserã la o arãturã. Se duseserã la stãpînul acesteia ºi ziserã: 213

- Sîntem niºte sãrmane alungate fãrã vinã, îndurã-te ºi lasã-ne sã trãim ºi noi la marginea214

ogorului dumitale, unde ºi aºa nu creºte nici un fir de grîu. 215

Omului i se fãcu milã de goliciunea lor ºi le dete un locºor la piatra de hotar lîngã rãzor216

ºi se bucurã cã a putut face un lucru bun. 217

Firul însã se întinsese încetiºor, tot mai departe ºi mai departe pe sub pãmînt, pînã218

strãbãtuse tot ogorul dintr-un cap la celãlalt. Dupã cîteva luni, cînd trimise omul secerãtorii,219

n-au gãsit decît niºte spice pipernicite. Firul strãin umpluse întreg ogorul ºi supse toatã hrana220

necesarã pentru buna dezvoltare a grîului. 221

Vãzînd aceasta, stãpînul ogorului îi pãru rãu cã s-a arãtat milos faþã de pir. 222

Ca pirul pe locul de arãturã, aºa creºte pãcatul în inimã, îndatã ce-i faci loc în ea! 223

22 - Cînd cad frunzele224

Un vestitor al Evangheliei a asemãnat cãderea omului în pãcat cu cãderea frunzelor. Cînd225

vine frigul - cînd vine ispita - omul îºi pierde frunzele ºi florile sufleteºti ce-l împodobesc. 226

Dar prin asta încã nu-ºi pierde putinþa de a le recîºtiga. Cînd vine primãvara cea227

sufleteascã cu vîntul cel cald al Duhului Sfînt, omul îºi recapãtã ce a pierdut. Aceasta este228
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întoarcerea la Dumnezeu, renaºterea cea sufleteascã pe care a avut-o altãdatã. 229

Sînt apoi ºi alþii în chipul brazilor, care nu pierd iarna frunzele, dar totuºi primãvara fac230

ºi  aci o înmugurire nouã .  Aceºtia sînt cei care ºi-au pãstrat credinþa ºi  prin încercarea231

ispitelor, Duhul Sfînt îi ajutã ºi vine sã le dea o putere nouã. 232

23 - Vine regele... 233

- Domnilor subofiþeri, sã vã pãziþi, sã nu folosiþi înjurãturile la exerciþiul de azi, cãci vine234

regele - grãi odatã un cãpitan cãtre subofiþerii companiei. 235

- Bine ar fi domnule cãpitan - rãspunse un subofiþer credincios - sã nu le folosim236

niciodatã, pentru cã Regele regilor e totdeauna de faþã cu noi!... 237

24 - Cînd Roma ardea238

Cînd odinioarã s-a aprins Roma, împãratul Nero cel nebun se delecta cîntînd din vioarã.239

Roma ardea iar el cînta. 240

Altãdatã cînd poporul murea de foame, a trimis corãbiile în Egipt, dar nu sã aducã grîu241

ci sã aducã... nisip pentru arenele circurilor. Poporul murea de foame, iar Nero aducea... nisip. 242

Mare nebun ºi mari nebunii! Dar, vai, tot astfel de nebunii sufleteºti fac ºi cei ce trãiesc243

în nepãsare de cele sufleteºti. Sodoma ºi Gomora lor s-a aprins... dar ei îºi vãd de petreceri244

ºi de pãcate. Sufletul lor moare de foame ºi de sete, dar ei umblã dupã plãceri ºi desfãtãri245

lumeºti. Ah! Ce nebunie este a trãi o astfel de viaþã! 246

25 - Vasul ce nu se umplea247

Un bandit fioros, se duse la un pustnic ºi spunîndu-i cã vrea sã se lase de rele, îi ceru un248

leac de mîntuire ºi de iertare a trecutului sãu. 249

- Du-te - îi zise pustnicul - ia un vas mare ºi îl umple cu apã. Cînd vasul se va umplea,250

sã ºtii cã eºti iertat. 251

Pãcãtosul se duse, luã un butoi ºi începu a-l umple cu apã. Dar vasul nu se mai umplea!252

Oricît turna în el, nu se umplea. 253

Atunci pãcãtosul aplecîndu-se peste vas, începu a plînge cu amar zicînd: 254

- Oh, Dumnezeule, numai eu pãcãtosul nu sînt vrednic de iertare. 255

ªi, o, minune, îndatã ce cãzurã lacrimile în apã, vasul se umplu!... 256

Erau lacrimile cãinþei. 257

Scumpul meu frate! Poþi face ºi tu multe, multe, pentru iertarea pãcatelor, dar sã ºtii cã258

vasul nu se umple, iertarea nu vine, pînã nu picã lacrimile cãinþei! 259

26 - Las toate averile mele... 260

Þarul cel mare al Rusiei, a murit în clipa cînd a început sã-ºi scrie testamentul. Încãrcat261

cu putere lumeascã ºi cu o uriaºã avere, nu-i venea sã creadã cã va putea muri aºa curînd. 262

Pe urmã abia a putut scrie cuvintele: “Las toate averile mele...” ºi a murit. N-a mai putut263

sã spunã cui le lasã! 264

27 - Schimbã-þi stãpînul! 265

Într-o searã pe uliþã, am auzit doi servitori înþelegîndu-se astfel: 266

- Cum o mai duci? 267

- Foarte bine! De o sãptãmînã mi-am schimbat stãpînul. Am avut un stãpîn foarte rãu: un268

tiran mare. Acum am un stãpîn nou... mi-am schimbat stãpînul... am dat peste un stãpîn foarte269

bun; sã tot trãieºti în slujba lui... schimbã-þi ºi tu stãpînul cã ºi al tãu e un om rãu!... 270

Auzindu-i astfel înþelegîndu-se, m-am gîndit cã aºa e ºi în lumea noastrã cea sufleteascã.271

Cei mai mulþi creºtini slujesc la un stãpîn rãu ºi tiran: la diavolul. 272

Ferice de acei ce pãrãsesc pe acest tiran ºi aflã pe Stãpînul Cel Bun ºi Îndurat, - pe273
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Domnul! 274

Dragã cititorule! Ia seama. Poate ºi tu eºti în slujba stãpînului celui rãu. Schimbã-þi275

stãpînul! Schimbã-þi îndatã stãpînul tãu cel rãu. Ieºi din slujba diavolului ºi intrã în slujba cea276

dulce ºi mîntuitoare a Domnului! 277

28 - Bogatul ºi cãlãtorul278

Un biet cãlãtor sãrac ceru sãlaº în casa unui bogat zgîrcit. 279

- Mergi de aici - se rãsti bogatul - cãci doar casa mea nu-i un han la drumul mare pentru280

cãlãtori. 281

- Îngãduie-mi te rog, rãspunse sãracul, sã-þi pun trei întrebãri, ºi-apoi voi pleca în drumul282

meu. 283

- Cine a locuit aici înainte de d-ta? 284

- Tata. 285

- Dar înainte de dînsul? 286

- Bunicul. 287

- ªi dupã d-ta, cine va locui aci? 288

- Fiul meu. 289

- Precum se vede - zise sãracul - aci în casa asta nu e nimeni statornic. Se duc unii ºi vin290

alþii. Niºte cãlãtori sînteþi ºi dv. , iar casa asta e un han, în care ar trebui sã primiþi ºi pe cei291

sãraci. 292

Cuvintele sãracului strãpunserã inima bogatului zgîrcit. Din acea clipã n-a mai respins pe293

sãraci ºi s-a fãcut un izvor de milã ºi milostenie pentru ei. 294

29 - Undiþã fãrã rîmã295

Într-un sat trãia odatã un om ce înjura grozav. Înjura la toatã vorba. Nicidecum nu voia296

sã se lase de acest grozav nãrav urît ºi de suflet pierzãtor. 297

Într-o zi suduitorul ieºi la pescuit. Într-un vas îºi luase rîme pentru undiþã. 298

Un credincios care ºtia nãravul lui cel rãu, din întîmplare tocmai dase pe acolo. 299

- Bunã ziua, omule al lui Dumnezeu, dar ce lucri aici? 300

- Da, iacã, prind niºte peºte. 301

- ªi ce ai în vasul ãsta de lîngã tine? 302

- Rîme pentru undiþã. 303

ªi de ce mai foloseºti treaba asta? 304

- Pentru cã peºtele nu vine la undiþa goalã, trebuie sã-l înºeli cu ceva mîncare, cu o rîmã. 305

- Apoi vezi, dragul meu - zise credinciosul - peºtele este mai cuminte decît tine. El nu306

sare la undiþa goalã, dar tu, dragul meu, faci acest lucru! 307

- Cum aºa? 308

- Pãi de cîte ori înjuri, tu te arunci în undiþa diavolului fãrã sã-þi dea diavolul nimic, fãrã309

sã dobîndeºti nimic. Cu sudalma nu cîºtigi nimic... diavolul te prinde fãrã nici o rîmã. În310

Numele Domnului, te rog dragul meu, nu mai înjura. . .  nu-þi  mai înjunghia sufletul de311

bunãvoie. 312

Suduitorul s-a pus pe gînduri ºi de atunci s-a lãsat de sudalmã. 313

30 - O întrebare314

Cum se face - se întrebã odatã un om cuminte - cã temniþele sînt totdeauna zãvorîte ºi315

încuiate ºi  totuºi  sînt pline de clienþi ,  în vreme ce bisericile sînt totdeauna deschise ºi316

descuiate - ºi totuºi sînt goale? 317

31 - Zero - 000.000318

În legãturã cu aceste zerouri (nimicuri), numere ce înseamnã de 6 ori tot nimica. Iatã ce319
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a pãþit un om. 320

Un om se întîlni odatã cu un filozof ºi începu a-i înºira laude despre femeia lui. 321

- Nevasta mea e frumoasã - zise omul. La asta înþeleptul scrisese pe hîrtie un 0 (zero). 322

- Nevasta mea e bogatã - zise omul. Filozoful mai scrisese un 0, acum erau douã 00-uri. 323

- Femeia mea e de neam mare - zise omul. Filozoful mai scrisese un zero. 324

- Femeia mea e cuminte - mai zise omul. Filozoful mai scrisese un 0. 325

- Femeia mea e harnicã - zise omul. Filozoful mai scrise un 0. 326

- Femeia mea e blîndã - zise omul. Filozoful mai scrise un 0. 327

Acum erau 6 zerouri laolaltã, adicã de 6 ori tot nimic. 328

Atunci omul mai adãugã: 329

- Femeia mea mai e o femeie cu frica lui Dumnezeu ºi cu purtãri curate. 330

La asta filozoful scrisese numãrul 1 înaintea celor 6 zerouri ºi acuma era 1.000.000. Prin331

asta, cele 6 zerouri dintr-o datã cãpãtarã preþ ºi se fãcurã un milion. 332

Poate sã aibã o femeie sau un om, oricît de multe ºi bune însuºiri; ele n-ajung nimic dacã333

nu stã în fruntea lor credinþa, urmatã de faptele cele bune. 334

32 - Cei trei paºi 335

Taina mîntuirii sufleteºti nu cere cine ºtie ce ºtiinþã ºi filozofie mare. Eu am o adevãratã336

groazã de sistemele teologice ºi filozofice. Taina mîntuirii are numai trei paºi, trei pãºiri337

sufleteºti: 338

1 - Pasul prim: sã ieºim noi înºine din lume (din duhul lumii). 339

2 - Pasul al 2-lea: sã intrãm în Domnul Isus Hristos (sã primim Jertfa Crucii Sale ºi sã340

trãim o viaþã cu El ºi Evanghelia Lui). 341

3 - Pasul al 3-lea: sã intrãm în rai. 342

33 - Spiþele roþii343

Cînd omul se întoarce la Dumnezeu ºi se hotãrãºte pentru o viaþã nouã - fu întrebat odatã344

un credincios - care daruri încep mai întîi a lucra în viaþa lui: credinþa sau cãinþa, sau frica345

de iad, sau nãdejdea, sau harul lui Dumnezeu?... 346

- O, dragul meu - rãspunse credinciosul - eu îþi voi rãspunde la aceastã întrebare dacã îmi347

vei spune ºi tu care din spiþele roþii se miºcã mai întîi cînd pleacã la drum carul? 348

- Toate odatã - rãspunse omul. 349

- Precum spiþele roþii pleacã toate deodatã cînd carul se porneºte la drum - aºa e dragul350

meu ºi cu întoarcerea la Dumnezeu! 351

Cînd Vîntul Duhului Sfînt suflã peste viaþa unui om, încep a se miºca deodatã toate352

spiþele roþii. Toate darurile cereºti ºi sufleteºti se pun în lucrare cînd un om se întoarce la353

Dumnezeu ºi aleargã în braþele Tatãlui Ceresc. 354

34 - Fã-þi o hainã nouã! 355

Zilele trecute am fost la croitor cu o hainã mai veche. Doream ca sã o refac... sã-i punã356

ceva material nou ca sã iasã o hainã nouã. 357

Dar croitorul cercetînd mai de aproape haina, mi-a zis: 358

- Nu se face pãrinte sã mai repari haina asta... ar fi o pagubã sã bãgãm material nou în359

ea... mai bine fã-þi o hainã nouã. 360

Îndemnul croitorului mi-a adus aminte de cuvintele Mîntuitorului: nimenea nu pune petic361

nou la o hainã veche (Marcu 2, 21). 362

Lucrul mîntuirii sufleteºti nu stã în a pune cîte un petic nou la o hainã veche, a face cîte363

o micã îmbunãtãþire la o viaþã pãcãtoasã, ci stã în a te îmbrãca în haina cea nouã, în omul cel364

nou (Col. 3, 9-12). 365

Þin sã spun cu acest prilej cã ºi Oastea Domnului nu pune petic - nu predicã numai366
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lãsarea de unele nãravuri rele - ci predicã o hainã nouã, o viaþã nouã. 367

35 - Stã în voia ta... 368

Grecii cei vechi aveau un fel de vrãjitor cu numele Apolon, care stãtea la Delfia într-o369

ascunzãtoare de unde rãspundea la diferite întrebãri. 370

Odatã a mers la acest Apolon un oarecare viclean ºi amãgitor. În mîinile lui avea o pasãre371

pe care o acoperise cu haina lui ºi ajungînd în faþa locului unde vorbea Apolon, l-a întrebat372

sã-i rãspundã de este pasãrea aceea vie sau moartã. 373

Omul acesta era viclean ºi avea de gînd, de-i va rãspunde cã este vie, sã o sugrume ºi sã374

o arate moartã ºi în acest chip sã amãgeascã pe Apolon. Dar Apolon cunoscînd vicleºugul lui,375

i-a rãspuns aºa: 376

- Stã în voia ta omule, sã arãþi pasãrea cum vei vrea: moartã sau vie. 377

O pãsãricã purtãm ºi noi, iubite cititorule, ascunsã sub hainele ºi lutul nostru. E sufletul378

nostru; ºi stã în voia ta ºi a mea sã avem aceastã pãsãricã vie sau moartã, sã avem un suflet379

viu sau unul mort. 380

Dumnezeu ne-a dat ajutor ºi dar sã putem þine vie aceastã pãsãricã, dar de altã parte omul381

are voie slobodã sã o ºi omoare. Însã cel ce ºi-a omorît sufletul cu patimi ºi fãrãdelegi, acela382

va trebui sã dea seama despre el în Ziua cea mare ºi înfricoºatã a Judecãþii! 383

36 - Apostolul Petru ºi cocoºul384

Despre apostolul Petru se spune cã de cîte ori auzea noaptea cocoºul cîntînd, se scula din385

somn ºi se ruga cu lacrimi amare aducîndu-ºi aminte de cãderea sa. 386

Noi de regulã zicem: ºi Petru apostolul a greºit... ºi psalmistul a greºit... pot eu sã fiu mai387

tare decît ei? 388

Foarte bine. Întrebarea este însã, îl urmãm noi pe apostolul Petru ºi în cãinþã, ori numai389

în pãcãtuire? El a pãcãtuit o singurã datã ºi s-a cãit o viaþã întreagã. Aºa facem ºi noi? 390

37 - Albul între negrii391

Africa e continentul popoarelor cu pieile negre. În special centrul Africii e curat negru.392

Cînd europenii au pãtruns prima datã pe acolo, negrii au rãmas uimiþi vãzîndu-i. Nu mai393

vãzuserã niciodatã oameni albi. Pentru ei era ceva extraordinar, era o minune acest lucru.394

Pentru ei, oamenii cei adevãraþi, erau cei negri. Un om alb era pentru ei o batjocurã, un lucru395

de rîs. Pe cei dintîi europeni, negrii i-au luat cu batjocuri, cu hule ºi cu pietre. Mai sînt ºi azi396

încã prin Africa destule triburi de sãlbatici care rîd ºi iau în batjocurã pe europenii ce se duc397

printre ei. 398

Cam aºa stau lucrurile ºi între oamenii cei lumeºti ºi oamenii cei duhovniceºti 399

(1 Cor. 2-11). Oamenii cei lumeºti nu pot suferi pe omul cel duhovnicesc. Rîd de el,400

îl batjocoresc, îl prigonesc. De ce? Pentru cã omul cel duhovnicesc n-are culoarea lor cea401

sufleteascã .  N-are via þa lor  º i  pãcatele lor.  Celor pãcã toº i  l i  se pare cã  negrul  lor  e402

creºtinãtatea cea adevãratã întocmai cum negrilor din Africa li se pare cã culoarea lor e403

culoarea cea adevãratã a oamenilor. De aci hulele, prigoanele ºi batjocurile ce le au cei ce404

trãiesc o viaþã cu Domnul. 405

Fratele meu! Te plîngi de prigoane ºi batjocuri dupã ce te-ai întors la Dumnezeu ºi ai406

intrat în Oastea Domnului? Nu te plînge, ci te bucurã. Ar fi rãu dacã nu le-ai avea. Prigoanele407

sînt dovada despre albul sufletului tãu. Din ce va spori acest alb, sã ºtii fratele meu cã tot mai408

multe vei avea de suferit. 409

Toþi cei ce vor sã trãiascã cu evlavie în Isus Hristos, vor fi prigoniþi (2 Tim. 3, 12).410

Aºa a fost pe timpul Mîntuitorului, aºa va fi pînã la sfîrºitul veacurilor. 411



Pag. 11

38 - Pãrinte Avraame! 412

Un credincios visã odatã cã trecuse în viaþa cealaltã. Ajunsese tocmai între hotarul dintre413

rai ºi iad, dintre luminã ºi întuneric. Sus în lumina cea strãlucitoare a raiului vãzu pe pãrintele414

Avraam. Un îndemn lãuntric îl fãcu sã întrebe: 415

- Pãrinte Avraame, cine sînt acolo, români, nemþi, englezi, francezi, ruºi, unguri, etc? 416

- Nici unii - rãspunse glasul. 417

- Atunci poate cã cei de acolo sînt ortodocºi, sau catolici, sau protestanþi, sau baptiºti, sau418

adventiºti, etc? 419

- Nici unii - rãspunde iar glasul de sus. 420

- Atunci poate cei cu calendarul vechi sau cei cu stilul cel nou? 421

- Nici unii - rãspunse glasul. 422

- Atunci dar cine sînt acolo? 423

- Aici - rãspunse pãrintele Avraam - sînt numai copiii lui Dumnezeu. Sînt numai cei care424

au trãit în lume o viaþã de copii ai lui Dumnezeu. 425

39 - Eu slujesc Domnului! 426

Trei oameni se întîlnirã la marginea unui rîu mare, peste care aveau sã treacã cu o luntre.427

Dar cum luntrea era micã, nu se puteau sui în ea decît doi oameni ºi luntraºul. 428

Luntraºul îi pofti pe doi din ei sã se suie în luntre. 429

- Eu slujesc la un ministru - zise unul din cei trei - ºi se sui în luntre. 430

- Eu slujesc la un general - zise al doilea - ºi se sui ºi el. 431

- Eu slujesc Domnului meu Isus Hristos - zise al treilea - mi se cuvine ºi mie loc. 432

- Ha! Ha! Rãspunserã ceilalþi, rîzînd ºi batjocorind... rãmîi tu aci cu Domnul tãu. 433

Luntrea plecã cu cei trei, dar pe la mijlocul apei se scorni un vînt ºi rãsturnîndu-se în434

valuri se înecarã cu toþii. 435

Cel ce slujea Domnului a scãpat. 436

Domnul ºtie sã apere ºi sã pãzeascã pe ai Sãi, iar noi trebuie sã-I fim recunoscãtori ºi sã437

ne încredem în El ºi El va lucra în viaþa noastrã în chip minunat. 438

40 - Aceasta am fãcut pentru tine... 439

Istoria pãstreazã urmãtoarea întîmplare. 440

În anul 1819, un tînãr boier din Germania, fãcea o excursie de plãcere prin munþi. La o441

rãscruce de drum vãzu o cruce cu Chipul lui Isus Cel Rãstignit. Crucea avea de jur împrejur442

urmãtoarea scrisoare: 443

Aceasta am fãcut pentru tine - dar tu ce faci pentru Mine? 444

Icoana ºi întrebarea ei îi strãpunse inima, îi schimbase viaþa ºi tînãrul cel iubitor de445

plãceri deveni un vestitor al Domnului. 446

Mai tîrziu acest întors la Domnul, scrise ºi el întrebarea de mai sus pe o cruce din447

apropierea unei cîrciumi. Peste un an, cîrciumarul era ºi el un întors la Domnul. Întrebarea448

îi strãpunse inima, încuiase cîrciuma ºi din vestitor al diavolului se fãcuse un vestitor al449

Domnului. 450

Fratele meu! Lasã întrebarea de mai sus sã sape ºi în inima ta. Ce rãspuns ai tu faþã de451

aceastã întrebare? Ce faci tu pentru Cel ce a suferit ºi a murit pentru tine? 452

41 - Un rãspuns potrivit - 1453

La coborîrea dintr-un tren, un domn întrebã pe un slujbaº, care din întîmplare era454

credincios. 455

- Ascultã domnule, ce s-ar întîmpla dacã s-ar rupe frîna ºi s-ar slobozi trenul la vale? 456

- Mai avem o frînã de rezervã ºi atunci o punem pe aceea în aplicare. 457

- ªi dacã se rupe ºi aceea? 458
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- Atunci slobozim frîna de apã. 459

- ªi dacã nici aceea nu poate ajuta? 460

- Apoi, atunci, domnul meu, sã ºtii cã intrãm îndatã în rai sau în iad, aºa dupã cum au fost461

purtãrile ºi traiul nostru! 462

42 - Dumneata vorbeºti cu pereþii! 463

Unui învãþat necredincios îi plãcea sã ia peste picior pe cei credincioºi. 464

- Ce-o mai fi ºi aia rugãciunea - îi zicea el unui credincios - a te ruga înseamnã a vorbi465

cu vãzduhul ºi cu vînturile. 466

Credinciosul tãcea. 467

Într-o zi aflã pe necredincios vorbind la telefon. 468

- Dar d-ta ce faci aici? Te-ai apucat sã vorbeºti cu peretele?... D-ta vorbeºti cu pereþii!... 469

- Ha!... Ha!... pe semne d-ta nici idee n-ai despre ce-i ãla telefon ºi despre cum se poate470

vorbi la telefon! 471

- Ba am, dragul meu, dar am vorbit ca sã-þi arat cã întocmai aºa ºi d-ta, nici idee n-ai472

despre telefonul meu cel sufletesc prin care eu vorbesc cu Dumnezeu. Cînd eu þi-am zis cã473

vorbeºti cu pereþii, erai gata sã-mi spui cã sînt un prost. 474

Dar în aceeaºi situaþie erai ºi d-ta cînd îmi spuneai cã eu vorbesc cu vãzduhul ºi cu475

vînturile, cînd mã rog. 476

D-ta n-ai nici o idee despre legãtura ce mi-o fac eu cu cerul, cu Dumnezeu prin rugãciune. 477

Dumnezeu sã-þi ajute sã poþi vorbi ºi d-ta cîndva cu acest minunat telefon sufletesc! 478

43 - Jocul a tãiat capul sf. Ioan Botezãtorul479

Eu de cîte ori aud sau citesc despre petreceri împreunate cu joc (fireºte pînã la ziuã), mã480

ia o groazã gîndindu-mã cã odinioarã, jocul a tãiat capul sf. Ioan Botezãtorul. 481

Duhul jocului este moartea (cea sufleteascã), ºi de multe ori ºi cea trupeascã. Dupã jocul482

de la balul lui Irod, a rãmas un mort. Vai, ce de morþi rãmîn ºi azi dupã jocuri! Dupã fiecare483

petrecere împreunatã cu dans pînã în zori, rãmîn morþi ºi rãniþi. 484

Jocul a tãiat capul lui Ioan. Jocul omoarã ºi azi. 485

44 - Un mãcelar ducea un porc la abator486

Am vãzut ieri un mãcelar ducînd un porc la abator. Avea în buzunar cîteva boabe de487

porumb pe care le arunca din cînd în cînd porcului ºi porcul mergea dupã el ca un mieluºel488

blînd. 489

Vãzîndu-l, m-am gîndit în mine: iatã aºa duce ºi diavolul pe oameni la pieire sufleteascã.490

Nu cu puterea ci cu înºelãciunea. Are ºi satana totdeauna o traistã plinã cu grãunþe de pofte491

ºi plãceri lumeºti pe care le scuturã ºi le aruncã asupra celor pe care vrea sã-i prindã în492

cursele lui .  Vai de cei  ce pleacã  dupã  aceste grãun þe! Calea lor ajunge la  mãcelãria493

diavolului, la pieire trupeascã ºi sufleteascã. 494

45 - Ce doreºti? 495

- Ce doreºti? - întrebã rãstit un slujitor pe o biatã femeie ce intrase în cancelarie cu ceva496

problemã. 497

- Nimic - rãspunse femeia. 498

- Cum aºa, nimic? - întrebã slujitorul. 499

- Pãi eu, sînt o femeie necãjitã ºi am venit sã gãsesc un om în care locuieºte Isus Hristos...500

ºi sã-l rog pe omul ãsta pentru asta ºi asta... Vãd însã cã am greºit numãrul casei... aici501

locuieºte un om stãpînit de un duh rãu... 502

Astfel grãind, femeia plecã sã iasã afarã. 503

- Stai, stai - îi zise slujbaºul domolit - ºi ascultînd plîngerea femeii îi dete ajutorul cerut. 504
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46 - Am închis calea cu spini... 505

De cînd eram ºi eu gospodar la þarã, îmi aduc aminte cã aveam un loc peste care oamenii506

fãceau cale scurtatã (cale fãrã de lege). Am încercat în multe feluri sã opresc aceastã cale. Am507

scris pe o tãbliþã: Trecerea opritã!, dar oamenii au aruncat tabla cît colo. Am sãpat un ºanþ,508

dar oamenii trecurã ºi peste el. Pe urmã, am plantat în calea oamenilor spini ºi umblarea a509

încetat. 510

Eu vãd azi un adînc înþeles în aceastã cale opritã cu spini. Cînd omul apucã pe calea cea511

fãrã de lege, pe calea rãutãþilor, Domnul încearcã în multe feluri sã-l opreascã din acest drum512

al pierzãrii. Cuvîntul lui Dumnezeu, Cuvîntul Evangheliei îi strigã omului: Opreºte-te din513

calea asta, opreºte-te din calea fãrãdelegilor, - dar omul nici habar n-are de aceastã oprire. 514

Domnul s-apucã ºi sapã atunci în calea omului o groapã, un necaz, dar omul sare peste515

groapa asta; scapã de necaz ºi îºi vede de calea cea rea. Domnul sapã un ºanþ mai adînc,516

adînceºte necazul ºi încercarea, dar omul sare ºi peste acest ºanþ. 517

Pe urmã Domnul sãdeºte în calea vieþii omului spinii cei ascuþiþi ºi statornici ai518

suferinþelor ºi durerilor. Cu asta îl opreºte pe om din calea pierzãrii. 519

Mulþumescu-Þi Þie Doamne cã ai umplut ºi calea mea cea rea cu spinii suferinþelor.520

Lasã-i sã creascã ºi sã sporeascã sã nu mai apuc pe calea cea rea a pierzãrii. 521

47 - O oalã cu miere522

Rãsturnîndu-se o oalã cu miere, nãvãlirã muºtele asupra mierii, dar se împlîntarã în ea ºi523

se zbãteau neputincioase. 524

Luptîndu-se cu moartea, îºi ziserã: 525

- Vai, ce nebunie fãcurãm! Pentru o gustare de dulceaþã ne-am dat viaþa. 526

Exact aºa pãþesc ºi cei ce aleargã la mierea diavolului. La plãcerile lumeºti. Îºi pierd viaþa527

veºnicã pentru o clipã de plãceri lumeºti trecãtoare. 528

48 - Nu dedaþi cîinele! 529

Sf. Ioan Gurã de Aur zice: 530

Diavolul este în chipul unui cîine flãmînd ce aºteaptã pe tot locul sã i se arunce vreo coajã531

de pîine, vreun os sau alte rãmãºiþe de mîncare. De-i arunci ceva, el începe a se þine de tine;532

el vine ºi mîine sã-i arunci ceva. 533

Dar de nu-i dai nimic, de-l alungi cu ocãri, el nu mai vine. El îºi cautã norocul în altã534

parte. 535

Aºa e ºi diavolul. El aºteaptã sã-i arunci ceva. Îndatã ce-i dai ceva, îndatã ce te laºi biruit536

de ispitã ºi pãcat, diavolul se þine mereu de tine pînã ce pe urmã te muºcã de moarte. Dar537

dacã nu-i dai nimic, dacã-l respingi strigîndu-i: carã-te de aici satano!... - el nu mai vine; el538

se duce sã-ºi caute norocul în altã parte. 539

Împotriviþi-vã diavolului ºi el va fugi de la voi (Iacov 4, 7). 540

49 - Diavolul cel mai rãu541

Un sfînt pãrinte spune: 542

Diavolul nu este aºa de rãu ºi primejdios ca vorba: nu este diavol! 543

Diavolul înºalã ºi omoarã multe suflete tocmai cu aceastã ºoaptã de ispitã: nu este544

diavol... nu este iad... 545

50 - M-a întors la Domnul... o muscã546

Istoria trezirii ºi mîntuirii sufletelor e plinã cu fel de fel de întîmplãri minunate. 547

Un întors la Domnul din Anglia spunea în gura mare cã pe el l-a întors la Domnul... o548

muscã. Cum aºa? Iatã cum rãspundea el întrebãrilor: 549

Eu eram un mare iubitor de muzicã, dar în schimb uram Cuvîntul lui Dumnezeu ºi550
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lucrurile sufleteºti. 551

Odatã am mers la bisericã, dar nu sã ascult slujba ºi predica ci sã ascult corul ºi orga,552

auzisem cã  se cîntã  minunat acolo. Le-am ascultat cu plãcere, de mai multe ori, însã la553

predicã  mã  aºezam în bancã  ºi  îmi înfundat urechile cu degetele sã n-aud Cuvîntul lui554

Dumnezeu. 555

Dar într-o duminicã, cum stam aºa cu urechile astupate, veni o muscã, se puse pe nasul556

meu ºi fusei silit sã destup urechile ca sã alung musca. 557

Tocmai în clipa aceea, preotul rostea cuvintele: Cine are urechi de auzit sã audã... 558

Aceste cuvinte mi-au strãpuns inima... am vãzut cã întîmplarea asta este un semn al559

cerului de sus... 560

Am început sã citesc Scriptura ºi sã mã ocup cu cele sufleteºti ºi azi mulþumesc lui561

Dumnezeu cã am scãpat din orbia ºi surzenia cea sufleteascã... ªi iatã aºa, pe mine m-a întors562

la Domnul o muscã! 563

51 - Cele cinci degete ale pãcãtosului 564

Arabii au o istorioarã despre cum folosesc pãcãtoºii cele 5 degete de la mînã, respectiv565

despre cum se slujeºte diavolul de cele 5 degete ale pãcãtoºilor. 566

Cu douã degete - spune istoria - diavolul îi acopere omului ochii sã nu vadã lumina567

Evangheliei ºi a mîntuirii. 568

Cu celelalte douã îi astupã urechile sã n-audã Cuvîntul lui Dumnezeu ºi chemãrile569

mîntuirii. 570

Iar cu al cincilea deget satana îi pune lacãt pe gurã ºi îi zice: vino dupã mine fãrã nici un571

cuvînt de împotrivire! 572

52 - Un pui de vultur trãia cu gãinile573

Un lucru interesant am vãzut într-un sat de sub poalele Munþilor Carpaþi. Un vînãtor574

prinsese un pui de vultur ºi îl domesticea. Domesticirea puiului de vultur ajunsese pînã acolo575

cã trãia împreunã cu gãinile. Rîcîia cu ele prin gunoaie ºi se culca împreunã cu ele în coteþul576

de gãini. El îºi pierduse cu totul firea sa de pasãre zburãtoare prin înãlþimi pline de soare ºi577

luminã... 578

Omul e fãcut sã trãiascã o viaþã duhovniceascã, o viaþã de înãlþimi sufleteºti. Iar dacã aþi579

înviat împreunã cu Isus Hristos - scrie ap. Pavel - umblaþi dupã lucrurile cele de sus, nu dupã580

cele de jos... (Col. 3, 1-2). Mîntuitorul ne-a dat putere ºi ne-a dat aripi sã ne ridicãm581

spre înãlþimile vieþii duhovniceºti ca sã trãim o viaþã nouã în duh, o viaþã duhovniceascã. 582

Însã cei mai mulþi creºtini ºi-au pierdut aceste aripi; au pierdut dorul ºi plãcerea de a se583

înãlþa cu sufletul spre înãlþimi pline de soare ºi luminã sufleteascã. Cei mai mulþi creºtini îºi584

trãiesc viaþa afundîndu-se mereu în coaja pãmîntului ºi rîcîind gunoiul pãcatelor ºi patimilor585

lumeºti. 586

Oare nu cumva trãieºti ºi tu cititorule o astfel de viaþã cufundatã cu totul în coaja587

pãmîntului ºi în gunoaiele patimilor ºi plãcerilor lumeºti? 588

53 - Unde sã scape? 589

- Oare unde sã mai scap de ostaºii ãºtia cu predicile ºi cîntãrile lor?... - întreba ºi se590

tînguia într-un sat un mare necredincios. 591

- În iad - îi rãspunse un trecãtor! 592

54 - E numele meu... 593

- Da tu ce te-ai apucat sã citeºti în Biblie - zise un om cãtre un ostaº din Oastea Domnului594

- nu-i pentru tine cartea asta... 595

- Ba-i tocmai pentru mine - rãspunse ostaºul - cãci uite stã scris numele meu în ea. 596
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- Unde? 597

- Aici unde zice: Isus Hristos a venit în lume sã mîntuiascã pe cei pãcãtoºi, dintre care598

cel dintîi sînt eu (2 Tim. 1, 15). 599

600

55 - Dacã Biblia ar avea grai601

Dacã Biblia ar avea grai, ea ar striga: oameni buni, eu sînt cartea lui Dumnezeu: citiþi-mã!602

Eu sînt descoperirea lui Dumnezeu: cercetaþi-mã! Eu sînt cartea vieþii: iubiþi-mã! Dumnezeu603

este Autorul meu: cercetaþi-mã ºi veþi afla în mine pe Dumnezeu: veþi afla toate încercãrile604

ºi lucrãrile ce le-a fãcut dragostea lui Dumnezeu în decursul veacurilor pentru mîntuirea605

voastrã a pãcãtoºilor... veþi afla în mine apa cea vie ºi mana cea cereascã... 606

56 - Vorbeºte mai mult cu Dumnezeu... 607

Mai sãptãmînile trecute o femeie mi se plîngea cã nu poate aduce la Domnul ºi pe soþul608

sãu. Îi vorbeºte mereu despre cele sufleteºti, dar el nu înþelege... nu se prinde nimic de el. 609

La necazul acesta - i-am rãspuns eu - îþi dau un sfat: vorbeºte cu soþul tãu mai puþin610

despre Dumnezeu ºi vorbeºte cu Dumnezeu mai mult despre soþul tãu... roagã-te pentru el! 611

Femeia a ascultat ºi soþul sãu a început a se trezi pentru Domnul. 612

Mare lucru este rugãciunea pentru alþii. Sã o folosim neîncetat. 613

57 - O fetiþã a fãcut de ruºine pe învãþaþi614

O ceatã de învãþaþi s-au strîns odatã la o discuþie despre Dumnezeire. Unii spuneau una,615

al þ i i  al ta º i  nu se puteau în þelege asupra întrebãri i ,  dacã  este Dumnezeu º i  cum ar fi616

Dumnezeu. 617

Unul din ei zicea: Nu este Dumnezeu; copilul cînd se naºte n-are credinþã, numai pãrinþii618

i-o apasã cu de-a sila în ceara inimii sale. 619

Atunci un altul zise: sã aducem aci un copil sã vedem cum i s-a întipãrit credinþa în ceara620

inimii. Aduserã o fetiþã ºi o întrebarã, ce ºtie ea despre Dumnezeu ºi cum îºi închipuie ea pe621

Dumnezeu. 622

Atunci fetiþa desfãcîndu-ºi pieptul astfel grãi: eu cred cã Bunul Dumnezeu este atît de623

mare încît nu-L poate cuprinde cerul ºi pãmîntul, dar de altã parte este atît de mic încît încape624

ºi aici, în inima mea... 625

Învãþãtorii rãmaserã ruºinaþi de acest minunat rãspuns, ºi pricepurã ºi ei cã Dumnezeu nu626

Se poate afla prin ocoºeli omeneºti, ci numai prin credinþã. 627

58 - Cele trei clase 628

În trei clase s-ar putea împãrþi creºtinii de azi. 629

Întîi, clasa celor puþini, puþini, care L-au aflat pe Mîntuitorul ºi sînt fericiþi ºi liniºtiþi. 630

A doua, clasa celor care-L cautã pe Mîntuitorul ºi sînt încã neliniºtiþi. 631

A treia, clasa celor mulþi, mulþi, care nici nu-L cautã, nici nu L-au aflat. 632

Cititorule: Tu, în care din aceste trei clase eºti? 633

59 - Sînt pierdut... 634

Un pãcãtos trezit la cunoaºterea stãrii sale pãcãtoase, se tînguia pe toate drumurile635

strigînd: 636

- Sînt pierdut!... vai mie, pãcãtosului... sînt pierdut... 637

- Bucurã-te cã eºti pierdut - îi zise un ostaº din Oastea Domnului. 638

- Cum aºa, sã mã bucur? 639

- Pãi uite, dragul meu, ce scrie aici în Evanghelie: Fiul Omului a venit sã mîntuiascã pe640

cel ce era pierdut... (Matei 18, 11). Tu eºti, dragul meu, tocmai acel pierdut, pe care-l641

cautã Scumpul nostru Mîntuitor. Vino la El, primeºte-L în inima ta ºi vei fi mîntuit. 642
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60 - Cine este Dumnezeu? 643

Un rãsfãþat de necredincios stãruia sã i se spunã cine este Dumnezeu, c-apoi va crede ºi644

el. 645

- Eu am sã-þi spun acest lucru - îi rãspunse un credincios - dar mai întîi te rog sã numeri646

pînã la trei. 647

Necredinciosul începu a numãra: 1, 2, 3... 648

- Stai, stai, - îl întrerupse credinciosul - n-ai început bine... începe cu numãrul dinaintea649

lui 1. 650

- Asta-i o nebunie - grãi necredinciosul - pentru cã înaintea lui 1 nu mai este un alt numãr. 651

- Vezi, dragã suflete - îi zise atunci cel credincios - aºa o nebunie faci tu cînd ceri sã þi652

se spunã cine este Dumnezeu! El a fost mai înainte de a fi lumea. El este Fãcãtorul tuturor653

lumilor vãzute ºi nevãzute, ºtiute ºi neºtiute de noi. Lucrãrile Lui sînt mari ºi nemãrginite.654

ªi mintea noastrã mãrginitã nu poate cuprinde Fiinþa Lui. 655

Cît de mari sînt lucrãrile Tale Doamne ºi cît de adînci sînt gîndurile Tale 656

(Psalm 92, 5). 657

Cerurile spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea lor vesteºte lucrarea Mîinilor Lui 658

(Psalm 19, 1). 659

61 - Dracul modei660

O fatã zi de zi îºi tot bãtea la cap pe mamã-sa sã-i facã o hainã nouã dupã moda cea nouã661

(cu picioarele goale). 662

Într-o zi, cînd fata iar începu, mama îºi ridicã ochii ºi mîinile spre cer, în semn de663

rugãciune ºi strigã cu glas tare: 664

Miluieºte-mã Doamne Isuse, Fiul lui David, cãci fiica mea rãu se îndrãceºte 665

(Matei 15, 22). 666

La strigãtul acesta dracul modei pãrãsi pe fatã; se ruºinã de cererea ei ºi din acel ceas nu667

mai ceru haine scurte ºi pãr tãiat. 668

62 - Urma va alege669

Doi oameni se duseserã în pãdure sã taie lemne de clãdit. Unul era un om credincios, cu670

rîvnã pentru cele sufleteºti; celãlalt era din mulþimea cea mare a necredincioºilor. 671

Doborînd un arbore, cel necredincios zise: 672

- Vezi frate dragã, aºa e ºi cu viaþa noastrã! Cînd vine moartea ne doboarã jos ºi s-a gãtat673

cu noi, nimica s-alege de noi... 674

- O, fratele meu - rãspunse credinciosul - nu-i adevãrat cã viaþa noastrã se gatã cu nimic675

cînd vom muri. Vezi tu arborele acesta? L-am doborît jos, dar abia acum, dupã ce l-am tãiat,676

se va vedea de ce treabã este bun. 677

Abia acum vom vedea de este sãnãtos ºi bun de clãdit, ori este buturos ºi bun numai de678

foc. Aºa e ºi cu noi. Cînd va veni securea morþii ºi ne va doborî, atunci se va vedea ce fel de679

pomi sîntem! Sãnãtoºi ori putrezi. Atunci se va vedea de sîntem de folos, ori de aruncat în680

foc, în iad. 681

Iatã securea stã la rãdãcina pomilor (Matei 3, 10). 682

Cum se va afla pomul vieþii tale, iubite cititorule în clipa morþii? 683

63 - O cheie ruginitã684

Prin casele celor mai mulþi creºtini, se aflã cîte o cheie foarte ruginitã, din cauzã cã nu685

este folositã. 686

O cheie minunatã este aceasta, dar o mãnîncã rugina pentru cã oamenii n-o folosesc!687

Aceastã cheie este rugãciunea. Ce cheie minunatã este aceasta. Cu ajutorul ei putem descuia688

cãmara tuturor bunãtãþilor cereºti. Cîþi însã o folosesc? 689
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64 - Un rãspuns potrivit ºi un sfîrºit fioros690

Într-un orãºel din Germania a avut loc mai anii trecuþi, fioroasa întîmplare de mai jos. 691

O ceatã de cîþiva slujbaºi necredincioºi îºi aflau plãcerea sã ia în deºert pe Dumnezeu. În692

deosebi unul din ei întrecea orice margini în astfel de hule. Între ei era ºi un credincios care693

trebuia sã sufere hulele lor. 694

Într-o zi se întîlnirã la prînz. Hulitorul îl întîmpinã pe cel credincios cu urmãtoarea695

întrebare de batjocurã: 696

- Ce mai face Fiul dulgherului din Nazaret? (adicã Isus Hristos). 697

Hulitorii începurã a rîde, dar credinciosul rãspunse liniºtit: 698

- Aflã dragã prietene, cã Fiul dulgherului din Nazaret, tocmai acum lucrã la sicriul tãu. 699

Hulitorii rîserã mai departe, dar pe cel cu întrebarea acest rãspuns neaºteptat, îl strãpunse700

ca un fulger la inimã. În cealaltã zi zãcea în pat, iar a treia zi prietenii îl petreceau la groapã701

în sicriu. Necredincioºii se speriarã grozav de aceastã întîmplare ºi de aci înainte nu mai luarã702

în rîs Numele Domnului. 703

65 - Pentru rugãciune e prea mic... 704

Niºte pãrinþi se delectau în sudalmele ce le rostea pruncul lor cel mai mic. În sudalma lui705

vedeau un semn de voinicie. 706

- Frumos mai ºtie sudui pruncul dv. - zice un trecãtor - dar de rugat se ºtie ruga? 707

- Pentru rugãciune e prea mic - rãspunserã pãrinþii. 708

Oare noi judecãm tot aºa?... 709

66 - Carul îngheþat710

Am vãzut astã iarnã niºte oameni umblînd în faþa unei case sã porneascã un car îngheþat.711

Unul izbea roþile cu un topor umblînd sã le miºte. Dar roþile mai mult se stricau decît se712

dezgheþau. Atunci ieºi unul din casã cu o vadrã cu apã caldã. O turnã peste roþi ºi roþile îndatã713

se dezgheþarã ºi carul porni la drum. 714

Aºa ºi pe un om pãcãtos, îl poþi porni pe drumul mîntuirii mai degrabã cu iubirea cea715

dulce a Evangheliei decît cu mustrãri ºi vorbe aspre. 716

67 - Fierul ºi focul717

Izbiþi cu ciocanul un fier rece ºi-l prelucraþi; e o trudã zadarnicã. Fierul nu se supune. Dar718

îndatã ce-l aruncaþi în foc, el se înmoaie ºi ciocanul poate sãpa în el. 719

Aºa e ºi cu inima omului pãcãtos. E un fier rece ºi tare. Predica, Cuvîntul lui Dumnezeu,720

nu prind în ea pînã nu vine în ajutor focul Duhului Sfînt. 721

68 - Alexandru Macedon ºi piratul722

Alexandru Macedon, cuceritorul lumii, a prins odatã un pirat. 723

- Cu ce drept bîntuieºti tu mãrile? - l-a întrebat Alexandru. 724

- Cu acelaºi drept cu care bîntuieºti tu lumea - a rãspuns cu îndrãznealã piratul. Eu sînt725

un pirat ºi jefuiesc din cînd în cînd cîte o micã corabie, tu însã jefuieºti ºi prãdezi þãri întregi;726

ºi cu toate astea mie îmi zice lumea hoþ iar þie împãrat. 727

În acest chip sînt ºi acei oameni de azi (pãrinþi, învãþãtori, slujbaºi, etc.), care þin sã de728

altora mustrãri ºi sfaturi pe care ei înºiºi nu le þin. 729

69 - Cei doi fraþi 730

Trufia ºi cãderea sînt doi fraþi, întocmai cum e somnul ºi moartea. De la somn pînã la731

moarte este numai un pas mic. Întocmai aºa e ºi de la trufie pînã la cãdere. 732

Cel cãzut în trufie, zace într-un somn sufletesc ce-i frate bun cu moartea cea sufleteascã.733

ªi vai, ce de oameni dorm în acest somn! Pe cele mai multe suflete satana le pescuieºte ºi azi734
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cu ispita trufiei. 735

70 - Robul eliberat736

Pe timpul cînd prin Africa se fãcea negoþ de negri, un european ce cunoºtea pe Domnul,737

plãti preþul unui negru ºi declarîndu-l liber îi zise: de acum eºti liber; poþi face ce vrei ºi738

merge unde vrei. 739

- O, nu - rãspunse negrul eliberat - eu vreau sã rãmîn în slujba celui ce m-a rãscumpãrat.740

Voi rãmîne un servitor liber în slujba celui ce m-a rãscumpãrat cu dragostea lui. 741

Ce minunatã icoanã este aceasta pentru Jertfa Crucii. Domnul Isus ne-a rãscumpãrat ºi pe742

noi din robia morþii ºi pieirii sufleteºti, dar nu ca sã ne facem de cap, ci sã avem o libertate743

pusã  în slujba Lui.. .  Sã trãim o viaþã  îngenuncheatã  la picioarele Crucii Celui ce ne-a744

rãscumpãrat cu dragostea ºi Jertfa Lui cea scumpã. 745

71 - Cele douã locuinþe746

Dumnezeu Îºi are douã locuinþe: cerul ºi inimile smerite ºi curate. 747

Diavolul îºi are ºi el tot douã locuinþe: iadul ºi inimile trufaºe ºi necurate. 748

72 - Mîinile cele mai lungi749

Într-o revistã ºtiinþificã, un învãþat a pus odatã întrebarea, care dintre oameni ºi dintre750

popoare ar avea mîinile cele mai lungi? S-au strîns multe rãspunsuri. 751

Unii spuneau cã negrii ar avea mîinile mai lungi, alþii cã popoarele din rãsãrit, alþii cã752

hoþii de buzunare. 753

Între rãspunsuri a fost ºi unul care zicea aºa: 754

- Eu cred cã mîinile cele mai lungi le au oamenii care se roagã din toatã inima lui755

Dumnezeu, pentru cã mîinile acestor oameni ajung pînã la cer ºi iau de acolo prin rugãciune756

tot ce le trebuie. Astfel de mîini a avut spre pildã ºi Ilie prorocul, care ºi-a întins mîinile în757

semn de rugãciune ºi a încuiat cerul ºi iarãºi l-a descuiat, prin rugãciune. 758

Minunat rãspuns! Sã ne fie ºi nouã de învãþãturã! 759

73 - Lumînarea se topeºte luminînd... 760

Un prieten mã cam mustra zilele trecute, spunînd cã prea îmi las viaþa sã se topeascã în761

munca ce o fac. 762

- O, dragul meu - i-am rãspuns - eu îþi dau toatã dreptatea, dar mai întîi te rog sã aprinzi763

lumînarea aceasta. 764

- Foarte bine, iatã am aprins-o; ºi ce vrei sã spui cu acest lucru? 765

- Vreau sã te rog sã nu laºi lumînarea sã se topeascã; uite lumînarea se topeºte ºi asta-i766

o pagubã mare. 767

- Pãi asta-i o regulã; unde s-a mai vãzut lumînare arzînd fãrã sã se topeascã? 768

- Apoi dragul meu, aºa e ºi cu noi cei ce am fost puºi sã lucrãm în ogorul Domnului.769

Lumînarea trebuie pusã în sfeºnic ºi aprinsã ca sã lumineze tuturor (Matei 5, 14). Dar770

fãcînd acest lucru ea se topeºte, cãci unde s-a mai vãzut vreo lumînare aprinsã, care ar strînge771

seu sau grãsime? Sau unde s-a mai vãzut o sare ce nu se topeºte dupã ce s-a bãgat în bucate?772

(Matei 5, 13). 773

O luminã poate fi cît de mare ºi mîndrã, dacã nu arde ºi nu lumineazã, care este folosul774

ei? Ea poate folosi numai luminînd. 775

Deci, lumînarea se topeºte luminînd! 776

74 - Peºtii cei vii ºi cei morþi. 777

Prin apele rîurilor aþi vãzut cum peºtii cei vii înoatã totdeauna împotriva apei ºi împotriva778

valurilor. Numai peºtii cei morþi se duc cu apa în jos, adicã îi duce cu ea în jos. 779
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Aºa, iubite cititorule, sînt ºi creºtinii cei vii ºi adevãraþi. Creºtinul cel adevãrat trebuie780

sã înainteze totdeauna împotriva valurilor lumii acesteia. Numai creºtinul cel mort se lasã dus781

ºi tîrît de apele ºi pãcatele lumii acesteia. 782

Tu cititorule, ce fel de creºtin eºti? Eºti tu un creºtin viu ºi adevãrat, sau eºti un creºtin783

mort? 784

75 - Aici este raiul meu! 785

Un scriitor ºi vestitor al Evangheliei, Betex, istoriseºte urmãtoarele: 786

Înainte de asta cu zece ani, am cercetat un vechi prieten al meu. L-am aflat într-o787

splendidã situaþie materialã. Locuia într-un palat înconjurat de o grãdinã mare, ca un adevãrat788

paradis. 789

Am încercat sã-i vorbesc despre cele sufleteºti, dar prietenul meu întrerupse vorbele mele790

ºi le puse punct grãind sfidãtor: 791

- Dragul meu prieten, mie în zadar îmi vorbeºti despre astfel de lucruri. Raiul meu iatã-l,792

acesta este... aici e raiul meu (arãtînd spre gospodãrie). 793

Peste cinci l-am cercetat din nou, dar vai, ce schimbãri grozave am aflat. Grãdina era794

dãrãpãnatã, casele ruinate. Prietenul meu zãcea bolnav de ani de zile. Un copil al lui se795

înecase. O fatã încheiase o cãsãtorie nefericitã. 796

Mai avea o singurã fiicã pe care am auzit-o astfel înþelegîndu-se cu tatãl sãu bolnav: 797

- Tatã dragã, mã duc la oraº. Ce ai dori sã-þi mai aduc? 798

- Un ºtreang! - grãi tatãl chinuit de boalã. 799

În decurs de 5 ani, raiul prietenului meu devenise un adevãrat iad! 800

76 - De ce? 801

De ce sînt prin temniþe mai mulþi bãrbaþi decît femei? Aceastã întrebare se ridicã odatã802

într-o adunare. 803

- Pentru cã la bisericã sînt totdeauna mai multe femei decît bãrbaþi - rãspunse un om cu804

minte! 805

77 - Testamentul lui Alexandru Macedon806

Cînd era pe patul morþii, Alexandru Macedon, a lãsat cu limbã de moarte sã fie aºezat în807

sicriu cu mîinile afarã. 808

- Vreau - a spus împãratul cel ce nu se sãturase niciodatã de prãzi ºi comori - sã vadã809

toatã lumea cã mã duc cu mîinile goale din aceastã lume. 810

78 - Clopotele din Alpi811

Pe vîrfurile cele mai înalte ale Munþilor Alpi, sînt aºezate clopote, care la vreme de812

furtunã, încep ele singure a rãsuna, miºcate încoace ºi încolo de puterea furtunii. Aceste813

clopote sînt aºezate pentru turiºti. Prin dangãtul lor, ele dau de ºtire turiºtilor rãtãcitori cã814

acolo se aflã o casã de adãpost ºi scãpare. În puterea nopþii ºi furtunii, ele parcã strigã: veniþi815

aici, scãpaþi aici! 816

Ce minunatã icoanã pentru viaþa noastrã cea sufleteascã! Pe timp de furtunã - pe timp de817

încercãri ºi necazuri - se poate auzi ºi în viaþa noastrã glasul unui clopot mîntuitor: glasul818

Scumpului nostru Mîntuitor. 819

Omul cel credincios tocmai în timpul cînd furtuna încercãrilor e mai mare ºi întunericul820

mai grozav - aude glasul Lui cel dulce; Veniþi la Mine toþi cei osteniþi ºi Eu vã voi da odihnã821

pentru sufletele voastre... 822

79 - De cînd am intrat în Oaste... 823

- Am auzit frate Gheorghe, cã de cînd ai intrat în Oastea Domnului, ai pãrãsit toate824
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plãcerile vieþii. 825

- Tocmai din contrã, fratele meu, de cînd am intrat în Oaste, am aflat plãcerile ºi826

desfãtãrile cele mai adevãrate. De cînd sînt n-am avut atîtea plãceri ºi desfãtãri ca acum. 827

Eu am pierdut numai nebuniile ºi prostiile cele de suflet pierzãtoare. 828

80 - Pentru o smochinã829

Despre sf. Macarie din Egipt, spun vieþile sfinþilor, cã o viaþã întreagã a plîns ºi s-a830

tînguit pentru o smochinã ce o furase cînd era copil. De cîte ori îºi aducea aminte de aceastã831

smochinã, plîngea cu amar. 832

Dar noi?... 833

81 - Pãþania fierului ºi a pîrîului834

E cunoscutã pãþania unui fier de plug, care n-a vrut sã mai taie pãmîntul, ci s-a pus la835

odihnã în cãmarã. Dar în cãmarã l-a ros rugina ºi s-a ales nimica de el. Tot aºa e ºi pãþania836

pîrîului, care ºi-a zis: Ce sã mai alerg eu peste atîtea pietre ºi vãgãuni? Hai sã stau pe loc. ªi837

a stat pe loc, dar stînd pe loc, apele i s-au stricat ºi s-a fãcut din pîrîul cu apa limpede, o baltã838

urît mirositoare ºi plinã de broaºte. 839

Aºa face ºi lenea cu omul. Munca curãþeºte ºi învioreazã trupul ºi sufletul omului. În840

schimb lenea roade ca o ruginã trupul ºi sufletul ºi face din viaþa omului o baltã stricatã ce841

se umple cu broaºtele ºi ºerpii scîrboaselor patimi ºi pofte rele. Din pãþania fierului ºi a842

pîrîului învãþaþi-vã sã fugiþi de lene ºi de trîndãvie. 843

82 - Un rãspuns potrivit - 2844

- Unde locuieºte Dumnezeu? - întrebã odatã un necredincios, aºa cam în batjocurã pe un845

credincios. 846

- Pretutindeni - rãspunse credinciosul - afarã de inima ta, cãci dacã ar fi acolo, atunci nu847

te-ai ocupa cu astfel de întrebãri nebune!... 848

83 - Pãþania unor necredincioºi849

Un plugar intrã odatã ºi el într-un restaurant ºi ceru de mîncare. Înainte de a mînca,850

plugarul, ca un creºtin adevãrat, se ridicã ºi se rugã. 851

La asta niºte domniºori ce erau cu mîncarea la masa vecinã, începurã a se înfunda de rîs852

ºi unul îi zise aºa în batjocurã: 853

- Iacã noi, bãdicule, mîncãm ºi fãrã sã ne rugãm ºi încã nici unul nu ne-am înecat. 854

- Hei, hei, domniºorilor - rãspunse plugarul - ºi eu am acasã 7 purcei ºi cum îi slobod din855

coteþ dau nãvalã la troacã, fãrã sã se roage ºi încã nici unul din ei nu s-a înecat cu lãturile!... 856

84 - Eu nu cred decît ceea ce vãd ºi înþeleg... 857

Un om credincios de la þarã mergea pe drum alãturi de un domn necredincios. Tocmai858

discutau despre lucrurile credinþei. Credinciosul se trudea sã-l scoatã pe necredincios din859

mlaºtina necredinþei, dar el se apãra cu îndîrjire, proptindu-se în vorbele: 860

- Dragul meu, eu sînt om cuminte, eu nu cred decît ceea ce vãd ºi înþeleg. 861

Atunci credinciosul - luminat de Duhul Sfînt - se opri în loc ºi arãtînd spre o livadã unde862

pãºtea o vacã, o oaie ºi o gîscã, zise: 863

- Vezi d-ta vaca, oaia ºi gîsca, cum pasc la iarbã? 864

- Vãd. 865

- Aºa-i cã toate trei pasc aceeaºi iarbã? 866

- Da, aºa-i. 867

- Ei, acum sã-mi spui d-ta de ce iarba ce o paºte vaca se preface în lapte; iarba ce o paºte868

oaia se preface în lînã, iar iarba ce o paºte gîsca se preface în pene?... eu demult vãd acest869
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lucru ºi nu-l înþeleg, iar d-ta tot mereu îmi spui cã nu crezi decît ceea ce vezi ºi înþelegi...870

spune-mi te rog cum stãm cu lucrul acesta pe care-l vezi? 871

Necredinciosul rãmase ruºinat! 872

85 - Aveþi acasã porci? 873

Un vestitor al Evangheliei vorbind despre curãþenia vieþii sufleteºti, îºi întrebã874

ascultãtorii: 875

- Aveþi acasã porci? 876

- Avem. 877

- Dar o casã, aºa curatã, unde sã primiþi prietenii ºi oaspeþii, aveþi? 878

- Avem! 879

- D-apoi umblã porcii în casa asta? 880

- Ba... 881

- Ei bine, sã ºtiþi cã lucrul acesta se petrece în casa voastrã cea sufleteascã. 882

Voi sînteþi casa Duhului Sfînt - zice Scriptura (1 Cor. 3, 16). Dar în casa asta883

bãgaþi de seamã cã umblã porcii patimilor urîte, ca beþia, desfrînarea, zavistia ºi altele. Toþi884

cei ce trãiesc în patimi rele, aveþi o casã a sufletului în care umblã porcii. 885

86 - Pilda rea886

- Mamã dragã - zise un copil de 6 ani cãtre mamã-sa - aºa-i cã dupã ce voi fi mare, nu887

trebuie sã mã mai rog, spunîndu-mi rugãciunile? 888

- Ba trebuie dragul mamei, cãci toþi oamenii cei buni se roagã. Numai oamenii cei rãi nu889

se roagã. 890

- D-apoi atunci tãticu de ce-i bun ºi nu se roagã?... 891

Sã nu dãm ºi noi o astfel de pildã copiilor noºtri! 892

87 - Un rãspuns potrivit - 3893

- Vreau sã mã despart de femeie - grãi un om în faþa tribunalului. Omul apucase cu894

nãravul beþiei ºi judecãtorul ºtia acest lucru. 895

- Foarte bine - rãspunse judecãtorul - dar înainte de a trece la proces, te rog du-te acasã896

ºi te desparte mai întîi de rachiu... ºi apoi vino aici. 897

Beþivul s-a ruºinat ºi de aci înainte nu s-a mai îmbãtat. 898

88 - Cum este fãcutã Crucea? 899

Un adînc înþeles este chiar ºi în felul cum este fãcutã crucea. 900

O cruce de lemn e fãcutã din douã braþe. Un braþ e mai lung, mai lungãreþ. Acest braþ e901

parcã o cale netedã, un drum deschis ce alunecã înainte. Celãlalt braþ - cel mai scurt - vine902

ºi se pune de-a curmeziºul peste braþul cel mai lung. Se pune ca ºi cînd ai închide calea cuiva,903

ca ºi cînd l-ai opri pe cineva din drumul sãu. 904

Aici este taina cea mare a crucii. Ea înseamnã o oprire a noastrã, a vieþii noastre din calea905

cea largã a pãcatului. Ea trage o dungã peste toate planurile noastre lumeºti ºi peste gîndurile906

noastre lumeºti. Crucea se pune de-a curmeziºul în calea vieþii noastre celei pãcãtoase... ea907

înseamnã un hotar sufletesc... un hotar de oprire a unei vieþi vechi ºi de începere a unei vieþi908

noi... ea înseamnã o schimbare din temelie a vieþii. 909

Însã vai, puþini au aflat crucea în acest înþeles. Crucea celor mai mulþi creºtini are numai910

un braþ: are numai braþul cel lung: calea deschisã a lumii, a rãutãþilor. Celãlalt braþ, cel cu911

hotarul cel sufletesc ºi cu schimbarea din temelie a vieþii lipseºte. 912

Nu cumva o astfel de cruce este ºi crucea ta, iubite cititorule? 913

89 - Caut un servitor! 914
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- Caut un servitor! - dete de ºtire un ostaº din Oastea Domnului. 915

- ªi ce fel de servitor þi-ar trebui dumitale? - întrebã un tînãr ce voia sã intre în slujbã. 916

- Mie, dragul meu - rãspunse ostaºul - îmi trebuie un servitor care sã se teamã mai mult917

de Dumnezeu decît de mine!... 918

90 - Acul doctorului919

Cînd doctorul aflã pe cineva greu bolnav ºi ameþit de boalã, ia un ac ºi cu el împunge pe920

cel bolnav. Dacã simte bolnavul împunsãtura ºi se miºcã, atunci mai este nãdejde de scãpare921

ºi tãmãduire, dar de nu simte bolnavul nimic, atunci e pierdutã orice nãdejde. 922

Aºa sînt dragã cititorule ºi suferinþele ºi necazurile ce ni le trimite Doctorul nostru Cel923

sufletesc, Tatãl ceresc. De simþi acul mustrãrilor ºi suferinþelor, atunci tu poþi fi tãmãduit ºi924

mîntuit, dar dacã nu le simþi, eºti pierdut. 925

91 - Vine preotul!... 926

- Uite cã vine preotul la noi... alergaþi repede ºi aduceþi Biblia din cãmarã... cãutaþi927

ceaslovul de pe grindã... scoateþi psaltirea din ladã... ºtergeþi-le de praf ºi le puneþi pe masã,928

sã vadã pãrintele cã noi sîntem buni credincioºi! 929

Oare nu cam aºa se întîmplã prin multe case creºtine? 930

92 - Am aprins! Am aprins!... 931

De cînd eram preot la þarã, îmi aduc aminte de o femeie care a venit, într-un post al932

Paºtilor, sã se mãrturiseascã. Numai ce a îngenuncheat, a început sã plîngã strigînd: 933

- Am aprins, sfinte pãrinte, am aprins!... Mã cunosc greºitã cu un pãcat mare: am aprins! 934

- ªi cine te-a îndemnat sã pui foc în averea aproapelui tãu? 935

- N-am umblat cu foc, pãrinte! Nu cu foc de acesta am aprins! Dar, cum spunei d-ta la936

predicã, am aprins cu clevetiri ºi minciuni pacea ºi înþelegerea dintre oameni... 937

Da, da, bine grãi femeia! Cãci cel ce bagã zînzanie, clevetiri ºi minciuni între oameni,938

dupã canoanele din Pravilã, face tot acelaºi pãcat ca ºi cel ce ia un tãciune de foc ºi aprinde939

casa vecinului sãu. 940

Fericiþi sînt cei fãcãtori de pace, cã aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema 941

(Matei 5, 9). 942

93 - Vulpea ºi grãdina cu poame943

Vulpea vãzu odatã o grãdinã încãrcatã de toate bunãtãþile. Dar grãdina era apãratã cu944

ziduri înalte, pe care vulpea nu le putea sãri. 945

Ce aº putea face sã strãbat în grãdinã? - se întreba vulpea. Umblînd de jur împrejurul946

zidului, dãdu peste o gaurã în zid, dar gaura era prea îngustã sã se poatã strecura prin ea. Tot947

gîndindu-se ºi judecîndu-se ce-i de fãcut, vulpea îºi zise: 948

ªtiu ce voi face! Voi rãbda foame cîteva zile, voi slãbi ºi voi încãpea prin gaurã. 949

Zis ºi fãcut. Dupã trei zile de foame, vulpea se strecurã prin gaurã ºi, ajungînd la poame,950

se ospãtã din belºug. Dar, dupã cîteva zile, îºi aduse aminte cã trebuie sã iasã iar de aici, mai951

ales cã sosise vremea culesului. Însã aici, un alt necaz: se îngrãºase de-a binelea ºi nu mai952

încãpea pe gaurã. Ce-i de fãcut? 953

Nu-i alt mod sã scap de aici - îºi zise vulpea necãjitã - decît sã mã pun iarãºi pe foame954

ºi rãbdare, ca sã slãbesc... 955

Rãbdã iar trei zile ºi, slãbind se strecurã afarã. Cînd se vãzu scãpatã, uitîndu-se spre956

grãdina cu poame, zise: 957

Frumoasã mai eºti tu grãdinã, ºi dulci sînt poamele tale, dar ce folos am avut eu de ele?958

Cît am mîncat, atît am rãbdat... Cum am intrat, aºa am ieºit... 959

Ce istorioarã plinã de înþeles! Aºa e ºi cu noi. Cum am intrat în lumea aceasta, aºa vom960
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ºi ieºi din ea. Nimic nu vom putea duce cu noi. 961

Lume, lume, dulci sînt poamele tale, dar ce folos ne rãmîne nouã din ele? 962

94 - Care aveþi o þigarã? 963

Este atît de cunoscutã aceastã întrebare încît chiar ºi copii de 14-15 ani, cînd aud aceste964

vorbe îºi bagã mîna în buzunare sã scoatã tabac. 965

Dar dacã acuma v-aº întreba: Care aveþi o Biblie? Sau: Ce aþi citit azi în Biblie? Cei mai966

mulþi la aceastã întrebare aþi rîde. Nu-i aºa? ªi e rãu cã-i aºa, pentru cã Biblia ar trebui sã fie967

pentru oameni ceea ce este astãzi tutunul ºi bãutura. Plãcerea ce o au oamenii de azi pentru968

tutun ºi bãuturã, ar trebui sã o aibã ºi pentru Biblie, pentru frumuseþile, pentru comorile,969

plãcerile ºi foloasele sufleteºti ce le dã Biblia acelui care citeºte în ea regulat, ci credinþã ºi970

stãruinþã. 971

Un creºtin fãrã Biblie este ca un soldat fãrã puºcã, ca un plugar fãrã plug ºi ca un cãlãtor972

fãrã cale. 973

Ai tu cititorule Biblia în casa ta, ºi dacã o ai, citeºti tu regulat în ea? 974

95 - Spãrgãtorii de piatrã975

Un om spãrgea piatrã într-o stîncã ºi pentru cã nu putea sta altfel, lucra aplecat în976

genunchi. 977

Un vestitor al Evangheliei, trecînd pe acolo, zise: 978

- Ce bine ar fi sã pot sparge ºi eu tot aºa inima cea de piatrã a ascultãtorilor mei! 979

- Lucraþi ºi dv. în genunchi - rãspunse muncitorul - ºi atunci desigur veþi avea reuºitã!... 980

96 - Lumina din Bremen981

În oraºul Bremen din Germania, s-a pãstrat pînã în ziua de azi un vechi obicei, rãmas din982

vremile bãtrîne. 983

Cînd oraºul scoate la licitaþie, casa cutãrui datornic, se aprinde o luminã ºi lîngã ea se984

pune un ceas. Din clipa în care se strigã licitaþia, datornicul mai are timp 45 de secunde sã985

cearã iertare ºi sã-ºi rãscumpere casa, altcum dacã nu foloseºte aceste secunde, sfetnicul986

oraºului strigã: gata! Lumina se stinge ºi casa se vinde. 987

Întocmai aºa e ºi viaþa noastrã, dragã cititorule. E o micã luminã în decursul cãreia trebuie988

sã ne rãscumpãrãm Împãrãþia lui Dumnezeu ºi mîntuirea sufletului, pe care l-am pierdut prin989

pãcat. 990

97 - Ce cauþi în ceas? 991

Între niºte meseriaºi de la oraº, veni odatã vorba despre Dumnezeu. Între ei se afla ºi un992

tãgãduitor de Dumnezeu. 993

- Dacã ar fi Dumnezeu - zicea acesta - atunci de ce nu L-a vãzut sau nu-L vede cineva?994

Încã nimeni nu poate spune cã a vãzut pe Dumnezeu... 995

Între cei prezenþi era ºi o calfã de ceasornicar, care-ºi scoase ceasul ºi începu sã se uite996

cu încordare la el, ca ºi cînd ar cãuta ceva... 997

- Dar tu ce cauþi în ceas? Întrebã unul din cei de faþã. 998

- Caut, - rãspunse ceasornicarul - pe cel ce a fãcut ceasul acesta ºi nu-l gãsesc... aºa cum999

cautã acest necredincios sã vadã pe Dumnezeu, Fãcãtorul lumii... 1000

Necredinciosul înþelese lecþia ºi se depãrtã ruºinat. 1001

98 - Douã grãunþe1002

Pe urma unui semãnãtor, douã grãunþe se înþelegeau astfel: 1003

Vezi tu suratã - zise un grãunte rãmas neacoperit de pãmînt - pe tine te-a îngropat grapa1004

semãnãtorului. Eu însã am scãpat neîngropat. Eu mã desfãtez acum în lumina soarelui, iar tu1005
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zaci în groapã în întuneric... 1006

Dar în clipa cînd rosti aceste cuvinte, sosi o cioarã ºi-l înghiþi. 1007

Grãuntele cel îngropat, în schimb nu peste mult timp ieºi afarã într-un spic frumos de1008

grîu. 1009

Doamne, mai bine ne þine îngropaþi în încercãri decît sã ne fure pãsãrile cerului 1010

(Luca 8, 5). 1011

99 - Domnul meu mã vede1012

Un ostaº din Oastea Domnului se nimerise la lucru cu un alt om, la un domn inginer. 1013

- Acum putem dormi puþin cãci domnul e dus acasã ºi nu ne vede - grãi omul. 1014

- O, nu - rãspunse ostaºul - eu nu pot face acest lucru, pentru cã Domnul meu e acasã ºi1015

mã vede. 1016

Orice lucraþi, sã lucraþi din toatã inima ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni 1017

(Col. 2, 23). 1018

100 - Cele patru icoane 1019

Într-o veche bisericã din Italia se aflã zugrãvite pe un perete 4 icoane. 1020

În prima se vede un chip de episcop învãþînd, iar dedesubt cuvintele: eu vã învãþ pe toþi. 1021

În a doua se vede un chip de general, sub care scrie: eu vã apãr pe toþi. 1022

În a treia se vede un chip de þãran, iar dedesubt e scris: eu vã hrãnesc pe toþi. 1023

În a patra se vede chipul diavolului, avînd dedesubtul lui scrise cuvintele: eu vã iau pe1024

toþi care nu vã faceþi datoria! 1025

101 - Dacã hoþii îþi furã banii... 1026

Dacã hoþii îþi furã banii, încã tot mai e nãdejde sã-i poþi afla. 1027

Dar cînd diavolul îþi furã zilele vieþii, îndemnîndu-te sã le petreci în pãcate, pe acestea1028

nu le mai poþi  afla. Sînt zile pierdute pentru sufletul tãu, pierdute pentru Împãrãþia lui1029

Dumnezeu. 1030

Eu lãcrimez de cîte ori mã uit în lume ºi vãd pe diavolul cum furã zilele ºi anii vieþii1031

oamenilor! 1032

102 - Icoana din Nurnberg1033

În oraºul Nurnberg din Germania, un credincios a sãpat din lemn Chipul Mîntuitorului ºi1034

a celor 12 apostoli. Chipurile stau în picioare. Sînt însã în aºa fel fãcute cã îndatã ce atingi1035

ºi rãstorni chipul Mîntuitorului, se rãstoarnã toþi apostolii. Dar, în schimb, poþi rãsturna pe1036

toþi apostolii - Domnul rãmîne nemiºcat. 1037

Domnul Isus este centrul vieþii ºi mîntuirii noastre sufleteºti. Luaþi acest centru, ºi aþi1038

rãsturnat totul. Lipseºte acest centru, lipseºte totul. Luaþi pe Domnul ºi Jertfa Lui din Biblie1039

- ºi veþi rãmînea cu tunetele ºi fulgerele mîniei lui Dumnezeu pentru pãcatele noastre. 1040

Luaþi pe Domnul din viaþa unui creºtin adevãrat, ºi i-aþi luat toatã puterea. Luaþi-i totul,1041

dar lãsaþi-i pe Domnul, ºi n-a pierdut nimic. 1042

103 - Tatã, oare a murit Dumnezeu? 1043

- Tatã, oare a murit Dumnezeu? - întrebã odatã pe tatãl sãu o fetiþã ce mersese prima datã1044

la ºcoalã. 1045

- Dumnezeu nu moare niciodatã - rãspunse tatãl - cine þi-a spus þie lucruri de acestea? 1046

- Apoi, dragã tatã, învãþãtorul ne-a spus astãzi la ºcoalã cã toþi oamenii se roagã, ºi cînd1047

se roagã vorbesc cu Dumnezeu. Pe tine nu te-am vãzut niciodatã vorbind cu Dumnezeu ºi de1048

aceea credeam cã a murit Dumnezeu... 1049

Tatãl rãmase ruºinat ºi din ziua aceea începu a se ruga. 1050
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104 - Odiseu ºi sirenele1051

Odiseu a fost un erou al vechilor greci. A luat ºi el parte la rãzboiul de la Troia, unde1052

grecii i-au bãtut pe troieni, dupã un rãzboi de zece ani. Dupã gloriosul rãzboi, Odiseu a plecat1053

spre casã cu oamenii lui. În drumul lor, pe mare ºi uscat, au pribegit ani de zile, trecînd prin1054

fel de fel de primejdii. 1055

Între altele, au trecut ºi pe lîngã primejdia cu insula sirenelor. Aceste sirene erau un fel1056

de vîlve ale mãrilor, niºte zîne încîntãtoare, care prin cîntecele lor vrãjite, ademeneau pe1057

trecãtori, le furau voinþa, îi îmbãtau cu un fel de beþie dulce care îi fãceau sã sarã în valurile1058

mãrii, unde îºi aflau moartea ºi mormîntul. 1059

Ca sã scape de primejdia aceasta, Odiseu a înfundat cu cearã urechile oamenilor sãi, iar1060

pe sine s-a legat strîns de catargul corabiei. Luptãtorii lui n-auzeau ademenirile sirenelor. El1061

le auzea, dar era legat de barcã. În felul acesta au trecut teferi pe lîngã insula cea vrãjitã a1062

morþii. 1063

Un adînc înþeles creºtinesc vãd eu în aceastã legendã. Un fel de insulã vrãjitã a morþii este1064

ºi lumea aceasta cu sirenele ei: cu desfãtãrile ºi amãgirile ei. Omul vîsleºte spre Patria1065

Cereascã, dar lumea îl amãgeºte cu cîntãrile ºi desfãtãrile ei. Lumea îi furã omului voinþa,1066

îi furã mintea, îm îmbatã cu plãcerile ei ºi îl face sã se arunce în valurile ei, în valurile pieirii1067

sufleteºti ºi trupeºti. 1068

În faþa ispitei, Odiseu s-a legat strîns de catargul corabiei. 1069

În faþa ispitei, leagã-te ºi tu cu puterea Evangheliei! Leagã-te cu putere de catargul1070

Evangheliei! 1071

În faþa ispitei, oamenii lui Odiseu s-au fãcut surzi, înfundîndu-ºi urechile cu cearã. 1072

Mut ºi surd fã-te ºi tu faþã de lume ºi ispitele ei! 1073

Cîtã vreme însã, în loc sã faci aºa, tu cauþi parcã anume sirenele, pe la cîrciumi, petreceri,1074

cinematografe ºi alte desfãtãri lumeºti - cum crezi, dragul meu, cã ai putea birui ispita? 1075

Cîtã vreme toate urechile tale, ºi cele de carne ºi cele din duh, sînt desfundate pentru1076

lume, te miri cã te biruie ispita ºi lumea? 1077

105 - Argonauþii ºi sirenele1078

Despre alþi eroi - argonauþii - tot din istoria vechilor greci, spune legenda cã ºi ei au avut1079

de lucru cu primejdia sirenelor, ca Odiseu. Ei s-au apãrat însã într-un alt chip. 1080

Trecînd pe lîngã insula cu cîntãrile vrãjite ale sirenelor, Iason, conducãtorul argonauþilor,1081

l-a pus pe vestitul cîntãreþ Orfeus, sã cînte din harfa sa. Iar Orfeus cu cîntãrile lui, le-a1082

întrecut pe sirene. Cîntãrile lui vrãjite au acoperit glasul ºi cîntãrile sirenelor. 1083

De ciudã, sirenele, vãzîndu-se bãtute cu propria lor armã - cu cîntarea - au sãrit în mare1084

ºi s-au prefãcut în stînci. 1085

Odiseu le-a biruit pe sirene, legîndu-se pe el ºi astupînd urechile tovarãºilor sãi. 1086

Iason le-a bãtut cu propria lor armã: cu cîntarea. 1087

Care din aceste douã biruinþe vã place mai mult? 1088

Mie îmi place mai mult biruinþa lui Iason. 1089

Sã biruim lumea cu armele pe care le foloseºte ea. Cîntãrile lumii sã fie copleºite de1090

cîntãri le Domnului.  Petreceri le lumii  sã  f ie copleº ite ºi  întrecute de petreceri le cele1091

duhovniceºti. Desfãtãrile lumii sã fie întrecute de desfãtãrile ºi bucuriile cele duhovniceºti. 1092

Oriunde cîntã lumea sã cîntãm ºi noi! Oriunde îºi petrece lumea sã petrecem ºi noi, dar1093

aºa ca petrecerile noastre în Domnul, sã acopere ºi sã întreacã petrecerile cele lumeºti. 1094

Cineva mã învinuia de ce i-am învãþat pe ostaºii Domnului sã cînte pe drumuri ºi prin1095

case? 1096

Pentru ca sã facã ceea ce a fãcut Iason: sã biruie vuietul cel pierzãtor al lumii cu puterea1097

ºi vraja cîntãrilor ºi petrecerilor duhovniceºti. 1098

Fraþilor ostaºi! Prin cîntãrile ºi petrecerile noastre, în stînci mute sã le prefacem ºi noi pe1099
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toate sirenele cele de suflet pierzãtoare din lumea aceasta. 1100

106 - Fericirea lui Rotschild1101

- D-ta d-le Rothschild, trebuie cã eºti fericit, cã ai de toate ce-þi doreºte inima? - îl întrebã1102

odatã pe marele miliardar, un prieten de al lui. 1103

- Eu fericit? - rãspunse Rothschild - pãi uite tocmai acum am în mînã o scrisoare, prin1104

care cineva mã ameninþã cu moartea, de nu-i voi trimite la un loc anumit o mare sumã de1105

bani. 1106

- Eu fericit, cînd locuinþa mea e pãzitã ziua ºi noaptea de 20 de poliþiºti secreþi. 1107

- Eu fericit? Cînd nu mã pot duce unde vreau ºi nu mã pot miºca cum vreau... trãiesc ca1108

un rob, pãzit ziua ºi noaptea de poliþiºti. 1109

- Eu fericit? Cînd 10 secretari aºteaptã mereu ordinele ºi instrucþiunile mele, cu privire1110

la mersul întreprinderilor ºi nimeni nu mã poate înlocui. 1111

Încã odatã se adevereºte cã fericirea nu stã în bogãþie, ci în cunoaºterea lui Dumnezeu. 1112

107 - Departe-i iadul? 1113

O întîmplare dintr-un orãºel din Germania. 1114

Un necredincios îngîmfat plecase la o plimbare cu calul. Întîlnind pe preot în întrebã aºa1115

în batjocurã: 1116

- Domnule pastor, am înþeles cã d-ta te ocupi mult la bisericã cu iadul... Te rog spune-mi,1117

cît e de departe acest iad, cãci vreau sã zbor cu roibul meu pînã acolo? 1118

- Domnul sã te apere de un astfel de drum - zise pastorul - trecînd pe lîngã hula1119

necredinciosului. 1120

Pe la amiazã, roibul sosi fãrã stãpîn. La o cotiturã de drum, calul se împiedicase ºi1121

izbindu-ºi stãpînul cu capul de niºte bolovani, îl lãsã mort în drum. Ajunsese la þinta doritã:1122

în iad!... 1123

108 - Leac contra moliilor1124

O femeie bogatã se plîngea cã moliile îi fac rãu în hainele ei cele scumpe. 1125

- Draga mea - îi rãspunse o femeie - eu ºtiu un leac minunat contra moliilor. Îl am acasã1126

scris într-o carte bãtrînã. Dupã amiazã am sã þi-l scriu pe o hîrtie ºi þi-l trimit. 1127

Femeia cu moliile primi dupã amiazã o scrisoare pe care era scrisã urmãtoarea reþetã1128

contra moliilor: 1129

Nu vã strîngeþi comori pe pãmînt, unde le mãnîncã moliile ºi rugina, ºi unde le sapã ºi le1130

furã hoþii; ci strîngeþi-vã comori în cer, unde nu le mãnîncã moliile ºi rugina, ºi unde hoþii1131

nu le sapã, nici nu le furã. (Matei 6, 19-20). 1132

109 - Pãstorul ºi oaia cea neascultãtoare1133

- Îmi tot vorbeºti despre un Dumnezeu Bun ºi iertãtor - zicea un om cãtre un ostaº din1134

Oastea Domnului - dar uitã-te în lume cã nu ne mai slãbesc loviturile ºi bãtãile Lui. 1135

Ostaºul rãspunse foarte cuminte astfel: 1136

- Cînd o oaie iese din turmã ºi îºi face de cap, ce face pãstorul? Fluierã dupã ea ºi o strigã1137

pe nume: dar oaia n-ascultã. O ameninþã cu bãþul, dar n-are grijã. Zvîrle cu ceva dupã ea, dar1138

oaia ºi mai mult se departã. Pe urmã trimite cîinele dupã ea, care o înhaþã, o supãrã ºi o1139

muºcã. Abia dupã aceastã supãrare, oaia se întoarce înapoi. 1140

- Aºa e frate dragã ºi cu noi. Domnul, Pãstorul Cel Mare ºi Bun, a încercat multe chemãri1141

dulci, sã ne întoarcem înapoi din rãutãþi, în turma Lui cea binecuvîntatã. Dar noi n-am vrut1142

sã ne întoarcem. De aceea a trimis asupra noastrã necazuri ºi urgii care ne împresoarã ºi ne1143

muºcã din greu, încercînd sã ne întoarcã în turma Lui cea sfîntã. 1144

Vai de cei ce nici acum nu înþeleg ºi nu ascultã glasul ºi chemãrile Scumpului nostru1145
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Pãstor! 1146

110 - În piaþa de poame1147

În piaþa de poame am vãzut zilele trecute niºte copii sãraci cerºind mere de la vînzãtori.1148

Unii îi respingeau cu vorbe de ocarã, alþii le aruncau cîte un mãr mic, sau stricat pe jumãtate,1149

spunîndu-le sã nu mai dea pe acolo. 1150

Un om a luat un mãr, l-a tãiat cu un cuþit în 6 pãrþi ºi l-a împãrþit copiilor, spunîndu-le1151

sã nu mai vinã altãdatã pe capul lui. 1152

Eu m-am gîndit în mine, cã Tatãl ceresc nu face aºa cu copiii Lui. El nu Se supãrã, ci1153

dimpotrivã Se bucurã cînd copiii Lui cer de la El cîte ceva. Cînd ne rugãm Lui ºi întindem1154

spre El mîinile credinþei - niciodatã nu ieºim de la El ruºinaþi! 1155

111 - Alexandru Macedon ºi calul sãu Ducipal1156

Despre Alexandru Macedon istoriile povestesc multe fapte de vitejie. Între altele e ºi cea1157

cu îmblînzirea lui Ducipal. Nimeni nu cuteza nici mãcar sã se apropie de acest mînz foarte1158

rãu º i  fur ios .  Alexandru,  un t înãr  de 15 ani ,  î l  scoase din grajd,  puse ºeaua pe el  º i1159

încãlecîndu-l, zburã peste un pîrîu adînc ºi larg de 16 coþi. 1160

Viteaz mare a fost Alexandru Macedon ºi vitejii multe a fãcut, dar, vai, în lupta cu1161

pornirile cele rele a fost un slab ºi un slãbãnog. Era stãpînit ºi biruit de multe patimi rele.1162

Între acestea erau mai ales trei: lãcomia dupã bogãþii, bãuturile ºi femeile. 1163

A murit în floarea vîrstei de 32 de ani, tocmai doborît de atîtea patimi rele pe care nu le-a1164

putut înfrîna. Pe Ducipal cel furios l-a putut înfrîna, dar pornirile sale cele rele, ba. A biruit1165

împãraþi ºi împãrãþii, dar nu s-a putut birui pe sine însuºi. 1166

Dar tu cititorule, cît eºti de viteaz în lupta cu patimile tale? 1167

112 - De cînd mãtur ºi pe sub pat... 1168

De cînd ai intrat în Oastea Domnului? - fu întrebatã o servitoare ce se hotãrîse ºi ea la o1169

viaþã nouã pentru Domnul. 1170

- De cînd mãtur ºi pe sub paturi - rãspunse servitoarea - cãci mai înainte lucram numai1171

de mîntuialã, acum însã lucrez ca pentru Domnul (Efes. 6, 5). 1172

113 - ªi-a mîntuit copilul1173

Un copil cãzuse într-un rîu înfuriat ºi era ameninþat sã se înece. Oamenii strigau, dar1174

nimeni nu sãrea în apã ca sã-l scape. 1175

- De ce nu sare nimeni sã-l scape - strigã un om ce trecea pe alãturi - ºi sãri el în apã. 1176

Cînd se apropie de copil, ce sã vadã? Cel ce se îneca era copilul lui. 1177

Repede îl prinsese ºi îl scoase afarã. 1178

Cel ce sare sã mîntuie pe alþii din valurile pierzãrii sufleteºti, îºi mîntuie ºi sufletul sãu. 1179

114 - Diavolul în chip de arhanghel1180

Unui credincios i s-a arãtat diavolul într-o noapte în chip de înger luminat ºi i-a zis: 1181

- Eu sînt arhanghelul Gavril ºi sînt trimis la tine sã-þi aduc laudã pentru viaþa ta cea curatã1182

ºi feritã de pãcat. 1183

Dar credinciosul simþind ispita, rãspunse: 1184

- Sfinte arhanghele, ia seama cã ai greºit adresa, vei fi trimis poate la un altul cãci eu sînt1185

un biet pãcãtos, sînt cel mai pãcãtos ºi ticãlos om din lume... 1186

Diavolul scrîºni din dinþi ºi o rupse la fugã. 1187

115 - Pericle ºi hulitorul1188

Pericle era un mare bãrbat de stat ºi filozof din vechea Grecie. 1189
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El fusese întîmpinat odatã în tîrg de un om rãu care îl petrecu pînã acasã în fel de fel de1190

hule ºi batjocuri. 1191

Pericle tãcea. 1192

Cînd ajunse acasã, era spre searã, Pericle strigã pe un servitor ºi îi zise: 1193

- Uite s-a întunecat, ia o fãclie ºi petreci pe omul acesta pînã acasã, ca nu cumva sã cadã1194

pe drum ºi sã se loveascã. 1195

Pericle era un pãgîn ºi a dat o pildã frumoasã de iertare ºi rãbdare. Oare cîþi dintre1196

creºtinii de azi pot da astfel de pilde? 1197

116 - Osînditul ºi pîinea cu otravã1198

În vremile de demult, pe unii din cei osîndiþi la moarte, îi aºtepta o moarte specialã.1199

Osînditul era bãgat în temniþã, unde i se dãdeau 7 pîiniºoare pentru 7 zile. Una din aceste1200

pîini era otrãvitã. Bietul osîndit începea pîinile cu groazã ºi cutremur de moarte. Nu ºtia din1201

care îl pîndeºte otrava morþii. Cînd dãdea peste pîinea cea cu otravã, murea. 1202

Trecînd dintr-un an în altul, ce bine ar fi sã ne gîndim puþin la înþelesul acestei judecãþi.1203

ªi noi sîntem un fel de osîndiþi la moarte. Toþi sîntem osîndiþi ca sã murim. Ne apasã ºi pe1204

noi aceeaºi osîndã ca pe cei din temniþa osîndiþilor la moarte. Anii ºi zilele vieþii noastre stau1205

în faþa noastrã cu tot atîtea pîini ºi pîiniºoare de mîncat. În una din aceste pîini e pusã otrava1206

morþii .  Asta e sigur. Nu ºtim însã  în care. Poate sã  fie în pîinea zilei  de mîine, sau de1207

poimîine. 1208

Aceastã osîndã teribilã ar trebui sã ne umple ºi pe noi de groazã, de cutremur ºi de1209

pregãtire sufleteascã pentru sfîrºitul vieþii. Dar noi nici habar n-avem de acest lucru. Trãim1210

aºa ca ºi cînd n-am mai muri niciodatã. Sau cel mult trãim cu înºelãciunea diavolului: Mai1211

aveþi vreme! Ah! Ce nebunie este a trãi o astfel de viaþã! 1212

Privegheaþi ºi staþi gata cã nu ºtiþi ziua ºi ceasul... Lucraþi pînã este ziuã cãci vine noaptea1213

- vine moartea cînd nimeni nu mai poate lucra (Ioan (, 4). 1214

117 - Nu-i pentru tine Biblia!... 1215

- Nu-i pentru tine Biblia - zise odatã un om cãtre un ostaº din Oastea Domnului - eu am1216

auzit pe unii din învãþaþii noºtri spunînd cã Biblia-i otravã pentru cei neînvãþaþi... de unde ºtii1217

d-ta cã-i miere ori otravã ceea ce citeºti în Biblie? 1218

- Dar d-ta - rãspunse ostaºul - cînd ceri la cîrciumã bãuturã îndulcitã, de unde ºtii dacã1219

crîºmarul a bãgat în ea zahãr, ori ba? 1220

- Pãi o gust ºi vãd cã-i dulce ºi-mi place. 1221

- Apoi aºa fac ºi eu. Citesc Biblia ºi vãd cã-mi place... cuvintele ei sînt mai dulci decît1222

mierea (Psalm 118, 103). 1223

- ªi apoi, omule dragã, dacã ar fi otravã ceea ce citesc, apoi cum se face cã de cînd citesc1224

în Biblie,  în loc sã  mã  prãpãdesc m-am lãsat de bãut, de fumat, de sudalme ºi  de alte1225

rãutãþi?... 1226

Omul rãmase sã se dumireascã cu învãþaþii lui asupra acestei întrebãri. 1227

118 - Puterea credinþei1228

În anul 1864, sora unui credincios vestitor al Evangheliei, Iosif Benson din Germania,1229

cãzu în ologie. Nu se putea miºca deloc. 1230

Fratele ei aduse încã trei credincioºi ºi împreunã cu bolnava, începurã a se ruga cu putere,1231

stãruind îndeosebi asupra cuvintelor Mîntuitorului: ºi iarãºi vã zic vouã: dacã doi dintre voi1232

se vor învoi pe pãmînt sã cearã un lucru oarecare, se va da lor de la Tatãl Meu, care este în1233

ceruri (Matei 18, 19). 1234

Dupã un timp, ca prin minune, bolnava se ridicã pe picioarele ei ºi începu a umbla. 1235

Credinþa cea vie ºi tare face ºi azi minuni. 1236
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119 - Cel mai grozav vulcan1237

Groaznici mai sînt vulcanii cu erupþiile lor! Dar totuºi cel mai groaznic vulcan nu este1238

nici Etna, nici Vezuviul, nici cel din Japonia, ci este altul: este inima ºi gura celui pãcãtos. 1239

Inima pãcãtosului este un vulcan în care clocoteºte zavistia, mînia, poftele cele rele ºi alte1240

rãutãþi... iar gura lui este craterul prin care rãsuflã aceste rãutãþi. Prin acest crater, þîºnesc din1241

adîncul vulcanului (inimii), fel de fel de rãutãþi înfricoºate. Cãci din inimã ies gîndurile cele1242

rele: uciderile, curviile, preacurviile, furtiºagurile, mãrturiile mincinoase, hulele 1243

(Matei 15, 19). Din acest vulcan þîºnesc ºi flãcãrile cele înverºunate ºi înfricoºate ale1244

înjurãturilor. 1245

Ah! Ce grozav este acest vulcan! El este mai grozav decît Etna ºi Vezuviul, pentru cã1246

acelea nu omoarã suflete. Vulcanii cel mult omoarã trupuri, dar inima ºi gura pãcãtoºilor este1247

vulcanul cel rãu care omoarã ºi trupul ºi sufletul omului (Matei 10, 28). Oriunde este1248

un astfel de vulcan,  fugiþi  din preajma lui cãci aruncã  fum º i  pucioasã  º i  al te materi i1249

otrãvitoare ºi stricãcioase pentru suflet. 1250

Nu cumva, dragã cititorule, este ºi inima ta ºi gura ta un astfel de vulcan rãu? 1251

120 - Piatrã, dobitoc ºi diavol1252

Zgîrcenia îl face pe om piatrã. 1253

Poftele cele lumeºti îl fac pe om dobitoc. 1254

Mîndria ºi trufia îl fac pe om diavol. 1255

Vai de cei apucaþi în ghearele acestor patimi rele ºi de suflet pierzãtoare! 1256

Mai trãim noi în astfel de patimi diavoleºti? 1257

121 - Scãpat de zgîrcenie1258

Un ostaº din Oastea Domnului ne scrie: 1259

Înainte de a-L cunoaºte pe Domnul, eram un mare zgîrcit. Nici nu voiam sã aud de1260

milostenie faþã de cei lipsiþi. A treia zi dupã intrarea mea în Oaste, veni un cerºetor la casa1261

mea. Intrai în cãmarã sã-i tai o bucatã de slãninã. Dar hop, sãri ºi satana cu ispita: 1262

- Taie pe aici - îmi ºoptea el - cã-i o vreme scumpã... ba stai, mutã cuþitul mai pe dinafarã1263

cã-i lipsã de porumb... ba mai bine ar fi sã-i dai omului altceva cã porcu-i prea scump... 1264

- Carã-te de aici - strigai eu - cã de mã necãjeºti mult, sã ºtii diavole, cã m-apuc sã tai1265

ºtreangul de la slãninã ºi o împart toatã la sãraci! 1266

Diavolul fugi ºi de atunci nu mai simþii ispita lui. 1267

122 - Semnul bolii ºi greaþa de mîncare1268

Semnul cel mai bun al bolii e pierderea poftei de mîncare, e greaþa de mîncare, iar semnul1269

tãmãduirii e recãpãtarea poftei de mîncare. 1270

Aºa e ºi cu sãnãtatea cea sufleteascã. Credinciosul are poftã de mîncare duhovniceascã.1271

Nu poate trãi fãrã hranã sufleteascã. Dar pãcatul nu poate suferi Cuvîntul lui Dumnezeu. Are1272

greaþã de orice hranã sufleteascã. Nu-i trebuie, nu-i place, i-o respinge, în semn cã suferã de1273

o grea boalã sufleteascã. Cei mai mulþi pãcãtoºi mor în aceastã boalã. 1274

123 - Stãpînul meu e totdeauna acasã! 1275

- Lumea ta e-acum, cãci þi s-a dus stãpînul de acasã! - zise odatã un om cãtre un servitor1276

care-L cunoºtea pe Domnul. 1277

- O, dragul meu, - rãspunse servitorul - Stãpînul meu nu S-a dus de-acasã! El e totdeauna1278

acasã. Stãpînul meu este Domnul ºi tot ce lucrez, eu nu lucrez numai de ochii stãpînului, ci1279

lucrez ca pentru Domnul (Col. 3, 23). 1280

124 - Oglinda ºi urîþenia1281
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Despre negrii de prin Africa se spun multe ciudãþenii. Cînd europenii le-au arãtat pentru1282

prima datã oglinzile, s-au înspãimîntat privindu-se în ele. Nu le venea a crede cã ar fi aºa de1283

urîþi. Unii din ei s-au supãrat pe oglinzi ºi le-au spart. 1284

Despre împãrãteasa Elisabeta a Angliei ºi Maria Tereza a Austriei, istoria ne spune cã1285

dupã o boalã grea de vãrsat, au spart oglinzile de necaz vãzîndu-se sluþite de boalã. 1286

Sufletul este ºi el o reginã frumoasã, de neam împãrãtesc. Dar din boala pãcatului se1287

urîþeºte, iar dupã ce se urîþeºte - întocmai ca ºi negrii ºi împãrãtesele de mai sus - nu mai pot1288

suferi oglinda Evangheliei ºi nici pe oamenii cei frumoºi la suflet. 1289

Un suflet pãcãtos sparge oglinda, rupe Biblia, urãºte biserica ºi pe credincioºi,1290

batjocoreºte Oastea Domnului, iubeºte întunericul ºi pe oamenii cei pãcãtoºi. 1291

Fereºte-ne Doamne - ºi ne tãmãduieºte - de boala cea grea a pãcatului! 1292

125 - Socrate ºi darurile1293

Despre filozoful Socrate se spune cã odatã la ziua numelui sãu, învãþãceii ºi admiratorii1294

lui i-au adus un fel de daruri scumpe. Pe urmã a venit un sãrac ºi a zis: 1295

- Învãþãtorule, eu n-am avut daruri sã-þi aduc; eu n-am avut altceva sã-þi aduc decît pe1296

mine însumi! Dispune de mine cum voieºti! 1297

- Acesta-i darul cel mai scump - a zis atunci Socrate... 1298

Acesta este, fratele meu ºi darul cel mai scump pe care-l iubeºte ºi pe care-l aºteaptã1299

Scumpul nostru Învãþãtor ºi Mîntuitor: o viaþã predatã Lui, o viaþã trãitã cu El ºi pusã cu totul1300

în slujba Lui. 1301

126 - Am jurat credinþa... 1302

Cînd a fost M. S. regele aici la Sibiu, pe stradã, în învãlmãºagul de oameni ce aºtepta1303

sosirea regelui, am auzit pe cineva zicînd: 1304

- Eu am jurat credinþã la doi împãraþi din fosta Austro-Ungarie ºi la regele Ferdinand,1305

Mihai ºi Carol al doilea... 1306

Eu m-am gîndit atunci în mine: cîþi trãiesc fãrã sã jure niciodatã credinþã Împãratului1307

împãraþilor ºi Regelui regilor: Isus Mîntuitorul! 1308

127 - Plîngea o servitoare1309

- De ce plîngi Aniþã? - fu întrebatã o servitoare din casa unor domni de la oraº. 1310

- Eu plîng - rãspunse servitoarea - pentru stãpîna mea vãzînd-o cum se gãteºte ºi cum se1311

vopseºte ceasuri întregi ca sã poatã atrage pe alþii în pãcat. 1312

Apoi plîng pentru sufletul ei, dar plîng ºi pentru mine, gîndindu-mã cîtã vreme cheltuieºte1313

ºi cîtã stãruinþã pune stãpîna mea pentru lucrul diavolului ºi cît de puþin fac eu pentru sufletul1314

meu ºi pentru lucrul Domnului! 1315

128 - Tunul din Edinburg1316

Pe zidurile cetãþii din Edinburg, Germania, se aflã aºezat un turn, care face slujba de ceas.1317

Regulat ºi precis, la orele 12 din zi, turnul sloboade o bubuiturã puternicã ce se aude peste1318

întreg oraºul. În acele clipe pe strãzile oraºului se vãd oameni îndreptîndu-ºi ceasurile. Turnul1319

este ºi un regulator de ceasuri. Bubuitura lui este parcã ºi un aviz: Oameni buni, îndreptaþi-vã1320

ceasurile! 1321

Eu mã gîndesc cã ºi în lumea cea sufleteascã sînt multe astfel de tunuri, care vestesc1322

timpul ºi mersul vieþii. Biata noastrã viaþã este un biet ceas ce umblã foarte neregulat. El1323

trebuie mereu îndreptat dupã mersul soarelui: dupã ceasul care nu greºeºte niciodatã, dupã1324

soarele Evangheliei. 1325

Prin multe feluri de bubuituri strigã cerul de sus pe noi sã ne îndreptãm ceasul... sã ne1326

îndreptãm viaþa dupã Evanghelie. Rãzboiul cel mare, oare n-a fost ºi el o bubuiturã puternicã1327
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ce a rãsunat peste toatã lumea, strigînd pe oameni ºi popoare sã-ºi îndrepte ceasul - viaþa -1328

dupã Evanghelie? 1329

ªi oare vremile noastre, pline de atîtea crize, greutãþi ºi necazuri, nu sînt ºi ele o1330

bubuiturã cereascã ce strigã pe noi: Oameni buni, îndreptaþi-vã ceasul vieþii, îndreptaþi-vã1331

viaþa! 1332

Dar lumea doarme în nepãsare de cele sufleteºti ºi pînã nu se va trezi, binele nu va veni. 1333

129 - Oile ºi mielul1334

Cînd pãstorul vrea sã bage oile în staul ºi ele nu vreau, ce face? S-apucã ºi prinde un miel1335

ºi-l bagã pe el înainte. Pe urma mielului, se bagã apoi ºi oile. 1336

Aºa face ºi Domnul cu cei ce nu vreau sã intre în staulul Lui. Sînt pãrinþi învîrtoºaþi în1337

pãcate, dar cînd Domnul le ia cîte un miel - cînd le moare un copil, atunci se lasã de rãutãþi1338

ºi intrã în staulul Domnului. 1339

Însã cei mai mulþi nici prin astfel de încercãri nu se întorc la Domnul. Prin rãzboiul cel1340

mare, Domnul a luat atîþia miei ºi totuºi lumea nu s-a lãsat de rãutãþi. 1341

Dar cît - ºi în cîte feluri tot umblã Domnul sã ne bage în staulul Lui ºi noi nu vrem. 1342

Sã nu ne mai împotrivim chemãrii Domnului ºi sã ascultãm de glasul Lui cel dulce ºi1343

blînd, care ne cheamã ºi ne doreºte sã fim ai Lui ºi sã ne trãim viaþa în staulul Lui. 1344

130 - Balul1345

O fatã tînãrã îºi fãcea de cap cercetînd toate balurile ºi petrecerile, neascultînd de pãrinþii1346

ei, care o îndemnau sã se lase de astfel de lucruri pãcãtoase ºi de suflet pierzãtoare. 1347

Într-o iarnã îºi fãcu o hainã nouã de mãtase, anume pentru balurile de la Crãciun ºi1348

Boboteazã. Dar cum haina era subþire, iar fata voia sã fie fãloasã, se rãci ºi cãzu într-o boalã1349

de moarte. 1350

De la patul morþii, vãzîndu-ºi haina de bal, zicea suspinînd: iatã acesta este preþul1351

sufletului meu! 1352

131 - Tîrgurile cele rele din Biblie1353

Despre trei tîrguri rele se vorbeºte în Biblie. 1354

Un tîrg rãu a fãcut Esau cînd ºi-a vîndut dreptul lui de întîi nãscut pentru un blid de linte. 1355

Un tîrg ºi mai grozav a fãcut Iuda cînd L-a vîndut pe Mîntuitorul pentru 30 de arginþi. 1356

O pildã de tîrg rãu sînt ºi cuvintele Mîntuitorului: cã ce folos va fi omului de va cîºtiga1357

lumea întreagã, dar îºi va pierde sufletul sãu? 1358

Ne aratã însã Evanghelia ºi un tîrg bun: omul care ºi-a cumpãrat o þarinã în care era1359

ascunsã o comoarã ºi negustorul care a cumpãrat mãrgãritarul cel de preþ 1360

(Matei 13, 44-46). 1361

132 - Reazemul credinþei1362

Doi bieþi ologi se tîrau de-a lungul unui orãºel, cu cîrjele lor. Niºte copii rãi s-apucã ºi1363

le smulg cîrjele de sub braþe. Bieþii oameni se prãbuºirã în noroi. ªi-au pierdut reazemul. Nu1364

se mai pot ridica ºi nu mai pot înainta. 1365

Exact aºa se întîmplã ºi cu cei ce-ºi pierd reazemul credinþei. Sufleteºte ºi noi sîntem1366

niºte bieþi ologi, care ne tîrîm pe drumul cel greu al acestei vieþi, rezemîndu-ne în reazemul1367

credinþei. Ce am face fãrã aceste reazem ceresc? Desigur ne-am prãbuºi în noroi. 1368

ªi durere, oamenii tocmai aceste reazem l-au pierdut ºi îl pierd. Stricãciunile sufleteºti1369

în care se tãvãleºte lumea de azi sînt tocmai semnul cã oamenii au pierdut reazemul credinþei1370

ºi s-au prãbuºit în noroi. 1371

ªi trãim vremuri cumplite, cînd parcã iadul cu toate uneltele lui s-a pornit prin lume, sã1372

smulgã de sub braþele sufleteºti ale oamenilor reazemul credinþei. În unele þãri se dã pe faþã1373
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o luptã uriaºã contra credinþei. ªi lupta se dã ºi pe la noi, în fel ºi fel de forme. Oare felul1374

cum se face la noi ºcoala, educaþia, politica, presa, etc., nu este un fel de luptã contra1375

credinþei? Nu sînt oare ºi la noi atîþia profesori învãþaþi care seamãnã în sufletele elevilor1376

otrava necredinþei? ªi oare felul de trai al politicienilor noºtri - ºi al celor mai mulþi cãrturari1377

- nu este ºi el un fel de strigare: nu este Dumnezeu!?... Lumea e plinã de luptãtori contra1378

credinþei, numai ea se face pe tãcute în toatã lumea. 1379

Ce crimã mare fac cei care atacã credinþa! ªi acestea sînt exact în necunoºtinþa copiilor1380

care au smuls cîrjele de sub braþele ologilor. Ateiºtii necredincioºi smulg oamenilor reazemul1381

credinþei, reazemul vieþii ºi îl fac sã cadã în noroiul ticãloºiei ºi destrãbãlãrilor. Ce crimã1382

mare!... 1383

133 - Sfîntul Macarie ºi diavolul1384

Sfîntul Macarie se întorcea odatã obosit de la munca zilei. Deodatã îi apãru diavolul ºi1385

îi zise: 1386

- Tot ce faci tu, sfinte Macarie, fac ºi eu. Tu posteºti, eu nu mãnînc nimic. Tu veghezi,1387

eu nu dorm deloc. Tu alergi dupã suflete, ºi eu tot aºa. Numai ceva ai tu ceea ce nu pot avea1388

ºi asta mã doare foarte. 1389

- Ce anume? 1390

- Smerenia! - strigã diavolul ºi dispãru ruºinat. 1391

134 - Cheamã-l înapoi! 1392

Istoria pãstreazã multe pilde înfricoºate despre mustrãrile sufleteºti ce le au necredincioºii1393

în clipele morþii. 1394

- Cheamã-l înapoi!... Cheamã-l înapoi!... - striga un necredincios din Franþa, pe patul1395

morþii. 1396

- Pe cine sã-l chemãm înapoi? - întrebarã cei din jurul sãu. 1397

- Timpul - rãspunse necredinciosul - ºi muri... 1398

În clipele morþii, necredinciosul îºi vãzuse scurgîndu-se ca un rîu, timpul vieþii sale, trãite1399

în zadar.  Ar fi voit sã  întoarcã  înapoi rîul  vie þ i i  sale,  dar era prea t îrziu. . .  Timpul se1400

scursese... 1401

135 - Orbul ºi oglinda1402

Unui orb în zadar îi araþi oglinda sã se uite în ea. El nu se poate vedea în ea. În zadar îi1403

spui: omule, uite cîte eºti de murdar pe faþã. El nu se poate vedea. 1404

Aºa e ºi cu orbia sufleteascã. Celui ce trãieºte în pãcat ºi în orbie sufleteascã, în zadar îi1405

araþi oglinda Evangheliei. În zadar îi spui: omule, uite cît eºti de murdar ºi pãcãtos. El nu se1406

vede, pentru cã este orb în cele sufleteºti. 1407

Ca sã-ºi poatã vedea starea grozavã în care se aflã, trebuie sã i se deschidã mai întîi ochii1408

cei sufleteºti; trebuie sã-ºi recapete vederea cea sufleteascã; trebuie sã scape de orbia cea1409

sufleteascã, iar acest lucru îl poate face numai Isus, Doctorul Cel mare. 1410

Te sfãtuiesc - zice Domnul - sã cumperi de la Mine doctorie pentru ochi ca sã-þi ungi1411

ochii ºi sã vezi (Apoc. 3, 17-18). De aceastã doctorie au lipsã cei orbi cu sufletul. Ea1412

se dã în dar tuturor celor care o cer cu credinþã ºi cãinþã. 1413

Domnul Isus a deschis inima unei femei, Lidia, din cetatea Tiatirei, ca sã asculte cuvintele1414

lui Pavel (Fap. Ap. 16, 14). Domnul deschide ºi azi ochii acestor orbi sufleteºti sã1415

poatã vedea lumina vieþii. 1416

E plinã lumea de azi de cei orbi cu sufletul. Toþi cei care am scãpat de orbia cea1417

sufleteascã, sã ne rugãm sã scape ºi ei. Sã ne rugãm neîncetat sã li se deschidã ochii, sã se1418

întoarcã de la întuneric la luminã ºi de sub puterea lui satana, la Dumnezeu 1419

(Fap. Ap. 25, 18). 1420
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136 - Pustnicul ºi morþii din cimitir1421

În vremile de demult - pe vremea pustnicilor ºi sfinþilor - un om ce dorea mîntuirea1422

sufletului se duse la un pustnic ºi îl rugã zicînd: 1423

- Sfinte pãrinte, te rog spune-mi mie cum sã înþeleg cuvintele ap. Pavel: În ce mã priveºte,1424

departe de mine gîndul sã mã laud cu altceva decît cu Crucea Domnului nostru Isus Hristos,1425

prin care lumea este rãstignitã faþã de mine, ºi eu faþã de lume! (Gal. 6, 14). 1426

ªi a zis pustnicul: du-te dragul meu la cimitir ºi ocãrãºte morþii aºa cum vei ºti tu mai urît1427

ºi pe urmã sã vii iar la mine. 1428

Deci, ducîndu-se omul, începu a bate mormintele cu pietre strigînd: ocarã vouã morþilor,1429

miºeilor, pãcãtoºilor, putreziþilor, roºilor de viermi... 1430

ªi întorcîndu-se omul, spuse pustnicului cã a fãcut întocmai ce-i spusese. 1431

- ªi ce þi-au grãit morþii cînd îi ocãrai - întrebã pustnicul. 1432

- Nimic - rãspunse omul. 1433

ªi i-a zis pustnicul: Du-te din nou la cimitir ºi îi slãveºte pe morþi, aºa cum vei ºti tu mai1434

frumos. 1435

ªi ducîndu-se omul la cimitir începu a-i slãvi pe morþi, zicînd: Slavã vouã morþilor, slavã1436

vouã drepþilor, credincioºilor, sfinþilor... 1437

ªi întorcîndu-se omul, i-a spus pustnicului cã fãcuse întocmai. 1438

- ªi ce þi-au grãit morþii cînd îi slãveai - întrebã pustnicul. 1439

- Nimic - rãspunse omul. 1440

ªi i-a zis lui pustnicul: Du-te acum dragul meu acasã ºi citeºte din nou cuvintele ap.1441

Pavel, gîndindu-te necurmat la morþii care au tãcut cînd tu îi ocãrai sau îi slãveai. Dacã1442

voieºti sã te mîntuieºti, fã ºi tu aºa... fã-te mort faþã de lume... nici ocãrile oamenilor, nici1443

laudele lor sã nu le socoteºti... 1444

Un creºtin adevãrat este mort faþã de lume, este mort faþã de ispitele ei, faþã de amãgirile1445

ei, faþã de prigoanele ei. 1446

137 - Carul sfîntului Ilie1447

- Nu s-a temut Ilie prorocul sã se suie într-un car de foc? - întrebã odatã un învãþãtor pe1448

elevii sãi. 1449

- Nu s-a temut - rãspunse copilul unui ostaº din Oastea Domnului - pentru cã în acel car1450

îl chemase Dumnezeu ºi Dumnezeu conducea carul. 1451

Potrivit rãspuns, pe care noi trebuie sã-l completãm. Sfîntul Ilie prorocul s-a suit la cer1452

într-un car de foc. Oare nu este ºi lucrul acesta o icoanã pentru ºcoala suferinþelor? 1453

Cele mai multe suflete se ridicã spre cer cu carul cel de foc al suferinþelor ºi încercãrilor.1454

Înfricoºat este acest car la vedere, dar trebuie sã ne suim în el cu toatã încrederea, pentru cã1455

prin el, Domnul ne ridicã la cer. 1456

138 - Douã mãrturisiri1457

Eu mi-am recãpãtat vederea ºi am început sã vãd, dupã ce am pierdut un ochi - spuse un1458

suflet trecut prin ºcoala suferinþelor. 1459

Eu am început sã umblu - spuse un altul - dupã ce am pierdut un picior. 1460

139 - Te rog nu sudui pe tata! 1461

Pe tren un om înjura grozav de cele sfinte. Un ostaº din Oastea Domnului se apropie de1462

el zicîndu-i: 1463

- Te rog nu mai sudui pe tata! 1464

- Eu n-am nimic cu tatãl dumitale - rãspunse suduitorul - nici pe d-ta nu te cunosc, ºi nici1465

pe tata dumitale... 1466

- Ba da - rãspunse ostaºul - tu sudui mai mult decît pe tata - tu înjuri pe Tatãl meu Cel1467
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din cer... tu vatãmi ceea ce eu am mai scump: pe Tatãl meu Cel ceresc... te rog sã nu mai faci1468

acest lucru... dacã d-ta nu crezi în Dumnezeu, atunci te rog sã nu mai foloseºti deloc Numele1469

Lui, cãci prin asta ne vatãmi pe noi care credem în El... 1470

Suduitorul rãmase ruºinat ºi încetã cu sudalma. 1471

Pe suduitori ar trebui sã-i oprim noi înºine sã nu mai suduie ºi ar trebui o lege asprã care1472

sã-i opreascã de a mai vãtãma pe Tatãl nostru Cel ceresc prin sudalmele lor spurcate. 1473

140 - Barca ce stãtea pe loc1474

Dupã un chef, doi pescari se suirã în bãrcile lor sã plece în largul mãrii. Începurã a vîsli1475

cu lopeþile, dar barca stãtea pe loc. Cum erau beþi, uitarã sã ridice ancora. Ei dãdeau din1476

lopeþi ºi li se pãrea cã înainteazã, dar barca stãtea priponitã pe loc. 1477

Abia dupã o bucatã de vreme, unul strigã: 1478

- Stai frate, cã n-am ridicat ancora! 1479

Aºa sînt ºi unii creºtini, care cred cã pot înainta în lucrul mîntuirii sufleteºti þinîndu-ºi1480

anumite patimi ºi pãcate. 1481

Ridicã ancora fratele meu, lasã-te de patimile ºi nãravurile cele rele! Altcum corabia1482

mîntuirii tale stã pe loc oricît ai da tu cu lopeþile. 1483

ªi stã pe loc ºi oricît ar pleca vîntul cel ceresc al Duhului Sfînt. 1484

141 - Un sfat bun1485

- Ce sã fac cînd ispita certei intrã în casa noastrã? - a întrebat odatã o femeie cãsãtoritã1486

pe un credincios. 1487

- În clipele acelea - rãspunse credinciosul - tu trebuie sã fii mutã, iar bãrbatul tãu sã fie1488

surd. De veþi face aºa, veþi avea pace ºi liniºte în casã. 1489

Începutul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curmã certa înainte de a se1490

înteþi (Prov. 17, 14). 1491

Este o cinste pentru un om sã se fereascã de certuri... (Prov. 20, 3). 1492

142 - Alexandru Macedon în lupta cu broaºtele1493

Despre Alexandru Macedon vechile alexandrii povestesc multe fapte de vitejie. Alexandru1494

Macedon dupã  ce a isprãvit cu Por, împãratul ºi  cu ceilalþi  împãraþi , s-a rãzboit ºi  cu1495

broaºtele, cu furnicile ºi cu fel de fel de lighioane. O veche icoanã îl aratã rãzboindu-se cu1496

broaºtele. 1497

Viteaz mare a fost Alexandru Macedon, dar vai, în cele sufleteºti a fost un slab ºi un1498

slãbãnog. Era stãpînit ºi biruit de patimi rele... A biruit o lume întreagã dar pe sine însuºi ºi1499

patimile cele rele nu le-a putut birui. 1500

S-a rãzboit pînã ºi cu broaºtele, dar n-a putut sã se rãzboiascã ºi cu lighioanele cele1501

sufleteºti. A fost biruit de ele ºi a murit în frageda vîrstã de 32 de ani. 1502

143 - Lacrimile ne apãrã sãnãtatea ochilor1503

Un doctor învãþat din Londra, A. Fleming, scrie cã a aflat în lacrimile ochilor un fel de1504

materie care are puterea sã omoare microbii ºi murdãria ce intrã în ochi. Aceastã putere a1505

lacrimilor, curãþã mereu ochii ºi îi þine sãnãtoºi. Dacã n-am avea lacrimile, ar fi toatã lumea1506

plinã de orbi. 1507

La asta noi zicem cã lacrimile au o putere ºi mai mare în cele sufleteºti. Ele nu curãþã1508

numai ochii sufleteºti... ne curãþã mereu sufletul de pãcate. Cel ce nu are lacrimi de cãinþã,1509

ºi-a pierdut vederea cea sufleteascã, este un orb cu sufletul. 1510

Cunoºti tu cititorule aceastã putere ce este în lacrimile cãinþei ºi le foloseºti pentru1511

curãþirea pãcatelor tale? 1512
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144 - Izvorul ce nu îngheaþã1513

Sînt izvoare care îngheaþã ºi altele care nu îngheaþã. Izvoarele care au o adîncime de 501514

de metri, nu îngheaþã niciodatã, oricît ar fi de mare gerul. 1515

Sînt creºtini care îngheaþã pe timp de ger (ispite ºi încercãri). Sînt însã alþii care nu1516

îngheaþã oricît de mare ar fi gerul. Aceºtia sînt cei adînciþi în Evanghelie, pînã la 50 de metri;1517

iar adîncimea aceasta se aflã în adîncul inimii. 1518

145 - Cînd copiii nu se pot înþelege 1519

Ce dureros lucru este cînd copiii unor pãrinþi nu se pot înþelege! Ce lucru de durere poate1520

fi o casã, unde nu se mai gatã cearta, zavistia ºi dezbinarea între fraþi! 1521

Ce inimã îndureratã trebuie sã aibã un tatã, cînd copiii lui trãiesc în urã ºi ceartã! 1522

Dacã pe un tatã pãmîntesc îl doare acest lucru, cît mai mult trebuie sã-L doarã pe Tatãl1523

Cel ceresc, neînþelegerea, ura ºi zavistia dintre fiii Lui de pe pãmînt? 1524

Vai ce pãcat mare au faþã de Tatãl ceresc ºi faþã de sufletul lor, acei creºtini care trãiesc1525

în zavistii ºi urã. 1526

Cînd nu mai sînt lemne, focul se stinge; ºi cînd nu mai este nici un clevetitor, cearta se1527

potoleºte (Prov. 26, 20). 1528

146 - Cloºca ºi puiºorii ei 1529

Ce predicã minunatã ne poate fi cloºca cu puiºorii ei! Scutul, apãrarea ºi odihna puiºorilor1530

sînt aripile mamei. Cînd vine primejdia, cînd vine uliul, vrãjmaºul cel mare, mama dã1531

semnalul de alarmã. Strigãtul aceste este un clo-clo special pe care numai puiºorii îl înþeleg.1532

E strigarea: veniþi... veniþi cãci vine vrãjmaºul... Puii scapã sub aripile mamei. 1533

Ce icoanã minunatã pentru noi! În faþa vrãjmaºului diavol, noi singuri sîntem mai slabi1534

ca el. Sîntem niºte puiºori ce avem lipsã de scut ºi apãrare, iar acest scut ºi apãrare sînt1535

aripile Domnului (Matei 23, 37). 1536

Cînd trãim o viaþã cu Domnul, El ne pãzeºte ºi ne apãrã clipã de clipã. Cînd vine furtuna1537

necazurilor, sau cînd vine vrãjmaºul cu ispitele lui, Domnul ne cheamã  sub aripile Lui1538

ocrotitoare. Ne cheamã printr-un glas special pe care numai copiii lui Dumnezeu îl cunosc. 1539

Cloºca de multe ori e mai slabã decît uliul, dar vrãjmaºul diavol fuge îngrozit cînd ne1540

vede alergînd sub aripile Domnului, sub aripile Crucii. 1541

Cît de puþini sînt de aceºtia! Aºa era ºi pe vremea Mîntuitorului, de aceea Domnul Isus1542

spunea: Ierusalime, Ierusalime, de cîte ori am voit sã strîng pe copiii tãi, aºa cum strînge1543

gãina puii sub aripi ºi n-aþi vrut! Iatã vi se lasã casa pustie (Matei 23, 37). 1544

Aºa zicea Isus cãtre iudei ºi aºa ne zice ºi nouã astãzi. Ce sentinþã grozavã este aceasta! 1545

147 - La poarta raiului1546

Un bãrbat avea urîtul nãrav de a cerceta duminica cîrciumile ºi a-ºi bate joc de cele1547

sufleteºti. Cînd cineva îi spunea cã nu e bine aºa - omul rãspundea: 1548

- Femeia merge regulat la bisericã ºi se roagã ºi pentru mine. Ba încã - aºa în glumã -1549

omul spunea cã el ºi soþia lui unul sînt ºi prin urmare e destul dacã se roagã soþia lui. 1550

ªi se pãgînea omul zi de zi. 1551

Într-o noapte, necredinciosul avu un vis fioros. Se fãcea cã murise el ºi soþia lui. Amîndoi1552

ajunserã la poarta raiului. Un înger deschise porþile ºi arãtînd spre femeie zise: Intrã. 1553

Pe urma ei pãºi ºi bãrbatul sã intre. 1554

- Stai, stai, suflete - îi zise îngerul: tu nu trebuie sã intri... soþia ta intrã ºi pentru tine...1555

ea þine ºi locul tãu aºa cum ºi pe pãmînt a þinut locul tãu la rugãciune... 1556

Astfel grãind, îngerul închise porþile. 1557

Îngrozit bãrbatul dete sã strige: ... ºi în clipa aceea se trezi tot tremurînd. 1558

Din clipa aceea s-a fãcut om credincios ºi n-a mai pus pe soþia sa sã-i þinã locul în1559
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lucrurile mîntuirii sufleteºti. 1560

148 - Te rog, ãsta-i drumul? 1561

Un om beat ce hãlãduia pe strãzile unui oraº, întrebã pe un trecãtor: 1562

- Te rog spune-mi ãsta-i drumul ce duce la tren? 1563

- O, nu - rãspunse cel întrebat - drumul pe care mergi d-ta duce la spital ºi la cimitir. 1564

Va fi priceput oare beatul înþelesul rãspunsului? 1565

149 - Lumina aratã praful1566

Este o mare deosebire între a vedea lucrurile în lumina lumii ºi între a vedea lucrurile în1567

lumina lui Hristos. 1568

Închide-te în casã cînd afarã e zi cu soare ºi lasã numai o gaurã micã prin care sã pãtrundã1569

razele soarelui. În casã e mãturat frumos ºi þi se pare foarte curat, dar cînd pãtrunde raza de1570

luminã, ce sã vezi? În lumina ei se vede un nor întreg de praf ºi necurãþenie. 1571

Aºa e fratele meu ºi cu omul ce nu se vede în lumina lui Hristos. I se pare cã-i destul de1572

curat. I se pare cã-ºi face datoria de creºtin. 1573

Zice omul: n-am omorît pe nimeni, n-am aprins, n-am furat... ºi se crede curat; dar vai,1574

în lumina lui Hristos, viaþa noastrã se vede altcum... se vede încãrcatã de pãcate. 1575

De aci din punctul acesta - din cunoaºterea pãcatului - pleacã mîntuirea noastrã. 1576

150 - Magnetul cel mare1577

Odatã niºte prieteni ai lui Newton, un vestit învãþat fizician ºi mare credincios, îl1578

întrebarã cum se împacã ºtiinþa cu credinþa lui; îndeosebi cum se poate împãca ºtiinþa lui cu1579

învãþãtura despre învierea morþilor. 1580

Drept rãspuns Newton luã un magnet puternic ºi îl apropie de o grãmadã mare de praf de1581

pãmînt amestecat cu praf de metal. 1582

Magnetul începu îndatã sã atragã praful de metal. Firele de metal începurã îndatã a se1583

alege din pãmînt. Pãmîntul rãmase pe loc, iar metalul se strînsese grãmadã pe marginea1584

magnetului. 1585

- Iatã vedeþi - zise atunci Newton - magnetul meu strînge praful de metal amestecat în1586

pãmînt. Luaþi o bucatã de fier, sfãrîmaþi-o în pulbere, aruncaþi-o în pãmînt sau în gunoi - ºi1587

eu o scot de oriunde cu magnetul meu. 1588

Iar dacã magnetul meu poate face acest lucru, apoi dragii mei, trebuie sã îngãduim cã1589

Dumnezeu Cel Atotputernic, Fãcãtorul cerului ºi al pãmîntului va avea ºi El un magnet ceva1590

ºi mai puternic cu care va strînge cenuºa ºi praful oaselor noastre din þãrîna pãmîntului.1591

Precum magnetul meu scoate ºi strînge pulberea de metal din pãmînt, aºa ºi învierea va scoate1592

ºi va strînge oasele noastre din pãmînt ºi Domnul le va reda viaþa. 1593

- Minunat rãspuns! 1594

151 - Cel mai scump loc 1595

Într-o adunare s-a ridicat odatã întrebarea despre care ar fi cel mai scump loc din lume. 1596

- Eu socot - a rãspuns un credincios - cã cel mai scump loc din lume ar fi acela despre1597

care s-ar putea garanta cã acolo nu locuieºte Dumnezeu ºi judecata Lui. Acel loc ar fi asaltat1598

de mulþimea necredincioºilor, care umblã sã scape de sub ochii lui Dumnezeu ºi de Judecata1599

Lui ºi ar fi plãtit din greu cu aur ºi argint. 1600

Numai cît, un astfel de loc nicãieri nu se poate afla ºi nici cu toate comorile lumii nu s-ar1601

putea cumpãra. 1602

152 - Te împuºc! 1603

Pe vreme de furtunã pe mare, un cãlãtor ce trecea în America, nu-ºi putea nicicum liniºti1604
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soþia. 1605

Atunci scoþînd revolverul din buzunar, îl îndreptã spre capul soþiei, zicînd: 1606

- Te împuºc! 1607

Soþia zîmbi. 1608

- Ce, tu zîmbeºti cînd revolverul îþi stã în ceafã? 1609

- Pãi cum sã mã tem cã mã vei împuºca tu care eºti soþul meu? 1610

- Apoi vezi, draga mea, în mine tu ai o încredere mai mare decît în Bunul Dumnezeu. În1611

mine te încrezi, dar în dragostea ºi purtarea de grijã a Tatãlui ceresc nu vrei sã te încrezi! 1612

Femeia se ruºinã ºi îºi recãpãtã liniºtea. 1613

153 - Aveþi acasã cîine? 1614

O femeie - cam rea de gurã - ceru unui vestitor al Evangheliei ceva sfat ºi leac pentru1615

înfrînarea limbii. 1616

- Aveþi cîine acasã? - întrebã vestitorul. 1617

- Avem. 1618

- ªi e rãu cîinele? 1619

- Da, latrã ºi muºcã. 1620

- ªi ce faceþi cu el? 1621

- Îl leg ca sã nu muºte ºi îl închid ca sã nu latre. 1622

- Apoi, draga mea, fã ºi tu aºa! Dumnezeu þi-a dat o limbã, dar þi-a dat ºi un gard de os,1623

dinþii - în care sã o poþi închide cînd vrea s-o ia razna... ºi þi-a dat Dumnezeu ºi o închizãtoare1624

pentru limbã: gura ºi o uºã cu care sã o închizi: buzele cînd nu vrea sã tacã. 1625

Leagã-þi limba de gardul dinþilor cînd vrea sã muºte ºi închide-o cu uºa buzelor cînd nu1626

vrea sã tacã... 1627

Femeia primi sfatul ºi de atunci avu pace ºi liniºte în casã. 1628

154 - Zahãr de zece ºi sare de cinci! 1629

Mai zilele trecute am vãzut un copilaº alergînd pe stradã ºi zicîndu-ºi mereu în sine1630

cuvintele de mai sus. 1631

Îl trimisese tatãl sãu sã cumpere zahãr ºi sare de la prãvãlie, iar copilul repeta mereu1632

însãrcinarea ca sã n-o uite... Tatãl i-o dãduse în grijã sã n-o uite. Copilul parcã nu mai vedea1633

pe nimeni ºi nu mai auzea nimic. Tot gîndul lui era strîns asupra însãrcinãrii ce i-o dãduse1634

tatãl lui. 1635

Ce bine ar fi dacã ºi noi, copiii lui Dumnezeu, am face aºa ºi tot gîndul nostru ºi tot1636

cugetul nostru sã fie strîns asupra chemãrii cu care Tatãl ceresc ne-a trimis în lume! Ce bine1637

ar fi dacã am trece prin aceastã lume repetînd mereu spre pildã cuvintele Mîntuitorului: 1638

ªi ce ar folosi unui om sã cîºtige toatã lumea, dacã ºi-ar pierde sufletul? Sau, ce ar da un1639

om în schimb pentru sufletul sãu? (Matei 16, 26). 1640

155 - Mã cunoºti? 1641

Istoria ne-a lãsat o întîmplare cu mult înþeles sufletesc. 1642

Un rege bavarez, vînãtor pasionat, se rãtãci cu prilejul unei vînãtori. Flãmînd ºi obosit,1643

dete peste casa unor þãrani. Regele îºi tãinui numele vrînd sã afle cam ce fel de supuºi are.1644

Fu însã  foarte rece primit. Þãranii îi spuneau aproape pe faþã cã n-au lipsã de astfel de1645

vagabonzi. 1646

Abia ºi abia i se fãcuse rost de ceva mîncare slabã ºi odihnã proastã. 1647

A doua zi regele întorcîndu-se la palat, se îmbrãcã în toate podoabele sale ºi trimise dupã1648

þãranul ce-l gãzduise. Condus în faþa tronului, regele îl primi cu întrebarea: 1649

- Mã cunoºti? 1650

Þãranul rãmase uluit ºi ruºinat. Regele din faþa lui era cãlãtorul pe care-l gãzduise atît de1651
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prost. 1652

Aºa e ºi cu noi. 1653

Isus Regele Cel ceresc ni Se înfãþiºeazã azi în chip umil ºi smerit. Bolnav am fost ºi M-aþi1654

cãutat, în temniþã am fost ºi aþi venit la Mine, gol am fost ºi M-aþi îmbrãcat, flãmînd am fost1655

ºi Mi-aþi dat sã mãnînc... oricîte aþi fãcut unuia dintre aceºti mai micuþi, Mie Mi-aþi fãcut1656

(Matei cap. 25). 1657

Cunoaºte-L-vor atunci ºi cei ce astãzi nu-L cunosc ºi se vor ruºina, dar atunci va fi prea1658

tîrziu! 1659

Ferice de cei ce-L cunosc pe Domnul, Îl iubesc ºi-I slujesc cu dragoste ºi credincioºie. 1660

156 - Mama revoltatã1661

O mamã îºi plîngea zi ºi noapte doi copii pe care-i pierduse pe neaºteptate. În deznãdejdea1662

ei, avea chiar ºi cuvinte de revoltã sufleteascã. 1663

Într-o noapte avu un vis grozav. Se fãcea cã într-un oraº, se vestise cã vor fi spînzuraþi1664

doi ucigaºi fioroºi. O lume întreagã se strînsese la aceastã priveliºte. În mulþime era ºi ea,1665

mama. Toþi aºteptau cu rãsuflarea opritã sã vadã pe cei doi osîndiþi. Iatã-i!... dar în clipa în1666

care-i vãzu, mama scoase un strigãt de groazã... cei doi osîndiþi erau copiii ei, care crescuserã1667

mari. 1668

Sub spaima acestui vis, mama se trezi din somn. Înþelese arãtarea ºi mustrarea cerului de1669

sus ºi din acea clipã nu ºi-a mai blestemat zilele ºi n-a mai întrebat cerul de ce i-a luat1670

copilaºii! 1671

157 - Ateul bãtut cu proba vieþii1672

Un vestitor al Evangheliei discutînd cu un tãgãduitor de Dumnezeu, în toiul discuþiei zise: 1673

- Dragul meu, discuþia noastrã e zadarnicã. Tu nu ieºi din ale tale ºi eu din ale mele. În1674

felul ãsta nu ne putem dovedi unul pe altul. Eu þin la credinþã, tu la necredinþã. 1675

- Eu propun o altã cale de rãfuire. Uite cum: Eu voi lua 12 oameni din tabãra mea, a celor1676

ce cred în Dumnezeu, iar tu vei lua 12 oameni din tabãra ta, a celor ce nu cred în Dumnezeu.1677

ªi legîndu-i îi vom urmãri îndeaproape cîteva sãptãmîni de zile, sã vedem care din ei se1678

poartã mai cinstit în viaþa ºi în faptele lor. 1679

La o sãptãmînã, ateul cãzu bãtut. La cei din tabãra lui nu le mai ajungeau cîrciumile,1680

chefurile, scandalurile ºi alte fapte urîte. Unul din ei ajunsese în temniþã, iar altul la spital. 1681

158 - Lîngã moartã s-au aflat patruzeci de chei1682

Mai sãpãtãmînile trecute, o doamnã din Bucureºti, din cea mai bunã familie, ºi-a pus1683

capãt vieþii. 1684

În cea mai bunã familie era neînþelegere ºi nefericire. Raportul poliþiei spunea cã lîngã1685

moartã s-au aflat pistolul cu care îºi trãsese un glonþ în cap ºi patruzeci de chei: cheile de la1686

toate încãperile caselor. 1687

Lipsea însã o cheie, pe care, dacã ar fi avut-o sinucigaºa, n-ar fi apucat calea lui Iuda:1688

lipsea cheia credinþei în Dumnezeu. Dacã ar fi citit în Biblie, ar fi aflat aceastã cheie, pentru1689

cã Biblia este o carte plinã de chei sufleteºti, care se potrivesc la orice împrejurãri grele din1690

viaþã. Nu este nici o stare sufleteascã pentru care sã nu gãseºti în Biblie o cheie potrivitã, care1691

îþi aduce mîngîiere, întãrire ºi scãpare. De ar fi avut cheie aceasta, n-ar fi apucat calea1692

pierzãrii; ºi, desigur, nu devenea un iad nici casa în care n-a mai putut sta. Ce folos de chei1693

ºi averi dacã nu-i credinþã în Dumnezeu? 1694

159 - Doisprezece ani... 1695

Un credincios luã din banii sãi 100 de lei ºi îi puse la o parte în punga sa zicînd: 1696
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Aceºti bani îi voi jertfi pentru scopuri de binefacere în clipa cînd, aflîndu-mã într-o1697

adunare de oameni, nu voi auzi pe nimeni grãind de rãu pe altul... 1698

Se spune cã acel credincios a purtat aceºti bani timp de 12 ani ºi abia dupã 12 ani i-a1699

putut cheltui! 1700

Ce pãcat mare ºi urît sînt clevetirile! 1701

160 - Oglinda fermecatã1702

Doi tineri întorcîndu-se de la un tîrg, se înþelegeau astfel: 1703

- Ce þi-ai mai cumpãrat de la tîrg? 1704

- O oglindã frumoasã cu douãzeci ºi cinci de lei. 1705

- O oglindã fermecatã mi-am cumpãrat ºi eu. Oglinda mea e vrãjitã. În ea se vede tot1706

lãuntrul omului; în ea se vãd toate cele dinãuntru ale omului, pînã departe, în adîncul inimii... 1707

- Glumeºti sau vorbeºti serios? 1708

- Nu glumesc. Poftim! ªi tînãrul scoase din buzunar cartea Oglinda inimii omului. Aceasta1709

este oglinda cea vrãjitã. Citeºte-o, ºi vei vedea în ea viaþa ta cea sufleteascã ºi mare folos vei1710

avea din aceastã vedere! Costã numai 25 de lei. E mai ieftinã ca oglinda ta. 1711

Tînãrul celãlalt a luat-o, a citit-o ºi azi e un brav luptãtor în Oastea Domnului. 1712

161 - Wesley ºi beþivul1713

În istoria vieþii unui mare ºi vestit predicator din Anglia, Johan Wesley, am citit1714

urmãtoarea întîmplare: 1715

Odatã mergînd Wesley pe stradã, îl întrebã un om beat: 1716

- Bunã ziua d-le Wesley; ce nu mã cunoºti? ªi eu sînt unul din convertiþii dumitale! 1717

- Da - rãspunse Wesley, se ºi vede acest lucru; adevãrat ai spus cã eºti convertit de mine,1718

cãci dacã ai fi fost convertit de Domnul n-ai fi ajuns în starea aceasta nenorocitã! 1719

162 - Semnul unui copilaº1720

Un copilaº de 3 ani, vãzuse pe pãrinþii lui rugîndu-se în genunchi cu mîinile întinse, ca1721

ºi cînd ar cere de la cineva ceva. Din asta copilaºul s-a învãþat ºi el ºi de cîte ori îi trebuia1722

ceva, îºi împreuna mînuþele în semn de rugãciune ºi îngîna cuvintele: Mamã, tatã. ªi era atîta1723

duioºie în aceste mînuþe împreunate în semn de cerere, încît de piatrã sã fi fost cineva sã nu1724

le asculte. 1725

Ar putea oare refuza Tatãl ceresc pe un copilaº al Lui care se roagã cu credinþã ºi1726

încredere? 1727

163 - O pildã din istorie1728

Istoria pãstreazã mult grãitoarea pildã de smerenie care urmeazã. 1729

Canut cel Mare, rege al Danemarcei ºi al Engliteriei, temut în lupte, mãreþ în fapte ºi plin1730

de înþelepciune, se plimba odatã cu suita sa pe malul mãrii. Curtenii vorbeau despre faptele1731

lui mãreþe ºi despre domnia lui înþeleaptã. 1732

Atunci unul din ei zise cu glas tare: 1733

- O, tu stãpîne a douã împãrãþii, ce putere este oare în lume mai mare ca a ta? 1734

Regele nu rãspunse nimic la aceasta. Ceru sã i se aducã un scaun ºi se aºezã pe malul1735

mãrii privind cu nesaþ refluxul apelor. Undele veneau din ce în ce mai aproape, iar atunci1736

regele strigã: 1737

- O! Mare, tu nu ºtii cã nu este putere mai mare ca a mea. Opreºte-þi valurile, ca sã nu1738

atingã picioarele stãpînului tãu. 1739

Dar marea nu voia sã asculte. În curînd valurile ajunserã la picioarele regelui. Atunci1740

regele se sculã zicînd: 1741

- Vedeþi ce slabã este puterea mea în lume! Eu nu pot sã fac valurile sã mã asculte. Lãsaþi1742
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lauda ºi mãrirea pentru Cel de sus fiindcã numai Lui I se cuvine lauda ºi slava, cãci numai1743

El Singur este Atotputernic ºi vrednic de laudã. 1744

ªi din ziua aceea se spune cã regele n-a mai pus coroana pe cap în semn de cinste, laudã1745

ºi slavã lui Dumnezeu Cel Atotputernic. 1746

164 - În locul spinilor1747

Este un lucru constatat: pe locul unde pãmîntul s-a curãþat de spini, acolo creºte recolta1748

cea mai bogatã. 1749

Tot aºa e ºi cu un ogor sufletesc unde mai înainte au fost spinii suferinþelor. Acolo creºte1750

credinþa, nãdejdea ºi dragostea faþã de Dumnezeu. 1751

165 - Dacã n-ar fi noaptea... 1752

Dacã n-ar fi noaptea, lumea ºi oamenii n-ar fi cunoscut cea mai mãreaþã oglindã vãzutã1753

a Dumnezeirii: cerul înstelat. 1754

Dacã n-ar fi noaptea, nu s-ar vedea lumea cea fermecatã a cerului înstelat. 1755

Dacã n-ar fi noaptea suferinþelor ºi încercãrilor, poate cele mai multe suflete n-ar cunoaºte1756

pe Dumnezeu, puterea Lui, dragostea Lui ºi bunãtatea Lui. În noaptea suferinþelor vedem1757

strãlucind dragostea ºi bunãtatea Bunului Dumnezeu. 1758

O, Doamne, mulþumescu-Þi cã m-ai trimis ºi pe mine în noaptea aceasta ca sã vãd1759

strãlucind în toatã mãreþia ei, dragostea Ta ºi bunãtatea Ta. O Doamne, mai bine þine-mã pînã1760

la sfîrºitul vieþii mele în noaptea aceasta, ca sã Te vãd pe Tine, decît sã scap de ea ºi sã vãd1761

iar lumea ºi deºertãciunile ei. 1762

166 - Miºelule! 1763

- Miºelule! - astfel îl întîmpinã odatã un om pe un credincios din Oastea Domnului. Era1764

supãrat pe el cã nu mai are tabac sã-i dea sã fumeze. 1765

- Da! Ai toatã dreptatea - îi rãspunse ostaºul - eu sînt un adevãrat miºel, cãci uite ºi cartea1766

cea sfîntã îmi spune acest lucru... 1767

Iar eu sînt sãrac ºi miºel, Dumnezeule, ajutã-mi (Psalm 70, 5). 1768

Deci, în faþa lui Dumnezeu sînt un miºel ºi aºa sîntem cu toþii, fiindcã am nesocotit ºi1769

înºelat de multe ori bunãtatea ºi dragostea Bunului nostru Tatã ceresc; numai cã trebuie sã1770

recunoaºtem cu toþi acest lucru. 1771

167 - Mierea din Heraclea1772

În þinutul Heraclea din Grecia, este o miere specialã, cunoscutã sub numele de mierea din1773

Heraclea. Mierea aceasta la gustare este cu mult mai dulce decît mierea de la noi, dar în1774

schimb dupã gustare ea produce mai întîi un fel de ameþealã, apoi tulburã vederea ºi pe urmã1775

lasã în gurã pe mare amãrãciune. 1776

Oare nu este tocmai aºa ºi mierea plãcerilor ºi poftelor lumeºti? Ea ameþeºte mai întîi1777

simþurile omului, apoi îi întunecã mintea ºi judecata ºi pe urmã lasã o scîrbã ºi amãrãciune. 1778

168 - Din viaþa albinelor1779

Viaþa albinelor este plinã de învãþãturi sufleteºti. 1780

- Fiule - zice un sfînt pãrinte - te uiþi la muntele desãvîrºirii creºtine ºi vãzîndu-l nespus1781

de înalt suspini; Doamne, cum voi putea sã-l urc? Curaj fiule, ai credinþã ºi nãdejde în1782

Dumnezeu! Uitã-te la albine cînd îºi primesc întîia formã a lor, se numesc nimfe ºi nu sînt1783

în stare nici sã zboare nici peste flori, nici peste munþi, nici peste dealuri ca sã strîngã miere,1784

ci, încetul cu încetul, hrãnindu-se cu mierea cîºtigatã de mamele lor, micile nimfe capãtã ºi1785

ele aripi ºi încep sã zboare, cãutîndu-ºi singure hrana trebuincioasã, mierea. 1786

Aºa e ºi cu începuturile credinþei ºi mîntuirii noastre sufleteºti. Sîntem la început însã1787
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numai niºte nimfe; dar nãdãjduim cã într-o zi vom fi adevãrate albine ºi vom zbura din floare1788

în floare. Iar pînã atunci - ºi pînã la sfîrºit - sã zburãm cu aripile credinþei spre cer ºi sã ne1789

hrãnim mereu cu mierea Dumnezeieºtilor învãþãturi ale Cuvîntului lui Dumnezeu, Biblia. 1790

169 - Un orb scrie o carte despre... luminã1791

Despre un învãþat orb din Germania, am citit cã s-a apucat sã scrie o carte despre luminã1792

ºi culori. Despre cum a ieºit cartea n-am citit, dar desigur era mai competent sã scrie o carte1793

despre întuneric. 1794

Oare nu sînt ºi azi atîþia ºi atîþia orbi duhovniceºti care scriu cãrþi ºi þin predici ºi1795

conferinþe despre... luminã? 1796

170 - Rãzbunarea calului1797

O veche legendã, spune cã la început, calul era liber ca ºi celelalte animale sãlbatice din1798

pãdure. 1799

Dar într-o zi, calul avu o ceartã cu cerbul. În mînia lui ºi în dorul de a se rãzbuna pe cerb,1800

calul ceru ajutorul omului. 1801

- Te ajut - rãspunse omul - dar numai condiþionat, dacã mã laºi sã-þi pun frîu în gurã ºi1802

sã te cãlãresc. 1803

- Fie - zise calul - numai sã mã pot rãzbuna pe cerb. 1804

ªi astfel pentru o clipã de rãzbunare, calul ºi-a pierdut libertatea ºi s-a fãcut sluga ºi robul1805

omului. 1806

Întocmai aºa e ºi cu rãzbunarea omului. Pentru patima rãzbunãrii, omul îºi pierde pacea,1807

liniºtea ºi libertatea pe o viaþã întreagã ºi se face sluga ºi robul diavolului. 1808

171 - Tatã, în sus nu te-ai uitat!... 1809

Un tatã se reîntorcea seara de la hotar cu pruncul sãu cel mai mic. Pe drum îºi puse gîndul1810

rãu sã fure niºte fîn verde. 1811

Opri cãruþa, se dete jos ºi apropiindu-se de fîn, se uitã pînditor în stînga ºi în dreapta -1812

aºa cum se uitã hoþii cînd vreau sã fure ceva - ºi apoi se aplecã sã ia fînul. 1813

Dar pruncul de colo din cãruþã, neînþelegînd ce face tatãl sãu strigã: 1814

- Tatã dragã, în sus nu te-ai uitat... uitã-te ºi în sus!... 1815

Tatãl rãmãsese ruºinat ºi se lãsã de furat. 1816

O, de cîte pãcate s-ar speria oamenii dacã s-ar uita în sus cînd le fac! 1817

172 - Grîul ºi pleava1818

Un gospodar îºi vînturã grîul de pleavã. În vreme ce grãunþele îi cãdeau la picioare, pleava1819

zbura în vînt. ªi pleava batjocorea grãunþele ce cãdeau, zicînd cãtre ele: Ce moleºealã în voi,1820

ce lipsã de însufleþire! Pe cînd pe voi vã atrage pãmîntul - noi zburãm. 1821

În chipul plevei ce zboarã în vînt sînt ºi creºtinii care n-au greutate sufleteascã în ei, dar1822

fac pe trufaºii. Din trufie fac pe cinstiþii ºi evlavioºii, în vreme ce vîntul ispitelor îi suflã în1823

toate pãrþile. Dar creºtinii cei adevãraþi sînt grei ca grîul; în sufletul lor este o greutate de1824

credinþã ºi adîncire în Evanghelie. 1825

173 - De ce iubesc oamenii mai mult cele lumeºti1826

Într-o duminicã dupã amiazã, într-un sat îºi þinea adunarea Oastea Domnului, nu departe1827

de un birt. Oamenii trãgeau cu grãmada la birt, dar la Oaste abia cîte unul. 1828

În adunarea Oastei se ridicã atunci întrebarea: De ce oamenii trag mai mult tot la cele1829

lumeºti, iar pentru cele sufleteºti n-au atragere ºi plãcere? 1830

Cei mai mulþi ziceau: pentru cã oamenii-s nesocotiþi... nu-ºi dau seama ce fac... nu judecã1831

cu mintea... 1832
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- O, nu aceasta este pricina - rãspunse un ostaº bãtrîn. Pricina cea adevãratã este cã cei1833

mai mulþi oameni sînt oameni lumeºti. De la un om lumesc nu poþi aºtepta sã iubeascã cele1834

duhovniceºti. Pentru oamenii cei lumeºti mîncarea noastrã de aici este o mîncare grea ºi1835

neplãcutã, ei n-o pot mistui. Sã vã spun o pildã. 1836

Uite în dosul casei acesteia se aflã o livadã cu grãdini pline de pomi ºi flori. Dacã eu am1837

aci douã pãsãri: o pasãre cîntãtoare, sau un porumbel ºi un corb, ºi le dau drumul pe fereastrã1838

sã zboare spre livadã, oare ce se va întîmpla? - Pasãrea, sau porumbelul se va opri desigur1839

în grãdina cu pomi ºi va începe sã cînte, parcã zicînd: ah, ce frumos ºi plãcut este aici! 1840

Dar corbul? Se va uita ºi el peste flori ºi grãdini, dar - nevãzînd ºi nemirosind nici o1841

mortãciune - va zbura mai departe, zicîndu-ºi: ah, ce urît este aici! ªi nu se va opri decît1842

acolo unde va afla ceva mortãciuni. 1843

Aºa e dragii mei ºi cu oamenii. 1844

Cei mai mulþi cautã mortãciuni sufleteºti pentru cã aºa e firea lor. 1845

Pentru ca sã caute grãdini cu flori, pentru ca sã vinã la adunãrile noastre, trebuie sã1846

stãruim pe lîngã ei cu dragoste ºi rãbdare sã-ºi schimbe mai întîi firea cea lumeascã... sã1847

devinã ºi ei niºte oameni duhovniceºti ºi apoi vor iubi ºi lucrurile cele duhovniceºti. 1848

Cuminte ºi adevãratã învãþãturã! 1849

174 - Spune-i sã aºtepte! 1850

Istoria pãstreazã urmãtoarea întîmplare: 1851

Un prim ministru din Anglia îºi fãcea rugãciunea obiºnuitã de dimineaþã. În decursul1852

rugãciunii soseºte tocmai regele ºi îl cheamã sã-i comunice ceva urgent. 1853

Primul ministru trimise atunci pe servitorul sãu zicîndu-i: 1854

- Spune-i la maiestatea sa regele sã aºtepte puþin, cãci tocmai acum vorbesc cu Regele1855

regilor... 1856

Regele aºteptã ºi lãudã pe sfetnicul sãu. Ce þarã fericitã cu astfel de cîrmuitori! Oare cîþi1857

dintre cîrmuitorii noºtri vorbesc cu Regele regilor?... 1858

175 - Puºcãriaºul iertat1859

Un prinþ vizitã odatã o puºcãrie ºi întrebã pe fiecare puºcãriaº cu ce a greºit. Fiecare1860

spunea cã el e nevinovat ºi cã stã pe nedrept în închisoare. Numai unul dintre ei zise cã1861

trebuia sã i se dea o pedeapsã mai mare pentru fapta ce fãcuse. 1862

Atunci prinþul zise mai marelui închisorii: 1863

- Locul acestui om vinovat nu poate fi între aceºti oameni de treabã. El trebuie sã plece1864

de aici. ªi dete poruncã sã fie scos din închisoare. 1865

Aºa face ºi Dumnezeu cu noi: El lasã în pãcatele lor pe cei ce nu vor sã-ºi recunoascã1866

greºelile ºi iartã pe cei ce se cãiesc, recunoscîndu-ºi pãcatul. 1867

176 - Cetatea apãratã cu apã1868

Într-un rãzboi ce l-au purtat spaniolii cu olandezii, pe la anul 1640, s-a petrecut o1869

întîmplare cu mult înþeles sufletesc. 1870

Olandezii se apãrau dintr-o cetate apãratã ºi înconjuratã cu canale, în care sloboziserã1871

apele mãrii. Cetatea era apãratã cu un uriaº brîu de apã. Spaniolii nu se puteau apropia de ea.1872

Dar, fiind în timpul iernii, într-o noapte veni un ger aspru ºi apa începu a îngheþa. Spaniolii1873

se pregãteau sã treacã peste podul de gheaþã. Cetatea îºi pierduse apãrarea. Atunci cei din1874

cetate începurã a se ruga cu lacrimi fierbinþi. ªi o minune, noaptea veni un vînt cald, gheaþa1875

se topi ºi cetatea scãpã. 1876

O, de-am înþelege cã tot cam aºa se întîmplã ºi cu cetatea vieþii noastre. Sîntem ºi noi1877

înconjuraþi ºi apãraþi de apele vieþii, de apele credinþei. Dar de cîte ori slãbeºte rugãciunea1878

ºi privegherea noastrã, apele îngheaþã, vrãjmaºul diavol capãtã drum ºi intrã  în cetatea1879
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sufletului nostru. 1880

Fratele meu! Ia seama, poate ºi tu eºti o cetate cu apele îngheþate. Roagã vîntul cel cald1881

al Duhului Sfînt sã sufle peste ele, sã le dezgheþe ºi sã le þinã dezgheþate. 1882

177 - Ce? Ai omorît pe cineva? 1883

- Ce te-a fãcut sã te pocãieºti ºi sã intri în Oastea Domnului? - îl întrebã cineva odatã pe1884

un ostaº din Oastea Domnului... cã doar n-ai omorît pe nimeni sã-þi canoneºti viaþa! 1885

- Ba am omorît - rãspunse ostaºul suspinînd. 1886

- Cum? Pe cine-ai omorît? 1887

- Am omorît pe Fiul lui Dumnezeu (Evrei 6, 6), cu pãcatele ºi fãrãdelegile mele! 1888

178 - Pãstorul ºi ursul1889

Un pãstor ce-ºi pierduse viþelul cel mai frumos, se ruga zicînd: 1890

Doamne Dumnezeule, aratã-mi pe hoþul viþelului meu ºi duminicã la bisericã Îþi voi aduce1891

mulþumire. 1892

Abia rosti aceastã rugãciune ºi deodatã apãru hoþul din pãdure: un urs mare ºi grozav. 1893

Atotputernice Dumnezeule - se rugã pãstorul luînd-o la fugã - depãrteazã de aci pe acest1894

hoþ ºi Îþi voi aduce mai multe mulþumiri. 1895

Sã cerem în rugãciunile noastre mai ales cele bune ºi de folos sufletelor noastre cãci altfel1896

de cereri, dacã nu bãgãm de seamã, pot fi spre rãul nostru, împlinindu-se Cuvîntul Scripturii:1897

Nu ºtiþi ce cereþi! 1898

(Din pildele Episcopului Grigorie). 1899

179 - Diavolul vînãtor1900

Într-o adunare a Oastei Domnului se puse odatã întrebarea: Oare de ce tocmai oamenii cei1901

credincioºi, care vreau sã trãiascã aºa cum scrie la Evanghelie, au cele mai multe încercãri,1902

împotriviri ºi necazuri. Iar de altã parte, pãcãtoºii au o viaþã liniºtitã. 1903

- Fraþilor - le rãspunse un frate mai bãtrîn - vãzuta-þi voi un vînãtor de pãsãri? 1904

- Vãzut! 1905

- Pãi, aleargã el dupã pãsãrile pe care le-a rãnit ºi care au cãzut din zbor? 1906

- Nu! Ci aleargã înainte sã împuºte altele. Pe cele rãnite ºi pe cele moarte, le lasã în pace,1907

ºtiind bine cã le are în mîna lui. 1908

Aºa face, dragii mei, ºi diavolul, marele vînãtor de suflete. El aleargã mereu numai dupã1909

pãsãrile care zboarã ºi trãiesc - dupã creºtinii cei vii - pe ceilalþi, pe cei rãniþi ºi morþi cu1910

sufletul - îi lasã în pace, ºtiind bine cã-i are în mîna lui. 1911

180 - Sfredelele diavolului1912

Sînt multe feluri de sfredele. Iatã, unele gãuresc lemnul, altele piatra, altele pãmîntul,1913

altele metalul. 1914

Sînt de mare folos, dar pot fi ºi de mare pagubã. Cu un sfredel mic poþi gãuri ºi goli un1915

butoi întreg. Cu un sfredel mic poþi gãuri ºi îneca o corabie întreagã. 1916

Astfel de sfredele sufleteºti are ºi diavolul. De corabia vieþii noastre, de regulã satana se1917

apropie cu un sfredel mic. Oare a zis Dumnezeu cu adevãrat sã nu mîncaþi din toþi pomii1918

raiului? - l-a întrebat diavolul pe Adam în Grãdina Edenului (Genesa 3, 10). Oare nu1919

era ºi aceastã întrebare un sfredel mic: sfredelul îndoielii?... 1920

- Oare, zãu pãrinte, sã fie rai ºi iad în cealaltã lume - m-a întrebat odatã un om din popor.1921

Oare nu era ºi aceastã întrebare un sfredel cu care diavolul începuse a gãuri corabia vieþii1922

întrebãtorului? Diavolul atacã corabia vieþii mai întîi cu sfredelul cel mic al îndoielii, iar dacã1923

n-astupi aceastã gaurã - diavolul încearcã cu un sfredel mai mare, pînã cînd corabia vieþii se1924

scufundã. ªi oare cel dintîi pahar de bãuturã nu este ºi el un mic sfredel al diavolului cu care1925
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scufundã pe om în ticãloºie ºi pierzare? 1926

Ah! Ce miºel mare-i diavolul ºi cît de puþin umblã oamenii sã se fereascã de miºeliile lui! 1927

181 - Suduitorul ºi albina1928

Un suduitor, muºcat în faþã de o albinã, înjura grozav ºi alerga în toate pãrþile dupã ceva1929

leac. 1930

- Stai frate dragã, zise un credincios - stai sã vãd unde þi-a bãgat albina acul... þi l-a înfipt1931

în obraz. Albina a greºit: trebuia sã þi-l înfigã în vîrful limbii pentru ca sã  nu mai poþi1932

sudui!... 1933

Suduitorul rãmase ruºinat ºi se lãsã de aceastã patimã urîtã. 1934

182 - Duºmanul nostru cel mai mare1935

Într-o adunare creºtinã, un vestitor al Domnului puse odatã întrebarea: 1936

- Cine-i duºmanul nostru cel mai mare? 1937

- Diavolul - rãspunserã unii; de la el vine tot rãul din lume. 1938

- Moartea - ziserã alþii. 1939

- Duºmanul nostru cel mai mare - rãspunse vestitorul Evangheliei - este pãcatul, pentru1940

cã dacã n-ar fi pãcatul, nici diavolul, nici moartea n-ar avea nici o putere. ªi diavolul ºi1941

moartea au intrat în lume prin pãcat. 1942

183 - Cîinele Domnului1943

Necazul, întristarea, suferinþa - sînt cîinele cel negru al lui Dumnezeu, care stã de pazã1944

lîngã turma oilor Sale. Cînd vreo oaie iese din turmã, Dumnezeu trimite cîinele s-o întoarcã1945

înapoi. Din ce oaia este mai îndãrãtnicã ºi mai neascultãtoare, este ºi cîinele mai rãu ºi mai1946

supãrãtor. 1947

Dacã cumva acest cîine este lîngã cineva din noi, o, nu vã luaþi la harþã cu el, ci alergaþi1948

înapoi la turmã. Orice împotrivire contra lui e zadarnicã ºi nu foloseºte la nimic. În zadar1949

umblaþi sã-l loviþi ºi sã scãpaþi de el. Veþi putea scãpa de el numai întorcîndu-vã înapoi la1950

turmã. 1951

Va veni o vreme cînd veþi mulþumi lui Dumnezeu cã v-a supãrat acest cîine rãu. Dar el1952

v-a supãrat spre binele ºi fericirea voastrã veºnicã. 1953

184 - Fãrã platã1954

Dacã chemi pe cineva sã-þi lucreze ceva, el îþi va cere platã pentru timpul lucrat. Dacã l-ai1955

chema pe cineva la lucru cu ziua spunînd cã nu-i plãteºti nimic, s-ar indigna ºi uitîndu-se lung1956

la tine, ar crede cã glumeºti, sau cã nu eºti cu mintea la loc. 1957

Ei bine, cînd e vorba de a lucra pentru diavolul, lucrurile se schimbã. Diavolului îi slujesc1958

ºi îi lucrã oamenii fãrã nici o platã. ªi încã nu numai cu ziua ci cu anul ºi cu mai mulþi ani.1959

Slujesc diavolului unii oameni o viaþã  întreagã, fãrã nici o platã. Adicã pardon! Are ºi1960

diavolul o platã cu care-i rãsplãteºte pe cei care-i slujesc: iadul ºi osînda cea veºnicã. 1961

Ce lucru dureros, ce lucru grozav! 1962

185 - ªi Duhul S-a arãtat în chip de porumbel1963

Ce dar mare este viaþa cea nouã. Ea este un dar al Duhului Sfînt. 1964

Unde sãlãºluieºte El se face o mare schimbare, se face o schimbare din temelie în viaþa1965

omului, aºa cum s-ar schimba o pasãre rãpitoare într-o pasãre cîntatoare... cum s-ar schimba1966

un corb lacom ºi rãpitor într-un porumbel curat ºi nevinovat. Acesta este omul cel nou, omul1967

duhovnicesc (2 Cor. 3, 1). 1968

Dar oriunde se iveºte un astfel de om, oriunde se iveºte un astfel de porumbel el este1969

alungat ºi persecutat de pãsãrile ce-ºi pãstreazã firea lor cea veche, de oamenii cei lumeºti.1970
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Aºa a fost pe timpul Mîntuitorului, aºa va fi pînã la sfîrºitul veacurilor 1971

(Luca 21, 12; Ioan 15; Matei 10, 26) .  To þ i  cei  ce voiesc sã  t rã iascã  cu1972

evlavie în Isus Hristos, vor fi persecutaþi (2 Tim. 3, 12). 1973

Fratele meu, te plîngi cã eºti prigonit ºi batjocorit, dupã ce te-ai hotãrît pentru Domnul?1974

Nu te plînge ci te bucurã! Ar fi rãu dacã n-ai fi prigonit. Prigoanele ºi batjocurile sînt semnul1975

cã în viaþa ta s-au ivit pete albe ºi pene albe. ªi din ce vor spori penele albe sã ºtii fratele1976

meu, cã vei avea mai mult de suferit. 1977

186 - Dã-mi mie ziua de azi! 1978

Cînd diavolul se apropie cu înºelãtoriile ºi ispitele lui de om, cere un singur lucru: 1979

- Omule, - zice vicleanul - dã-mi mie ziua de azi!... Eu nu-þi cer altceva, decît ziua de azi,1980

iar  cea de mîine dã-I-o  lui  Dumnezeu! Ziua de az i  e a mea,  iar  cea de mîine e a  lui1981

Dumnezeu! 1982

Aºa grãieºte înºelãtorul ºi, vai, pe cîþi creºtini îi trage cu aceastã înºelãciune în adîncul1983

iadului! 1984

Diavolul cere ziua de azi, ºtiind bine cã pe cea de mîine omul o tot amînã... pînã cade fãrã1985

de veste în mormînt. 1986

187 - ªi-a furat grîul1987

Doi þãrani îºi treieraserã grîul într-o comunã. Peste noapte îºi lãsarã grîul la arie. Dar,1988

unul dintre ei - un necredincios ce avea nãravul hoþiei - îºi puse în gînd sã fure noaptea din1989

grîul celuilalt. 1990

Spre a nu greºi grãmada din care avea sã fure, se duse de cu searã ºi acoperi grîul1991

vecinului sãu cu o pãturã. Mai tîrziu, celãlalt þãran dete ºi el pe la arie. Cînd îºi vãzu grîul1992

acoperit, îºi zise: uite ce om cinstit este vecinul meu. A acoperit grîul meu ca nu cumva sã1993

plouã; este însã  de datoria mea ca sã  mut pãtura pe grîul lui... Trebuie sã-mi arat ºi eu1994

dragostea ce i-o pãstrez - ºi aceasta zicînd acoperi grîul vecinului sãu. 1995

Noaptea vecinul cel rãu veni sã fure, pipãi grîul cel acoperit ºi furã din el un sac mare. 1996

Dimineaþa aflã cu ruºine cã furase din grîul sãu. Îºi furase propriu sãu grîul. 1997

188 - Scrîºnirea dinþilor1998

Evanghelia vorbeºte despre scrîºnirea dinþilor în iad. Cum se poate înþelege oare aceastã1999

scrîºnire? În viaþa oamenilor, ei scrîºnesc din dinþi de mînie. Eu cred cã o scrîºnire a dinþilor2000

de mînie va fi ºi cea din iad. 2001

Fiul va scrîºni contra pãrintelui cã nu i-a arãtat calea cea bunã. Fiica va scrîºni contra2002

mamei cã i-a dat pildã rea. Prietenul va scrîºni contra prietenului zicînd: tu m-ai adus aici...2003

tu m-ai dus pe calea cea rea... de nu mã lãsam dupã tine, n-ajungeam aici... 2004

Pãrinþii vor scrîºni contra fiilor ºi fii contra pãrinþilor. ªcolarii vor scrîºni contra2005

învãþãtorilor celor rãi ºi pãstoriþii contra preoþilor celor slabi. ªi peste toate, osîndiþii vor2006

scrîºni de mînie contra lor înºiºi, cã au fost atît de orbi ºi de nebuni în viaþa ce au avut-o în2007

lume. 2008

189 - Îngeri - diavoli2009

Un pãgîn din fundul Africii primise botezul ºi ardea de dorul de a vedea Europa, leagãnul2010

ºi patria creºtinã. 2011

În sfîrºit, dorinþa i s-a împlinit. Într-o duminicã dimineaþa, sosi într-un oraº din Franþa.2012

Însoþitorul îl duse la o bisericã. Fostul pãgîn rãmase foarte miºcat. Biserica plinã cu oameni2013

evlavioºi i se pãru un adevãrat rai. Ieºind din bisericã scrise în notesul sãu: Oamenii de aici2014

sînt adevãraþi îngeri din cer; ... aºa i-am vãzut azi la bisericã. 2015

Dupã amiazã, strãinul dori sã vadã oraºul ºi dãdu printr-o stradã mai lãturalnicã. Dar aici2016
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ce sã-þi vadã ochii? Petreceri, chefuri, beþii, strigãte ºi urlete, în toate pãrþioe. 2017

- Cine sînt oamenii aceºtia? - întrebã strãinul. 2018

- Sînt creºtinii pe care i-ai vãzut azi dimineaþã la bisericã. 2019

- De necrezut! - strigã strãinul ºi, luîndu-ºi notesul, scrise în el: Îngerii pe care i-am vãzut2020

înainte de amiazã la bisericã, dupã amiazã erau draci fioroºi. Oamenii de pe aici au douã feþe:2021

dimineaþa, la bisericã, au o înfãþiºare de sfinþi cuvioºi, iar dupã amiazã, o alta - de draci2022

fioroºi... 2023

ªi, îngrozit de cele ce vãzuse, fostul pãgîn luã trenul ºi nu se mai opri pînã în fundul2024

Africii. 2025

190 - Un rãspuns potrivit - 42026

Sînt mulþi oameni ºi creºtini care se ocupã cu fel de fel de întrebãri ºi cercetãri absurde2027

despre lucrurile ºi tainele Dumnezeirii. 2028

- Te rog sã-mi spui - a întrebat odatã un astfel de întrebãtor pe Luther, întemeietorul2029

Reformei - oare ce a lucrat Dumnezeu înainte de a face lumea ºi pe om? 2030

- Grea întrebare îmi pui, - rãspunse Luther - dar totuºi mã voi sili sã-þi rãspund. ªtii ce2031

a fãcut Dumnezeu în acest timp? A stat într-o pãdure uriaºã, tãind ºi pregãtind beþe zdravene2032

pentru întrebãtori de felul acesta!... 2033

191 - Urme de lup2034

Un domn discuta cu un þãran: 2035

- Nu este drac! - zicea domnul. 2036

- Ba este! - rãspunse þãranul. 2037

- L-ai vãzut? 2038

- Dar d-ta vãzut-ai lup? 2039

- Nu. 2040

- Atunci de unde ºtii cã este lup? 2041

- I-am vãzut urma chiar ºi iarna asta. 2042

- Vezi, dragã domnule? - rãspunse þãranul. Aºa am aflat ºi eu cã este drac, cã i-am vãzut2043

urmele între oameni. Ori încotro mã uit, eu vãd urmele lupului diavol (minciuna, fãþãrnicia,2044

zavistia, trufia, vicleºugul, etc.) ºi dupã asta ºtiu ºi cred cã este drac. Diavolul este acela care2045

îþi ºopteºte dumitale ºi altora sã nu credeþi în el, ca sã nu vedeþi isprãvile lui. Uitã-te bine,2046

dragã domnule, cã-i plinã lumea de oameni pe care lupul diavol i-a mîncat aºa de rãu, cã2047

numai hainele au mai rãmas de ei ºi de sufletul lor! 2048

192 - Bãtutul coasei2049

Cînd cosaºul ia coasa ºi începe sã o batã, coasa scoate un strigãt prelung. Parcã se vaitã,2050

parcã plînge sub loviturile ciocanului. Cîmpia se umple de vaietul ei. 2051

Aºa ar trebui sã facã ºi omul, cînd Domnul îl loveºte cu ciocanul necazurilor ºi2052

suferinþelor: ar trebui sã plîngã ºi sã se roage cu lacrimi fierbinþi. 2053

Vremile noastre ar trebui sã fie pline de plîngere, de rugãciune ºi de cãinþã, pentru cã2054

ciocanele ne izbesc neîncetat. Dar, vai! În loc de aceastã plîngere, rãsunã crîºmele ºi pãcatele.2055

Ca sã-i treacã de necaz, omul se îmbatã cu alcool ºi cu desfãtãrile lumii. 2056

193 - Adunarea orbilor2057

Într-o adunare a orbilor, un profesor începu sã þinã o conferinþã despre frumuseþile2058

naturii... despre rãsãritul soarelui, despre lucrul plugarilor, farmecul pãdurilor... etc. Dar orbii2059

începurã a striga: 2060

- Ce ne îmbeþi de cap cu astfel de minciuni?... Noi n-am vãzut nimic din cele ce ne2061

îndrugi!... 2062
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Orbii tulburaþi începurã a miºca bîtele ºi vorbitorul trebui sã o ia la picior. 2063

Cam aºa stã ºi lumea necredincioºilor de azi ºi cumplita orbie sufleteascã de azi faþã de2064

lumina credinþei. 2065

194 - Corbul lui Ilie. 2066

Într-o casã de oameni sãraci ºi lipsiþi, un copilaº auzi pe bunicã-sa citind în istoria biblicã2067

despre corbul ce aducea de mîncare lui Ilie prorocul. 2068

- Bunicã dragã - zise copilul - sã deschidem ºi noi uºa, sã ne aducã ºi nouã ceva corbul.2069

Bunica încerca sã-l lãmureascã pe copil, dar copilul nu ºi nu, ci sã deschidem uºa. 2070

Bunica îi fãcu pe voie ºi deschise uºa cu toate cã era iarnã ºi frig. Tocmai atunci trecea2071

pe acolo pãrintele locului. Se mirã vãzînd uºa deschisã ºi întrebã asupra acestui lucru. Bunica2072

îi spuse cum stau lucrurile. 2073

- Vedeþi cum lucreazã credinþa ºi nãdejdea în Dumnezeu - zise preotul - eu tocmai acum2074

mergeam sã împart din lada bisericii niºte ajutoare pentru oamenii sãraci ºi lipsiþi. Voi începe2075

dar de aici. Uite, corbul v-a adus ºi vouã ajutorul de care aveþi nevoie. ªi le dete o sumã de2076

bani sã-ºi cumpere cele de lipsã pentru traiul vieþii. 2077

Copilul a crezut ºi Dumnezeu a rãspuns la credinþa lui. Credinþa face ºi azi minuni.2078

Dumnezeu rãspunde ºi azi - rãspunde negreºit - la credinþa noastrã. 2079

Dacã am avea credinþã tare ºi vie, ne-ar sosi ºi nouã cîte un corb în toate lipsurile ºi2080

necazurile noastre trupeºti ºi sufleteºti. 2081

Dumnezeu este adãpostul ºi sprijinul nostru, un ajutor care nu lipseºte niciodatã în nevoi2082

(Psalm 46, 1). 2083

195 - Întrebarea unui pãgîn2084

Un francez din Paris avea de servitor un negru adus de prin coloniile franceze. Izbucnind2085

o gripã rea în Paris, francezul fãcu sfat cu familia sã se retragã la þarã spre a scãpa de gripã. 2086

Înþelegînd despre acest sfat, servitorul îºi luã îndrãzneala ºi întrebã: 2087

- Stãpîne, Dumnezeul dv. desigur locuieºte la þarã, de aceea fugiþi de la oraº... 2088

Stãpînul creºtin rãmase ruºinat în faþa acestei întrebãri ce tãia în puþina lui credinþã.2089

Urmãrit de aceastã mustrare, nu plecã la þarã, rãmase în Paris ºi Dumnezeu îl apãrã de gripã. 2090

196 - Legile lui Licurg2091

Despre Licurg, un mare bãrbat de stat al vechilor greci, spune istoria cã nu îngãduia sã2092

fie scrise legile. 2093

- Legile þãrii - spunea Licurg - nu trebuie scrise: fiecare cetãþean trebuie sã le aibã scrie2094

în inima sa. 2095

Aºa ar trebui sã fie ºi cu legile cereºti. Fiecare creºtin adevãrat ar trebui sã le aibã scrise2096

în inima lui. Sfaturi, regulamente, cãrþi tipãrite pe hîrtie se aflã destule, dar întrebarea este2097

cîte din ele sînt scrise ºi în inima oamenilor, cãci numai acelea au putere! 2098

Noi la Oastea Domnului n-avem regulamente speciale pentru cã sîntem ºi noi de pãrerea2099

lui Licurg: ele trebuie sã fie scrise în inima noastrã. 2100

Pãstrez Cuvîntul Tãu în inima mea ca sã nu pãcãtuiesc împotriva Ta (Psalm 119). 2101

197 - Rugãciune de ploaie2102

Într-o vreme de secetã mare, într-un sat se rînduise rugãciune de ploaie. Oamenii se2103

strînseserã cu mic cu mare la bisericã. Între cei sosiþi era ºi o femeie bãtrînã, care venise cu2104

umbrela. 2105

Oamenii începurã a zîmbi de umbrela femeii. 2106

- D-apoi d-ta mãtuºã - grãirã oamenii - ai ºi început sã te temi de ploaie ºi încã nici n-am2107

început rugãciunea!... 2108
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- Pãi, dragii mei - rãspunse bãtrîna - eu am auzit cã astãzi ne rugãm pentru ploaie ºi eu2109

cred cã Bunul Dumnezeu va asculta rugãciunea noastrã ºi ne va da ploaie. 2110

Oamenii intrarã în bisericã, se rugarã ºi pe cînd ieºeau se slobozi o ploaie binefãcãtoare. 2111

Bãtrîna îºi desfãcu umbrela ºi plecã spre casã grãind: 2112

- Aþi rîs de umbrela mea, dar iatã ea a fost un semn al credinþei. 2113

Oamenii îºi aplecarã capetele în semn de sfialã ºi tãcurã. 2114

198 - Sabia lui Damocles2115

Acest Damocles era curteanul regelui Dionisie din Siracuza. ªi era un om linguºitor, care2116

nu-l mai slãbea pe rege din laude ºi fericiri. 2117

- Damocles - zise regele - dacã tu mã crezi atît de fericit, hai sã-þi dau þie cîtva timp locul2118

meu, sã vezi cum te vei simþi în el. 2119

ªi fu aºezat Damocles în scaunul regelui, îmbrãcat în hainã regalã. Servitorii îl serveau2120

cu tot felul de bãuturi ºi desfãtãri. ªi se veselea Damocles. Dar, privind întîmplãtor în sus,2121

ce sã vadã? Un lucru de groazã! Deasupra capului lui atîrna o sabie ascuþitã, legatã cu un2122

singur pãr de cal. Damocles s-a ridicat îngrozit sã fugã ºi n-a voit sã mai guste din bãuturi2123

ºi desfãtãri. 2124

Atunci regele i-a zis: 2125

- Ei, vezi, Damocles, care este fericirea mea? Griji ºi primejdii ameninþã clipã de clipã2126

tronul meu ºi peste toate mã ameninþã ºi pe mine sabia morþii, care mã poate rãpune în orice2127

clipã. 2128

Damocles a înþeles lecþia. Sã o înþelegem ºi noi: sabia morþii ne pîndeºte ºi pe noi clipã2129

de clipã. Sã ne apãrãm contra ei cu singurul lucru cu care ne putem apãra: Fiþi totdeauna gata2130

cãci nu ºtiþi ziua ºi ceasul (Matei 24, 42-44). 2131

O, ce nebunie este a trãi în desfãtãri ºi pãcate cînd sabia morþii stã veºnic deasupra2132

capului nostru! 2133

199 - Piatrã, burete, fagure2134

Darurile Evangheliei ni se dau pe o formã la toþi creºtinii. Însã oamenii le primesc ºi le2135

redau în diferite forme. În privinþa asta, creºtinii s-ar împãrþi în trei clase: 2136

În prima clasã sînt cei tari ca piatra. Nu dau nimic pînã nu-i izbeºti cu amnarul ºi atunci2137

abia scapãrã cîteva scîntei de dragoste, de bunãtate, etc. 2138

În clasa a doua sînt cei ca buretele. Trebuie sã-i strîngi mereu ºi pe aceºtia ca sã dea2139

prisosul lor cel sufletesc. 2140

În clasa a treia sînt cei ca fagurul de miere. Prisosul lor de dragoste, de milostenie, de2141

bunãtate se scurge ºi curge mereu de la sine ca o binecuvîntatã miere sufleteascã. 2142

Tu, cititorule dragã, în care din aceste trei clase te afli? 2143

200 - Cel ce voia sã împuºte zeii din cer2144

Istoria pãstreazã numele unui ofiþer roman, Celatins - care într-o clipã de mînie (mai bine2145

zis de nebunie), a dat ordin soldaþilor sã tragã cu arcurile lor în zeii din cer. 2146

Soldaþii au ascultat ordinul ºi sãgeþile plecarã în sus spre cer. Dar ce s-a întîmplat?2147

Sãgeþile cãzurã pe urmã în capul arcaºilor. Cãpitanul ºi mai mulþi soldaþi furã rãniþi de2148

moarte. 2149

Un astfel de nebun este ºi suduitorul. O astfel de nebunie este ºi sudalma. Sudalma este2150

o sãgeatã îndreptatã  împotriva lui Dumnezeu, dar aceastã  sãgeatã  se întoarce în capul2151

suduitorului ºi îi omoarã sufletul. 2152

Suduitorul este nebunul care îºi omoarã de bunã voie sufletul. 2153

201 - Sarea nu suferã pãmînt în ea2154
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Cercetînd ocnele de sare de la Ocna Sibiului, am vãzut un lucru interesant. Bolovanii de2155

sare scoºi din adîncul pãmîntului, erau plini de straturi de pãmînt ce se scuturau mereu de pe2156

ei. 2157

- Ce înseamnã acest pãmînt ce iese din sare? - l-am întrebat pe ocnaºul ce mã conducea2158

prin ocnã. 2159

- Asta e puterea sãrii - mi-a rãspuns ocnaºul. Sarea nu suferã pãmîntul; se curãþã de el,2160

îl scoate afarã din ea... 2161

Aºa e ºi cu creºtinul cel adevãrat, despre care a zis Mîntuitorul cã e o sare a pãmîntului2162

(Matei 5, 13). El nu suferã cele lumeºti, el se curãþã mereu de pãmîntul ce a apucat în2163

el. Omul cel duhovnicesc nu suferã cele lumeºti, el le alungã, se curãþã de ele cu puterea ce2164

o are de la Duhul Sfînt. 2165

Un creºtin ce suferã pãcatul ºi lumeºtile plãceri, este o sare ce ºi-a pierdut puterea2166

(Marcu 9, 50). 2167

202 - Diavolul e de vinã2168

Un sfãtos de necredincios crezu odatã cã l-a prins pe un credincios, punîndu-i urmãtoarea2169

întrebare: 2170

Dacã diavolul l-a înºelat pe Adam ºi el ne înºalã ºi pe noi sã pãcãtuim, apoi el, diavolul,2171

trebuie pedepsit, cãci nu sîntem noi de vinã, ci el. 2172

- Foarte bine - rãspunse credinciosul - dar dacã eu voi zice cãtre d-ta: du-te omule ºi furã,2173

bate, omoarã, etc., ºi d-ta vei face ceea ce te sfãtuiesc eu, oare ce se va întîmpla? 2174

- Pãi mã vor înhãþa jandarmii ºi legea. 2175

- Nu se poate, cãci doar eu te-am sfãtuit! 2176

- Da, dar legea nu vrea sã ºtie de aºa ceva. 2177

- Apoi vezi, dragul meu, aºa e ºi cu ispitele ºi înºelãciunile diavolului. El ne sfãtuieºte2178

numai  sã  facem rãul ,  dar  s tã  în  voia noastrã ,  sã- l  facem ori  ba.  De-l  facem, s întem2179

rãspunzãtori ºi ne vom primi pe dreptul pedeapsa cereascã. 2180

203 - Îþi face prohodul trãind... 2181

Într-o veche mînãstire din Postdamo, Lituania, se pãstreazã pînã în ziua de azi, un vechi2182

obicei. 2183

Sînt în aceastã mînãstire vreo 40 de cãlugãri. Între ei se aflã totdeauna ºi cîþiva aºa numiþi2184

morþi. Dupã anumiþi ani de cãlugãrie ºi anumite cerinþe, fiecare cãlugãr din aceastã mînãstire2185

are dreptul sã-ºi facã prohodul, adicã îngropãciunea ºi sã fie considerat ca un fel de mort!... 2186

Pentru ziua aceea, cãlugãrul îºi pregãteºte groapa în zidurile mînãstirii ºi îºi face sicriul.2187

Face toate pregãtirile pentru îngropãciune. 2188

Se strîng apoi cãlugãrii ºi începe prohodul. Mortul stã îngenuncheat în rugãciune în faþa2189

sicriului sãu. I se face prohodul dupã toatã rînduiala, ca la orice mort. 2190

Din clipa aceea, cãlugãrul respectiv e considerat ca mort. Nu mai rosteºte nici o vorbã.2191

Nu mai vorbeºte cu nimeni decît în tainã cu Dumnezeu, prin rugãciune. Cu ceilalþi cãlugãri2192

se mai întîlneºte numai pe timpul slujbelor. Pe haina cea neagrã i se coase o cruce albã în2193

semnul cã e mort. Dar cînd, la timpul sãu, soseºte vremea ca mortul sã moarã cu adevãrat, nu2194

i se mai face nici o slujbã. E aºezat în sicriu ºi pus în mormîntul pe care-l astupã. 2195

Prin aceastã îngropãciune cãlugãrii din Postdame voiesc sã spunã, într-un chip ºi mai2196

vãdit, cã ei sînt morþi faþã de lume. 2197

Obiceiul din mînãstirea din Lituania are un adînc înþeles ºi pentru noi. Îngropãciunea de2198

acolo trebuie sã se petreacã ºi în viaþa noastrã. Fireºte, în înþeles duhovnicesc. 2199

Un creºtin adevãrat trebuie sã fie un mort faþã de lume; trebuie sã moarã faþã de lume, faþã2200

de desfãtãrile ºi de pãcatele ei. Cuvîntul lui Dumnezeu spune apãsat acest lucru prin gura2201

Dumnezeiescului ap. Pavel: Socotiþi-vã aºadar morþi faþã de pãcat ºi vii pentru Dumnezeu,2202
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în Isus Hristos, Domnul nostru (Rom. 6, 11; Gal. 6, 14). 2203

Îngropãciunea de la mînãstirea din Lituania sã o luãm pe sufletul nostru, în special noi2204

ostaºii Domnului. Intrarea în Oaste ºi legãmîntul Oastei trebuie sã fie ºi pentru noi o astfel2205

de îngropãciune duhovniceascã. Un ostaº adevãrat e numai acela care a murit ºi moare mereu2206

faþã de lume ºi faþã de pãcat. 2207

În ziua legãmîntului, fiecare ostaº trebuie sã audã cu urechile cele duhovniceºti2208

cîntîndu-i-se prohodul muririi lui faþã de lume. ªi sã trãiascã mai departe, pînã la sfîrºit, ca2209

un mort faþã de lume; ca un mort faþã de chemãrile ei, faþã de ispitele ei, faþã de batjocurile2210

ei. 2211

204 - Ce poate face rugãciunea2212

Un beþiv îºi fãcea foiþe de þigãri din Noul Testament, pe care i-l dãduse un ostaº din2213

Oastea Domnului.  Be þ ivul îº i  bã tea joc în acest chip de Cuvîntul lui Dumnezeu ºi  de2214

încercãrile ostaºului de a-i vorbi despre Dumnezeu. Ostaºul însã  se ruga mereu pentru2215

întoarcerea lui la Dumnezeu cu lacrimi fierbinþi ºi pentru mîntuirea lui. 2216

Odatã s-a întîmplat cã þigara beþivului se tot stingea ºi nu ardea. Desfãcînd mucul þigãrii2217

a mai aflat pe hîrtia de pe el, vorbele acestea care nu apucaserã  încã  a arde: Care va fi2218

sfîrºitul celor ce nu ascultã de Evanghelie? (1 Petru 5, 7). 2219

Aceastã întrebare îi strãpunse inima. Nu mai putea scãpa de ea. Orice fãcea, ori încotro2220

se ducea, nu mai putea scãpa de aceastã întrebare teribilã: Care va fi sfîrºitul celor ce nu2221

ascultã de Evanghelie? 2222

Peste cîteva sãptãmîni cãzu biruit la picioarele Crucii. Rugãciunea ostaºului n-a fost2223

zadarnicã. Sã  ne rugãm neîncetat pentru cei cãzuþi  în ghearele diavolului, în pãcate ºi2224

destrãbãlãri. 2225

205 - Greutatea baloanelor2226

Baloanele care se ridicã în vãzduh iau cu ele ºi saci cu nisip, pe care îi aruncã mereu în2227

jos, ca sã se poatã înãlþa cît mai sus. Acelaºi lucru îl cere ºi postul: sã lepãdãm îmbuibarea2228

de mîncãruri ºi bãuturi care ne trag spre pãmînt, spre pãcat. Numai aruncînd aceastã greutate2229

ne putem înãlþa spre cele sufleteºti. 2230

206 - Cum se face? 2231

- Cum se face cã tu nu te cerþi niciodatã cu soþia ta? - fu întrebat odatã un ostaº al2232

Domnului. 2233

- Pentru cã - rãspunse ostaºul - la acea vreme de ispitã, eu sînt surd, iar femeia e mutã ºi2234

aºa stãm pînã ce trece ispita... ºi nu ne-am certat niciodatã. Cînd am avut ceva supãrare,2235

repede ne-am împãcat în Domnul înainte de a ajunge diavolul între noi. 2236

207 - Creºtini cu numele 2237

Un ofiþer de la cazarmã istorisea: 2238

Eram la un regiment cu recruþi ce veniserã numai de cîteva zile. Într-o dimineaþã mã pun2239

sã aleg pe cei care cunosc ceva meserie. 2240

Îmi aºez soldaþii în rînd ºi încep cu cei ce se pricep la rotãrit. 2241

- Rotarii sã pãºeascã înainte! - strig eu. 2242

Cîþiva feciori pãºesc înainte. 2243

Îl întreb pe cel dintîi: dar tu, bãiete, unde ai învãþat rotãritul? 2244

- Sã trãiþi d-le cãpitan, eu nu-s rotar... mã cheamã numai Ioan Rotaru, dar de cîndu-s eu2245

n-am lucrat la roþi. 2246

Ofiþerul fãcuse haz de aceastã întîmplare. Eu însã vãd în ea un tîlc creºtinesc. ªi pe cei2247

mai mulþi oameni azi îi cheamã numai creºtini, dar pentru Hristos ºi sufletul lor lucrã tot atît2248
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de mult cît spunea Rotarul din militãrie cã a lucrat la roþi. 2249

Poartã creºtinii nume frumoase de sfinþi, dar faptele lor sînt fapte urîte de pãgîni. Creºtini2250

cu numele, pãgîni cu faptele. 2251

208 - Raiul lui Mohamed2252

Mohamed, profetul musulmanilor, ca sã cîºtige cît mai mulþi aderenþi, a predicat un rai2253

plin de plãceri lumeºti. 2254

Un aºa fel de rai le-ar plãcea ºi creºtinilor noºtri de azi. 2255

... Un om îmi spunea odatã cã ar intra în Oastea Domnului dacã i-ar lãsa pipa, sudalmele2256

mãrunte ºi... cîte doi deþi de rachiu pe zi. 2257

Cuvîntul Domnului spune cum trebuie sã venim la El: 2258

Intraþi pe poarta cea strîmtã, cãci largã este poarta, latã este calea, care duce la pierzare2259

ºi mulþi sînt cei ce umblã pe ea. 2260

Dar strîmtã este poarta, îngustã este calea care duce la viaþã ºi puþini sînt cei ce-o aflã2261

(Matei 7, 13-14). 2262

209 - Lumea sau eu? 2263

Un ostaº din Oastea Domnului ne scrie: 2264

De cînd am intrat în Oaste mi se pare cã trãiesc o viaþã nouã într-o lume nouã. Nu ºtiu,2265

eu m-am schimbat, ori lumea s-a schimbat?... 2266

- ªi una ºi alta - i-am rãspuns eu - acesta este semnul naºterii din nou cînd þi se schimbã2267

felul de a vedea lumea ºi odatã cu asta se schimbã ºi lumea de a te vedea pe tine. Te vezi pe2268

tine ºi vezi lumea într-o luminã nouã. Iar acest lucru îl face darul ºi harul Duhului Sfînt. 2269

210 - Cea mai mare nenorocire 2270

Un rege din Persia a întrebat odatã pe trei din cei mai înþelepþi oameni din þara lui: 2271

- Care-i nenorocirea cea mai mare din aceastã lume? 2272

Cel dintîi a zis: Bãtrîneþea-i cea mai mare nenorocire. 2273

Al doilea a zis: Sãrãcia ºi boala e cea mai mare nenorocire. 2274

Iar al treilea a grãit: Cea mai mare nenorocire este sã ai moartea în faþã ºi sã ºtii cã þi-ai2275

cheltuit viaþa în ticãloºii ºi te aºteaptã osînda veºnicã. Asta-i cea mai mare nenorocire dintre2276

toate. 2277

- Tu ai dreptate - rãspunse regele. 2278

Sã ne ferim de o astfel de nenorocire! 2279

211 - Dar ceilalþi? 2280

Un copil de 8 ani, trecînd cu mamã-sa prin cimitir, citea pe crucile morþilor: Aici2281

odihneºte în Domnul N. N. ; Aici îºi aºteaptã învierea în Domnul A. T. ; ºi alte cuvinte2282

frumoase ce se scriu pe crucile mormintelor. 2283

- Mãmicã dragã, întrebã pe urmã copilul, acum aratã-mi unde sînt îngropaþi ºi oamenii cei2284

rãi care suduie ºi se bat - despre care tu mi-ai spus cã nu se duc în cer - pentru cã aici vãd2285

îngropaþi numai oameni de cei buni? 2286

O întrebare de copil, dar cu mult înþeles era aceasta. Oare ce-i va fi rãspuns mama? 2287

212 - Fãclia lui Alexandru Macedon2288

Despre Alexandru Macedon, spune istoria cã de cîte ori cucerea vreo cetate, se oprea cu2289

oºtirea în faþa porþii cetãþii ºi aprindea o fãclie. 2290

Cetãþii i se da termen sã se predea în timpul cît ardea lumina fãcliei. Dacã se preda în2291

acest timp, cetatea era iertatã; altcum era trecutã prin foc ºi sabie. 2292

O cetate sufleteascã este ºi viaþa noastrã. Domnul Dumnezeu - Împãratul Cel ceresc -2293
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aºteaptã o viaþã întreagã ca omul sã se predea Lui ºi sã-L primeascã pe El în cetatea inimii2294

sale. Omul trebuie sã-L primeascã pe Domnul pînã cînd arde lumina, adicã pînã cînd se aflã2295

în viaþã ºi pînã cînd Domnul îl îmbie cu lumina vieþii. Toþi cei ce nu se predau Domnului pînã2296

þine arderea luminii - adicã pînã cînd sînt în viaþã - sã ºtie cã li s-a stins orice nãdejde ºi orice2297

scãpare: li s-a stins lumina vieþii ºi vor fi trecuþi în ziua de apoi, prin foc ºi sabie. 2298

Dragã cititorule! Trezeºte-te, îngrozeºte-te! Din lumina vieþii tale poate cã nu mai este2299

decît un muc. Ca mîine vei muri ºi tu ºi nu L-ai primit încã pe Domnul în cetatea inimii tale.2300

Primeºte-L îndatã ca sã ai iertarea Lui ºi viaþa veºnicã, altcum te aºteaptã întunericul ºi2301

osînda cea veºnicã. 2302

Lucraþi pînã este ziuã, cãci vine noaptea cînd nimeni nu mai poate lucra (Ioan 9, 4). 2303

213 - Lampa beþivului2304

Un beþiv întorcîndu-se noaptea tîrziu acasã, aflã lampa arzînd. În beþia lui vãzînd douã2305

lãmpi în loc de una, îºi zice: la ce ard douã lumini?... Una trebuie stinsã... 2306

Ce s-a întîmplat e uºor de aflat. Beþivul stinse lampa ºi rãmase la întuneric. Întorcîndu-se2307

mînios, se împiedicã, cãzu cu capul peste cuptor ºi a treia zi muri. 2308

Aºa pãþesc beþivii ºi în cele sufleteºti. Beþivul îºi stinge el însuºi lumina vieþii, lumina2309

sufletului. 2310

Beþivul de mai sus se amãgea cã are douã lãmpi. Aºa se amãgesc toþi beþivii ºi pãcãtoºii2311

închipuindu-ºi cã mai au vreme sã se întoarcã la Dumnezeu. 2312

Dar tocmai prin nebunia asta îºi sting ei înºiºi lumina vieþii. 2313

214 - Cel ce nu-ºi închide oile noaptea 2314

ªi Ioan întrebã pe Domnul zicînd: 2315

- Spune-mi despre sfînta duminicã! 2316

ªi Domnul zise: 2317

- Ascultã Ioane drepte: duminica este Domnul ºi Domnul este duminica; cel ce cinsteºte2318

duminica, cinstit va fi de Domnul înaintea îngerilor ºi a oamenilor. Dumnezeu binecuvînteazã2319

casa ºi lucrurile celui ce, cu toþi ai sãi, cinsteºte duminica. 2320

ªi Ioan zise: 2321

- Dacã un om posteºte ºi se roagã în cele ºase zile, dar nu cinsteºte sfînta duminicã, ce2322

va pãtimi? 2323

- Ascultã Ioane drepte! Dacã un om paºte oile sale toatã ziua, dar noaptea nu le închide,2324

ce i-a folosit? Aºa va fi ºi cu omul care se roagã ºi posteºte, dar sfînta duminicã nu o pãzeºte.2325

ªi tot cel ce zice cã iubeºte pe Dumnezeu ºi nu pãzeºte sfînta duminicã, mincinos este... 2326

215 - Berbecul cel negru2327

De cînd eram copil ºi pãzeam oile tatãlui meu care era plugar la munte, îmi aduc aminte2328

de un lucru în care vãd ºi azi un adînc înþeles sufletesc. 2329

În turma oilor mele aveam un berbec negru ºi mereu aveam necaz cu el. Berbecul era2330

veºnic în fruntea oilor ºi le ducea totdeauna spre locuri oprite: în holde, în locuri unde era2331

gãlbeazã, etc. Cu coarnele lui berbecul rupea ºi garduri ºi intra cu oile prin grãdini. Iar bietele2332

oi blînde, dar nepricepute, se þineau morþiº pe urmele berbecului. 2333

- Mînce-te lupii! Îi strigam necãjit berbecului ºi aruncam dupã el cu pietre ºi zburãturi. 2334

Aveam o mare mînie pe acest berbec ºi nu odatã îi strigam: hoþule de berbec, tu eºti2335

pãstorul oilor, ori eu?... 2336

Oile ascultau mai mult de berbecul cel negru decît de mine, pãstorul lor. 2337

Au trecut mulþi ani de atunci, dar îmi dau seama cã tot cu berbecul cel negru am de furcã2338

ºi azi, numai cît pe berbecul acesta îl cheamã diavolul. 2339

Diavolul este berbecul cel negru care rãtãceºte turma lui Hristos ºi o duce totdeauna spre2340
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locuri oprite - ºi vai, sînt atîtea ºi atîtea oi care ascultã de acest miºel de berbec. 2341

Oile Mele ascultã glasul Meu ºi vin dupã Mine, - zicea Isus (Ioan 10, 3-4), dar vai,2342

sînt atîtea ºi atîtea oi care ascultã de berbecul cel negru. 2343

Domnul m-a fãcut ºi pe mine un pãstor sufletesc ºi strig neîncetat cu Oastea Domnului2344

de ani de zile, pe oile Domnului, sã nu mai asculte de berbecul cel negru. 2345

Cu berbecul cel negru am avut de lucru în copilãrie, cu el am de lucru ºi acum. 2346

216 - Hoþul ºi binoclul2347

La o judecãtorie de la þarã s-a dezbãtut un caz foarte interesant. 2348

Un om e acuzat cã a furat lemne din pãdurea unui proprietar de pãdure. Hoþul nu2349

recunoºtea ºi tãgãduia cu putere ºtiind cã nu l-a vãzut nimeni. 2350

- Cu ce poþi dovedi pe acuzat cã þi-a furat lemnele, pentru cã el nu recunoaºte aceasta -2351

întrebã judecãtorul pe acuzator. 2352

Acuzatorul scoase atunci din buzunar un binoclu ºi zise: 2353

- D-le judecãtor, e adevãrat cã eu nu l-am prins pe omul acesta furînd lemne, fiindcã eu2354

eram departe de pãdure, dar l-am vãzut cu binoclul acesta. M-am uitat cu atenþie ºi am vãzut2355

anume tot cum a furat lemnele. Apoi am chemat ºi pe vecinul meu, l-am invitat sã se uite ºi2356

el prin binoclu ºi a vãzut ºi el pe acuzat cum fura lemnele. Iatã vecinul este aci ºi poate2357

adeveri acest lucru. 2358

În baza acestei mãrturii, omul a fost pedepsit. 2359

Ce adînc înþeles sufletesc este în aceastã întîmplare! 2360

Hoþii cred cã nu-i vede nimeni cînd furã, dar Tatãl ceresc îi vede totdeauna prin binoclul2361

Sãu ceresc, pentru cã El este Atotvãzãtor. 2362

217 - Libertatea pãcãtosului2363

Cînd peºtele ajunge în plasa de pescuit, el se crede liber ºi umblã încoace ºi încolo ºi el2364

ar simþi cursa numai dacã ar încerca sã scape. El însã se zbate sã scape numai în clipa cînd2365

plasa se ridicã din apã. Dar atunci e prea tîrziu. 2366

Aºa e ºi pãcãtosul. El e prins în plasa pãcatului. El trãieºte ºi încã e viu... el se crede2367

liber... el ar simþi cursa ºi robia pãcatului numai dacã ar încerca libertatea cea adevãratã a2368

sufletului, a vieþii sufleteºti. Însã el nici habar nu are de aceastã libertate... el se crede liber2369

ºi slobod... abia în clipele morþii bagã de seamã cã e prins în plasa pãcatului... abia atunci2370

începe a se zvîrcoli cumplit ca sã scape, dar atunci e prea tîrziu... 2371

Ia seama dragã cititorule, poate ºi tu eºti prins în plasa pãcatului ºi a morþii sufleteºti. Ieºi2372

îndatã din ea. Primeºte-L îndatã pe Isus Mîntuitorul ca sã scapi iarãºi în marea vieþii, în2373

oceanul cel nemãrginit al iubirii Sale ºi al vieþii veºnice. 2374

218 - Hainele de bisericã2375

Un credincios, dezbrãcîndu-se de hainele cu care fusese la bisericã, se rugã astfel: 2376

Doamne, Dumnezeule, fie ca cele ce am auzit la bisericã, sã nu fie ca aceste haine de2377

bisericã ,  pe care le dezbrac cum ies din bisericã; ci sã rãmînã sãpate în inima mea ºi în2378

decursul sãptãmînii. 2379

219 - Un oraº liber2380

În anul 1875, aºa numiþii liber cugetãtori au fondat în Noul Mexic din America, un oraº2381

aºa numit, liber. 2382

Celor ce se aºezarã aci ºi celor ce veneau sã se aºeze - li se vesti cã în acest oraº al2383

libertãþii depline, nu este nici religie, nici lege, nici biserici, nici ºcoli, nici duminici, nici2384

sãrbãtori, nici praznice... fiecare are o libertate deplinã a trãi cum vrea. 2385

Care a fost urmarea? 2386
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În decurs de cîþiva ani, oamenii de acolo se dobitociserã cu totul. Crimele, beþiile, hoþiile2387

ºi toate pãcatele se înmulþirã în chip înspãimîntãtor. Patruzeci la sutã dintre oameni trebuirã2388

sã-ºi vîndã averile la licitaþie ºi sã plece în altã parte. 2389

Peste 50 de ani oraºul era o ruinã mare de ziduri ºi de suflete. 2390

Oare cu libertatea sufleteascã de azi, nu va pãþi ºi omenirea de azi tot aºa? 2391

220 - Un testament mult grãitor2392

Un credincios avusese sã sufere o viaþã întreagã de pe urma unui vecin necredincios ºi2393

rãu. Nu trecea de la Domnul o singurã zi, fãrã sã nu sufere. 2394

Pe patul de moarte, credinciosul lãsã cu testament vecinului sãu, care-l necãjea, o sumã2395

de 2.000 de lei. 2396

- Cum faci acest lucru? - se întrebarã miraþi cei ai casei ºi martorii testamentari. 2397

- Pentru cã - rãspunse credinciosul - vecinul meu tocmai prin necazurile ce mi le-a fãcut,2398

mi-a întãrit mereu virtutea rãbdãrii ºi m-a fãcut sã mã rog neîncetat ºi sã stau o viaþã întreagã2399

sub scutul ºi aripile Domnului. 2400

Sã ne fie ºi nouã de învãþãturã acest mult grãitor testament. 2401

221 - Gheizerele: o icoanã a rugãciunii2402

Una din minunile naturii sînt ºi aºa numitele gheizere de prin America. Sînt niºte mici2403

vulcani din care þîºnesc coloane de apã fierbinte. 2404

Explicaþia acestor gheizere e simplã. În adîncul pãmîntului sînt goluri cu stînci fierbinþi2405

ºi apã. Apa se înfierbîntã de la stînci, fierbe, face aburi, iar aburii o împing afarã ºi o silesc2406

sã-ºi caute rãsuflare. Gheizerul este deci o rãsuflare a fierbinþelii, a cãldurii din adîncul2407

pãmîntului. El rãsuflã de 2-3 ori pe zi. 2408

Rugãciunea cea adevãratã trebuie sã purceadã în chipul gheizerului. Ea trebuie sã iasã din2409

adîncul sufletului nostru. În adîncul nostru trebuie sã fie o inimã fierbinte, un prisos, o2410

cãldurã, un foc, un duh. Cînd ai prisosul acesta, el începe a fierbe; el îºi cautã o rãsuflare ºi2411

aceastã rãsuflare este rugãciunea. Aceastã rãsuflare aruncã afarã coloana de apã fierbinte...2412

aruncã lacrimi fierbinþi de cãinþã... Aceastã rãsuflare îþi dã ºi cuvintele potrivite cu care sã2413

te rogi. 2414

Rugãciunea cea mîntuitoare aceasta este: Cînd lãuntrul tãu fierbe, clocoteºte ºi pe urmã2415

þîºneºte din el - ca dintr-un gheizer sufletesc - lacrimile cele fierbinþi ale cãinþei. 2416

Sufletul rugãciunii este cãldura, este prisosul, este focul Duhului Sfînt. Duhule Sfinte,2417

învaþã-ne ºi ne ajutã sã ne rugãm cu putere! 2418

222 - Bãtrînul ºi stelele2419

Despre un bãtrîn am auzit cã la bãtrîneþe, slãbindu-i vederea, zicea cãtre cei din jurul lui: 2420

- Cum s-a mai schimbat lumea, dragii mei; cînd eram eu mai tînãr, cerul era încãrcat cu2421

stele, dar acum ºi stelele de pe cer s-au împuþinat!... 2422

În zadar îi spuneau oamenii cã stele sînt tot atîtea, numai vederea lui a slãbit - bãtrînul2423

þinea sus ºi tare cã s-au împuþinat stelele. 2424

În chipul acesta sînt ºi cei care îºi închipuie cã ei vãd ºi ei sînt sãnãtoºi cu ochii cei2425

sufleteºti. În zadar le spui cã ochii lor au slãbit; ei stãruie în pãcatele lor. Astfel de orbi sînt2426

mai greu de tãmãduit decît cei orbi de tot. Despre Isus nu ne spune nici o Evanghelie cã ar2427

fi tãmãduit pe vreunul din fariseii ºi cãrturarii cei orbi cu sufletul. 2428

223 - Eu nu vînd zile2429

Istoria pãstreazã urmãtoarea întîmplare: 2430

Un bancher din Anglia se îmbolnãvi pe neaºteptate de o boalã infecþioasã: anghia la gît.2431

Toate încercãrile medicului de a-l scãpa furã zadarnice. Sosirea morþii era o chestie doar de2432
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cîteva ceasuri. 2433

- Domnule medic - zise atunci bolnavul - mai lungeºte-mi viaþa pînã dimineaþã ºi îþi voi2434

200.000 de lire sterline (ceea ce face cîteva milioane de lei: o lirã sterlinã face 800 de lei). 2435

- O, dragul meu - rãspunse atunci medicul - eu nu vînd zile, ci numai medicamente! Zile2436

poate da numai Tatãl ceresc! 2437

224 - Pomul cu roade - e bãtut... 2438

Aþi vãzut ce pãþeºte pomul cel încãrcat cu roade? Copii neastîmpãraþi cînd vãd un pom2439

încãrcat cu poame, zvîrlu în el cu pietre ºi cu lemne. ªi pomul ce face? El tace; el nu se2440

plînge; el nu dã cu pietrele înapoi, ci în locul pietrelor, el lasã sã cadã la picioarele lor poame2441

dulci ºi plãcute. El nu se rãzbunã cu pietre, ci cu dãrnicia roadelor. El dã fãrã nici un murmur,2442

toate bunurile ce i le-a dãruit Dumnezeu. 2443

Iubiþilor creºtini ºi ostaºi din Oastea Domnului, toþi care aveþi rîvnã pentru mîntuirea2444

de-aproapelui! Nu vã descurajaþi cînd sînteþi batjocoriþi ºi prigoniþi. Pietrele cu care sînteþi2445

loviþi de bîrfele ºi batjocurile oamenilor, sînt cea mai bunã dovadã despre rodnicia vieþii2446

voastre... sînt cea mai bunã dovadã cã pomul vieþii voastre este încãrcat de roadã. Într-un pom2447

fãrã roadã, nu zvîrle nimeni cu pietre. 2448

Dacã sînteþi prigoniþi ºi dispreþuiþi, rugaþi-vã pentru mîntuirea celor ce vã prigonesc ºi2449

batjocoresc. Celor ce dau în voi cu batjocuri, cu prigoane ºi pãlmi, voi daþi-le sã guste din2450

rodul iubirii voastre, ascultînd cuvintele Scumpului nostru Mîntuitor: Iubiþi pe vrãjmaºii2451

voºtri, binecuvîntaþi pe cei ce vã blestemã, faceþi bine celor ce vã urãsc ºi rugaþi-vã pentru2452

cei ce vã asupresc (Matei 5, 44). 2453

În chipul acesta veþi putea duce multe suflete la Mîntuitorul ºi la mîntuire. 2454

225 - Cele douã calendare2455

În viaþa noastrã cea sufleteascã, în lucrurile mîntuirii noastre, avem un calendar, respectiv2456

douã calendare, cu cîte o singurã zi. Unul este calendarul lui Dumnezeu ºi în el este scris:2457

Astãzi. 2458

Celãlalt e calendarul diavolului ºi e scris în el: Mîine. 2459

Astãzi e calendarul lui Dumnezeu. 2460

Mîine e calendarul diavolului. 2461

Astãzi de veþi auzi glasul Meu - zice Domnul - nu vã împietriþi inimile voastre 2462

(Evrei 3, 7). Dumnezeu hotãrãºte o zi: Astãzi, zicînd prin prorocul David: Astãzi dacã2463

auziþi glasul Lui, nu vã împietriþi inimile (Evrei 4, 7; Psalm 95, 7). Întoarceþi-vã2464

la Dumnezeu astãzi cãci ca mîine puteþi fi în mormînt ºi în iad. 2465

Dar de altã parte, calendarul diavolului zice: Lãsaþi lucrurile acestea pe mîine... mai aveþi2466

vreme pentru lucrurile acestea... acum sînteþi prea tineri... colo la bãtrîneþe... ªi cu astfel de2467

ºoapte îl tot amãgeºte diavolul pe om pînã îl atrage în pãmînt ºi în iad. 2468

226 - Praful ºi focul2469

Inima omului celui lumesc este ca o magazie încãrcatã cu praf de puºcã. Îndatã ce se2470

apropie focul ispitelor de o astfel de magazie, se întîmplã o explozie, se face un pãcat.2471

Pãcãtosul nu poate rezista pãcatului. 2472

Dar omul cel duhovnicesc este ferit de astfel de explozii. Inima lui e curãþitã de materii2473

inflamabile. El se aprinde numai pentru Domnul ºi pentru cele sufleteºti. 2474

227 - Ce cauþi aici? 2475

Într-o duminicã, pe vreme de furtunã cu tunete ºi trãsnete, niºte chefuitori petreceau la2476

birt cu strigãte, cu beþii ºi înjurãturi. 2477

Pe uºã intrã fãrã veste, un credincios, uitîndu-se în toate pãrþile. 2478
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- Ce cauþi aici? - întrebarã chefuitorii furioºi. 2479

- Pãi, sã mã iertaþi, dar tocmai acum trãsni undeva prin apropiere ºi eu credeam cã a2480

trãsnit aici, cã tare gãlãgie se mai aude!... 2481

228 - Porumbeii din Veneþia2482

Veneþia e oraºul porumbeilor. Cei mai mulþi se aflã în jurul bisericii din Piaþa San Marco.2483

ªi lucru interesant. De cîte ori sunã la amiazã clopotul cel mare al bisericii, porumbeii se2484

strîng cu miile de prin oraº în turlele bisericii. 2485

Uite ce lucru minunat - a exclamat un strãin - la chemarea clopotului, porumbeii se strîng2486

la bisericã de parcã-ar fi niºte creºtini evlavioºi... ei ascultã chemarea clopotelor mai mult2487

decît oamenii... 2488

- Stai, stai - a rãspuns un localnic - strîngerea porumbeilor cînd trage clopotul de amiazã,2489

are un alt tîlc. Atunci li se dã porumbeilor de mîncare... ei se strîng la bisericã nu numai2490

pentru chemarea clopotelor, ci ºi pentru cã ºtiu cã atunci li se dã de mîncare. 2491

Ne plîngem mereu cã s-au golit bisericile... cã clopotul rãsunã în zadar... Vor fi ele multe2492

pricini pentru acest lucru... desigur cã s-a stricat ºi poporul, dar desigur cã o pricinã e ºi aceea2493

cã în multe locuri, pe lîngã chemarea clopotelor, oamenilor nu li se dã hranã duhovniceascã...2494

nu se predicã cu putere Cuvîntul lui Dumnezeu. Oriunde glasul clopotelor cheamã pe oameni2495

spre a li se da mîncare duhovniceascã - bisericile sînt pline. 2496

229 - Orbul ºi lumînarea2497

Într-o noapte foarte întunecoasã, un om mergea pe un drum avînd un ulcior plin cu apã2498

ºi þinînd în mînã o lumînare aprinsã. Un tînãr îngîmfat care-l întîlni, fu mirat vãzînd pe acest2499

orb ce-ºi lumina calea cu o lumînare. 2500

- Nãrod mai eºti, îi zise el, la ce-þi foloseºte aceastã lumînare? Noaptea ºi ziua,2501

întunericul ºi lumina nu-þi sînt aceleaºi lucruri pentru tine? 2502

- Ba da - îi rãspunse orbul - dar eu nu aduc aceastã lumînare pentru mine, ci pentru un2503

îngîmfat ca tine, pentru ca sã nu mã loveºti sã-mi spargi ulciorul!... 2504

230 - Gaura morþii2505

Un om bogat, un boier, îºi fãcuse casã nouã ºi frumoasã. La intrarea în casa cea nouã,2506

boierul a þinut sã facã un ospãþ de bucurie prietenilor ºi cunoscuþilor sãi. 2507

Ca de obicei, la masã prietenii s-au gratulat cu multe vorbe frumoase ºi laude mãgulitoare.2508

Dar pe sfîrºite s-a ridicat unul din coada mesei ºi a vorbit aºa: 2509

- Frumos lucru ai fãcut aci prietene. Zidirea a ieºit cu bine în toate cele, dar uite a rãmas2510

o gaurã în casa ta cea nouã. Sã astupi ºi aceastã gaurã dacã vrei sã fii pe deplin fericit! 2511

- Ce gaurã? - întrebã stãpînul mirat. 2512

- Gaura prin care va intra moartea dupã tine ºi prin care te va scoate din casa ta cea nouã2513

- rãspunse prietenul. 2514

Creºtine, cititorule! De locuieºti într-un bordei sau palat, adu-þi aminte cã gaura morþii2515

stã totdeauna deschisã în bordeiul tãu sau în palatul tãu. 2516

Privegheaþi ºi staþi gata cã nu ºtiþi ziua ºi ceasul cînd moartea va intra prin ea ca sã vã2517

ducã înaintea Dreptului Judecãtor. 2518

231 - Cînd vrei sã usuci o baltã2519

Cînd vrei sã usuci o baltã sau un loc apãtos, te apuci mai întîi sã astupi toate izvoarele2520

din care se adapã balta sau locul cel apãtos. Ar fi un lucru în zadar sã te apuci sã scurgi o2521

baltã, înainte de a astupa izvoarele care o alimenteazã. 2522

Ei, apoi, fã ºi în cele sufleteºti tot aºa! Vrei sã începi o viaþã nouã, cu un duh nou? Vrei2523

sã prefaci mlaºtina vieþii tale celei pãcãtoase într-o grãdinã a Domnului? Apucã-te ºi opreºte2524



Pag. 57

mai întîi izvorul pãcatului. 2525

A aºtepta darurile Duhului Sfînt sã umple viaþa ta fãrã sã opreºti izvorul rãutãþilor - este2526

o aºteptare zadarnicã! 2527

232 - Lumina nu vorbeºte2528

Mult s-a discutat în lume întrebarea: e mai tare predica graiului viu, sau predica2529

faptelor?... ºi totdeauna a biruit predica faptelor, cã e mai tare decît toate predicile din lume.2530

Poate avea cineva darul de a vorbi ca un înger din cer, dacã predica lui nu e întãritã ºi de2531

faptele vieþii lui - e numai un chimval rãsunãtor. ª i  iarãºi  un altul n-are dar de a vorbi2532

frumos, sau chiar deloc ºi totuºi viaþa lui ºi faptele lui sînt cea mai puternicã predicã. 2533

Acest adevãr îl întãreºte ºi lumina. Lumina lumineazã tãcînd. Lumina nu vorbeºte ºi totuºi2534

ce slujbã minunatã face! Vorba împreunatã cu fapta e cea mai tare predicã din lume. 2535

Apostolii ºi creºtinii cei dintîi au cucerit lumea prin predica ºi pilda vieþii lor, ascultînd2536

de cuvintele Mîntuitorului: 2537

Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor, ca vãzînd ei faptele voastre cele bune,2538

sã mãreascã pe Tatãl vostru Cel din cer (Matei 5, 16). 2539

233 - Ceasurile trec... 2540

Pe ceasul unei biserici din Franþa sînt scrise cuvintele urmãtoare: 2541

Ceasurile trec ºi se socotesc. 2542

De fiecare ceas ºi de fiecare minut, va trebui sã dãm seamã în Ziua Judecãþii de apoi. 2543

234 - Smochinele din Grecia2544

Despre Xerxes, regele Persiei - spune istoria - cã gustînd o smochinã din þara Greciei, atît2545

de mult i-a plãcut dulceaþa ºi gustul ei, încît s-a jurat cã nu va mai mînca decît smochine2546

greceºti. A pornit cu rãzboi contra Greciei ºi a cucerit-o. 2547

Ce istorie plinã de un adînc înþeles pentru noi, creºtinii! Împãrãþia lui Dumnezeu este o2548

nespusã dulceaþã sufleteascã. Cel ce a gustat din aceastã dulceaþã, face totul ca sã cîºtige2549

patria cereascã. 2550

Ce istorie plinã de înþeles ºi pentru noi ostaºii Domnului! Bunul Dumnezeu ne-a2551

învrednicit ºi pe noi sã gustãm din dulceaþa unei vieþi trãite cu Domnul... sã gustãm din2552

dulceaþa Împãrãþiei lui Dumnezeu. Ca ºi odinioarã Xerxes, trebuie sã purtãm ºi noi rãzboi2553

sufletesc pentru dobîndirea patriei cereºti, de unde ne-a venit acest picur de dulceaþã. Am2554

fãcut ºi noi un legãmînt sã ne luptãm ºi sã nu ne lãsãm pînã nu vom cuceri þara cea dulce:2555

Canaanul cel ceresc. 2556

Împãrãþia lui Dumnezeu nu se cîºtigã de frica iadului ci se cîºtigã gustînd încã din lumea2557

aceasta o micã smochinã din dulceaþa ei ºi apoi, cuprins de aceastã dulceaþã - sã trãieºti o2558

viaþã nouã pentru cucerirea ei. 2559

235 - Casa cinstitã2560

Un om cinstit ºi cu frica lui Dumnezeu, avea o casã în aºa fel construitã încît vecinii ºi2561

trecãtorii puteau vedea tot ce se petrece în casã. 2562

Un prieten al sãu, inginer de felul lui, îi spuse într-o zi: 2563

- Dacã îmi dai cîteva mii de lei, îþi repar casa în aºa fel încît sã nu mai poatã vedea2564

nimeni în ea. 2565

Omul cinstit rãspunse atunci: 2566

- Dragul meu, eu îþi dau cîteva mii de lei, dacã mi-o faci sã poatã vedea în ea toatã lumea2567

de aci ºi de pe întreg pãmîntul! 2568

236 - O istorioarã din þãrile rãsãritului2569
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Cicã odatã un om ieºea la marginea mãrii ºi aflã acolo un sãculeþ plin cu niºte pietricele2570

negre ºi mãrunte. Ce sã fie aceste pietricele? - se întrebã omul pipãindu-le în mînã... ºi cum2571

mergea pe marginea mãrii începu a azvîrli în pãsãrile ce zburau pe deasupra apelor. Pe cînd2572

ajunsese acasã, mai avea numai o singurã pietricicã. O aruncã, aºa din curiozitate, în foc sã2573

vadã ce fel de material ar fi. Cînd colo, o Dumnezeule, piatra era cel mai curat diamant.2574

Alergã repede la mare sã afle pe celelalte. Dar era prea tîrziu; el le aruncã în adîncul mãrii. 2575

Un adînc înþeles sufletesc este pentru noi aceastã istorioarã. Timpul cel trecãtor ni s-a dat2576

nouã de la Bunul Dumnezeu ca o comoarã preþioasã, sã cîºtigãm cu el veºnicia. Fiecare an2577

din viaþa omului, fiecare lunã, fiecare zi, fiecare ceas ºi fiecare clipã este o comoarã pe care2578

trebuie sã o folosim pentru dobîndirea mîntuirii sufletului ºi a vieþii veºnice. 2579

Însã vai, cît de puþini ºtiu preþui ºi folosi aceastã comoarã! Cei mai mulþi creºtini -2580

întocmai ca omul  din istorioarã  -  îº i  aruncã  comoara anilor º i  z i lele vie þ i i  în  marea2581

deºertãciunilor acestei lumi. 2582

Anii ºi zilele ce le trãiesc cei mai mulþi creºtini sînt comori pierdute pentru suflet,2583

pierdute pentru Împãrãþia lui Dumnezeu. Vor vedea pe urmã ºi aceºtia nebunia pe care au2584

fãcut-o, dar atunci va fi prea tîrziu, prea tîrziu... 2585

237 - Crucea suferinþelor2586

O femeie credincioasã suferea foarte mult din partea soþului ei necredincios. Un frate2587

ostaº îi duse - spre mîngîiere - o Biblie ºi  îi  arãtã sã citeascã în ea despre rãstignirea ºi2588

patimile Domnului Isus, zicîndu-i: De cîte ori citeºti în Biblie roagã-te cu nãdejde Celui2589

rãstignit pe Crucea sã te scape de necazuri. 2590

- Cum? - rãspunse sora - tu frate îmi pui în faþã pe Isus Cel Rãstignit pe Cruce pentru2591

mine ºi ceri de la mine ca eu sã mã pogor de pe crucea suferinþelor mele?... El sã rãmînã pe2592

Cruce ºi eu sã mã pogor de pe cruce?... El sã rãmînã pe Cruce ºi eu sã scap de pe Cruce?...2593

O, nu, aceasta nu se poate...  eu mã  voi ruga mereu Celui rãstignit pe Cruce sã mã ajute2594

neîncetat cu darul Lui sã stau ºi eu neîncetat rãstignitã împreunã cu El ca sã trãiesc cu El ºi2595

pentru El (Gal. 2, 20). 2596

238 - Ce este aurul? 2597

O gazetã englezã a pus odatã cititorilor sãi întrebarea: Ce este aurul? Pentru rãspunsul cel2598

mai bun, s-a pus un premiu de cîteva mii de lei. Rãspunsul celui premiat a fost acesta: 2599

Aurul este un paºaport universal (bun pentru toate þãrile din lume). Poþi deschide cu el2600

toate graniþele ºi toate uºile. Poþi intra cu el oriunde. Dar nu poþi intra cu el în rai. Uºa raiului2601

n-o poþi descuia cu aurul. 2602

Cu aurul poþi descuia orice, dar Împãrãþia lui Dumnezeu ºi mîntuirea sufletului n-o poþi2603

cumpãra. 2604

Produce aurul orice: case, haine, scumpeturi, prieteni, etc. Un singur lucru nu poate2605

produce: pace, bucurie ºi fericire adevãratã. 2606

239 - Voia sã aprindã florile din rai ºi sã stingã focul din iad2607

În vremile de demult, pe strãzile Damascului, se ivi o femeie, purtînd într-o mînã o fãclie2608

aprinsã iar în cealaltã un ulcior cu apã. 2609

Femeia strãbãtea strãzile oraºului spunînd cã vrea sã aprindã florile din rai ºi sã stingã2610

focul din iad! Lumea se îngrãmãdise în jurul ei ºi ºoptea cã a înnebunit. Dar femeia rãspundea2611

cu îndrãznealã: 2612

- Eu nu-s nebunã, ci prin asta, vreau sã spun tuturor creºtinilor cã raiul nu trebuie dorit2613

numai pentru frumuseþile lui ºi nici pentru frica de focul iadului, ci trebuie dorit pentru2614

dragostea lui Dumnezeu ºi dorul nostru arzãtor de a fi cu Dumnezeu. Iubiþi pe Dumnezeu din2615

tot sufletul vostru ºi veþi intra în rai încã din viaþa aceasta! 2616
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Eu Însumi sînt plata cea mare - zice Domnul (Gen. 15, 1). 2617

Tot aºa e ºi cu iadul. Pedeapsa cea mare a iadului nu e focul, ci osînda de a pierde pentru2618

totdeauna pe Dumnezeu. Toate pedepsele iadului sînt nimica faþã de pierderea lui Dumnezeu. 2619

Iadul - zice sf. Ioan Gurã de Aur - nu-l face focul, nici întunericul, nici putoarea, nici2620

strigãtele, ci pedeapsa care face iadul sã fie iad, este durerea celui osîndit cã a pierdut pe2621

Dumnezeu. 2622

240 - Idolul era plin de bani2623

Un misionar predica Evanghelia la pãgîni. Unul dintre ei primise Evanghelia, dar nu se2624

îndura sã-ºi spargã idolul la care se închinase o viaþã întreagã. Încã tot mai credea cã fãrã idol2625

i-ar merge rãu. 2626

- Iubitul meu! Sparge idolul! - îl îndemna mereu misionarul... sã nu-þi parã rãu de el... ºi2627

vei afla o mare comoarã. 2628

Într-o bunã zi, omul se hotãrî: luã toporul ºi sparse idolul. ªi, o minune, idolul era plin2629

de bani. Strãmoºii lui bãgaserã o comoarã în el. Nimicirea idolului descoperi aceastã comoarã2630

ºi omul trãi mai departe fericit. 2631

Dragul meu, poate ai ºi tu un idol, sau mai mulþi, la care te închini: idoli de plãceri ºi de2632

patimi rele. ªi îþi închipui cã n-o sã poþi trãi fãrã aceºti idoli, la care te-ai închinat o viaþã2633

întreagã. Dar te înºeli, iubitul meu. Sparge îndatã aceºti idoli ºi vei avea o comoarã nebãnuitã,2634

vei afla comoara Împãrãþiei lui Dumnezeu... vei afla odihna ºi fericirea unei vieþi trãitã cu2635

Domnul. 2636

241 - Un rãspuns potrivit - 52637

Într-o duminicã, niºte oameni, ascultînd cuvîntãrile ºi citirile din adunarea ostaºilor din2638

Oastea Domnului, ziserã la sfîrºit: 2639

- O, ce mult ne-au plãcut aceste învãþãturi ºi cît de mult ne-au întãrit sufletele!... 2640

- Vom vedea în decursul sãptãmînii - rãspunse un ostaº - cît de mult v-au întãrit! 2641

În traiul ºi viaþa omului se poate vedea cît este de tare în cele sufleteºti. 2642

242 - Scaieþii din Australia2643

Cînd au intrat mai întîi englezii în Australia ºi au luat-o în stãpînirea lor, au aflat acolo2644

cîmpii întinse ºi mãnoase. Nici un fir de scaiete sau mãlurã nu pãtrunsese încã în pãmîntul2645

Australiei. 2646

Despre þara englezilor se ºtie cã e þara scaieþilor, în special Scoþia. Pe un englez scoþian2647

aºezat în Australia, îl ajunsese dorul dupã scaieþii din patria lui. Scrisese acasã în Scoþia la2648

pãrinþi sã-i trimitã cîteva fire de sãmînþã de scaieþi, sã-i semene ºi sã-i aibã lîngã casã ca pe2649

o amintire aducãtoare aminte de patria lui. 2650

Sãmînþa sosi, englezul o semãnã, vremea o spori, vîntul o purtã ºi din aceastã sãmînþã se2651

umplu pe urmã Australia întreagã de scaieþi. 2652

Ca scaieþii din Australia, întocmai aºa de repede se rãspîndeºte neghina diavolului, cînd2653

îi faci loc în Australia inimii tale. 2654

Ca scaieþii din Australia, aºa creºte ºi pãcatul, ºi rãul cînd îi faci loc în sufletul tãu. 2655

243 - Într-o fabricã de oglinzi2656

Mai anii trecuþi am fost într-o fabricã de oglinzi. Erau în lucrare fel de fel de oglinzi,2657

unele mai mari, altele mai mici. Dar lucru ciudat, în nici una nu se vedea încã chipul omului.2658

De ce? Pentru cã oglinzile nu erau încã smãlþuite pe dos cu smalþ roºu (din socitor ºi plumb2659

se face smalþ roºu cu care se ung oglinzile pe dos). 2660

Se spune mereu cã lumea aceasta vãzutã este o oglindã minunatã în care putem vedea2661

Dumnezeirea. Da! Aºa este. Numai cît nici aceastã oglindã nu e încã gata. Numai din oglinda2662
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lumii vãzute, omul n-ar fi putut cunoaºte niciodatã Dumnezeirea în toatã mãreþia ºi plinãtatea2663

ei. Îi lipsea ºi acestei oglinzi smalþul cel roºu. Sîngele vãrsat pe Crucea Golgotei este smalþul2664

cel  roºu cu care s-a uns aceastã  oglindã  a lumii celei vãzute ca sã  putem vedea în ea2665

Dumnezeirea în toatã mãreþia ei. 2666

Golgota, Întruparea Fiului lui Dumnezeu, este oglinda cea minunatã prin care putem vedea2667

deplin pe Dumnezeu, iar de altã parte ne putem vedea ºi pe noi înºine, pãcatele noastre ºi2668

dragostea cu care ne-a iubit ºi ne iubeºte Dumnezeu. 2669

Fãrã oglinda aceasta, fãrã Întruparea Fiului, noi n-am putea cunoaºte deplin dragostea ºi2670

bunãtatea cea nemãrginitã a Tatãlui ceresc, care, atît de mult ne-a iubit, încît ºi pe Unul2671

Nãscut Fiul Sãu L-a dat, ca tot cel ce crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã 2672

(Ioan 3, 16). 2673

244 - Cu capul în sus2674

Dintre toate vieþuitoarele pãmîntului, singur omul a fost fãcut cu privirea întoarsã în sus,2675

spre cer, spre Fãcãtorul sãu. Toate celelalte vieþuitoare se uitã spre pãmînt. 2676

Este ºi faptul acesta o predicã ce ne aratã cã patria noastrã cea adevãratã este cerul... sã2677

ne ridicãm cu sufletul spre cer, spre Dumnezeu! 2678

245 - Argus cel ce avea o sutã de ochi2679

O veghe legendã din istoria vechilor greci spune despre un uriaº cu numele Argus. Acest2680

Argus avea 100 de ochi, dar niciodatã nu dormea decît cu doi ochi: cu ceilalþi 98 priveghea2681

neîncetat, fiindcã avea foarte mulþi duºmani. 2682

Mult au încercat duºmanii lui sã-l rãpunã, dar n-au putut cãci el stãtea mereu de veghe.2683

Atunci zeul Apolo, un mare duºman al lui, fãcu un alt plan de rãpunere. S-apropie de uriaº2684

cu o muzicã dezmierdãtoare ºi începu sã-i cînte cîntece de desfãtare. Uriaºul începu sã asculte2685

cu plãcere cîntecele ºi încetul cu încetul, ochii lui începurã sã adoarmã. Pe lîngã cei doi ochi,2686

se mai închiserã doi, ºi-apoi încã doi... pînã ce, peste cîteva sãptãmîni, Argus dormea cu 982687

de ochi ºi priveghea numai cu doi. Zeul stãruia înainte cu cîntecele pînã ce pe urmã, Argus2688

adormi cu toþi ochii. Atunci Apolo scoase sabia ºi îi tãie capul. 2689

Ce istorie plinã de înþeles pentru noi creºtinii! Isus Mîntuitorul ne-a lãsat ca un fel de2690

testament, cuvintele: Privegheaþi, vã zic vouã ºi iar privegheaþi (Marcu 18, 37), cãci2691

satana umblã ca un leu cãutînd pe cine sã înghitã. 2692

Un creºtin adevãrat trebuie sã fie - aºa cum era Argus - plin de ochi sufleteºti, cãci lumea2693

e plinã de ispite ºi de vrãjmaºi. 2694

Iar satana lucreazã din greu sã fure privegherea noastrã cea sufleteascã, cu cîntecul2695

îmbãtãtor al dezmierdãrilor ºi desfãtãrilor lumeºti. 2696

Sã luãm pe sufletul nostru aceastã istorie ºi noi ostaºii Domnului. Sã ne rugãm ºi sã2697

priveghem neîncetat cãci satana umblã mai ales dupã noi sã ne adoarmã iarãºi cu desfãtãrile2698

acestei lumi. 2699

Ferice de cei ce privegheazã (Luca 12, 37). 2700

Între aceºtia eºti ºi tu?... 2701

246 - Bogatul ºi pãdurea2702

- O întîmplare adevãratã -2703

O delegaþie de oameni sãraci dintr-o parohie sãracã, se prezentarã la un om bogat, care2704

avea ºi pãduri, sã-i cearã lemn gratuit pentru clãdirea bisericii. 2705

- Domnule, uite am venit la d-ta pentru asta... ºi asta... vrem sã facem ºi noi o bisericã ºi2706

am avea l ipsã  de ceva lemne. ª i  dacã  Bunul Dumnezeu te-a dãruit cu o pãdure aºa de2707

frumoasã, te rugãm sã ne ajuþi cu ceva lemne... noi sîntem trimiºii oamenilor din sat ºi te2708

rugãm pentru asta... 2709
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- Nu vã dau nimic - rãspunse aspru bogatul... pãdurea se þine cu cheltuieli mari... ºi apoi,2710

nu-i vreme acum de pomeni. 2711

La acest rãspuns se desprinse dintre oameni un moº cãrunt. Cu glas blajin el zise: 2712

- Dragã domnule, dacã nu vrei sã ne dai nimic, noi ne vom duce. Bunul Dumnezeu poate2713

ne va da dintr-un alt loc. Dar înainte de a pleca, eu vreau sã te întreb o vorbã: Care-i bradul2714

d-tale din pãdurea asta? 2715

- Ce brad? - rãspunse bogatul... toatã pãdurea-i a mea. 2716

- Va fi, dar cînd vei pleca din lumea aceasta, vei lua cu d-ta numai un brad; ba încã nici2717

acela întreg, ci numai patru scînduri cît îþi va trebui pentru sicriu... ºi cu aceste vorbe plecarã. 2718

Era cãtre searã. Ce s-a întîmplat în noaptea aceea nu se ºtie. Dar dimineaþa, oamenii din2719

satul cu rugarea primiserã înºtiinþarea din partea bogatului, cã pot veni sã-ºi ia gratuit din2720

pãdure tot lemnul ce le trebuie pentru bisericã. 2721

247 - Punctul pe i2722

Dacã din cuvîntul i, iei punctul pus pe el, nu mai poþi citi cuvîntul. Punctul pus pe litera2723

i este un punct mic; îl poate face ºi un prunc mic, dar el îºi are preþul lui. 2724

Dacã din cuvîntul Hristos, iei punctul pus pe i, nu mai poþi citi cuvîntul Hristos. Aºa se2725

întîmplã ºi cînd încerci sã strecori pãcatele. Þi  se par unele mãrunte, dar ele rãstoarnã2726

mîntuirea. 2727

Dacã din cuvintele ce le vorbim luãm vocalele, ele nu se mai pot citi. Spre pildã dacã din2728

cuvîntul Hristos, iei vocalele i ºi o, rãmîn literele Hrsts, care nu se mai pot citi, oricît þi-ai2729

toca gura. Tot aºa, dacã din cuvîntul creºtin, iei vocalele e ºi i, rãmîn literele crºtn, care nu2730

se pot citi pentru cã vocalele dau viaþã ºi grai cuvintelor. 2731

Creºtinismul de azi este un creºtinism fãrã vocale, pentru cã lipseºte din el miezul, viaþa.2732

Au rãmas din el numai consoanele - gãocile - care nu se pot citi.  Cuvîntul creºtin - în2733

înþelesul cel larg de azi - ar trebui, dupã dreptate, sã se scrie crºtn - cãci atît a mai rãmas din2734

creºtinãtatea celor ce trãiesc în pace cu toate relele ºi pãcatele de azi. 2735

Deci, rãzboi tuturor pãcatelor! 2736

248 - Nemulþumitul2737

Într-un an Dumnezeu dãduse o roadã la cartofi cum rar se mai vãzuse: unul ca unul mari2738

ºi frumoºi. 2739

Dar un om de colo, suspinã: 2740

- Uite ce necaz veni pe capul meu! Nu s-au fãcut cartofii cei mãrunþi... Ce dau eu acum2741

la porci? 2742

Aºa e omul cel cu credinþa slabã: veºnic nemulþumit ºi nemulþumitor Bunului Dumnezeu. 2743

249 - Iarba seiticã2744

Prin multe þãri din Asia cea caldã, creºte o iarbã aºa numitã iarba seiticã. Are aceastã2745

iarbã o însuºire deosebitã. E atît de dulce încît dacã o pui în gurã, nu mai simþi nici foamea2746

nici setea. 2747

Aºa e ºi mana cea cereascã pe care Domnul Dumnezeu o dã spre gustare celor credincioºi.2748

Cine a gustat din dulceaþa aceasta ºi a aflat cã Bun este Domnul, cine a gustat Cuvîntul lui2749

Dumnezeu ºi a aflat cã acest cuvînt e mai dulce decît mierea (Psalm 118, 103) - acela2750

nu mai simte foamea ºi setea dupã gusturile ºi desfãtãrile cele lumeºti. 2751

250 - Cei doi prieteni 2752

Un înþelept din vechime avea un prieten cu care se certã într-o zi. Prietenul îi zise: 2753

- Sã mor eu dacã nu mã voi rãzbuna pe tine! 2754

Înþeleptul surîzînd îi rãspunse: 2755
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- ªi eu sã mor dacã nu mã împac cu tine. 2756

Amîndoi se privirã cu dragoste ºi se împãcarã. 2757

... Dumnezeu ne-a chemat ca sã trãim în pace... (1 Cor. 7, 15). 2758

251 - Marea e sãratã dar peºtii nu2759

Apele mãrii sînt sãrate, grozav de sãrate ºi cu toate astea, peºtii din ele nu sînt sãraþi.2760

Trãiesc o viaþã întreagã în apã sãratã ºi totuºi ei nu au un gust sãrat. 2761

Aºa e ºi creºtinul cel adevãrat. Trãieºte în lume, dar nu se dã dupã duhul acestei lumi, ci2762

cum zice Mîntuitorul: voi în lume sînteþi, dar nu sînteþi din lume (Ioan 17, 11). În duhul2763

care stãpîneºte aceastã lume, un creºtin adevãrat îºi pãstreazã firea lui cea duhovniceascã. O2764

viaþã întreagã trãieºte în lume, dar nu se dã dupã modele lumii, ci îºi trãieºte viaþa lui cea2765

duhovniceascã. 2766

Aºa faci ºi tu cititorule? 2767

252 - Pãmîntul ºi ploaia2768

Pãmîntul absoarbe ploaia ce cade de sus, dar iarãºi o sloboade în formã de izvoare ºi2769

fîntîni binecuvîntate. Noi însã sîntem pãmîntul cel rãu, care soarbe neîncetat mila cerului de2770

sus, dar în loc de apã vie, slobozim afarã izvoare de urã, de otravã ºi de pãcat. 2771

Toatã firea cea necuvîntãtoare dã înapoi darul cerului de sus. Ogoarele dau pîinea cea2772

bunã din darul cerului de sus, pomii ne dau poamele, numai omul cel fãcut dupã Chipul ºi2773

Asemãnarea lui Dumnezeu, numai omul cel ce soarbe neîncetat iertarea, bunãtatea, mila ºi2774

iubirea cereascã, în loc de dragoste ºi  alte roade bune, dã  urã ,  zavistie, otravã ºi venin2775

sufletesc. Ne mustrã ºi firea cea necuvîntãtoare!... 2776

253 - Mã tot mir... 2777

- Mã tot mir de tine, cum mai poþi suferi atîtea batjocuri ºi prigoane? - fu întrebat odatã2778

un ostaº al Domnului, care avea foarte mult de suferit din partea lumii. 2779

- Eu mã mir de altceva - rãspunse ostaºul - tot mã mir mereu cum mai pot purta bucuria2780

cea mare a renaºterii mele la o viaþã nouã!... 2781

254 - Strigaþi! 2782

O ceatã de copii se jucau la marginea mãrii. Unul din ei înaintînd prea adînc în mare,2783

ajunse în primejdie sã se înece. 2784

Copiii erau prea slabi pentru a sãri sã-l salveze. Fãcurã însã altceva. Strigarã cu glas tare2785

dupã ajutor. La strigãtul lor, alergarã îndatã oamenii ºi salvarã îndatã pe cel primejduit. 2786

Scumpul meu frate din Oastea Domnului! Poate ºi tu eºti prea slab pentru a sãri sã-i scapi2787

pe cei ce se îneacã în valurile pieirii sufleteºti! 2788

Poþi  însã  face altceva. Strigã  mãcar. Roagã-te pentru el. Strigã dupã ajutorul2789

Mîntuitorului. Strigaþi neîncetat - rugaþi-vã neîncetat pentru mîntuirea celor cãzuþi în valurile2790

pieirii sufleteºti. 2791

255 - De cine se temea un necredincios2792

Un vestit tãgãduitor de Dumnezeu, spunea odatã în gura mare cã nu se teme de toate2793

argumentele teologice ºi filozofice despre existenþa lui Dumnezeu ºi stã  în faþa tuturor2794

neclintit cu necredinþa în Dumnezeu. 2795

De un singur lucru mã tem ºi mã face adeseori sã ºovãiesc în necredinþa mea. Am în casa2796

mea o servitoare care mã slujeºte cu o credinþã ºi ascultare cum n-am mai vãzut la alþii. Odatã2797

am întrebat-o, de ce-mi slujeºte cu atîta rîvnã, iar ea mi-a zis cã mã slujeºte ca pe Domnul2798

ei... ºi asta mã pune pe gînduri. 2799

Pentru cei necredincioºi, viaþa ºi purtãrile noastre sînt cele mai grãitoare dovezi despre2800
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existenþa lui Dumnezeu. 2801

256 - Am folosit genunchii2802

Cineva întrebã pe un ostaº din Oastea Domnului ce a fãcut el de s-a lãsat de beþii,2803

sudalme ºi alte rele de suflet pierzãtoare. 2804

- Am folosit genunchii - rãspunse ostaºul - m-am rugat ºi mã rog neîncetat lui Dumnezeu2805

sã mã þinã pînã la sfîrºit în credinþã, nãdejde ºi dragoste creºtinã. 2806

257 - Spicul cel plin ºi cel gol2807

Despre spicul cel plin ºi despre cel gol este o cunoscutã asemãnare în învãþãtura2808

religioasã. Spicul cel plin este icoana celor smeriþi ºi încãrcaþi de fapte bune, iar spicul cel2809

gol este icoana celor trufaºi ºi îngîmfaþi, lipsiþi de greutatea faptelor bune. 2810

Dar în afarã de aceasta, sf. Ioan Gurã de Aur mai are o învãþãturã despre spicele cele pline2811

ºi despre spicele cele goale. 2812

Pe spicul cel plin - zicea sf. Ioan Gurã de Aur - soarele îl coace, iar pe cel gol în usucã. 2813

Darul lui Dumnezeu ajutã celui credincios sã coacã roduri vrednice de pocãinþã ºi de2814

mîntuire, dar celui pãcãtos, acest dar îi  va fi - în Ziua Judecãþii  - spre mustrare ºi spre2815

uscare... spre pieire veºnicã. 2816

258 - Greutatea pãcatului2817

Învãþaþii au aflat cã stratul de aer, atmosfera, ne apasã cu 15.000 kg. Pe fiecare om trebuie2818

sã ni-l închipuim purtînd în spate o greutate de 15.000 kg. O greutate uriaºã, enormã. Noi însã2819

nu simþim aceastã greutate în timp ce trãim în aer ºi aerul ne apasã din toate pãrþile. 2820

Aºa e ºi cu pãcatul. Pãcãtoºii nu simt greutatea pãcatului pentru cã trãiesc în pãcat.2821

Peºtele din mare nu simte greutatea valurilor pentru cã trãieºte în apã. Pãcãtosul nu simte2822

greutatea pãcatului pentru cã trãieºte în pãcat ºi s-a dedat cu el. 2823

Dar sufletul simte aceastã greutate ºi n-are liniºte din pricina ei. Dacã l-am întreba cu2824

psalmistul: Suflete al meu, de ce eºti mîhnit ºi de ce te tulburi? (Psalm 41, 6) - el ne-ar2825

rãspunde: Pentru cã mã striveºte greutatea pãcatului! 2826

De greutatea aceasta putem scãpa numai aruncînd-o la picioarele Crucii Scumpului nostru2827

Mîntuitor. 2828

259 - Cerºetorul care furã al ºaptelea leu 2829

Cine nu cinsteºte ziua Domnului, e la fel ca un cerºetor care, mergînd în calea sa de2830

cerºetorie, întîlneºte pe un om milostiv ce are ºapte lei în punga sa. Omul cel milostiv îi dã2831

cerºetorului ºase lei ºi îºi lasã numai unul, dar cerºetorul se face obraznic ºi sare la om ºi îi2832

furã ºi leul al ºaptelea. 2833

Aºa ºi Dumnezeu Cel milostiv dã omului ºase zile pentru grijile ºi lucrãrile sale, dar omul2834

sare sã fure ºi ziua a ºaptea, care este ziua Domnului. 2835

260 - Alexandru Macedon ºi Arabia2836

Despre Alexandru Macedon se spune cã a descoperit Arabia într-un chip ciudat. Plecase2837

marele viteaz cu oºtirea pe apã, spre rãsãrit, pentru a cuceri þãri noi ºi popoare noi. Sãptãmîni2838

de zile înaintarã în largul mãrii, fãrã însã sã dea de pãmînt. Un fel de descurajare îl cuprinse.2839

Dar în a 28-a zi, începu sã sufle dinspre rãsãrit un vînt dulce ºi plãcut mirositor. 2840

- Curaj soldaþi! - strigã atunci Alexandru. Vîntul acesta atît de plãcut mirositor nu poate2841

sã vinã decît de pe întinsul unei þãri bogate ºi fericite. 2842

Alexandru Macedon avea dreptate. În curînd se ivi pãmîntul Arabiei. 2843

Aºa sîntem ºi noi în cãlãtoria spre þara noastrã cea veºnicã. Cãlãtorind în marea acestei2844

vieþi trecãtoare, un creºtin adevãrat simte vîntul cel dulce ce vine dinspre patria cea cereascã.2845
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În viaþa credincioºilor sînt clipe binecuvîntate cînd suflã vîntul cel dulce, vîntul cel sfînt al2846

materiei cereºti. În viforul ispitelor ºi necazurilor acestei vieþi, ne vine vîntul cel mîngîietor,2847

vîntul cel întãritor, care ne spune cã ne aºteaptã dincolo þara cea dulce unde pomii înfloresc2848

de 12 ori pe an! 2849

261 - ªi boul tãu... 2850

- Te-ai întors la Dumnezeu? - zicea un vestit vestitor al Evangheliei - apoi despre lucrul2851

acesta nu trebuie sã ºtii numai tu, ci trebuie sã ºtie ºi soþia ta, copiii tãi, slugile tale, vecinii2852

tãi, etc. Adicã sã te porþi faþã de ei ca un adevãrat întors la Dumnezeu. 2853

Despre lucrul acesta trebuie sã ºtie chiar ºi boul tãu, calul tãu, vaca ta, animalele tale. Sã2854

te porþi faþã de ele cu milã ºi dragoste. Prin purtãrile tale trebuie sã arãþi cã eºti cu adevãrat2855

un întors la Dumnezeu. 2856

Prin purtãrile noastre sã arãtãm ºi noi cã sîntem cu adevãrat ostaºi ai Domnului. 2857

262 - Lemnele ºi focul2858

Lemnele ce ard în foc ne pot fi ºi ele o predicã minunatã. 2859

De ce ard lemnele cînd le aprindem? Învãþaþii au aflat cã lemnele cînd ard nu fac altceva2860

decît dau înapoi cãldura ce au sorbit-o din razele ºi cãldura soarelui. Focul nu este aºadar2861

altceva decît o cãldurã a soarelui pe care lemnele au sorbit-o în ele ºi cînd le aprindem ne-o2862

dau nouã. 2863

În aceastã asemãnare trebuie sã fim ºi noi faþã de iubirea Tatãlui ceresc. Soarele ºi izvorul2864

iubirii noastre este Dumnezeu ºi Jertfa cea sfîntã a Fiului Sãu. Iubirea ce o primim neîncetat2865

de la acest izvor, trebuie sã o dãm ºi noi mai departe, aºa cum lemnele dau cãldura primitã2866

de la soare, mai departe. 2867

O, ce lucru fioros se vede însã aici! Lemnele cele neînsufleþite ne dau nouã cãldura2868

primitã de la soare. Noi însã nu dãm nimic din ceea ce primim de la Soarele Cel ceresc - Isus. 2869

Sorbim cãldurã ºi luminã din cer, dar noi dãm mai departe urã ºi otravã. 2870

263 - Socrate ºi Alcibiade2871

Alcibiade, un mare bãrbat de stat al vechilor greci, se lãudã odatã cu averile sale în faþa2872

lui Socrate, filozoful. 2873

- În patria mea, Atica - se lãuda Alcibiade - am atîtea ºi atîtea averi. 2874

Atunci Socrate luînd o hartã a þãrii, zise: 2875

- Te rog, prietene, aratã-mi aci pe harta þãrii, unde e averea ta - ºi cît e de mare. Alcibiade2876

rãmase ruºinat: moºia lui era ceva invizibil pe harta þãrii, atît de micã era! 2877

ªi cînd te gîndeºti cît de mulþi þin oamenii la un picur de pãmînt, în loc sã-ºi cîºtige avere2878

cereascã. 2879

264 - Ascuþiºul coasei2880

De cînd eram la þarã, îmi aduc aminte de un cosaº care purta cu el psaltirea în vremea2881

coasei ºi citea în ea de cîte ori avea puþin rãgaz. Ceilalþi îi ziceau: 2882

- Dar tu ce te încurci cu cartea asta ºi cu cititul ei acum în vremea lucrului? 2883

El însã le rãspundea foarte cuminte: 2884

- Dar voi de ce vã pierdeþi vremea cu ascuþitul ºi cu baterea coasei, acum în vremea2885

lucrului? 2886

Rugãciunea trebuie sã meargã mînã în mînã cu munca, ºi munca cu rugãciunea.2887

Rugãciunea ajutã munca omului. Cel ce crede cã îºi pierde vremea rugîndu-se, e tocmai ca2888

un cosaº care nu-ºi asculte ºi nu-ºi bate coasa ca sã cruþe vremea. Vai de sporul ce-l face un2889

asemenea cosaº ºi un asemenea creºtin! 2890
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265 - De ce s-a spînzurat un zgîrcit? 2891

O revistã din Anglia scrie cã într-un orãºel de acolo, un faimos zgîrcit s-a spînzurat din2892

cauza unui vis: Visase cã întreaga avere ºi-o împãrþise sãracilor. 2893

Sculîndu-se buimãcit de grozãvia acestui vis, ºi-a luat un ºtreang ºi s-a spînzurat. 2894

Iatã ce-i în stare sã facã diavolul cu ajutorul zgîrceniei! 2895

Zgîrcenia este un beteºug greu ºi de suflet pierzãtor. 2896

266 - Cum se învaþã omenia? 2897

Un þãran de omenie avea 5 copii, care toþi erau cu purtãri frumoase ºi erau iubiþi din2898

aceastã pricinã, de tot satul. 2899

Un vecin îl întrebã într-o zi: 2900

- Cum ai fãcut de ai copii aºa de buni? Þãranul rãspunse: 2901

- Foarte uºor: pe cel dintîi l-am învãþat eu sã se supunã sfaturilor mele. Cel de al doilea2902

a învãþat de la cel dintîi. Al treilea de la cei doi dinainte - ºi aºa mai încolo pînã la cel din2903

urmã. Iar eu - grãi gospodarul - am învãþat aºa de la tata. 2904

Ce pildã frumoasã de trãire în familie! 2905

267 - Scara lui Iacov2906

Biblia ne spune cã Iacov a vãzut în vis o scarã lungã ce lega cerul cu pãmîntul ºi suiau2907

pe ea îngerii cerului. Un vis frumos care închipuie legãtura noastrã cu cerul, cu Dumnezeu. 2908

Dar, sã bãgãm de seamã, cãci dedesubt de scara asta este ºi o altã scarã ce duce în jos la2909

iad: iar pe scara asta se suie ºi se coboarã îngerii iadului. 2910

Îngerii cerului umblã sã-l lege pe om cu cerul, cu Dumnezeu - îngerii iadului umblã sã-l2911

lege pe om cu iadul, cu diavolul. 2912

Atîrnã de voinþa omului pe care sã-l asculte. Tu, dragã cititorule, pe care îl asculþi? 2913

În viaþa noastrã se amestecã puterile cerului ºi ispitele iadului. Sã le ascultãm pe cele2914

cereºti! 2915

268 - O gramaticã nouã2916

În gramatica ce se învaþã în ºcoli, declinarea numelor personale începe cu eu, urmeazã2917

apoi tu ºi pe urmã el - adicã eu, tu, el. 2918

Însã în ºcoala Evangheliei, aceastã gramaticã se schimbã tocmai invers. Mai întîi vine El,2919

adicã Domnul, urmeazã apoi tu, adicã aproapele ºi pe urmã de tot vine eu, adicã persoana2920

mea. Adicã în loc de eu, tu, el, un creºtin declinã: el, tu, eu. 2921

Un creºtin care nu foloseºte aceastã gramaticã e numai un creºtin de nume. 2922

269 - Ateul ruºinat2923

Un vestit filozof francez, care era însã un ateu, în ura lui faþã de Evanghelie a întemeiat2924

o religie nouã, omeneascã, pe care a numit-o Filantropia (iubirea de oameni). 2925

- Cum stai cu credincioºii noii religii? - l-a întrebat peste cîtva timp un prieten al lui, care2926

era credincios. 2927

- Aº sta bine - a rãspuns ateul - dar, vezi, oamenii ãºtia nu se pot dezbãra de superstiþia2928

Evangheliei. 2929

- Dacã vrei sã ai credincioºi cît nisipul mãrii - îi zise prietenul - eu îþi dau un sfat. 2930

- ªi anume ce sfat? 2931

- Du-te dragul meu prin þarã, vindecã bolile, dã vedere orbilor, îndreaptã picioarele2932

ologilor ºi învie morþii! Ia apoi o cruce grea în spate, suie-te cu ea pe un deal înalt ºi te2933

rãstigneºte pe dînsa!... Astfel fãcînd, mulþime de credincioºi vei avea! 2934

Ateul a înþeles lecþia ºi se depãetã ruºinat... 2935
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270 - Lenea-i dãscãliþa diavolului2936

De omul cel leneº se apropie nu numai sãrãcia ºi lipsa, ci se apropie ºi diavolul cu2937

patimile ºi ispitele lui. Roagã-te ºi lucreazã! - ziceau strãmoºii noºtri. De cel ce se roagã ºi2938

lucreazã, satana nu se poate apropia. 2939

Lenea ºi trîndãvia sînt cuibul cel cald în care satana îºi aºeazã patimile ºi ispitele lui.2940

Unde-s lene ºi trîndãvie mai multã, acolo sînt ºi purtãrile mai stricate. La oraºe, lumea e mai2941

stricatã, fiindcã acolo trãiesc cei mai mulþi trîntori, care n-au altã credinþã decît pîntecele ºi2942

poftele. ªi la sate, iarna, rãsunã crîºmele ºi pãcatele mai tare ca vara, din pricinã cã oamenii2943

n-au de lucru. 2944

Creºtinilor! Lenea-i dãscãliþa diavolului, precum zice Scriptura cã multe rãutãþi a învãþat2945

pe oameni lenea (Înþel. Sirah 33, 32). Feriþi-vã de ea! 2946

271 - Toate uneltele ies din lovituri2947

Aþi observat desigur cã orice obiect, orice unealtã, iese din lovituri, iese dintr-un fel de2948

suferinþã. 2949

Spre pildã cîte lovituri nu primeºte fierul pînã ce iese din el o sapã, un fier de plug, un2950

lanþ sau o altã unealtã folositoare. Cîte lovituri de ciocan nu primeºte pînã ºi cuiul cel mic2951

pînã ce iese din el un lucru de folos. 2952

Cîte lovituri primeºte ºi lemnul, pînã se face din el o uºã, un scaun, etc. 2953

Cu cît un obiect e mai preþios, cu atîta au fost mai multe loviturile din care a ieºit. 2954

Pe calea aceasta sînt ºi creºtinii cei adevãraþi. Creºtinii cei vii ºi adevãraþi ies ºi ei din2955

lovituri: ies din focul ºi cuptorul suferinþelor. 2956

Toþi creºtinii cei adevãraþi trec prin lovituri ºi suferinþe ca sã devinã uneltele Domnului.2957

Vasele cele alese ale Domnului, de regulã ies din focul suferinþelor. 2958

272 - Douãzeci de limbi2959

Într-un ziar citesc despre un om ce se lãuda cã vorbeºte perfect 20 de limbi. 2960

Va fi. Dar, vai, cu aceasta el n-a rezolvat prea mare lucru, dacã nu cunoaºte ºi limba2961

Canaanulu i ,  l imba Duhulu i  Sf în t .  E l  nu  cunoaº t e  l imba ce s-a vorbi t  la  praznicu l2962

Cincizecimii. 2963

273 - Întrebarea unui copil2964

Un bogat necredincios se îmbolnãvi pe neaºteptate de o boalã grea de moarte. Cum nu mai2965

era vreme sã-ºi facã testamentul, chemã la patul sãu pe femeia sa ºi pe copiii sãi ºi începu a2966

le spune: 2967

- Dragii mei, eu plec în cealaltã lume; vã las cu limbã de moarte casa asta ºi moºia ºi2968

toatã averea mea... 2969

- Tãticule dragã - îl întrerupse copilaºul sãu cel mai mic, care nu pricepea de ce este vorba2970

- acolo unde te duci ai tu altã casã? 2971

Întrebarea copilaºului strãpunse inima muribundului. În clipa aceea îºi vãzu zãdãrnicia2972

vieþii ºi osînda ce-l aºtepta. Dar acum era prea tîrziu, prea tîrziu... 2973

Peste cîteva clipe îºi dete sufletul ºi plecã într-o lume, unde n-avea casã, nici moºie. 2974

Noi cum stãm în aceastã privinþã? 2975

274 - Cartea vieþii mele2976

Cartea vieþii mele are numai trei foi - spunea un renumit vestitor al Evangheliei. 2977

Foaia primã e neagrã ca tãciunele. Aci sînt scrise toate pãcatele ºi fãrãdelegile mele, tot2978

trecutul meu cel pãcãtos. 2979

Foaia a doua e roºie ca sîngele. Aci este Sîngele Mielului care mã curãþã de orice pãcat2980

(1 Ioan 1, 7). Aci e Sîngele Mielului care a spãlat trecutul meu cel pãcãtos. Era o2981



Pag. 67

vreme cînd încercam sã ºterg cu guma foaia cea neagrã. Ce lucru zadarnic! 2982

Foaia a treia e albã ca zãpada. Aceasta e starea ce mi-o dã Sîngele Mielului. Sîngele Lui2983

îmi dã putere sã trãiesc în alb. În Sîngele Lui îmi curãþ mereu haina sufletului meu 2984

(Apoc. 7, 14). În haina aceasta, albitã cu Sîngele Lui, mã voi prezenta în Ziua Judecãþii2985

(Apoc. 7, 13). 2986

275 - Pe crucea unui mormînt2987

- Cîþi bani ai? - fu întrebat odatã un bogat. 2988

- Cincizeci de mii - rãspunse bogatul. 2989

- Se poate, un om ca d-ta sã ai numai atîþia bani? 2990

- Da, se poate, pentru cã pe aceºtia i-am dat pentru ajutorarea bolnavilor, sãracilor ºi2991

pentru alte scopuri  de binefacere. . .  Pe ceilal þi  pe care îi  am, îi pot pierde pînã  mîine2992

dimineaþã... dar pe cei 50.000 nu-i mai pot pierde... 2993

Cînd a murit, acest bogat - care ajunsese sã vadã preþul cel adevãrat al averii - a lãsat sã2994

i se scrie pe crucea mormîntului, urmãtoarele mult grãitoare cuvinte: 2995

Ce am dat am cîºtigat - ce n-am dat, am pierdut! 2996

276 - Predica unei oarbe2997

Undeva am citit cã o femeie ºi-a pierdut vederea la 40 de ani. Oamenii o deplîngeau, dar2998

ea le rãspundea: 2999

- O, dragii mei, eu nu sînt de plîns. Eu am fost o femeie cufundatã în toate fãrãdelegile3000

ºi pãcatele... Domnul mi-a trimis aceastã orbie ca sã mã scoatã din adîncul pierzãrii... Eu am3001

trãit pînã acum în cel mai adînc întuneric... am trãit în cea mai grozavã orbie sufleteascã...3002

eu abia acuma vãd, dupã ce am orbit încep sã vãd... abia acum încep sã vãd rosturile vieþii3003

mele... eu mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a închis ochii cei trupeºti ºi mi-a deschis ochii cei3004

sufleteºti ca sã vãd trecutul meu; sã vãd pierzarea mea ºi sã vãd pe Scumpul meu Mîntuitor3005

ºi mîntuirea mea... 3006

O, dragii mei, nu mã plîngeþi pe mine, ci plîngeþi pe cei ce au ochi, dar nu vãd pierzarea3007

în care trãiesc... 3008

Minunatã predicã ºi plinã de învãþãturã pentru cei care au ochi dar nu vãd! 3009

277 - Cînd un orb se împiedicã de tine... 3010

Cînd un orb se împiedicã de tine, ar fi o nebunie sã te superi pe el, sau sã-l ocãrãºti,3011

pentru cã el e un biet orb ce nu vede ºi trebuie compãtimit, înþeles ºi ajutat chiar. 3012

Ei, apoi, iubitul meu frate, fã aºa ºi în cele sufleteºti. Cînd un om lumesc, cînd un om3013

orbit de patimi ºi pãcate se împiedicã de tine cu batjocuri ºi ocãri - ar fi o nebunie sã te superi3014

pe el, pentru cã el este un biet vrednic de plîns, sãrac, orb ºi gol (Apoc. 3, 17). 3015

În loc sã te superi pe el ºi sã-l ocãrãºti, trebuie sã-l compãtimeºti; trebuie sã-þi fie milã3016

de el ºi sã te rogi pentru ca el sã afle pe Cel ce îi poate da doctorie pentru ochi ca sã-ºi ungã3017

ochii ºi sã vadã (Apoc. 3, 18). 3018

278 - Albinele ºi hoiturile3019

Albinele fug de orice fel de hoituri ºi de orice fel de lucruri urît mirositoare. Ele iubesc3020

numai mirosul cel curat al florilor în vreme ce atîþia ºi atîþia creºtini petrec lîngã hoiturile ºi3021

mortãciunile cele sufleteºti. 3022

279 - Hai sã ne certãm! 3023

Doi copii îºi ziserã: Hai sã ne certãm aºa cum am vãzut cã se ceartã pãrinþii noºtri. Uite,3024

luãm o piatrã ºi o punem între noi. Tu zici cã-i a ta, eu zic cã-i a mea. Bun! 3025

- Piatra-i a mea. 3026
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- Ba-i a mea. 3027

- Ba sã mã ierþi cã-i a mea. 3028

- Apoi dacã-i a ta, ia-o ºi du-þi-o acasã. 3029

- Stai, stai cã nu-i bine. Spune ºi tu mai departe cã piatra-i a ta. 3030

- De ce sã zic aºa, dacã tu zici cã-i a ta? 3031

Mai încercarã din nou copiii, dar nu se puturã certa. N-aveau în inima lor materialul de3032

ceartã ce-l aveau pãrinþii lor. Iar materialul acesta totdeauna îl furnizeazã diavolul. 3033

280 - S-au temut cã se vindecã3034

Istoria pãstreazã o mult grãitoare întîmplare. Pe la anul 1754, se fãcea în Franþa o mare3035

procesiune cu moaºtele fãcãtoare de minuni ale unui sfînt. Mulþime mare de popor se strînse3036

cu acest prilej. Veniserã ºi o mulþime de bolnavi ºi cerºetori. 3037

Doi ologi cerºeau la un capãt de drum. 3038

- Sã aveþi credinþã tare - le ziserã trecãtorii - în curînd vor trece pe aci moaºtele sfîntului3039

ºi de veþi avea credinþã vã veþi tãmãdui... 3040

- Frate - se înþeleseserã atunci ologii - de noi nu va fi bine cu moaºtele alea... s-ar putea3041

sã ne tãmãduim... ºi atunci cine ne va mai da nouã bani... va trebui sã ne apucãm iarãºi de3042

lucru... hai sã o ºtergem de aici!... 3043

ªi cei doi ologi o ºterserã repede din calea moaºtelor, ca nu cumva sã-i ajungã tãmãduirea. 3044

Exact aºa se întîmplã ºi cu oamenii de azi. Nu le trebuie oamenilor o sãnãtate care sã-i3045

despartã de patimile ºi nãravurile cele rele. 3046

Într-un sat, s-au luat oamenii cu huiduieli ºi cu bãtãi dupã doi ostaºi din Oastea3047

Domnului, care merseserã sã le vesteascã pe Domnul ºi mîntuirea. 3048

- Aþi auzit oameni buni, ce grãiesc nebunii ãºtia, cicã trebuie sã ne lãsãm de bãuturi, de3049

fumat, de petreceri ºi de alte datini în care au trãit moºii ºi strãmoºii noºtri... 3050

Atît de mult s-au dedat oamenii cu beteºugul pãcatelor cã nu le mai trebuie sãnãtate3051

sufleteascã. 3052

281 - Banul ca slugã3053

Banul e bun ºi folositor, dar numai pînã cînd este sluga noastrã, adicã face ceea ce îi3054

poruncim noi ºi ascultã de noi. 3055

Dar îndatã ce banul se face el stãpîn asupra noastrã ºi ne porunceºte el, atunci nu mai e3056

bun: a intrat satana în el; s-a fãcut unealta diavolului. 3057

Sã bãgãm de seamã neîncetat ca banii noºtri sã nu ne fie un idol ºi o unealtã a diavolului. 3058

Puneþi comoara ta în poruncile Celui Preaînalt ºi mai mult va folosi þie decît banii. Pierde3059

banii pentru cel sãrac ºi necãjit ca sã nu rugineascã sub piatrã, spre pierzarea ta... zice3060

înþeleptul Sirah la cap. 29, 13-14. 3061

Cel ce iubeºte banii nu se va îndrepta... Mulþi au cãzut pentru bani ºi înaintea lor le-a fost3062

pieirea. Privegherea banilor topeºte trupul ºi grija lor stricã somnul 3063

(Înþeleptul Sirah 31, 5-6). 3064

282 - Oare departe-i iadul? 3065

Un necredincios mergînd cu carul în pãdure, voind sã-ºi batã joc de credinþa unui om3066

evlavios, îl întrebã: 3067

- Auzi frate, oare departe-i iadul? C-aº vrea sã ajung pe la amiazã acolo ºi tu cu cãrþile3068

tale trebuie sã ºtii ºi acest lucru. 3069

- Domnul sã te fereascã de calea asta - îi zise credinciosul. 3070

Batjocoritorul se duse în pãdure, s-apucã sã taie un fag, care cãzu peste el ºi-l omorî.3071

Exact la amiazã, la orele 12 - ajunsese în iad. 3072

Nu vã amãgiþi: Dumnezeu nu Se lasã sã fie batjocorit. Ce seamãnã omul aceea va ºi secera3073
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(Gal. 6, 7). 3074

283 - Preþul bancnotei3075

Un slab de credinþã îl tot bãtea la cap pe un credincios, spunînd cã el nu poate crede cum3076

pîinea ºi vinul se prefac - prin Taina Împãrtãºirii - în Trupul ºi Sîngele Domnului. 3077

Atunci credinciosul îi zice: 3078

- Te rog aprinde un chibrit! 3079

- Iatã, l-am aprins. 3080

Credinciosul scoase din buzunar o bancnotã de o mie de lei ºi i-o întinse, zicîndu-i: 3081

- Te rog aprinde acum hîrtia aceasta! 3082

- Cum? Sã aprind o hîrtie de o mie de lei?... Asta nu se poate! Hîrtia aceasta este o hîrtie3083

de mare preþ!... 3084

- Ei, vezi dragul meu? - zise credinciosul. Hîrtia aceasta este o hîrtie ca orice hîrtie; nu3085

valoreazã în sine nici doi bani; tu însã crezi în preþul ce-i scris pe ea, dar nu vrei sã crezi în3086

preþul cel nepreþuit ce-l are pîinea ºi vinul din Sfînta Cuminecãturã! ªi acolo este o simplã3087

pîine ºi un simplu vin, dar ele capãtã prin Taina Sfintei Împãrtãºiri, un preþ nepreþuit, iar3088

acest  pre þ  l -a  scr is  pe ele Însuº i  Domnul º i  Mîntui torul  nostru Isus  Hris tos ,  cînd a3089

binecuvîntat pîinea ºi vinul, zicînd: Luaþi, mîncaþi, aceste este Trupul Meu!... Beþi dintru3090

acesta toþi, acesta este Sîngele Meu!... Aceasta sã faceþi spre amintirea Mea! 3091

(Luca 22, 19-20). 3092

Potrivit rãspuns! Cu adevãrat, cred oamenii în atîtea ºi atîtea lucruri lumeºti, dar în cele3093

sufleteºti diavolul îi îndeamnã sã se îndoiascã ºi sã nu creadã! 3094

284 - Nu vã temeþi, voi cãlãtoriþi cu împãratul! 3095

Istoria a pãstrat urmãtoarea întîmplare: 3096

În anul 1869, o corabie venind dinspre Africa, se lupta greu cu furtuna. Între cãlãtori era3097

ºi împãratul Olandei. Cãlãtorii erau în mare spaimã ºi fierbere. Atunci împãratul ieºind din3098

cabina lui a strigat: 3099

- Nu vã temeþi; voi cãlãtoriþi cu împãratul! 3100

Fireºte cãlãtorii îºi vor fi zis: împãratul se poate prea uºor prãpãdi ºi el împreunã cu noi3101

- dar totuºi cuvintele ºi prezenþa împãratului i-au îmbãrbãtat. 3102

Noi însã avem un împãrat care ne poate da o siguranþã deplinã în furtunile acestei vieþi.3103

În orice furtunã ar ajunge corabia vieþii noastre, toþi cei credincioºi auzim glasul Lui: Nu vã3104

temeþi; voi cãlãtoriþi cu Împãratul... iatã Eu sînt cu voi pînã la sfîrºitul veacurilor 3105

(Matei 28, 20). 3106

În corabia vieþii noastre, noi avem un Împãrat care poate porunci vînturilor ºi furtunilor3107

sã tacã (Luca 8, 24). 3108

În cãlãtoria spre Canaan, noi ostaºii Domnului avem un Împãrat, al cãrui glas trebuie sã-L3109

auzim neîncetat: Nu vã temeþi: voi cãlãtoriþi cu Împãratul cerului ºi al pãmîntului, care în3110

acelaºi timp este ºi Împãratul vostru! 3111

Ce siguranþã, ce liniºte ºi ce bucurie poate fi aceasta! 3112

285 - Dã-mi cartea!... 3113

Un învãþat zãcînd bolnav în pat, strigã pe fiul sãu: 3114

- Fiule, dã-mi cartea! 3115

- Ce carte sã-þi dau tatã? - rãspunse fiul deschizînd biblioteca. 3116

- Fiule - grãi tatãl - nu este decît o singurã carte: Biblia! Ea este cartea cãrþilor, pe ea sã3117

mi-o dai. Numai ea mã mai poate ajuta în aceste clipe grele de boalã! 3118

286 - Zãpada ºi Judecata de Apoi3119
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Cînd ninge din greu ºi zãpada acopere pãmîntul, toate capãtã o hainã la fel. Nu se mai3120

cunoaºte unde a fost ogorul sau þelina, grãdina sau grãmada de gunoi, pãmîntul lucrat sau3121

nelucrat... 3122

Nu se mai cunosc nici pomii. Sînt pe o formã cu toþii. ªi cei uscaþi ºi cei verzi, ºi cei3123

sãlbatici ºi cei roditori. Zãpada le-a fãcut pe toate la fel. 3124

Dar cînd vine primãvara ºi se topeºte zãpada, atunci toate deosebirile ies la ivealã. Atunci3125

se vede unde a fost grãdina ºi unde a fost gunoiul. Unde a fost pomul cel verde ºi unde a fost3126

cel uscat. 3127

Aºa e ºi cu viaþa noastrã. Ea e acoperitã acum. Dar în Ziua Judecãþii se va descoperi ºi3128

fiecare se va vedea aºa cum a fost în viaþa lui. 3129

287 - Mãgarule! 3130

- Mãgarule! Te apuci tu sã înveþi pe oameni din Scripturi!... Da în ce fel de ºcoalã ai3131

învãþat, mã prostule, de te-ai fãcut dascãl?... 3132

Astfel îi vorbi un om ce se þinea învãþat mare unui ostaº din Oastea Domnului, care îi3133

îndemna pe oameni sã se întoarcã la Dumnezeu. 3134

- O, dragul meu, - i-a rãspuns ostaºul - eu, adevãrat cã n-am nici o ºcoalã ºi învãþãturã3135

mai mare, dar, uite aci în Biblie îmi spune într-un loc cã Dumnezeu a vorbit cãtre Balaam3136

printr-un mãgar (Numeri 22, 28), iar eu m-am gîndit în mine cã dacã Dumnezeu S-a3137

folosit de un mãgar prin care sã vorbeascã ºi încã unui proroc ca Balaam - de ce n-aº grãi ºi3138

eu cãtre oameni sã se întoarcã la Dumnezeu. 3139

Ocãrîtorul rãmase ruºinat. 3140

288 - Scorpionul ca leac3141

Scorpionul în sine este otrãvitor ºi muºcãtura lui otrãveºte. Dar dacã e prins ºi bãgat în3142

untdelemn, devine leac tocmai pentru muºcãtura lui. Otrava din el se face leac vindecãtor. 3143

Tot aºa este ºi cu leacul contra ºerpilor veninoºi: se face leac din veninul ºerpilor3144

veninoºi! 3145

Întocmai aºa e ºi cu pãcatul. Pãcatul în sine este otravã; o otravã de moarte, dar stropit3146

cu lacrimile cãinþei ºi mãrturisit - aceastã otravã devine un fel de leac de vindecare ºi de3147

mîntuire sufleteascã. 3148

Pãcatul nemãrturisit este otravã de moarte, dar pãcatul stropit cu lacrimile cãinþei ºi3149

mãrturisit, se preface în mîntuire sufleteascã. 3150

289 - Þine-te bine! 3151

Un pãcãtos ajuns pe patul de moarte, era cuprins de o mare spaimã ºi groazã. Un prieten3152

stãtea lîngã el ºi îl întãrea cu vorbele: 3153

- Nu te teme... þine-te bine! 3154

- Tocmai asta aº vrea ºi eu - rãspunse muribundul - sã mã pot þinea de ceva, dar n-am de3155

ce mã þinea! 3156

Se simþea sãrmanul lipsit de orice reazem sufletesc. 3157

În ceasurile morþii, nu este, dragã cititorule, decît un singur reazem: Isus Mîntuitorul ºi3158

viaþa cea trãitã cu El. Ai tu acest reazem? 3159

290 - Pasãrea ce ºi-a pierdut aripile3160

Pentru o pasãre nu existã o nenorocire mai mare decît sã-ºi piardã aripile. Cînd ºi-a3161

pierdut aripile ºi-a pierdut viaþa. E totdeauna gata de a fi omorîtã fie de oameni, fie de3162

animale. Am vãzut odatã un ºarpe cum a prins o pasãre ce nu mai putea zbura. 3163

Aºa e ºi un creºtin ce ºi-a pierdut aripile rugãciunii. ªarpele diavol, îl prinde în ispitele3164

lui ºi îl omoarã cu înlesnire. 3165
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291 - Îºi ardeau ochii3166

Mahomedanii au ºi ei un fel de Ierusalim al lor: oraºul Meca din Arabia. În locul acesta3167

spun ei cã Mahomed, profetul lor, s-a ridicat la cer. La locul acesta mahomedanii din toatã3168

lumea fac pelerinaj întocmai ca la Ierusalimul nostru. 3169

În vremile de demult, era între mahomedani un obicei grozav, în legãturã cu pelerinajul3170

din acest loc. Unii din pelerini, dupã ce - luptînd cu mari pericole ºi greutãþi - ajungeau sã3171

vadã locul sfînt, în clipele despãrþirii de acest loc, îºi ardeau ochii ca sã orbeascã, zicîndu-ºi3172

în sinea lor: 3173

Alah (dumnezeul lor) - ziceau ei - ne-a ajutat sã vedem acest loc sfînt; de acum noi nu3174

trebuie sã mai vedem deºertãciunile acesti lumi; ne ardem ochii pentru ca în gîndul nostru sã3175

nu mai vedem nimic altceva decît locul cel sfînt ºi pe Mohamed profetul nostru... 3176

Grozav obicei! Desigur, Bunul Dumnezeu nu cere de la noi un astfel de lucru grozav. Îl3177

cere însã în înþeles sufletesc. Dupã ce L-ai aflat pe Mîntuitorul ºi mîntuirea, trebuie sã fii ºi3178

tu un orb faþã de lumea aceasta ºi lumeºtile ei priveliºti ºi deºertãciuni. Sã-L vezi neîncetat3179

în gîndul tãu, cu ochii tãi cei sufleteºti, numai pe Mîntuitorul ºi Ierusalimul cel ceresc. 3180

292 - Pe uºa unei biserici3181

Pe uºa unei vechi biserici din Italia se aflã scrise urmãtoarele vorbe: 3182

Un Singur Dumnezeu am - dacã El e vrãjmaºul meu, oare cine mã va mîntui? 3183

Un singur suflet am - dacã-l voi pierde ºi pe el, ce-mi mai rãmîne?... 3184

Cititorule! Eºti tu împãcat cu Dumnezeu, sau prin pãcatele tale L-ai fãcut vrãjmaºul tãu?3185

Ai primit tu Jertfa Crucii lui Isus care te împacã cu Dumnezeu, sau stãruieºti în nepãsare de3186

sufletul tãu ºi de mîntuirea Lui? 3187

293 - Romanus sum - eu sînt roman3188

Pe timpul împãrãþiei romanilor, cuvintele Romanus sum - eu sînt roman, erau cuvinte de3189

mare preþ, cunoscute ºi respectate în lumea întreagã. 3190

Un cetãþean roman, oriunde ar fi fost în uriaºa împãrãþie romanã, avea drepturi ºi puteri3191

deosebite. Era destul sã zicã cineva: civis romanus sum - eu sînt cetãþean roman - pentru ca3192

toatã lumea sã se dea la o parte ºi sã scape de orice asuprire sau nedreptate. 3193

Chiar ºi apostolul Pavel s-a folosit de acest drept cînd a cerut sã fie dus la Roma ºi3194

judecat dupã legile romane (Fap. Ap. 16, 37). 3195

Ce bine ar fi dacã creºtinii ar avea aceastã parolã: cristianum sum - eu sînt creºtin. ªi ce3196

bine ar fi dacã aceastã  parolã  ar avea putere, cum era la romani... dacã în faþa tuturor3197

încercãrilor ºi ispitelor ce vin de la diavolul ºi de la lume, creºtinismul s-ar apãra cu parola3198

eu sînt creºtin... eu sînt un cetãþean al Împãrãþiei cereºti!... 3199

Cîþi sînt însã de aceºtia? Cîþi? 3200

Sã ne fie de învãþãturã ºi nouã ostaºilor Domnului aceastã istorioarã. În faþa tuturor3201

încercãrilor ºi ispitelor, noi sã ne apãrãm zicînd: eu sînt un ostaº al Domnului. În aceste3202

cuvinte trebuie sã fie o putere cu care sã biruim lumea ºi iadul. 3203

294 - Sãrãcia ºi oaia3204

O poveste spune cã sãrãcia a intrat în casa oii ºi a vrut sã stea jos. Vru sã se aºeze în3205

colþul drept al casei, dar acolo dãdu peste mielul oii. Merse repede ºi se aºezã în colþul stîng,3206

dar acolo se afla gãleata cu lapte. Vru atunci sã meargã spre al treilea colþ, dar acolo se fãcea3207

brînza ºi se alegea untul. De data aceasta sãrãcia vru sã se aºeze în al patrulea colþ, dar acolo3208

dãdu peste lîna oii, care aºtepta sã fie lucratã. 3209

Aºa cã sãrãcia, neavînd unde sã se aºeze, fugi ruºinatã dintr-o casã atît de harnicã ºi3210

îmbelºugatã. 3211

Sã fim niºte lucrãtori harnici în via Domnului ºi vom avea belºug de pace ºi3212
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binecuvîntare. 3213

295 - Nu-i de vinã soarele... 3214

Sînt atîtea ºi atîtea case ºi locuinþe în care este mai mult întuneric decît luminã. Dar3215

pentru acest lucru nu-i de vinã soarele, ci îi de vinã casa care nu primeºte lumina lui. 3216

Sînt atîtea ºi atîtea suflete pline de întuneric sufletesc; sînt atîþia oameni care trãiesc în3217

întuneric sufletesc, dar pentru asta nu poate fi de vinã Bunul Dumnezeu, ci e de vinã omul. 3218

Dumnezeu, în marea Lui bunãtate ºi dragoste ce a avut-o faþã de noi oamenii, a trimes pe3219

Fiul Sãu în lume, ca o Luminã a lumii. Lumina lui Hristos lumineazã tuturor. Nu-i de vinã3220

lumina, ci-s de vinã sufletele ºi oamenii, care urãsc lumina ºi fug de ea (Ioan 3, 20). 3221

Cuvîntul Tãu este o candelã pentru picioarele mele ºi o luminã pe cãrarea mea 3222

(Psalm 119, 105). 3223

Fã sã rãsarã peste noi lumina Feþei Tale Doamne! (Psalm 4, 6). 3224

296 - Pierde cineva un cal?... 3225

Pierde cineva un cal, un cîine chiar, - cu cîtã stãruinþã nu-l cautã în toate pãrþile! 3226

Pierde însã omul Împãrãþia lui Dumnezeu? El doarme, rîde, glumeºte mai departe. 3227

E de mirat cã toþi se ruºineazã dacã în treburile lumeºti sînt numiþi neglijenþi, dar sînt3228

atîþia ºi atîþia care nu se ruºineazã a-ºi neglija lucrul mîntuirii sufletului. 3229

(Din cuvintele sf. Ioan Gurã de Aur). 3230

297 - Revãrsarea Nilului3231

Revãrsarea Nilului din Egipt e cunoscutã. O þarã întreagã, întregul Egipt, cu un popor de3232

milioane de oameni, trãieºte din revãrsarea Nilului. Fãrã aceastã revãrsare, întreg Egiptul ar3233

fi o pustietate de nisip, ca ºi Sahara. 3234

Aºa e ºi viaþa noastrã cea sufleteascã. Ea trãieºte din revãrsarea darului ºi harului Duhului3235

Sfînt. Fãrã aceastã revãrsare, viaþa noastrã cea sufleteascã este o pustietate a pãcatului. 3236

298 - Viespile ºi mierea3237

Un învãþat german a studiat viaþa viespilor ºi a aflat un lucru interesant. Cînd o viespe3238

aflã vreun fagure de miere, sau altfel de dulceaþã, nu s-apucã sã mãnînce numai singurã, ci3239

face pe crainicul. Se duce ºi dã de veste ºi altor viespi ºi le cheamã la înfruptare. 3240

Sã facem ºi noi mãcar atît cît fac aceste fiinþe sãlbatice. Toþi cei ce am aflat dulceaþa3241

Evangheliei, sã vestim ºi altora aceastã dulceaþã. Sã strigãm pe toate drumurile cît de dulce3242

este o viaþã trãitã cu Domnul ºi sã chemãm ºi pe alþii sã guste din ea. 3243

299 - Albinele ºi cimbrul3244

Cimbrul are un suc foarte amar ºi cu toate acestea albinele scot miere ºi din acest suc.3245

Este în firea lor ca amarul sã-l prefacã în dulce, în miere. 3246

Despre creºtinii care trãiesc Evanghelia, lumea zice: Vai, cum se cunoaºte cutare ºi3247

cutare, nu mai bea, nu mai fumeazã, nu mai iese în lume, s-a lãsat de toate plãcerile... asta3248

nu-i viaþã ci canon ºi osîndã. 3249

Sãrmanii! Ei nu ºtiu cã cei ce trãiesc Evanghelia, tocmai din aceste lucruri amare, scot3250

dulceaþa ºi mierea sufleteascã. 3251

300 - Cele trei locuri 3252

Un vestit misionar, într-o adunare, ºi-a început predica astfel: 3253

Eu L-am aflat pe Domnul în cartea aceasta. Dumnezeu locuieºte în cartea aceasta. Dar3254

numai singur acest lucru nu mã poate mîntui. 3255

Dumnezeu locuieºte azi în inima mea. Eu sînt - trebuie sã fiu - o casã a lui Dumnezeu 3256
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(1 Cor. 2, 16). 3257

Isus Hristos a venit în lume sã mîntuiascã pe cei pãcãtoºi, dintre care cel dintîi sînt eu (13258

Tim. 1, 15). 3259

Sîngele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curãþeºte de orice pãcat 3260

(1 Ioan 1, 7). 3261

ªi pe lîngã asta, eu cred cã Dumnezeu locuieºte în cer, unde îmi pregãteºte ºi mic loc, ca3262

unde este El sã fiu ºi eu (Ioan 14, 1-14). 3263

301 - Dar pe Isus Îl cunoºti? 3264

Un credincios ajunse în ceasul morþii. Cei din jurul patului, îl întrebau pe rînd: 3265

- Soþule dragã, mã cunoºti? Sînt soþia ta!... 3266

- Tatã dragã, mã cunoºti? Sînt fiul tãu!... 3267

- Socrule dragã, mã cunoºti? Sînt ginerele tãu!... 3268

- Vecine dragã, mã cunoºti? Sînt vecinul tãu!... 3269

Dar la toate întrebãrile muribundul arãta nepãsare ºi necunoaºtere. Nu mai cunoºtea pe3270

nimeni. 3271

Atunci un credincios se aplecã spre el ºi-l întrebã cu glas dulce: 3272

- Dar pe Domnul Isus Îl cunoºti? 3273

Atunci cel ce murea, îºi deschise privirea larg, se uitã în sus ca ºi cînd ar vedea pe cineva3274

cunoscut ºi cu glas stins grãi: 3275

- Isuse! Isuse! ªi cu aceste cuvinte trecu în cealaltã lume. 3276

Pe nimeni n-a cunoscut în clipele morþii, dar pe Isus L-a cunoscut. 3277

Învredniceºte-mã ºi pe mine Doamne, sã Te cunosc pînã în clipele cele din urmã cînd voi3278

încredinþa sufletul meu în mîinile Tale! 3279

302 - Traista împãrþitã în douã3280

Despre un cioban se spune cã pleca totdeauna cu oile avînd o traistã împãrþitã în douã.3281

Într-o parte îºi punea merindea, iar în cealaltã Biblia. Adicã ºi merinde trupeascã ºi merinde3282

duhovniceascã. 3283

Odatã un domn dînd în excursie pe acolo ºi aflîndu-l citind în Biblie, îl întrebã pentru ce3284

citeºte în cartea asta. 3285

- Pentru cã sînt singur - rãspunse ciobanul. 3286

- ªi parcã nu eºti tot singur ºi dacã citeºti? 3287

- Nu! Cãci citind în cartea asta stau de vorbã cu apostolii ºi prorocii; stau de vorbã cu3288

Însuºi Dumnezeu ºi mã simt atît de fericit într-o astfel de societate! 3289

303 - Struþul, gãina ºi vulturul3290

Trei pãsãri zburãtoare: struþul, gãina ºi vulturul. Dar cîtã deosebire în zborul lor! 3291

Struþul are aripi dar nu zboarã niciodatã cu ele pe sus. Le foloseºte numai ca sã-ºi3292

sporeascã mersul. 3293

Gãina zboarã ºi ea dar numai din cînd în cînd ºi numai zboruri mici ºi scurte. Zboarã3294

peste garduri. 3295

Pe cînd vulturul zboarã veºnic la înãlþime. Îi place înãlþimea cerului. Cu aripile sale se3296

ridicã mereu spre înãlþimea cerului. 3297

Aºa sînt ºi rugãciunile oamenilor. Sînt oameni - în chipul struþului - care nu folosesc3298

niciodatã aripile rugãciunii. Au aripi dar nu zboarã .  Cu aripile rugãciunii nu se ridicã3299

niciodatã spre cer, spre Dumnezeu. Nu cunosc mãreþia desprinderii noastre de pãmînt prin3300

zborul rugãciunii. 3301

Sînt unii apoi - în chipul gãinii - care folosesc din cînd în cînd aripile rugãciunii. Fac însã3302

numai zboruri mici ºi scurte. Se roagã fãrã sã se desprindã prea mult de pãmînt. Se roagã din3303
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obicei fãrã sã se ridice din lume, fãrã sã iasã din lume. 3304

Cei care se roagã cu adevãrat sînt în chipul vulturului. Se roagã cu putere. Cînd îºi desfac3305

aripile se desprind cu totul de pãmînt ºi se ridicã în slãvile cereºti. Le place - ca vulturului3306

- mãreþia înãlþãrii spre cele cereºti. Cu aripile rugãciunii, ies mereu din lume ºi se ridicã în3307

slãvile unde lumea ºi pãmîntul nu îi mai pot urmãri. 3308

Aºa te rogi tu? Cum te rogi tu? 3309

304 - Rugãciunea buzelor3310

Un credincios din cei ce trãiesc Evanghelia, se întîlni în calea sa cu un om de la þarã.3311

Intrînd în vorbã despre cele sufleteºti, credinciosul observã îndatã cã are de lucru cu un3312

creºtin din cei ce cu buzele Îl cinstesc pe Dumnezeu, dar cu inima ºi faptele lor sînt departe3313

de El. 3314

- Te ºtii d-ta ruga cum trebuie? - îl întrebã credinciosul. 3315

- Pãi cum sã nu mã ºtiu, cã doar îmi fac rugãciunile regulat, în fiecare searã ºi dimineaþã. 3316

- Foarte bine, hai sã facem acum o probã! Eu îþi dau dumitale calul acesta pe care3317

cãlãresc, dacã d-ta vei rosti un Tatãl nostru, cufunîndu-te cu totul în rugãciune... nimic sã nu3318

vezi ºi sã n-auzi în timpul cînd vorbeºti cu Dumnezeu prin aceastã rugãciune. 3319

- Foarte bine! 3320

Omul începu a zice Tatãl nostru. În timpul acesta credinciosul se coborî de pe cal ºi3321

s-apucã sã ia ºeaua de pe el. 3322

- Stai, stai, strigã cel ce se ruga, întrerupînd rugãciunea, nu lua ºeaua de pe cal; calul3323

trebuie sã mi-l dai cu ºeauã cu tot... 3324

- Ba nu þi-l dau nicicum, cãci iatã cum te rogi tu lui Dumnezeu; te rogi numai cu buzele,3325

dar cu inima ºi mintea umbli dupã ºeaua calului meu... 3326

Oare cîþi dintre creºtini nu se roagã tot aºa! 3327

305 - Trãiascã regele! 3328

Un soldat grav rãnit în rãzboi, îl rugã pe un ofiþer sã-i scrie cea din urmã carte fiului sãu3329

de acasã. Scrisoarea se încheia cu cuvintele: 3330

Fiul meu, fii credincios pînã la moarte regelui! Acesta-i ultimul meu cuvînt! 3331

Înduioºat de aceastã scrisoare, ofiþerul o trimise regelui - care la rîndu-i fiind ºi el miºcat3332

- plecã îndatã sã-l afle pe soldatul rãnit. 3333

Soldatul era în agonie. Apropiindu-se regele de el, soldatul mai avut atîta putere sã zicã3334

încet: 3335

- Trãiascã regele!... ªi cu aceste cuvinte îºi dete sfîrºitul. 3336

Regele i-a pus pe cap cununa de lauri; i-a încãrcat pieptul cu medalii; i-a închis pleoapele3337

ºi l-a sãrutat, zicînd: 3338

- Soldaþi ca aceºtia sînt puterea coroanei ºi împãrãþiei mele! 3339

Cu o astfel de credinþã, trebuie sã luptãm ºi noi ostaºii Domnului în lupta împotriva3340

pãcatelor, împotriva vrãjmaºului diavol ºi pentru mîntuire. 3341

Scumpul meu frate ostaº! Fii credincios pînã la moarte ºi Domnul îþi va cununa vieþii de3342

veci (Apoc. 2, 10). Sã luptãm cu credinþã pînã la sfîrºitul vieþii noastre ºi Regele nostru3343

Cel ceresc ne va rãsplãti cu cununa vieþii veºnice. 3344

306 - Primejdie de moarte3345

Fetiþa unui slujbaº, acar la cãile ferate, cãruia îi cam plãcea bãutura, întrebã pe tatãl sãu: 3346

- Tãticule dragã, ce înseamnã steagul cel roºu pe care îl duci la slujbã? 3347

- Primejdie de moarte! - rãspunse tatãl. 3348

În cealaltã zi dimineaþa, cei ai casei vãzurã un lucru de mirare. Pe sticla de rachiu ce o3349

avea acarul era împlîntat steagul cel roºu. 3350
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- Primejdie de moarte - strigã fetiþa, cãci ea fãcuse acest lucru pe ascuns. 3351

Tatãl înþelese lecþia, se ruºinã ºi din acea zi se lãsã de spurcata de bãuturã. 3352

307 - Elefantul furios ºi mielul3353

Elefantul este un animal uriaº, cu o putere uriaºã. Pe spatele lui poate purta care întregi3354

de povarã, iar cu trompa lui îl poate arunca pe om ca pe o minge. 3355

Cît de grozav trebuie sã fie un astfel de animal cînd se înfurie! ªi cît de primejdios! 3356

ªi totuºi un elefant furios se poate domoli foarte uºor. Cînd se înfurie, stãpînul lui îi aratã3357

un miel. La vederea unui mieluºel - oricît de furios ar fi elefantul - îndatã îºi pierde furia ºi3358

se domoleºte. 3359

Ce pildã minunatã ne poate fi nouã creºtinilor acest lucru! ªi noi avem clipe de mînie. E3360

în sîngele nostru acest rãu. Dar avem ºi noi un leac pentru acest rãu. Avem ºi noi un Mieluºel3361

spre care privind, îndatã putem pierde - ºi trebuie sã pierdem - orice furie ºi mînie. Acesta3362

e Mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat ºi a murit pentru noi ºi mîntuirea noastrã. 3363

De cîte ori ne furã ispita mîniei, sã privim spre Cel care ca un Miel Nevinovat spre3364

junghiere S-a adus (Isaia 53, 10). Un creºtin adevãrat nu cunoaºte mînia. O pierde3365

îndatã ce priveºte la Mielul Cel ceresc. 3366

308 - Cuvîntul cel mai lung3367

Într-o adunare, un om credincios a pus odatã întrebarea: Care este cuvîntul cel mai lung?3368

Nimeni n-a putut da un rãspuns corect. 3369

Atunci întrebãtorul a rãspuns el zicînd: Cuvîntul cel mai lung e vorba veºnicie, pentru cã3370

nu se mai gatã niciodatã. 3371

A mai pus apoi iar o întrebare: Care e cuvîntul cel mai scurt? Rãspunsul l-a dat tot el3372

zicînd: Cuvîntul cel mai scurt e vorba acum, pentru cã îndatã ce ai rostit-o, nu mai este, s-a3373

dus... 3374

Am pus aceste întrebãri - a zis mai departe întrebãtorul - sã vã gîndiþi ºi dv. cã acum e3375

timpul sã cîºtigãm veºnicia. Viaþa noastrã e acest acum, care þine cît o scînteie. Dar veºnicia3376

rãmîne pentru totdeauna. 3377

Astãzi de veþi auzi glasul Meu, nu vã împietriþi inimile voastre (Evrei 3, 11). Însã3378

diavolul ºopteºte mereu omului, vorba: mîine, mîine... 3379

Vai celor ce ascultã de ºoapta satanei! 3380

309 - Nimicuri de-astea3381

De cînd eram preot la þarã, îmi aduc aminte cã cei mai mulþi creºtini spuneau cã pãcate3382

mari n-au fãcut, ci iacã nimicuri de-astea... 3383

Greºitã pãrere! Cãci tocmai din nimicuri, din lucrurile cele mici ºi mãrunte ies adesea cele3384

mari. Praful de puºcã - spre pildã - este foarte mãrunt, dar, vai ce grozave pustiiri poate face.3385

O scînteie este foarte micã, dar poate aprinde sate ºi oraºe întregi. Picurii de ploaie sînt foarte3386

mici, dar pot îneca sate ºi oraºe întregi. O sãmînþã de pir poate umplea ºi îneca un ogor3387

întreg. 3388

O micã minciunã, o vorbã nesocotitã, etc. pot face cele mai grozave pustiiri sufleteºti. 3389

310 - Te plîngi cã eºti sãrac? 3390

Un om nemulþumit se plîngea pe toate drumurile cã pe el l-a lãsat Dumnezeu prea sãrac.3391

ªi cîrtea împotriva Bunului Dumnezeu. 3392

Un bãtrîn auzindu-l, se apropie de el, îi apucã mîna dreaptã ºi-i zise: 3393

- Ai vrea sã þi se taie mîna asta pentru o mie de galbeni? 3394

- Nu! Negreºit cã nu! 3395

- Dar mîna stîngã? 3396
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- Nici! 3397

- Ai vrea sã-þi dai ochii pentru zece mii de galbeni? 3398

- Fereascã Dumnezeu! Nu mi-aº da un ochi pentru nimic în lume! 3399

- Ei vezi, - rãspunse bãtrînul - ce bogãþii þi-a dat Dumnezeu? ªi tu cîrteºti împotriva Lui,3400

în loc sã-I mulþumeºti? 3401

Nemulþumitul înþelese lecþia ºi din clipa aceea n-a mai cîrtit împotriva Bunului3402

Dumnezeu. 3403

Dupã Tolstoi. 3404

311 - Setea ºi sãnãtatea3405

Sãnãtatea trupului o poþi cunoaºte ºi dupã sete. 3406

Cînd eºti sãnãtos, bei apa la termenele ei ºi nu pofteºti mai mult decît þi-e lipsa. Dar cînd3407

eºti bolnav, nu te mai saturi de apã. Din ce bei, tot mai mult ai bea. 3408

Tot aºa poþi cunoaºte ºi sufletul tãu de s-a încuibat în el boala lãcomiei sau ba. Dacã eºti3409

mulþumit cu cît îþi dã Dumnezeu ºi cu lucrul mîinilor tale, sufletul tãu este sãnãtos ºi ferit de3410

boala lãcomiei. Dar dacã niciodatã nu mai eºti îndestulat cu cît ai, ci tot mai mult ºi mai mult3411

pofteºti, atunci sufletul tãu este bolnav de boala ºi setea lãcomiei. 3412

312 - Ai fost prizonier? - Da, la satana!... 3413

Mã tot întreabã oamenii de prin alte comune: 3414

- Dar nu cumva eºti venit din Rusia? Ai fost prizonier? 3415

Iar eu le rãspund: 3416

- Da, am fost prizonier la satana. 3417

- Cum mãi, la satana? 3418

- Pãi aºa, cãci eu, prin sfîntul botez, de mic, eram un fiu al lui Hristos. Dar crescînd cu3419

anii, satana tot s-a rãzboit cu mine prin fel de fel de arme ca: beþia, curvia, sudalme, furturi,3420

jocuri, cîntece de-ale lui ºi altele, ºi apoi m-a biruit cãci n-am fãcut voia Domnului, ci a lui3421

satana. ªi m-a dus departe, departe, tocmai în þara pierzãrii ºi am stat 25 de ani prizonier la3422

el. ªi-apoi, prin mila lui Hristos, am fugit de la el. Mi-a rupt Domnul lanþurile cu care eram3423

legat. ªi de atunci caut sã tot fug de el, fãcînd voia Domnului, ca nu cumva sã mã ia prins;3424

cãci umblã ca un leu rãcnind, cãutînd pe cine sã înghitã. 3425

Trimisã de Vasile Banielevici, ostaº în Oastea Domnului, Marginea - Bucovina. 3426

313 - Predica faptelor3427

Un vestitor al Evangheliei, englezul Gordon, mergînd în India sã predice Evanghelia, a3428

intrat în tîrg cu un indian, sã-l angajeze ca servitor. 3429

- M-aº angaja bucuros - a rãspuns indianul - dar mã tem cã vrei sã mã faci creºtin. 3430

- O, despre asta sã n-ai nici o fricã - rãspunse Gordon. Iatã, îþi fãgãduiesc acum, înainte,3431

cã n-am sã-þi vorbesc nimic despre Isus Hristos. 3432

Gordon ºi-a þinut cuvîntul, dar dupã un an, servitorul a cãzut la picioarele lui zicînd: 3433

- Iubite stãpîne, te-ai þinut de cuvînt! Nu mi-ai vorbit nimic despre Isus Hristos, dar m-ai3434

cîºtigat prin dragostea ce mi-ai arãtat-o ºi prin faptele ce le-am vãzut cã le faci. Doresc ºi eu3435

sã mã fac creºtin! 3436

Minunatã predicã este predica faptelor sau predica întãritã cu fapta. O predicã fãrã fapte3437

nu are nici o putere. Sã predicãm ºi noi, cu viaþa ºi cu faptele noastre! 3438

314 - Cele ºapte fete ale diavolului 3439

O veche poveste din popor spune cã diavolul ºi-aduse aminte într-o zi sã se însoare ºi el,3440

sã-ºi ia o muiere ºi sã facã cu ea fete, pe care sã le mãrite, iar pe ginerii lui sã-i ducã cu el3441
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în pustie. 3442

Aºa se apucã diavolul ºi îºi luã muiere pe nedreptatea, cu care nãscu ºapte fetiºcane. 3443

La cea dintîi îi puse numele trufia ºi o mãritã dupã oamenii cei rãi. 3444

A doua fu pizma ºi o mãritã dupã oamenii de la sate. 3445

A treia fu înºelãciunea ºi o mãritã dupã negustori. 3446

A patra fu zgîrcenia ºi o mãritã dupã cei bogãtani. 3447

A cincea fu fãþãrnicia ºi o mãritã dupã feþele bisericeºti. 3448

A ºasea fu înãlþarea ºi o trimise în muieri. 3449

A ºaptea fu desfrînarea ºi pe asta nu vru sã o mãrite; ci o þine în casã ºi îmbie cu ea pe3450

tot omul. 3451

Luatã din foaia Duminica ortodoxã.3452

315 - Ariciul ºi iepurele3453

Un arici rugã pe un iepure sã-l gãzduiascã puþin în cuibul sãu. 3454

- Fii bun, lasã-mã puþin în cuibul tãu - zise ariciul - cãci sînt cam bolnav ºi îþi voi fi3455

recunoscãtor. 3456

Iepurele se învoi, dar pe urmã ce s-a întîmplat? Ariciul a început sã-l împungã pe iepure3457

cu acele lui ºi l-a tot împuns ºi depãrtat, pînã l-a scos afarã cu totul. 3458

Aºa se întîmplã ºi în lumea noastrã cea sufleteascã. 3459

Cînd lãsãm pãcatul sã intre în inima ºi viaþa noastrã, el omoarã, rînd pe rînd, toate3460

simþurile cele sufleteºti ale omului, pînã cînd, în sfîrºit, rãmîne el singur stãpîn ºi tiran. 3461

Uitaþi-vã la cei beþivi, zgîrciþi, desfrînaþi, etc. - ºi veþi vedea cã aºa este! 3462

316 - Oglinda Evangheliei3463

Un chinez a fost odatã întrebat de citise el Evanghelia lui Hristos. 3464

- N-am citit-o - rãspunse chinezul - dar am vãzut-o. 3465

- ªi cum ai vãzut-o? 3466

- Am cunoscut - zise chinezul - un om de-al nostru care era groaza oamenilor; un mare3467

tiran ºi asupritor. Însã de cînd s-a încreºtinat, el este blînd ca o oaie; e bun ºi milostiv de3468

parcã-i altul. Eu n-am citit Evanghelia lui Hristos, dar am vãzut-o ºi cred cã este bunã. 3469

Viaþa unui creºtin adevãrat este o oglindã în care cei pãcãtoºi pot vedea puterea3470

Evangheliei. 3471

În acest înþeles scria ºi ap. Pavel: Voi sînteþi o epistolã deschisã a lui Hristos, scrisã de3472

noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cernealã, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe table de3473

piatrã, ci pe niºte table care sînt inimi de carne (2 Cor. 3, 3). 3474

Este ºi viaþa ta cititorule, o astfel de epistolã a lui Hristos? 3475

317 - Cum se roagã o ostaºã a Domnului3476

Mulþi cred cã a te ruga înseamnã a spune seara ºi dimineaþa în galop cîte un Tatãl nostru,3477

ºi a arunca cîteva cruci la repezealã. Dar a te ruga înseamnã a trãi o viaþã de neîncetatã3478

rugãciune, vorbire cu Dumnezeu. O ostaºã îmi spunea cã se roagã ºi lucrînd. 3479

Cînd se trezeºte din somn zice: Doamne Dumnezeule, trezeºte-mã ºi din somnul cel3480

sufletesc, aºa cum m-am trezit din somnul acesta trupesc. 3481

Cînd se spalã: Isuse Mîntuitorule, spalã-mã ºi mã curãþã cu preasfînt Sîngele Tãu, aºa cum3482

mã spãl eu cu apa aceasta curatã. 3483

Cînd se îmbracã: ªi mã îmbracã cu haina cea nouã a dreptãþii ca sã pot intra ºi eu la3484

nuntã; nu cumva sã rãmîn afarã ca cel ce n-avea hainã de nuntã. 3485

Cînd face focul: ªi mã aprinde cu focul Duhului Sfînt precum aprind ºi eu focul acesta...3486

ca sã ardã în mine neîncetat focul dragostei creºtine. 3487

Cînd mãturã casa: ªi curãþã Mîntuitorule sufletul meu, de toate necurãþiile, aºa cum curãþ3488
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eu casa aceasta... 3489

Frumoasã rugãciune! Un creºtin adevãrat se roagã ºi lucrînd. Se roagã neîncetat, în tot3490

locul, oriunde ºi în toatã vremea. 3491

Aºa te rogi ºi tu? 3492

318 - Pe o cruce3493

Un credincios a lãsat sã i se scrie pe crucea mormîntului, urmãtoarele cuvinte: 3494

Am trãit ca sã mor ºi am murit ca sã trãiesc. 3495

Trãieºti ºi tu cititorule o astfel de viaþã, ca la moarte sã þi se poatã scrie pe crucea din3496

cimitir aceste mult grãitoare cuvinte? 3497

319 - Rãspunsul diavolului3498

Undeva prin vieþile sfinþilor, am citit urmãtoarea istorisire: 3499

Într-o strînsurã de oameni, se afla un om îndrãcit. Atunci, un pustnic apropiindu-se de cel3500

îndrãcit, întrebã pe diavolul din el: 3501

- Diavole, de cîtã vreme eºti în iad? 3502

- De ieri - rãspunse diavolul. 3503

- Cum se poate aºa ceva - fu iarãºi întrebat diavolul - cãci doar tu eºti osîndit ºi aruncat3504

în iad încã înainte de facerea lumii? 3505

El însã rãspunse din nou: 3506

- De ieri, de ieri. 3507

Lumea se înfricoºã la auzul acestui rãspuns. Diavolul predica despre fiorul veºniciei. 3508

- ªi cîtã vreme va mai trebui sã stai în iad? - îl întrebã iarãºi pustnicul. 3509

- Totdeauna, totdeauna! - rãspunse diavolul, cu un fel de suspin. 3510

Spaima celor de faþã a fost atît de mare, încît o mulþime de oameni apucarã din acel ceas3511

pe calea mîntuirii, pãrãsind pe diavolul ºi lucrurile lui. 3512

320 - Acum prãpãdeascã-se lumea! 3513

De cînd eram la þarã îmi aduc aminte de un om care plecase la hotar cu trãsura ºi cu un3514

prunc. Pe drum caii s-au speriat, apucînd spre o prãpastie. Bietul om a sãrit din cãruþã la3515

vreme ºi ºi-a scãpat ºi copilul teafãr. Cînd s-a vãzut cu copilul scãpat - a strigat: Acum se3516

poate prãpãdi cãruþa ºi caii... acum prãpãdeascã-se lumea... 3517

Aºa e ºi cu mîntuirea sufletului. Prãpãdeascã-se toatã lumea cu toate plãcerile ºi3518

desfãtãrile ei - numai sã ne vedem sufletul scãpat. Însã creºtinii de azi judecã tocmai întors:3519

umblã sã-ºi dobîndeascã lumea, prãpãdindu-ºi sufletul, uitînd cuvintele Mîntuitorului: Ce3520

folos va avea omul de va cîºtiga lumea întreagã dar îºi va pierde sufletul sãu? 3521

(Luca 9, 25). 3522

321 - Cînd omul îºi cautã o mireasã3523

Cînd omul îºi cautã o mireasã, e lucru ºtiut cã are multe pretenþii. Îi trebuie o mireasã care3524

sã fie frumoasã, sã fie bogatã, sã fie sãnãtoasã, sã fie din familie bunã, sã aibã purtãri curate,3525

etc. Adicã cît mai multã zestre materialã ºi sufleteascã. 3526

Dar cînd Mirele Cel ceresc (Isus Hristos) Îºi cautã o mireasã (mîntuirea unui suflet),3527

lucrurile se petrec tocmai întors. Mirele Cel ceresc Îºi cautã o mireasã sãracã, urîtã, bolnavã,3528

necuratã chiar în virtutea cuvintelor Lui: cã n-am venit sã chem pe cei drepþi la pocãinþã, ci3529

pe pãcãtoºi pentru cã cei sãnãtoºi n-au trebuinþã de doctor ci cei bolnavi (Matei 9, 13). 3530

Dar, dupã aceastã logodnã sfîntã, Mirele Cel ceresc îndatã Îºi îmbogãþeºte mireasa. O3531

îmbracã în hainã albã, o înfrumuseþeazã ºi o încarcã cu zestre scumpã. 3532

Dragã cititorule! O astfel de mireasã a Mirelui ceresc trebuie sã fii ºi tu. ªi sã ºtii iubitul3533

meu, cã Mirele nu-ªi cere nici o altã zestre decît pãcatele tale ºi lacrimile tale. Zestrea pe3534
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care o cere Mirele Cel ceresc de la noi este zestrea cu care Magdalena sta la picioarele3535

Domnului: cãinþa noastrã ºi lacrimile noastre. Dar în schimb, odatã logodiþi cu Mirele Cel3536

ceresc, El ne dã o zestre mai de preþ decît toate bogãþiile acestei lumi. 3537

ªi sã nu uitãm nici de zestrea ce li s-a cerut celor 10 fecioare în noaptea nunþii: candelele3538

noastre sã fie veºnic aprinse cu untdelemnul rugãciunii ºi privegherii. 3539

322 - Pãsãri într-un muzeu3540

Mai zilele trecute am cercetat un muzeu cu fel de fel de animale ºi pãsãri umplute. 3541

În secþia pãsãrilor þi se pãrea cã eºti într-un codru. Uite vulturul cu aripile întinse, stînd3542

parcã gata sã zboare. Uite mierla cu ciocul deschis, gata sã cînte, lebãda parcã pluteºte pe apã,3543

iar cocostîrcul parcã pîndeºte o broascã. În toate pãrþile, fel de fel de pãsãri, ce stau parcã3544

gata, gata sã-ºi ia zborul. 3545

Dar, vai, lumea aceasta de pãsãri, era o lume moartã; pãsãrile aveau numai chip de viaþã,3546

dar aievea erau moarte; nu era viaþã în ele, erau umplute cu paie. 3547

Eu m-am gîndit în mine, cã aºa sînt ºi creºtinii fãrã darul ºi harul de viaþã dãtãtor al3548

Duhului Sfînt. Þin oamenii anumite datini, poartã nume frumoase de sfinþi, dar în faptele lor3549

sînt pãgîni; cu viaþa cea sufleteascã sînt un fel de morþi, pentru cã nu este duh în gura lor, în3550

inima lor ºi în viaþa lor. 3551

323 - Pilda cea rea3552

Un preot mai tînãr, prea la modã cu lumea cea modernã, fu chemat la un tînãr grav3553

bolnav, care se ruinase trupeºte ºi sufleteºte prin traiul sãu uºuratic. 3554

- Cum ai ajuns în halul acesta - îl întrebã preotul. 3555

Tînãrul îi rãspunse: 3556

- Sã fiu sincer, ºi d-ta porþi vina la aceasta... 3557

- Cum se poate? - zise preotul indignat - oare n-ai auzit în predicile mele numai lucruri3558

bune?... 3559

- Adevãrat - rãspunse tînãrul, dar eu te-am vãzut pe d-ta mergînd pe la petreceri ºi pe la3560

cinematografe ºi de aci încolo începusem a le cerceta ºi eu cît mai des. Dar nu m-am mulþumit3561

numai cu atît ci mã simþeam atras din ce în ce mai mult spre aceste locuri de petrecere, ºi aºa3562

am cãzut tot mai mult în mocirlã ºi în pãcat. 3563

Atunci simþi preotul cît de adevãrate sînt cuvintele ap. Pavel: Feriþi-vã de orice se pare3564

rãu! (1 Tes. 5, 22). 3565

(Din pildele episcopului Grigorie de la Arad). 3566

324 - Cele douã cizme 3567

Din timpul marelui rãzboi, de pe frontul italian, un ofiþer îmi spunea o întîmplare cu mult3568

înþeles sufletesc. 3569

Oºtile austro-ungare stãteau într-un loc faþã în faþã cu oºtile italiene; între ele fiind numai3570

o micã distanþã. 3571

Soldaþii austro-ungari se gîndirã sã facã o glumã de batjocurã la adresa italienilor. Cum3572

Italia pe hartã are forma unei cizme, soldaþii luarã o cizmã ºi umplînd-o cu fel de fel de3573

murdãrii, o aruncarã în tranºeele italienilor. 3574

La asta, italienii ripostarã cu un rãspuns foarte potrivit ºi frumos. Luînd ºi ei o cizmã3575

nouã, o umplurã de portocale, smochine, lãmîi ºi alte bunãtãþi care se fac în þara cea dulce3576

a Italiei. Legarã apoi de cizmã o hîrtie pe care au scris: Fiecare dã ce poate ºi ce are - ºi o3577

aruncarã în tranºeele austro-ungare, de unde li se aruncase batjocura. 3578

Îºi poate închipui oricine ce efect a avut acest potrivit rãspuns. Batjocoritorii rãmãseserã3579

jenaþi ºi ruºinaþi. ªi desigur n-au mai aruncat cu murdãrii în tranºeele italienilor. 3580

Pilda italienilor ne poate fi de învãþãturã ºi nouã tuturor creºtinilor. Ce bine ar fi dacã ºi3581
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creºtinii tot aºa ar rãspunde la batjocurile ºi hulele ce vin asupra lor! Cînd li se aruncã cîte3582

o cizmã de batjocuri ºi hule, ei sã rãspundã cu altã cizmã plinã de roadele cele dulci ale3583

dragostei ºi iertãrii creºtine, dîndu-li-se ºi prin asta celorlalþi sã înþeleagã cã fiecare dã ce are3584

ºi ce poate. În acest înþeles zicea ºi Mîntuitorul sã aruncãm cu pîine, ca rãspuns celor ce3585

aruncã dupã noi cu pietre. 3586

Aceasta nu e numai o rãbdare, ci e ºi o biruinþã a Evangheliei. Pe cel rãu doar cu nimic3587

nu-l poþi aduce la Mîntuitorul decît aruncînd dupã el - ca un rãspuns la gunoaiele lui - cu3588

pîinea cea dulce a dragostei Evanghelice. 3589

Sã luãm pe sufletul nostru acest lucru ºi noi ostaºii Domnului. Cizma italienilor sã o3590

folosim ºi noi pe tot locul. 3591

325 - Sfatul lupilor3592

Cicã odatã lupii au þinut sfat mare despre cum sã atace pe vrãjmaºii lor, pe cîini. 3593

Spre acest scop au ales dintre ei un lup spion, care sã iasã mai întîi printre cîini sã afle3594

ºi sã aducã ºtiri cît de tari sînt vrãjmaºii lor. 3595

Reîntorcîndu-se lupul spion din misiunea sa - toatã gloata lupilor aºtepta cu gura cãscatã3596

ce le va spune trimisul lor. În atenþia încordatã a tuturor lupilor, cel întors grãi astfel: 3597

- Fraþilor! Am umblat cu bine pe unde m-aþi trimis. Cuvîntul meu cel dintîi este: nu vã3598

temeþi! Vrãjmaºii  noºtri  cîinii,  nici pe departe nu sînt aºa de tari  cum credeam noi. E3599

adevãrat; pe unde am umblat, am vãzut mulþime mare de cîini, dar am bãgat de seamã cã din3600

cîinii aceºtia numai cei ce stau legaþi sînt pentru noi primejdioºi. Însã mai mulþi dintre cîini3601

erau din cei nelegaþi ºi umblau haimana. 3602

Apoi am bãgat de seamã cã între cîini sînt o mulþime de soiuri; nici nu le-am putut3603

însemna pe toate, dar cele mai multe soiuri sînt cîini de cei care mai mult latrã decît muºcã. 3604

A treia, vã spun un lucru de o bucurie ºi mai mare. Am bãgat de seamã cum cîinii se3605

înfãºcau ºi se muºcau mai mult unii pe alþii decît sã umble dupã lupi. Ei se urãsc unul pe altul3606

din toatã inima ºi ori de cîte ori pot se muºcã unii pe alþii. Ei îºi ascult parcã dinþii mai mult3607

unii contra altora, decît contra noastrã. 3608

Astfel grãi trimisul lupilor, iar gloata erumpea în strigarea de bucurie strigînd: Trãiascã! 3609

Sfatul lupilor cicã ar fi sfatul diavolilor, iar vrãjmaºii lor cîinii, cicã ar fi creºtinii, care3610

însã nu prezintã nici o primejdie pentru lupii diavoli, deoarece nu stau legaþi în poruncile3611

Evangheliei, ci umbla haimana dupã poftele lor... mai mult latrã decît muºcã... ºi pe lîngã3612

asta, mai mult se înfaºcã ºi se muºcã unii pe alþii decît sã-l muºte pe diavolul... Îºi ascut dinþii3613

mai mult unii contra altora decît contra lupilor diavoli. 3614

326 - ªi-a uitat copilul în foc. 3615

Într-un sat bîntuit de foc, s-a întîmplat cã o femeie ºi-a tot cãrat ce avea prin casã, iar3616

copilul din leagãn l-a uitat în casa ce ardea. S-a grãbit sã-ºi scoatã mai întîi banii, hainele,3617

vasele ºi alte celea, dar copilul ºi l-a uitat ºi pe cînd ºi-a adus aminte de el era prea tîrziu. 3618

Întocmai aºa fac cei mai mulþi creºtini ºi cu sufletul lor. Tot aleargã omul în sus ºi în jos,3619

tot hurducã, tot strînge, dar sufletul ºi-l uitã ºi îl lasã în focul pãcatelor ºi a pieirii veºnice.3620

Cei mai mulþi numai pe patul de moarte se trezesc cã ºi-au uitat sufletul, dar atunci e prea3621

tîrziu. 3622

Cititorule! Nu cumva þi-ai uitat ºi tu sufletul în focul pãcatelor? 3623

327 - Caprele rãsuflã prin urechi? 3624

Pe timpul vechilor greci, a fost o aprigã discuþie între doi învãþaþi: Alcmeon ºi Aristot. 3625

- Caprele - zice Alcmeon - nu rãsuflã prin nãri, ci prin urechi. 3626

- Minciunã - rãspunse Aristot - caprele rãsuflã ºi ele, ca celelalte animale prin nãri. 3627

Un sfînt pãrinte de pe acele vremuri a intervenit în discuþia aceasta zicînd: 3628
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- De are dreptate Alcmeon sau Aristot, eu nu ºtiu; un lucru însã îl ºtiu cu siguranþã: inima3629

noastrã a creºtinilor rãsuflã prin urechi. 3630

Prin urechi pãtrunde în suflet vestirea Evangheliei: Credinþa vine prin auz 3631

(Rom. 10, 17). Prin urechi aspirã omul chemãrile cele cereºti. 3632

Dar tot prin urechi pãtrund în suflet ºi cele rele. Prin urechi aspirã înãuntru omul în inimã3633

vorbele rele. Sã luãm aminte! Inima noastrã rãsuflã prin urechi; toate vorbele cele deºarte ºi3634

murdare rãnesc ºi îmbolnãvesc inima. 3635

Sã ferim urechile noastre de orice cuvînt ce nu place lui Dumnezeu. 3636

328 - Pilda unui surdo-mut. 3637

Un surdo-mut cerceta regulat biserica ºi asculta predica. Cineva îl întrebã de ce face acest3638

lucru cã el n-aude ºi nu înþelege nimic. 3639

Surdo-mutul rãspunse foarte cuminte aºa: 3640

Deºi sînt surd, eu pot asculta ºi auzi cu inima Cuvîntul lui Dumnezeu. Inima mea aude3641

ºi ascultã Cuvîntul lui Dumnezeu. 3642

Deºi sînt mut, eu pot vorbi cu Dumnezeu prin rugãciunea inimii mele. 3643

ªi a treia oarã: eu dau prin aceasta o pildã bunã altor oameni sãnãtoºi, care în loc de3644

bisericã, se duc duminica pe la cîrciumã, prin tîrguri ºi dupã alte treburi pãmînteºti. 3645

Noi ce pildã bunã dãm, pentru ca oamenii sã-L poatã cunoaºte pe Dumnezeu? 3646

329- ªi þie îþi cîntã un cocoº3647

De frica unei slujnice s-a lepãdat Petru apostolul de Mîntuitorul. Iar din acest somn al3648

lepãdãrii l-a deºteptat un cocoº. 3649

Cînd a cîntat cocoºul, ºi-a adus aminte Petru de cuvintele Domnului ºi plîngînd cu amar3650

s-a cãit ºi a fost iertat (Matei 36, 69-75). 3651

Ia seama, iubite cititorule, cã ºi þie îþi cîntã un cocoº. ªi þie ºi mie. De cîte ori ne lepãdãm3652

de Mîntuitorul ºi Îl tãgãduim prin faptele noastre - ne cîntã ºi nouã cîte un cocoº. 3653

ªtii tu care este acest cocoº? Este conºtiinþa noastrã; este glasul cel dinãuntrul nostru,3654

care ne mustrã pentru lepãdãrile noastre. 3655

Acesta este cocoºul care-l fãcea pe David sã se întrebe: suflete al meu, de ce eºti mîhnit3656

ºi de ce te tulburi? (Psalm 41, 1). 3657

Ai sãvîrºit pãcatul? Mai curînd, ori mai tîrziu, cocoºul acesta îþi va cînta. Poate cînd nici3658

nu gîndeºti, cocoºul va începe sã-þi cînte. 3659

Cocoºul începe sã cînte în puterea nopþii. În puterea nopþii fãrãdelegilor tale, va începe3660

sã-þi cînte acest cocoº. ªi orice ai face, orice-ai isprãvi, de glasul lui nu vei putea scãpa.3661

Cocoºul acesta nu tace. El tace numai cu o singurã condiþie: sã plîngi cu amar ca Petru ºi sã3662

te întorci plîngînd în braþele Domnului. 3663

Ferice de cei care se trezesc la cîntatul acestui cocoº ºi plîngîndu-ºi trecutul, ei apucã o3664

viaþã nouã! 3665

330 - Minunea cu sîmburii de migdale3666

Sîmburii de migdale au o însuºire specialã. O adevãratã minune în lumea plantelor. 3667

Iei un sîmbure de migdal; desfaci frumos într-o parte coaja de pe el, scrii pe sîmburele3668

gol un cuvînt, potriveºti apoi coaja la loc strîngînd-o bine de tot ºi sãdeºti apoi sîmburele în3669

pãmînt. ªtiþi ce se întîmplã atunci? Cînd din sîmburele acesta va creºte un migdal, pe toþi3670

sîmburii din roadele lui se va afla cuvîntul ce l-ai scris pe migdala semãnatã. 3671

Un grãdinar a scris pe sîmburele semãnat cuvîntul Isus ºi pe toate migdalele ieºite din3672

pom, era scris cuvîntul Isus. 3673

Hotãrît, aceasta este o minune din lumea plantelor. Dar aceastã minune se petrece ºi în3674

lumea cea sufleteascã. 3675
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Cînd într-o inimã de om scrii cuvîntul Isus, cînd Domnul Isus trãieºte în inima ta, atunci3676

toate faptele tale poartã pecetea Lui. Scrieþi în inimile voastre cuvîntul Isus, cãci oricine Îl3677

are pe Isus în inima lui, Îl are dupã aceea ºi în toate faptele lui. 3678

Inima Lui este sîmburele faptelor noastre. Fiule, dã-Mi inima ta - zice Domnul. 3679

Mirele Isus din Cîntarea Cîntãrilor, se adreseazã sufletului zicîndu-i: pune-mã ca o pecete3680

pe braþul tãu. 3681

Cînd Domnul Isus va trãi în inima ta, atunci - ca un migdal din sîmburele Lui - El va trãi3682

ºi Se va arãta ºi în toate faptele tale. Se va arãta ºi în ochii tãi, în gura ta, în mîinile tale, în3683

vorbele tale, în gîndurile tale. Atunci vei putea zice ºi tu ca apostolul Pavel: nu mai trãiesc3684

eu, ci Hristos trãieºte în mine. 3685

Scrieþi ºi în inima copiilor voºtri cuvîntul Isus, pentru ca în viaþa lor sã iasã rodul3686

mîntuirii sufleteºti. 3687

331 - Cine umblã sã ºadã pe douã scaune... 3688

Cîtã înþelepciune a pus poporul nostru în vorba: Cine umblã sã ºadã pe douã scaune,3689

rãmîne pe jos... cine ºade în douã luntrii, cade în Dunãre... 3690

Vorba poporului vrea sã spunã cã pe unul ce vrea sã ºadã pe douã scaune deodatã, se3691

rãstoarnã ºi cade jos. ªi mai vrea sã spunã aceastã vorbã cã omul trebuie sã fie totdeauna3692

hotãrît: ori - ori; ori cu una, ori cu alta. Dibuirea nu e bunã. Cel ce aleargã dupã doi iepuri,3693

pe urmã rãmîne fãrã nici unul. 3694

Ce bine ar fi dacã ºi în viaþa cea sufleteascã ar pãtrunde aceastã înþelepciune a poporului.3695

Însã în viaþa cea sufleteascã vedem tocmai cele douã scaune. Mulþimea cea mare a creºtinilor,3696

umblã sã ºadã deodatã pe douã scaune: ºi pe scaunul lumii ºi pe scaunul Domnului... ºi cu3697

lumea ºi cu Dumnezeu... ºi cu Hristos ºi cu veliar, cu toate cã Evanghelia spune rãspicat cã3698

nu puteþi sluji la doi domni (Matei 6, 24). Cine vrea sã fie prieten cu lumea, se face3699

vrãjmaº cu Dumnezeu (Iacov 4, 4). 3700

Lucrul acesta nu e de rîs ci este un strigãt de primejdie cãtre cei ce ºed cu sufletul pe douã3701

scaune... cãtre cei ce nu sînt nici reci, nici calzi.. .  cã t re cei ce cred cã  pot  sluji  º i  lui3702

Dumnezeu ºi diavolului... pot bea ºi din paharul Domnului ºi din paharul dracilor 3703

(1 Cor. 10, 21). 3704

Sfîrºitul unei astfel de vieþi, este osînda veºnicã. 3705

332 - Calea ce duce la oraº3706

Aºa merge vorba: Calea ce duce la Cluj, la Sibiu, la Bucureºti, etc., dar de fapt, calea nu3707

duce pe nimeni, ci omul trebuie sã meargã pe ea. 3708

Aºa e ºi cu mîntuirea cea sufleteascã. Calea ce duce la mîntuire poate fi arãtatã precis3709

pînã în cele mai mici amãnunte, dar ea nu duce pe nimeni la mîntuire, pînã ce omul nu apucã3710

a pãºi pe ea! 3711

333 - Pata de cernealã3712

Pe cînd copilul meu era prunc mic, îmi aduc aminte cã îi fãcusem niºte hãinuþe albe. Din3713

greºealã copilul le-a stropit cu un picur de cernealã. Ca sã-ºi spele greºeala, s-a apucat sã3714

frece pata cu apã. Dar pata în loc sã se ºteargã, tot mai mare se fãcea. La început fusese cît3715

un bob de mazãre ºi iatã acum e cît un mãr. ªi din ce o freca, tot mai mare se fãcea. 3716

Vãzînd cã toate sforþãrile lui sînt zadarnice, el vine ºi cade în braþele mele plîngîndu-ºi3717

greºeala. 3718

Exact aºa se petrece ºi cu petele pãcatelor noastre. Toate sforþãrile noastre sã le spãlãm3719

prin puterile proprii... prin, vreau sã mã las de aia ºi aia... sînt sforþãri zadarnice. 3720

Sînt sforþãri care toate se gatã cu, am încercat, dar nu pot. A încerca sã speli aceste pete3721

cu puterile proprii este tot atît cît a face nimic. Este o încercare zadarnicã. 3722
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Petele pãcatelor noastre se pot spãla numai prin Sîngele Crucii de pe Golgota. Cu petele3723

pãcatelor noastre, trebuie sã cãdem plîngînd în braþele Domnului, cãci numai Sîngele Lui ne3724

curãþeºte de orice pãcat (1 Ioan 1, 7). 3725

334 - Predica unui mort3726

În cartea unui vestit misionar citesc: 3727

Zilele trecute am auzit o predicã. Dar vai, cel ce predica era mort. Nu era duh în gura lui.3728

N-a vorbit nimic despre Mîntuitorul, nici despre mîntuire. ªi-a spus pãrerile ºi teoriile despre3729

diferite chestiuni sociale ºi atîta tot. 3730

Cel ce predica era un mort; predica lui era moartã ºi cei ce-l ascultau, la fel erau niºte3731

morþi .  Ce putea folosi o astfel de predicã? Numai cînd Duhul Sfînt vorbeºte prin gura3732

predicatorilor se trezesc sufletele. 3733

335 - Eu nu pot sluji la zece stãpîni! 3734

De cînd eram prunc în casa pãrinþilor mei, îmi aduc aminte de o întîmplare, în care azi3735

vãd un adînc înþeles sufletesc. 3736

Avea tata o slugã foarte bunã ºi harnicã. Dar într-o bunã dimineaþã îl vãd numai cã spune3737

foarte îndîrjit ºi hotãrît: În casa asta porunceºte toatã lumea... eu nu pot sluji la zece stãpîni...3738

eu m-am bãgat slugã numai la un stãpîn... unde porunceºte toatã lumea, eu nu mai pot sluji... 3739

Sluga era indignat. ªi poate avea dreptate. Eu însã mã gîndesc azi: oare în cele sufleteºti3740

ascultã sluga noastrã numai de un stãpîn? Cã aºa a zis Domnul: Nu puteþi sluji la doi domni3741

(Matei 6, 24). 3742

Aºa-i omul, se indigneazã cînd e vorba sã-i porunceascã mai mulþi stãpîni, dar în cele3743

sufleteºti nu se indigneazã. Îi poruncesc cîte 10 stãpîni (patimile cele rele) ºi ascultã de toþi3744

ca o slugã bunã ºi umilitã. 3745

Ce lucru dureros! 3746

336 - Crucea dinaintea numelui 3747

Un împãrat al Franþei, Ludovic al 12-lea, dupã ce ºi-a ocupat tronul, a fãcut o listã a3748

tuturor vrãjmaºilor pe care ºtia cã îi are în þara lui. Înaintea numelui fiecãruia a pus cîte o3749

cruce. Auzind duºmanii despre aceasta, au fugit ºi s-au ascuns, în credinþa cã semnul crucii3750

dinaintea numelui înseamnã cã vor fi toþi omorîþi. Dar împãratul le-a trimis vorbã sã stea3751

liniºtiþi în þarã, pentru cã crucea ce a pus-o lîngã numele lor înseamnã iertarea lor. 3752

Cititorule! Eºti ºi tu un pãcãtos? Te-a pus ºi pe tine pãcatul în vrãjmãºie cu Împãratul3753

Hristos ºi acum te temi de pedeapsa Lui? Nu te teme! Priveºte sus, la Crucea lui Isus! Crucea3754

Lui înseamnã iertarea ta ºi a pãcatelor tale. Oricît de pãcãtos ai fi, Împãratul Hristos vrea sã3755

te ierte ºi te cheamã înapoi în Þara Lui, dacã te-ai hotãrît pentru cãinþã, pentru îndreptare,3756

pentru Împãrãþia Lui. 3757

337 - Mãgarul lui Buridan3758

De la un vestit filozof grec, Aristotel, a rãmas o snoavã despre un mãgar, care slobozit3759

fiind din grajd între douã grãmezi de nutreþ, nu se putea hotãrî din care sã mãnînce. ªi atît3760

a tot dibuit între cele douã grãmezi, pînã ce a murit de foame. 3761

Un scriitor englez - Buridan - a prelucrat pe larg într-o carte întreagã aceastã snoavã,3762

arãtînd prin ea chipul ºi tipul oamenilor nehotãrîþi. De aici a rãmas vorba de Mãgarul lui3763

Buridan, - de cîte ori e vorba de oameni nehotãrîþi. 3764

Acum fireºte, istorioara lui Aristotel a fost fãcutã ca orice snoavã, din închipuire. Cãci3765

oricît de nepriceput ar fi un dobitoc, tot nu moare de foame între douã grãmezi de nutreþ, ci3766

se repede îndatã la una din ele. 3767

Însã vai, aceastã snoavã se petrece aievea cînd e vorba de viaþa noastrã cea sufleteascã. 3768
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Aºa zice Domnul: iatã Eu pun în faþa voastrã calea vieþii ºi blestemul: alegeþi! 3769

(Ier. 21, 8; Deut. 30, 19). Însã omul nepriceput, ce face în faþa acestei telegrame3770

cereºti? Stã mereu nehotãrît la hotarul îndoielii. ªi de Dumnezeu ar asculta, ºi de lume nu s-ar3771

lãsa. ªi cu Dumnezeu s-ar pune bine, dar nici de diavolul nu s-ar strica. ªi dibuie mereu între3772

bine ºi rãu, între mîntuire ºi pieire pînã ce soseºte moartea! 3773

Au trecut 5 ani de cînd un creºtin îmi tot spunea cã vrea sã vinã la Oastea Domnului, sã3774

se lase de rãutãþi ºi sã înceapã o viaþã nouã. Dar nu se hotãrî, sau mai bine zis, nu se îndurã3775

sã o rupã cu lumea ºi cu pãcatele. 3776

Cum zice cîntarea Oastei: 3777

Sã intri-n Oaste nu-ndrãzneºti3778

la gura lumii te gîndeºti3779

ºi-apoi nu te-ai prea-ndura3780

nici pãcatele-a lãsa3781

douã lumi se bat în tine3782

una vrea, alta te þine. 3783

ªi omul, de regulã, ascultã de lumea care-l þine în moarte ºi în pãcat. 3784

Mîntuirea este o hotãrîre categoricã: ori cu Dumnezeu, ori cu lumea (Iacov 4, 4),3785

ori cu Hristos, ori cu veliar, ori cu lumea, ori cu întunericul. 3786

Sã rãsune neîncetat în urechile noastre cuvintele Domnului: Pun în faþa voastrã moartea3787

ºi viaþa: Alegeþi! 3788

338 - Ce bucurie nu vom avea în cer? 3789

Într-o adunare de credincioºi, puse odatã cineva întrebarea: Ce bucurie nu vom avea în3790

cer? 3791

Întrebarea trezi mirarea tuturor. Toþi se întrebau: s-ar putea sã fie o bucurie pe care sã n-o3792

avem în cerul tuturor bucuriilor? 3793

- Da! - rãspunse cel cu întrebarea. Aci pe pãmînt, noi avem o bucurie pe care în cer n-o3794

putem avea: bucuria de a aduce un suflet pierdut la Mîntuitorul ºi la mîntuire! 3795

Cu adevãrat, bucuria de a vedea un suflet ce mort era ºi a înviat... bucuria de a auzi un3796

suflet strigînd: orb am fost ºi acuma vãd... bucuria de a mîntui un suflet de la moarte este3797

doar cea mai mare ºi cea mai scumpã bucurie de care ne putem învrednici aici pe pãmînt. 3798

Ferice de cei ce cunosc aceastã bucurie ºi se ostenesc sã guste din ea! 3799

339 - Duhul Sfînt ºi Biserica3800

Toate slujbele, toate tainele, toate lucrãrile din bisericã, sînt lucrarea Duhului Sfînt. 3801

Fãrã Duhul Sfînt - zicea un sfînt pãrinte - nu este nici bisericã, nici preot, nici tainã, nici3802

slujbã, nici predicã. 3803

Nu vã plîngeþi cã vã lipsesc bani pentru bisericã. Toate acestea nu sînt de dispreþuit, dar3804

ceea ce ne lipseºte mai înainte de toate este Duhul Sfînt. 3805

Dacã înainte de a muri, aº mai putea rosti o rugãciune, aceasta ar fi: 3806

Doamne, trimite creºtinãtãþii Tale pe pãmînt oameni plini de Duhul Sfînt... Doamne,3807

trimite tuturor bisericilor Tale, oameni plini de Duhul Sfînt!... 3808

340 - Ascultarea în bisericã3809

La o bisericã slujeau doi preoþi. În fiecare duminicã ei predicau Cuvîntul lui Dumnezeu. 3810

Unul din preoþi voind în predica lui sã facã legãtura cu predica celuilalt preot din3811

duminica trecutã, îl întrebã pe crîsnicul despre ce a vorbit pãrintele în duminica trecutã? 3812

- Sã mã iertaþi - rãspunse crîsnicul - dar eu eram atunci încurcat cu cãdelniþa cã se3813
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stinseserã cãrbunii din ea ºi nu-mi aduc aminte... voi întreba însã pe cantorul. 3814

Dar cantorul nu-ºi aducea nici el aminte, pentru cã pe vremea aceea, a predicii, cãutase3815

prin tipic glasul ºi rînduiala duminicii viitoare. 3816

Crîsnicul îl întrebã pe epitropul, dar nici epitropul nu-ºi aducea aminte pentru cã pe3817

timpul predicii îºi fãcuse socoteala banilor strînºi cu tasul. 3818

Disperat, crîsnicul se sui sus la cor, la domnul învãþãtor, dar nici aci nu se ferici. Pe3819

timpul predicii, învãþãtorul ieºise afarã sã tragã o þigarã... 3820

Bietul crîsnic, ce era sã facã? Sã se întoarcã la pãrintele fãrã nici un rãspuns? Ar fi fost3821

prea, prea, ca o bisericã întreagã sã nu ºtie ce a predicat pãrintele în duminica trecutã. Se3822

gîndi una bunã ºi deschizînd uºa altarului zise încet, ºoptind: 3823

- Pãrinte, am aflat; în duminica trecutã, pãrintele celãlalt a vorbit... despre Dumnezeu. 3824

O întîmplare de rîs ar fi aceasta, dacã n-ar fi în ea un dureros adevãr. În cîte biserici se3825

rosteºte Cuvîntul lui Dumnezeu cu foc ºi înþelegere - ºi cîþi Îl ascultã cu foc ºi înþelegere? 3826

341 - De ce te duci la bisericã? 3827

- De ce te duci la bisericã? Te poþi ruga ºi acasa! 3828

- Dar d-ta de ce te duci la crîºmã? Poþi bea ºi acasã! 3829

- Pentru cã la crîºmã bãutura-i mai bunã. 3830

- Apoi, vezi, tocmai de aceea mã duc ºi eu la bisericã pentru cã acolo-i rugãciunea mai3831

bunã ºi mai dulce decît acasã. 3832

342 - Metrul cel sufletesc3833

Viaþa cea creºtineascã îºi are ºi ea o mãsurã a ei; un metru al ei. Dar metrul acesta pune3834

întrebarea: Cît de aproape eºti tu de Isus Mîntuitorul? 3835

De la distanþa aceasta atîrnã puterea vieþii noastre creºtineºti. 3836

Lozinca vieþii noastre trebuie sã fie: Mai aproape de Domnul, mai aproape de El... Mai3837

lîngã Domnul meu, mai lîngã El. 3838

343 - Cuiul lui Pepelea 3839

O snoavã din popor vorbeºte despre pãþania unui om care ºi-a cumpãrat o casã de la un3840

oarecare Pepelea. Acest Pepelea ºi-a vîndut casa cu o micã condiþie: sã mai aibã în ea un cui3841

al lui. Cãci zicea el: Casa mea e de la pãrinþi ºi de amintire, vreau sã mai am în ea mãcar un3842

cui. 3843

- Un mic cui? Cu ce mã poate pãgubi? - îºi zise cumpãrãtorul; ºi fãcurã contractul. 3844

O bucatã de timp omul nu se simþi stingherit pentru acest cui. Pepelea venea numai din3845

cînd în cînd sã-ºi vadã cuiul, spunînd cã l-a ajuns dorul de pãrinþi. De la o vreme însã, începu3846

a veni tot mai des. Mai tîrziu, începu a bate ºi noaptea pe la uºa omului, spunînd cã l-a ajuns3847

dorul, ba de tatã-sãu, ba de mamã-sa, ba de moºu-sãu. 3848

- Pãi bine Pepelea, dar tot noaptea te-apucã dorul de pãrinþi ºi-mi tulburi somnul? 3849

- Ce te priveºte pe d-ta? - rãspundea Pepelea, dînd cearta între ei. Cuiul e al meu ºi fac3850

ce vreau cu el!... Uite, am venit sã-mi pun pãlãria în ea!... ªi voi mai veni!... 3851

ªi de atunci, în fiecare noapte Pepelea venea ºi de cîte trei ori, sã-ºi punã pãlãria în cui.3852

Pe bietul cumpãrãtor îl apucase groaza. Pepelea îi tulbura nopþile ºi somnul. 3853

Pe urmã Pepelea se apucã ºi agãþã în cuiul lui o traistã plinã cu murdãrii. Casa s-a umplut3854

de miros greu ºi bietul cumpãrãtor fu silit sã fugã afarã. 3855

Cuiul lui Pepelea i-a pricinuit omului atîta necaz încît pe urmã ºi-a pãsãrit de bunã voie3856

casa cumpãratã ºi de necaz, nu peste mult timp a ºi murit. Astfel, pentru un cui, omul ºi-a3857

pierdut liniºtea, casa ºi viaþa. Iar Pepelea, cu un cui, a rãpit casa altuia. 3858

De atunci a rãmas vorba: Sã te fereºti de cui strãin în casa ta! Oamenii folosesc aceastã3859

vorbã numai în înþeles lumesc, dar ea are ºi un înþeles duhovnicesc. În snoava cu cuiul lui3860
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Pepelea este un adînc înþeles duhovnicesc. Aºa-i pãcatul, ca ºi cuiul lui Pepelea. Îi laºi numai3861

un pic de loc, îi laºi numai un cuiuþ în casa sufletului tãu ºi pe urmã el îþi  rãpeºte casa,3862

sufletul ºi mîntuirea. 3863

Acest cui al lui Pepelea e arãtat în Biblie, acolo unde a zis Mîntuitorul cã nici o cirtã ºi3864

nici o iotã nu trebuie lãsate din Legea Domnului (Luca 16, 17); cãci îndatã ce ai lãsat3865

cirta, se clatinã Legea. 3866

Snoava cu cuiul lui Pepelea are un înþeles deosebit ºi pentru Oastea Domnului ºi pentru3867

ostaºii Domnului. A intra în Oastea Domnului înseamnã a-þi schimba casa sufletului. Satan3868

pusese stãpînire pe aceastã casã. El se fãcuse stãpînul ºi proprietarul ei. Iar acum tu, intrînd3869

în Oastea Domnului, îþi predai casa unui nou stãpîn: Domnului Isus. Însã Pepelea-diavolul3870

tocmai aici pîndeºte ºi stãruieºte: sã-i mai laºi un cui în casa ce fusese a lui. Cãci nu mai3871

poate de dorul acestei case... 3872

Cînd te întorci la Dumnezeu ºi intri în Oastea Domnului, Pepelea-diavolul pîndeºte ºi3873

stãruieºte sã-þi mai laºi o micã patimã, sã-þi mai laºi un mic pãcat, care þi-a fost drag. ªi dacã3874

nu bagi de seamã ºi primeºti cuiul acesta, pe urmã ai pierdut casa, þi-ai pierdut ostãºia, þi-ai3875

pierdut mîntuirea. Þi le-ai pierdut, tocmai pentru cã satana se foloseºte de acest cui pentru3876

a te cerceta zi ºi noapte. Iar Domnul Isus nu poate petrece acolo unde ºi satana are cui ºi3877

intrare. ªi  Duhul Sfînt, la fel, fuge din casa unde intrã mirosul cel urît al patimilor ºi3878

pãcatelor. 3879

Iubiþi fraþi ostaºi, sã luãm aminte! Cuiul lui Pepelea, mai ales în ostãºia noastrã, îºi3880

pîndeºte intrarea ºi strecurarea. Pepelea-diavolul e mulþumit dacã se poate strecura în ostãºia3881

noastrã cu cîte un cui. Eu am cunoscut un ostaº care, la intrarea în Oaste, îºi mai lãsase un3882

cui: pãhãrelul de rachiu. Iar satana a început a veni sã-ºi punã pãlãria în acest cui, care era3883

al lui. Pe urmã, acest Pepelea a adus ºi putoarea desfrînãrii, iar ostaºul ºi-a pierdut ostãºia ºi3884

mîntuirea. 3885

Deci nici un cui, iubiþii mei fraþi, în ostãºia noastrã! Cãci în acest cui îºi agaþã diavolul,3886

mai întîi pãlãria, apoi chepeneagul (hainã lungã ºi largã, care acoperã tot corpul), ºi pe urmã3887

aduce ºi murdãria patimilor, scoþîndu-ne din casa mîntuirii. 3888

Sã grijim fraþilor, cãci au început a se ivi ºi ostaºi cu cui! Sã nu jucãm duminica, ci sã3889

jucãm lunea sau marþea! - s-a predicat la o adunare a Oastei. Adicã , sã mutãm cuiul lui3890

Pepelea de pe un perete pe altul, cãci odatã slobozit diavolul sã-ºi punã pãlãria în acest cui,3891

altul  va zice:  Ba putem juca ºi duminica, dupã  amiazã ,  dupã  ce se gatã  cu biserica º i3892

Liturghia, cãci atunci nu-i pãcat! Iar altul va adãuga: Putem sã ºi bem, dar nu cu litra, ci cu3893

cuiul, cu pãhãrelul. Iar dupã ce diavolul ºi-a pus pãlãria de trei ori în acest cui, omul îi mai3894

bate lui Pepelea încã trei cuie, cãci aºa merge vorba: cui cu cui se scoate afarã. 3895

Sã ne ferim iubiþi fraþi, sã nu ajungem niºte astfel de ostaºi cu cui, sau cum s-ar zice mai3896

pe scurt, niºte ostaºi cu-cu-ieþi! 3897

Fratele meu! Nu cumva mai ai ºi tu un cui al lui Pepelea în casa ostãºiei tale? Izbeºte-l3898

îndatã ºi-l scoate din viaþa ta, cãci pe urmã cu acest cui îþi rãpeºte diavolul casa mîntuirii! 3899

Fraþii mei! Tãria Oastei, viaþa Oastei ºi biruinþa Oastei sînt tocmai parola: Nici un cui în3900

casa ºi ostãºia noastrã! Afarã cu orice cui din Oastea ºi viaþa noastrã! Afarã cu toate pãcatele3901

din viaþa ºi purtãrile noastre! Nici o cirtã ºi nici o iotã sã nu cedãm din Legea Domnului! 3902

Cuiul! Cuiul! Iatã, asta-i singura primejdie care poate ameninþa ºi omorî Oastea3903

Domnului! Sã nu ne temem de cei ce ne pot sparge adunãrile! Sã nu ne temem de cei ce ne3904

pot duce pe la jandarmerie! Sã nu ne temem de cei ce ne pot bate ºi încuia în temniþã! Ci sã3905

ne temem de cuiul lui Pepelea! Sã  ne temem de strecurarea pãcatului în viaþa ºi ostãºia3906

noastrã! Sã ne temem de cel ce poate omorî sufletul ºi duhul Oastei noastre: de pãcat! 3907

Deci, fraþii mei, strajã pînã la sfîrºit, la hotarul acesta! Rãzboi tuturor pãcatelor! 3908

344 - Cei care au pierdut trenul vieþii de veci 3909
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Viaþa noastrã este o cãlãtorie spre cer, asemãnãtoare unui tren ce stã totdeauna gata de3910

plecare spre veºnicie. Noi trebuie sã fim gata permanent, cãci nu ºtim ziua, ceasul ºi minutul3911

cînd pleacã  acest  t ren.  Dar diavolul ,  miºelul  cel  mare,  scr ie  pe furiº ,  pe acest  t ren3912

înºelãciunea: Mai aveþi vreme! Vai de cei care ascultã de aceastã înºelãciune! Cînd moartea3913

va striga: Gata! - cei mai mulþi oameni nu sînt gata; ei scãpã trenul vieþii de veci, pentru cã3914

au ascultat de înºelãciunea diavolului. 3915

În ziua plecãrii spre veºnicie, toþi aceºtia vor pãþi ca ºi oamenii din chipul de alãturi, care3916

întîrziind, au pierdut trenul vieþii de veci, pentru cã au ascultat de informaþia diavolului.3917

Acum dupã ce i-a înºelat, diavolul rîde de pierzarea lor. 3918

- Aici pe tren era scris: Mai aveþi vreme! - spun revoltaþi cei întîrziaþi. 3919

- Asta era scrie pentru înºelarea voastrã! - le rãspunde satana rîzînd. 3920

Pãcãliþii vãd acum înºelãciunea, dar e prea tîrziu, e prea tîrziu... Au scãpat trenul vieþii3921

de veci. Mîntuirea lor e pierdutã. 3922

Ah! Eu mã îngrozesc gîndindu-mã cã în fiecare zi, atîtea ºi atîtea suflete scapã acest tren,3923

ascultînd înºelãciunea diavolului cã mai au vreme pentru cele sufleteºti... 3924

Cum stai tu, dragã cititorule, faþã de înºelãciunea satanei? 3925

345 - Scarã sau aripi3926

Credinþa ºi mîntuirea sînt mai mult o chestie de aripi, de inimã, de însufleþire - decît o3927

scarã, de ºtiinþã omeneascã. 3928

Cu argumente, numai cu argumente pentru existenþa lui Dumnezeu, nu-l vei putea cîºtiga3929

definitiv pe nimeni pentru Împãrãþia lui Dumnezeu. Cînd crezi cã l-ai cîºtigat cu scara, atunci3930

scara se prãbuºeºte. 3931

Pentru lucrul acesta se cer aripi; se cere rîvnã, însufleþire, jertfã. Se cer aripile3932

porumbelului din Praznicul Cincizecimii. 3933

A încerca sã atingi cerul numai cu scara, înseamnã a pierde mîntuirea ta ºi a altuia. 3934

Cuvintele: crede ºi nu cerceta, pe înþelesul lor cel adevãrat înseamnã: foloseºte aripile ºi3935

nu scara. 3936

E adevãrat cã Iacov a vãzut în vis o scarã ce lega cerul cu pãmîntul, numai cît, cei ce3937

suiau ºi coborau pe scara aceasta, aveau aripi. 3938

Sundar Sing spune într-un loc cã a fugit dintr-o ºcoalã de înalte studii teologice pentru3939

cã ºcoala avea numai scãri, iar lui îi trebuiau aripi. 3940

Sînt aºa de puþini misionarii cei adevãraþi, pentru cã azi se folosesc mai mult scãrile,3941

decît aripile! 3942

346 - Cîºtigul necurat 3943

O femeie ce vindea lapte la oraº ºi cãzuse în ispita de a-l spori cu apã, se întorcea din oraº3944

spre casã cu o nãframã nouã, cumpãratã de la prãvãlie. 3945

În drum spre casã, o ajunse o furtunã ºi trecînd peste un pod, vîntul îi smulse nãframa de3946

pe cap ºi i-o aruncã în apã. 3947

Oamenii umblau s-o prindã, dar femeia privind de pe pod cum o duce apa, le zise: 3948

- Lãsaþi-o dragii mei sã meargã, cãci din apã a ieºit ºi apa o ºi duce. 3949

De cîºtigurile cele necurate totdeauna s-alege nimica. ªi totuºi atîþia oameni umblã dupã3950

cîºtiguri necurate. 3951

347 - Între cãdere ºi cãdere3952

Porumbelul cînd se murdãreºte, aleargã repede la apã ºi se spalã. El nu poate suferi3953

murdãria ºi necurãþenia. Nu-i place de ea. 3954

Pe o oaie de o bagi într-un noroi, într-o mocirlã, umblã în toate pãrþile sã fugã, sã scape3955

de acolo. 3956
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Dar porcul cînd ajunge în noroi, se tãvãleºte ºi se lãfãieºte în el cu plãcere. Asta-i lumea3957

lui ºi plãcerea lui. 3958

O aºa deosebire este între cãderea celor credincioºi. ªi credinciosul are clipe de cãdere;3959

ºi el se murdãreºte cîteodatã, dar el aleargã îndatã la apã ca porumbelul. Îºi spalã îndatã3960

pãcatul prin lacrimi de cãinþã ºi prin Sîngele Domnului. 3961

Dar cînd cade necredinciosul, el se simte bine în mocirlã: el se tãvãleºte ºi se lãfãieºte ca3962

porcul în noroiul patimilor ºi pãcatelor. Asta-i lumea lui de plãcere! 3963

348 - Pilda pãunului3964

Pãunul cu penele sale mîndre, e pilda obiºnuitã a trufiei. ªi totuºi nu este tocmai aºa. 3965

Pãunul - spune un cunoscãtor al vieþii lui - se uitã cu un fel de trufie la penele sale, dar3966

îndatã dupã aceasta cautã în jos ºi privindu-ºi picioarele negre ºi urîte, rãmîne umilit de3967

ruºine. 3968

Oricîte daruri ai avea, iubite cititorule, de la Domnul de sus - avere, înþelepciune,3969

sãnãtate, daruri sufleteºti, etc. - uitã-te mereu în jos la neputinþele ºi slãbiciunile tale ºi vei3970

scãpa de ispita trufiei! 3971

349 - Rothschild ºi medicul3972

Despre marele miliardar Rothschild, am citit un lucru interesant. Medicul lui de casã îl3973

cerceteazã în fiecare zi, iar Rothschild i-a fãcut un fel de platã interesantã. 3974

În fiecare zi medicul îºi afla plata de zi pe masa lui Rothschild. Dar aceasta numai pînã3975

cînd Rothschild era sãnãtos ºi n-avea lipsã de el. Îndatã ce Rothschild se îmbolnãvea, medicul3976

nu mai primea nici un fel de platã pînã nu se fãcea sãnãtos. 3977

Adicã Rothschild îºi plãtea medicul pentru sãnãtate ºi nu pentru boalã. 3978

Noi însã, cu Doctorul nostru Cel sufletesc facem tocmai contra. Îl plãtim cu recunoºtinþã,3979

cu mulþumiri, cu rugãciuni ºi îndreptarea purtãrilor numai pe vreme de boalã ºi necaz, dar3980

pînã cînd ni-i bine, habar n-avem sã-I plãtim pentru darurile de care ne învredniceºte. Plãtim3981

boala dar nu plãtim sãnãtatea. 3982

ªi nu e bine aºa! 3983

350 - Aþi bãgat de seamã? 3984

Aþi bãgat de seamã cã Biblia este o predicã vie chiar ºi înainte de a o deschide ºi a citi3985

în ea? 3986

Cãci cum este scrisã Biblia? E legatã în negru, marginile dinãuntrul ei sînt roºii, iar3987

înãuntru e albã. 3988

Luînd în mînã aceastã Biblie, un ostaº ar putea predica astfel: 3989

Dragii mei! Aceastã Biblie, aceastã carte a lui Dumnezeu, îmi aratã mîntuirea chiar ºi3990

înainte de a o deschide ºi a citi în ea. Neagrã este cartea aceasta pe dinafarã. Aºa era ºi viaþa3991

mea înainte de a-L cunoaºte cu adevãrat pe Dumnezeu. Iar pe Dumnezeu L-am cunoscut prin3992

roºul acesta de pe marginile dinãuntru ale cãrþii. Prin roºul acesta îmi amintesc de Sîngele3993

Crucii, care ne curãþeºte de orice pãcat.. .  am ajuns alb la mîntuire... la o viaþã nouã cu3994

Domnul (1 Ioan 1, 7). 3995

351 - S-a mîntuit mîntuind pe altul3996

O istorioarã din viaþa lui Sundar Sing. 3997

Treceam odatã într-o iarnã - spune Sundar Sing - prin Munþii Tibetului. Era un viscol3998

puternic ºi un ger grozav. Calea era tot mai grea. Simþeam cã puterile îmi scad. Mã biruie3999

frigul ºi îngheþul. 4000

La o rãspîntie, vãd un om cãzut în zãpadã. E aproape îngheþat ºi mort. Mã aplec spre el.4001

E un tibetan. Îmi dã sã înþeleg cã orice încercare pentru salvarea lui e zadarnicã. Dar eu nu4002
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pot sã-l las aici! Îl ridic în spate ºi plec cu el la drum. Povara e grea, dar sub greutatea ei,4003

simþeam cã mã încãlzesc. Eram aproape îngheþat de frig ºi acum, iatã mã nãpãdesc sudorile.4004

M-am încãlzit, iar cãldura mea o simte ºi cel din spatele meu. Am devenit un fel de cuptor4005

pentru el. Era aproape mort, iar acum îl simt cã se miºcã ºi dã semne de viaþã. Nu mai puteam4006

de bucuria unui pierdut. Aceastã bucurie îmi dã puteri noi. Pãºesc cu bãrbãþie prin zãpadã ºi4007

viscol. În zare se iveºte un sat. Sîntem mîntuiþi amîndoi, unul prin altul. Tibetanul ar fi pierit4008

fãrã ajutorul meu, dar ºi eu aº fi pierit fãrã el. Purtîndu-l în spate, m-am încãlzit ºi l-am4009

încãlzit ºi pe el. M-am mîntuit mîntuind pe altul. 4010

Ce mult spunãtoare este aceastã întîmplare! Sã o luãm ºi noi pe sufletul nostru. O tainã4011

a mîntuirii sufleteºti, aceasta este: sã te mîntui mîntuind pe altul. 4012

Creºtinii de azi sînt un fel de reci, tocmai pentru cã nu se încãlzesc, încãlzind pe alþii.4013

Creºtinii noºtri sînt atît de slabi, tocmai pentru cã nu se întãresc, întãrind pe alþii. 4014

ªi sînt atît de sãraci creºtinii de azi tocmai fiindcã nu se îmbogãþesc, îmbogãþind pe alþii. 4015

Sã nu uitãm nici noi ostaºii Domnului, porunca aceasta: sã ne mîntuim, mîntuind pe alþii...4016

sã ne încãlzim, încãlzind pe alþii! 4017

352 - Cu cît vinzi copilul? 4018

Aºa fu întrebatã odatã mama unui singur copil. 4019

- Cu toþi banii din lume nu-mi poþi rãscumpãra copilul - rãspunse mama. 4020

ªi cînd ne gîndim cã Dumnezeu a jertfit pe Unul Nãscut Fiul Sãu pentru mîntuirea noastrã4021

(Ioan 3, 16). ªi Fiul S-a jertfit de bunã voie pentru mîntuirea noastrã. 4022

Ce dragoste mare e aceasta! Cîþi însã o primesc ºi se mîntuiesc prin ea? 4023

353 - Dintr-o piatrã, a fãcut un tatã4024

Undeva am citit o poveste din þãrile rãsãritului. Un biet copilaº orfan se rãtãcise în pustie.4025

Plin de groazã umbla sã scape de pieire. În depãrtare iatã se iveºte un chip de om, dar cînd4026

se apropie vãzu cã acel chip era o statuie de piatrã. Un urlet furios de animal sãlbatic se auzi4027

în apropiere. Atunci copilul cuprinzînd cu braþele sale chipul de piatrã, strigã din tot sufletul4028

sãu: Tatã dragã, scapã-mã! ªi o minune, piatra cãpãtã viaþã, chipul se fãcu tatã, care-ºi sãrutã4029

copilul ºi-l scãpã de la pieire. 4030

Prin credinþa sa, copilul din poveste, a fãcut tatã dintr-o piatrã. Cu noi însã se pare cã4031

povestea e invers. Noi avem un Tatã ceresc Viu ºi nespus de Bun, care tot strigã pe noi ºi ne4032

cheamã la El. Însã noi, se pare cã sîntem de piatrã: nu-L vedem, nu-L auzim, nu-L ascultãm.4033

Aceasta pentru cã nu-L iubim - ºi nu-L iubim pentru cã nu avem credinþã, numai de formã,4034

nu avem o credinþã vie. 4035

Ca ºi copilul din pustie, s-alergãm la El ºi sã scãpãm la El în pustia acestei vieþi plinã cu4036

urletele fioroase ale patimilor ºi ispitelor pierzãtoare de suflet. 4037

354 - Un concurs de fericire4038

O lecþie bunã s-a gîndit sã dea zgîrciþilor, un creºtin din America, în urmãtoarea formã: 4039

Într-o bunã dimineaþã, lipi pe poarta grãdinii sale, urmãtoarea înºtiinþare: 4040

Grãdina aceasta va fi dãruitã aceluia care este deplin fericit! 4041

Un bogat zgîrcit citind înºtiinþarea, se grãbi sã se prezinte în nãdejdea cã, el fiind bogat4042

ºi fericit, o va cîºtiga. 4043

- Eºti fericit? - îl întrebã proprietarul grãdinii. 4044

- Da. Sînt fericit. 4045

- Nu-i adevãrat, cãci dacã ai fi fericit n-ai mai avea nici o dorinþã ºi n-ai mai umbla dupã4046

grãdini!... 4047

355 - Într-un teatru din Germania4048
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O întîmplare dintr-un teatru din Germania. 4049

Se juca un teatru de rîs ºi de petrecere ºi teatrul era plin de lume. Dar afarã într-o parte4050

teatrul luase foc. Atunci unul din artiºti a început a striga: foc! foc! 4051

Dar lumea credea cã aceste vorbe se þin ºi ele de glumele teatrului ºi artistul vrea sã facã4052

o glumã mare ca sã rîdã apoi de spaima publicului. 4053

A strigat ºi directorul cã arde teatrul, dar lumea rîdea înainte. 4054

Abia cînd s-au ivit flãcãrile, lumea a început a fugi îngrozitã. Dar atunci era prea tîrziu.4055

Aproape toþi s-au prãpãdit în foc. 4056

Cam aºa se întîmplã ºi în viaþa oamenilor. Pentru cei mai mulþi viaþa aceasta e un teatru4057

de rîs ºi de petreceri ºi cînd le spui sã iasã din focul rãutãþilor, din focul pieirii sufleteºti, te4058

rîd ºi te batjocoresc. Abia pe patul morþii vãd focul pieirii sufleteºti, dar atunci e prea tîrziu...4059

e prea tîrziu! 4060

Cuvîntul Domnului ne spune: Astãzi dacã auziþi glasul Domnului, sã nu vã împietriþi4061

inimile, ca odinioarã cei din pustie... (Evrei 4). 4062

356 - Cumpãraþi-vã Testamente! 4063

Un frate ostaº scria mai anul trecut: 4064

Într-un sat am îmbiat oamenilor Noul Testament. Dar oamenii nici habar n-aveau ce carte4065

e aceasta. 4066

- Cu cel fel de testamente umbli d-ta?... Las’ cã testamentul ni-l face notarul cînd om fi4067

la bãtrîneþe - grãi unul. 4068

- Las’ cã n-avem averi pentru testamente - adause altul. 4069

Dar eu zisei: dragii mei! Testamentul acesta e un altfel de testament fãcut gata pe care4070

citindu-l cu luare aminte, veþi moºteni averi mari ºi vã veþi face toþi bogaþi ºi fericiþi. Spun4071

acest lucru din pãþania mea. 4072

Eu eram un om sãrac ºi prãpãdit, dar prin testamentul acesta m-am fãcut bogat ºi fericit.4073

Încercaþi ºi vedeþi cã aºa este. Cumpãraþi-vã acest Testament ºi peste un an voi veni iar aci4074

sã vã întreb de v-am minþit ori ba. 4075

Ostaºul vîndu cîteva Testamente, iar peste un an, 5 inºi îl sãrutarã la intrarea în sat,4076

mulþumindu-i cã i-a ajutat sã afle o bogãþie nebãnuitã. Doi din ei scãpaserã de beþie ºi acum4077

erau adevãraþi bogaþi ºi fericiþi. Agoniseala lor n-a mai mers în buzunarul cîrciumarilor, ci4078

în gospodãria familiei aducîndu-le bunã starea ºi fericirea în familie. 4079

357 - Mie nu mi-e fricã de Dumnezeu! 4080

- Mie nu mi-e fricã de Dumnezeu - spunea odatã un ostaº al Domnului într-o strînsurã de4081

oameni. 4082

- Ce grãieºti omule? - îl întrebã lumea miratã, cum poþi grãi astfel de vorbe? 4083

- O, da, rãspunse ostaºul hotãrît - mie nu mi-e fricã de Dumnezeu... mi-a fost fricã odatã,4084

dar acum nu-mi mai este fricã pentru cã este scris în Biblie: Cãci Dumnezeu nu ne-a dat un4085

duh de fricã, ci de dragoste (2 Tim. 1, 7; Rom. 8, 5). 4086

Dragostea scoate afarã frica. Eu de cînd Îl cunosc cu adevãrat pe Dumnezeu, Îl iubesc din4087

tot sufletul meu ºi caut sã fac voia Lui nu din fricã, ci din dragoste. ªtiu cã Dumnezeu este4088

Bun ºi mã iubeºte cu o iubire veºnicã ºi atunci n-am de ce sã-mi fie fricã de El. 4089

Cuminte rãspuns! 4090

358 - Oglinda de la Iacov 1, 234091

În epistola lui Iacov se aflã o oglindã. O cunoaºtem cu toþii. Iat-o: 4092

Cãci dacã ascultã cineva Cuvîntul ºi nu-L împlineºte cu fapta, seamãnã cu un om, care-ºi4093

priveºte faþa într-o oglindã; ºi dupã ce s-a privit, pleacã ºi uitã cum era (Iacov 1, 23). 4094

Fiecare din noi sã ne uitãm în oglinda aceasta. Cãci oricît de înaintaþi am fi în lucrul4095
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mîntuirii sufleteºti, tot mai avem destule pete care ni se aratã în oglinda de mai sus. 4096

Întrebarea este însã: cãutãm noi sã ne spãlãm dupã ce ne-am vãzut în oglinda aceasta? Ori4097

rãmînem numai cu privirea? 4098

O, ce de creºtini sînt în chipul privitorului din oglinda de la Iacov 1, 23! Îºi vãd pãcatele4099

ºi scãderile, dar nu se lasã de ele. 4100

Spre pildã, o predicã miºcãtoare este o oglindã în care te vezi aºa cum eºti. Sfînta4101

Scripturã este o oglindã  cereascã ,  în care ci tind te vezi cum aºa eºti . O carte, o foaie4102

religioasã este ºi ea o oglindã care îþi aratã pãcatul. Spre pildã cartea cu Oglinda inimii4103

omului, are 20 de oglinzi în care fiecare om îºi poate vedea apriat starea lui cea sufleteascã. 4104

Însã întrebarea este: cîþi se spalã dupã ce s-au vãzut în aceste oglinzi spirituale? Ce folos4105

de cel ce plînge sub puterea Cuvîntului lui Dumnezeu, dacã nu se ºi îndreaptã? 4106

Ce folos de cel ce se uitã zilnic în oglinda Bibliei, în oglinda Cuvîntului lui Dumnezeu,4107

dacã nu ºi împlineºte acest Cuvînt? 4108

Privirea noastrã în oglinda de la Iacov 1, 23, trebuie sã fie totdeauna însoþitã cu4109

rugãciunea psalmistului: 4110

Spãla-mã-vei ºi mai vîrtos decît zãpada mã voi albi... inimã curatã zideºte în mine4111

Dumnezeule ºi duh drept înnoieºte în cele dinãuntru ale mele (Psalm 50). 4112

359 - Un ogor lucrat duminica4113

Un boier necredincios de la þarã, voind sã abatã pe oameni de a nu lucra duminica ºi4114

sãrbãtorile - alese un ogor mare pe care-l lucra numai duminica. 4115

Avu o recoltã bunã. 4116

- Vedeþi - zise el batjocoritor cãtre þãrani - am lucrat numai duminica - ºi ce recoltã bunã4117

am avut! 4118

Dar pe urmã ce s-a întîmplat? Un lucru mic din care a ieºit o pagubã mare. Pruncii4119

boierului jucîndu-se cu o pisicã, îi legarã de coadã niºte fîºii de hîrtie ºi ca sã rîdã ºi mai mult4120

de spaima mîþei, deterã foc hîrtiei ºi au dat drumul mîþei spre hotar. 4121

Dar pisica - în loc de hotar, sãri repede sã se ascundã între grãmezile de grîu. Într-o clipã4122

recolta grãmãditã pentru treierat, luã foc. Toate încercãrile de stingere furã zadarnice ºi scrum4123

ºi fum se alese din toatã recolta boierului. 4124

ªi recolta strînsã în Ziua Domnului a fost bunã de... foc... 4125

Un aºa fel de spor au toþi cei ce rîvnesc sã lucreze în Ziua Domnului. 4126

360 - Cum sã descuiem inimile? 4127

Mare necaz cînd nu gãseºti cheia potrivitã de la ceva. Stai în faþa unei uºi ºi nu poþi face4128

nimic. 4129

Aºa e ºi cu inima noastrã. De atîtea ori e ºi ea încuiatã ºi nu gãsim cheia cea potrivitã4130

pentru descuierea ei. Aceastã cheie se aflã în mîna Domnului. El nu greºeºte niciodatã cheia.4131

Întrebarea este însã: Îl lãsãm noi sã ne deschidã inima ºi sã intre în ea? 4132

Pe cei care L-au primit pe Domnul - pe aceºtia El îi foloseºte pentru a descuia prin ei ºi4133

inima altora. Dar nu e uºor acest lucru. Oamenii sînt de diferite firi. Trebuie sã încerci multe4134

chei pînã afli pe cea potrivitã. Îþi trebuie rãbdare, multã rãbdare. Dar mai presus de toate,4135

pentru a descuia inimi pentru Domnul îþi trebuie dragoste. Cu mustrãri grele ºi vorbe aspre,4136

niciodatã nu poþi descuia inimi. Cu lovituri de ciocan ºi cu tunetele ºi fulgerele ameninþãrilor4137

pentru pãcat - cu greu vei putea descuia vreo inimã. 4138

Pentru lucrul acesta, foloseºte cheia dragostei. Iubeºte-l din tot sufletul tãu pe cel cãzut4139

ºi fã-l sã simtã dragostea ta de a-l aduce la Domnul. 4140

Iubire, iubire, iubire - împreunã cu rãbdare, cu îndelungã rãbdare ºi cu smerenie ºi4141

stãruinþã - iatã cheia care se potriveºte la orice inimã încuiatã. 4142
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361 - Uscãturile pãdurii ºi uscãturile dintre oameni4143

O vorbã veche spune cã nu-i pãdure fãrã uscãturi. Precum nu este pãdure fãrã uscãturi,4144

întocmai aºa ºi între oameni: nu pot fi toþi buni, ci trebuie sã fie ºi rãi. ªi pãdurea de oameni4145

îºi are uscãturile ei. 4146

Foarte bine, numai cît este o deosebire enormã între uscãturile pãdurii ºi între uscãturile4147

dintre oameni. 4148

Uitaþi-vã bine ce se petrece în pãdure. Toþi arborii pãdurii, cu mic cu mare, nãzuiesc spre4149

soare, spre luminã, ca sã poatã înverzi ºi trãi. În pãdure se dã o adevãratã luptã pentru soare,4150

pentru luminã, pentru viaþã. Uscãturile pãdurii le formeazã acei care au cãzut în aceastã luptã:4151

cei care n-au putut rãzbi la luminã. Uitaþi-vã la bradul sau la fagul cel mic, care s-a uscat4152

neavînd luminã în desiºul pãdurii. Ei s-au stins suspinînd dupã luminã. Ei au murit cerºind4153

parcã un picur de luminã. 4154

Însã cu uscãturile dintre oameni se petrece tocmai contrariul. Domnul Isus a venit în lume4155

ca un Soare al dreptãþii: ca o luminã a lumii, a vieþii. Cîþi însã doresc dupã aceastã luminã?4156

Iar osînda aceasta este, cã Lumina în lume a venit, dar oamenii iubesc mai mult întunericul4157

decît lumina, pentru cã faptele lor sînt rele. Cãci oricine fãptuieºte rãul, urãºte lumina ºi nu4158

vine la luminã pentru ca faptele lui sã nu fie mustrate (Ioan 3, 19-20). 4159

Uscãturile pãdurii se sting pentru cã n-au luminã, uscãturile dintre oameni se sting ºi mor4160

pentru cã urãsc lumina ºi fug de lumina lui Hristos. 4161

Vai, ce predicã grozavã se poate vedea într-o pãdure. Toþi arborii doresc ºi se apleacã spre4162

soare, spre luminã, numai omul, cea mai aleasã fãpturã doreºte întunericul. Toate plantele se4163

luptã pentru soare ºi luminã, numai omul se trage tot spre întuneric. 4164

Mai încet darã cu vorba: nu-i pãdure fãrã uscãturi, cãci este o uriaºã deosebire între4165

uscãturile pãdurii ºi între uscãturile dintre oameni! 4166

362 - Ce nu poþi cumpãra cu bani! 4167

Oare poþi cumpãra orice cu bani? 4168

Poþi cumpãra mîncare, dar nu poþi cumpãra ºi pofta de mîncare. 4169

Poþi cumpãra perne moi, dar nu ºi somnul. 4170

Poþi cumpãra medicamente, dar nu ºi sãnãtatea. 4171

Poþi cumpãra multe cãrþi, nu însã ºi minte. 4172

Poþi cîºtiga mulþi prieteni, nu însã ºi credinþa ºi prietenia lor statornicã. 4173

Poþi cumpãra multe desfãtãri, nu însã ºi fericirea adevãratã. 4174

Poþi cumpãra cu bani multe desfãtãri ºi lucruri lumeºti, dar nu poþi cumpãra cu ei4175

Împãrãþia lui Dumnezeu ºi mîntuirea sufletului tãu! 4176

363 - Învãþat mare... 4177

- O convorbire auzitã într-un sat, absolut autenticã - 4178

- Ai fost duminicã la bisericã? 4179

- Am fost. 4180

- Cine a spus predica? 4181

- A predicat un domn profesor venit de la oraº sã þinã o conferinþã pentru popor. Trebuie4182

sã fie un învãþat mare cã n-am priceput nimic din ceea ce a spus... 4183

Mîntuitorul ºi apostolii au vorbit pe înþelesul poporului, în forma cea mai simplã sã fie4184

înþeleasã de toþi. Ei au spus adîncul înþelepciunii ºi adevãrul vieþii. 4185

364 - Un rãspuns fioros4186

Un învãþãtor se întîlni odatã pe drum cu un copil ce nu ieºise încã printre oameni ºi la4187

ºcoalã. 4188

- Al cui eºti tu, - îl întrebã învãþãtorul. 4189
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- Al dracului - rãspunse copilul. 4190

Învãþãtorul rãmase uimit de acest rãspuns ºi întrebã mai departe: 4191

- Cum te cheamã? 4192

- Satana! 4193

- De unde vii? 4194

- Din iad - rãspunse copilul. 4195

Învãþãtorul cercetã mai departe pe urmele acestui rãspuns ºi pe urmã aflã urmãtoarele4196

lãmuriri: 4197

Mama copilului se certa foarte des cu tatãl lui care era beþiv ºi îi zicea: 4198

- Ce-i drace, ai venit iar beat pe capul meu? La asta, tata rãspundea cu înjurãturi ºi4199

ameninþãri. În astã vreme copilul fugea plîngînd în braþele mamei, iar mama îl alunga zicînd: 4200

- Fugi satano, nu mã mai necãji ºi tu, cã destul de necãjitã-s eu de cînd trãiesc în acest4201

iad de casã! 4202

Din asta a auzit copilul ºi a învãþat cã pe tatãl îl cheamã dracu, pe el satana ºi ei trãiesc4203

în iad. 4204

Încã ºi din aceastã istorioarã se poate vedea ce groaznice urmãri are pentru un copil4205

creºterea ce o vede ºi o aude în casa pãrinteascã. 4206

365 - Animalele ascultã chemarea omului4207

Un cîine aleargã de departe cînd îl cheamã stãpînul lui. 4208

Oaia aleargã îndatã cînd aude glasul pãstorului ei. 4209

Tot aºa ºi caii, boii, vacile, cunosc ºi ascultã glasul stãpînului lor. 4210

Numai omul cel fãcut dupã Chipul ºi asemãnarea lui Dumnezeu nu cunoaºte ºi n-ascultã4211

glasul ºi chemarea Fãcãtorului sãu. Vai ce grozav lucru este acesta! 4212

ªi, vai, ce lucru ºi mai grozav este, cînd ne gîndim cã omul ascultã vocea ºi voia4213

diavolului. Pe Dumnezeu nu vrea sã-L asculte, dar pe diavolul îndatã îl ascultã ºi face voia4214

lui. 4215

366 - Bufniþa vede numai noaptea4216

Bufniþa e un admirabil chip al orbiei sufleteºti. Ea are ochi mari, luminoºi, curaþi, dar4217

vede cu ei numai noaptea. Lumina zilei pentru ea este întuneric, iar întunericul este luminã. 4218

Bufniþa urãºte lumina; ea nu poate suferi lumina; pe ea o supãrã lumina. Ea iubeºte4219

întunericul; puterea ei de miºcare este întunericul. 4220

Aºa sînt ºi cei orbiþi de patimi ºi fãrãdelegi: niºte orbi cu sufletul. Pentru ei întunericul4221

este luminã, iar lumina întuneric (Isaia 5, 20). Ei n-au ochi ºi vedere pentru cele4222

sufleteºti. Ochi au dar nu vãd. 4223

Bufniþa e ºi chipul diavolului. Ea are putere numai la întuneric. Aºa e ºi diavolul. El are4224

putere numai la întuneric ºi numai asupra celor ce umblã în întuneric. 4225

Eu sînt Lumina lumii - zicea Isus - cel ce vine dupã Mine nu va umbla în întuneric ci va4226

avea lumina vieþii (Ioan 8, 12). Iar de altã parte, despre satana se spune cã stãpîneºte4227

în întunericul acestei lumi (Efes. 6, 12). Adicã, vedeþi, sînt douã lumi: o lume de4228

luminã sufleteascã ºi alta de întuneric sufletesc. Cei ce trãiesc în lumina ºi în lumea cea4229

sufleteascã a Mîntuitorului, n-au nici o teamã de diavolul. Diavolul are putere numai asupra4230

celor ce trãiesc în întuneric. 4231

Vai de pãsãrile ce zboarã ºi umblã noaptea prin întuneric. Bufniþa se ospãteazã din carnea4232

lor. Vai de cei ce umblã în întunericul pãcatelor! 4233

Ferice de fiii luminii, vai de fiii întunericului (Efes. 5, 8). Tu, cititorule, între care4234

eºti? 4235

367 - Umbra mãgarului4236
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Un predicator se silea odatã sã trezeascã în popor dragostea ºi rîvna pentru lucrul4237

mîntuirii sufleteºti. Însã la rîvna lui, poporul rãspundea cu cãscãturi ºi semne de plictisealã. 4238

Atunci predicatorul începu în mijlocul predicii o poveste. 4239

Cicã odatã un cãlãtor a închiriat de la un cioban un mãgar. Pe drum fiind cald cãlãtorul4240

fãcu popas ºi neavînd alt loc se adãposti la umbra mãgarului. 4241

- N-ai drept sã foloseºti umbra mãgarului meu - zise atunci ciobanul. Eu þi-am arendat4242

numai mãgarul, nu însã ºi umbra lui. Umbra e a mea... Din vorbã în vorbã, lucrul ajunsese4243

la ceartã ºi pe urmã la judecatã. Lumea se umplu de faima acestui proces; toþi aºteptau cu4244

gura cãscatã sã vadã ce se va alege. 4245

Cu gura cãscatã aºteptau ºi ascultãtorii predicatorului sã audã ce s-a întîmplat cu umbra4246

mãgarului. Povestea îi trezise din somnul nepãsãrii. Însã predicatorul deodatã se opri în loc4247

cu povestea ºi continuã cu predica. Treaba asta îi neliniºti pe oameni. Ei aºteptau sã audã ce4248

s-a întîmplat cu umbra mãgarului. Atunci predicatorul le zise: 4249

- Vedeþi dragii mei, o poveste mincinoasã v-a trezit din somn; o ascultaþi cu încordare,4250

dar Cuvîntul lui Dumnezeu nu-L ascultaþi... umbra unui mãgar vã intereseazã mai mult decît4251

Împãrãþia lui Dumnezeu ºi mîntuirea sufletului vostru... 4252

Este aceasta o istorie ce se întîmplã ºi în zilele noastre. Ascultã oamenii ºi citesc cu drag4253

tot felul de minciuni ºi lucruri lumeºti, dar cînd e vorba de cele sufleteºti, le vine somnul, le4254

vine silã ºi nepãsare! 4255

368 - Puterea rugãciunii4256

O întîmplare din istorie. 4257

În anul 1812, Napoleon cel mare, nãvãli în Rusia cu peste o jumãtate de milion de soldaþi.4258

O spaimã mare cuprinsese poporul rus. 4259

Atunci se ridicã la Moscova un vestit preot credincios, adunã popor mult ºi fãcu o4260

rugãciune în care, printre altele, zicea: 4261

Doamne Dumnezeul oºtirilor. Tu cela ce ai cufundat pe Faraon ºi l-ai umilit pe4262

Nebucadonosor, priveºte Doamne spre trufia acestui om care se numeºte Napoleon... biruinþa4263

vine de la Tine Doamne, de la braþul Tãu cel înalt... noi ne punem sub scutul aripilor Tale...4264

ocroteºte-ne Doamne ºi ne apãrã... 4265

Un sol s-a prezentat în faþa lui Napoleon raportîndu-i cã la Moscova se fac rugãciuni4266

contra lui. 4267

- Pãi cu rugãciunile mã voi bate eu? - rãspunse Napoleon cu îngîmfare... între mine ºi4268

Rusia nu rugãciunile vor decide, ci baionetele... voi nãvãli în Moscova cu cele 500.000 de4269

baionete ºi voi face de ruºine rugãciunile lor... 4270

Dar pe urmã ce s-a întîmplat? Rãzboiul a ieºit prost. Pe Napoleon l-a prins în Rusia o4271

iarnã cumplitã. A trebuit sã se retragã cu un dezastru cumplit. Din 500.000 de oameni, a ajuns4272

în Franþa numai cu 50.000. Ceilalþi au rãmas prin pustiurile înviscolite ale Rusiei. 4273

Rugãciunea a biruit trufia. ªi o va birui totdeauna. 4274

Sã nu uitãm: neamurile - ca ºi oamenii - se ridicã prin smerenie ºi cad prin trufie. 4275

369 - Ce sãdeºte unul smulge celãlalt 4276

Doi soþi aveau o grãdinã, pe care o semãnaserã cu tot felul de legume. Mai rãmãsese un4277

colþ mic nesemãnat. 4278

- Hai sã seamãn aci ceva fãrã ºtirea bãrbatului - îºi zise femeia - sã-i fac o surprizã. Dar4279

tot aºa gîndi ºi bãrbatul: sã semene ºi el ceva fãrã ºtirea soþiei. Nevasta a semãnat flori, iar4280

bãrbatul mac. Cînd a rãsãrit macul, nevasta a alergat ºi l-a smuls aºteptînd sã rãsarã florile4281

ei. Cînd au rãsãrit florile, le-a smuls bãrbatul, aºteptînd sã rãsarã macul lui, aºa cã pe urmã4282

n-a mai rãsãrit nimic. 4283

Aºa fac unii pãrinþi - foarte mulþi - ºi cînd e vorba de creºterea copiilor. Ce seamãnã unul,4284
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smulge celãlalt ºi astfel nu rãsare nimic. 4285

Aºa se întîmplã ºi cînd, peste tot copilul n-are creºtere bunã în casã. În acest caz e4286

zadarnicã  munca ce o face biserica º i  ºcoala. Ce seamãnã  preotul ºi  dascãlul în inima4287

copilului, smulge creºterea cea rea ce o are copilul în familie. 4288

Inima copilului e ca un ogor nesemãnat. A pãrinþilor este în primul rînd înfricoºata4289

rãspundere despre ce fel de sãmînþã seamãnã în acest pãmînt, ºi a lor este rãspunderea despre4290

cum au ajutat sã creascã sãmînþa ce au semãnat-o în acest pãmînt biserica ºi ºcoala. 4291

370 - Litera legii - 14292

Episcopul catolic Otto din Bayaux, lupta în bãtãlia de la Hastings cu bãþul, în loc de4293

sabie. El îºi închipuia cã neîntrebuinþînd sabia se va conforma regulilor bisericeºti, care4294

opreau pe clerici sã poarte sabie. 4295

E vorba despre luptele confesionale, ce se dãdeau în vremile de demult prin Nordul4296

Europei. În acele lupte, episcopul de mai sus, folosea în loc de sabie, bîta, ca sã nu cadã sub4297

judecata cuvintelor Mîntuitorului: Petre, bagã-þi sabia în teacã, cãci oricine scoate sabia, de4298

sabie va muri. 4299

Aºa e litera legii. În loc de sabie, foloseºte bãþul, parcã nu e totuna cã cineva este omorît4300

cu sabia sau cu bãþul! 4301

371 - Creºtinii cei de azi 4302

Despre creºtinii cei dintîi - creºtinii cei de aur - spune istoria cã odatã, au dat peste4303

adunarea lor niºte dregãtori pãgîni ºi luîndu-le Noul Testament, i-au ameninþat cã le vor arde4304

toate cãrþile acestea, sã nu mai rãmînã nici una din ele. 4305

- Poftim, aruncaþi-le în foc! - rãspunserã creºtinii. Noi n-am pierdut cu asta nimic, cãci4306

ºtim pe de rost întreg Noul Testament ºi îl vom putea scrie din nou. 4307

Fericite vremuri erau atunci cînd creºtinii ºtiau pe de rost Noul Testament ºi cumplite4308

vremuri sînt azi, cînd cei mai mulþi creºtini nici mãcar nu au vãzut Noul Testament! 4309

372 - Grãdina cu merele acre4310

Un om îºi apãrã grãdina de copii ºi de furtuni într-un chip ciudat. Pe laturi, pusese tot4311

meri cu mere acre ºi rele, însã înãuntru erau mere minunate la gust. 4312

Cam aºa se întîmplã ºi cu oamenii, cînd e vorba de Evanghelia Mîntuitorului ºi de o viaþã4313

trãitã cu El. Grãdina e dulceaþa ºi bucuria ce le dã viaþa trãitã cu Domnul ºi Evanghelia Lui.4314

Însã aceastã minunatã grãdinã are, la început, cînd intri în ea, ºi cîteva mere acre: lepãdarea4315

de sine, lepãdarea de poftele ºi plãcerile ºi nãravurile acestei lumi. Dar aceste mere acre þin4316

numai o clipã, pînã intri în grãdinã, într-o viaþã trãitã cu Domnul. Cînd ai intrat în aceastã4317

viaþã ºi ai gustat din ea, atunci îndatã simþi o dulceaþã, o bucurie, o pace ºi o fericire pe care4318

nu le-ai avut ºi nu le-ai cunoscut. Cei mai mulþi nu intrã în aceastã viaþã, pentru cã nu cunosc4319

dulceaþa ºi bucuria ce sînt înãuntrul ei; cunosc numai merele acre ce sînt pe lãturi, la intrare. 4320

Tu cititorule, ai intrat în viaþã ºi ai gustat din dulceaþa ºi bucuria unei vieþi trãite clipã de4321

clipã cu Domnul? 4322

373 - Albinele ºi pãianjenii4323

Pãianjenii sînt mari duºmani ai albinelor. Cînd pãtrund în coºniþa lor, e adevãrat cã nu le4324

omoarã, dar stricã mierea lor ºi  prin pînzele lor încurcã  lucrarea albinelor ºi  le sparge4325

cãsnicia. De aceea albinele se luptã cu îndîrjire contra pãianjenilor. 4326

În chipul pãianjenilor sînt ºi pãcatele cele mãrunte. Ele nu omoarã sufletul dintr-o datã,4327

ci încetul cu încetul, stricînd puterile sufletului. Cînd aceºti pãianjeni au intrat în sufletul4328

nostru, sã-i dãm îndatã afarã, cãci dacã-i vom lãsa sã-ºi facã locuinþã în inima noastrã, în4329

curînd vom vedea mierea noastrã pierdutã ºi stupul conºtiinþei noastre distrus. 4330
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374 - O întîmplare din rãzboi4331

Un prieten, care a fãcut rãzboiul, îmi spunea cã în douã rînduri li s-a întîmplat prin Galiþia4332

sã se rãzboiascã noaptea - din greºealã - cu alþi soldaþi de-ai lor, de prin alte unitãþi. Toatã4333

noaptea s-a dat o luptã crîncenã, cu vuiet de rãzboi, cu morþi ºi rãniþi. 4334

Abia dimineaþa cînd rãsãri soarele ºi s-a fãcut ziuã - a fost observatã cumplita greºealã.4335

În întunericul nopþii ºi al pãdurilor de brad, se rãzboiau fraþii. 4336

O întîmplare cu adînc înþeles sufletesc este aceasta. Oare nu sînt în situaþia asta grozavã4337

ºi creºtinii de azi, care se rãzboiesc unii contra altora în noaptea zavistiei ºi urii dintre4338

fraþi?... Oare nu sînt în situaþia asta ºi popoarele creºtine din Europa, de la care au plecat ºi4339

pleacã toate rãzboaiele cele mari, de se mirã popoarele pãgîne de noi?... Oare nu sînt în4340

situaþia asta chiar ºi religiile ºi confesiunile creºtine, care se rãzboiesc ºi ele ºi se urãsc unele4341

pe altele? 4342

O noapte grozavã, cu lupte între fraþi, este viaþa creºtinãtãþii de azi. Pînã cînd dãinuie4343

aceastã noapte, în zadar cîntãm la Crãciun: Rãsãrit-a lumii lumina cunoºtinþei. Lumina4344

cunoºtinþei ºi Soarele dreptãþii nu se vãd în viaþa noastrã. 4345

Însã, odatã ºi odatã totuºi va rãsãri soarele ºi se va face ziuã. Vedea-vor atunci cei vii ºi4346

cei morþi cumplita greºealã în care au trãit. 4347

375 - Numai cîrpaci... 4348

În veacul al 17-lea, a trãit în Anglia un predicator vestit: Wesley. Prin puterea credinþei4349

ºi cu dar de sus, dintr-un simplu pantofar, devenise un vestitor vestit. 4350

Odatã predicînd el, cineva din public ºoptea mereu cu rãutate: ãsta a fost un pantofar...4351

cizmarul face pe popa... 4352

- Cineva ºopteºte mereu cã eu am fost pantofar - grãi Wesley întrerupîndu-ºi predica - þin4353

însã sã vã spun cã nu e adevãrat... minciunã! eu n-am fost pantofar... am fost numai un biet4354

cîrpaciu. 4355

Smerenia alesului Domnului a astupat gura hulitorului. 4356

376 - Trei minuni4357

Un vestit misionar spunea: Trei minuni am vãzut în lumea asta: 4358

Prima. Am vãzut oameni care au fel de fel de talanþi de la Bunul Dumnezeu: averi, bani,4359

ºtiinþã, învãþãturã, dar de a cînta frumos, de a scrie ºi vorbi frumos ºi altele multe - dar pentru4360

Domnul ºi pentru sufletul lor nu folosesc nimic din aceºti talanþi (îi folosesc pentru slujba4361

diavolului). 4362

A doua. Am vãzut oameni care parcã n-au nici o putere ºi nici un dar deosebit, dar rãmîi4363

uimit ce lucruri minunate pot face pentru lucrul Domnului ºi pentru biruinþa Evangheliei. 4364

A treia minune sînt eu însumi, care eram un negustor de robi ºi de femei stricate, vindeam4365

oameni pentru cîºtigul meu ºi al diavolului. Din acest vînzãtor ºi omorîtor de suflete, Domnul4366

a fãcut un negustor de suflete. 4367

377 - Ursul ºi mierea cea fierbinte4368

La serbarea unui prinþ german din veacurile trecute, pentru amuzarea oaspeþilor, s-a adus4369

un urs, cãruia i s-a dat drumul în mijlocul unei curþi, unde era un vas mare plin cu miere4370

fierbinte. 4371

Cum ursul se prãpãdeºte dupã miere - îndatã ce i s-a dat drumul, se repezi cu botul în vas,4372

opãrindu-se amarnic. Urlînd de durere, se retrase la marginea curþii. Dar nu peste mult,4373

lãcomia îl duse iar la oalã. ªi iar se arse din nou ºi iar se retrase. ªi iar veni, ºi iar fugi. ªi4374

tot aºa fãcu pînã ce pe urmã înghiþi toatã mierea ºi muri pe loc. 4375

Exact aºa face ºi creºtinul de literã. Cînd se arde cu mierea desfãtãrilor lumeºti - se4376

retrage în cãinþã. Dar lãcomia îl duce iar la pãcat. ªi dupã ce se arde din nou, iar se cãieºte4377
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din nou. ªi iar se arde ºi iar se cãieºte. ªi tot aºa se arde ºi se cãieºte, dar de miere nu se lasã4378

pînã ce moare în pãcat ºi în pieire sufleteascã. 4379

Ce folos cã ne spovedim regulat ºi pãcãtuim regulat? Ce folos de cãinþã dacã facem tot4380

aceleaºi urîciuni? Ce folos de cãinþã dacã nu ne lãsãm de miere? 4381

O cãinþã fãrã îndreptare este un lucru foarte plãcut diavolului. De ursul cu mierea fierbinte4382

rîdea prinþul cu oamenii lui. De creºtinul ce se arde mereu ºi pãcãtuieºte mereu, rîde prinþul4383

întunericului cu ceata diavolilor lui. 4384

A te cãi cu adevãrat, înseamnã a o rupe cu lumea ºi cu pãcatele. Înseamnã a muri faþã de4385

lume ºi faþã de pãcat (Rom. cap. 6; Gal. 6, 14). Iar aceasta o poate face numai cel4386

ce s-a suit la Golgota: cel ce a aflat cu adevãrat Jertfa Scumpului nostru Mîntuitor. 4387

378 - Asta nu mã priveºte pe mine... 4388

Astã varã m-am întîlnit cu un ostaº ce-mi arãta o tãieturã dintr-o gazetã, unde se vorbea4389

despre Oastea Domnului. 4390

- Asta nu mã priveºte pe mine - i-am rãspuns. 4391

- Cum aºa? - a întrebat ostaºul mirîndu-se - cãci doar uite, aci e vorba despre un atac4392

contra Oastei Domnului! 4393

- Tocmai pentru asta nu mã priveºte - i-am rãspuns eu - fiindcã e vorba despre un atac4394

contra Oastei Domnului... e vorba despre Oastea Domnului ºi nu despre o Oaste a lui Trifa.4395

Atacul acesta deci nu mã priveºte pe mine, ci pe Proprietarul Oastei; cãci doar de aia se4396

cheamã Oastea Domnului, ca sã ºtie toatã lumea cã Stãpînul ºi Proprietarul acestei Oºti, este4397

Domnul ºi nu un om - Trifa. Aºadar, dacã este vorba despre un atac contra Oastei Domnului4398

- apoi asta Îl priveºte pe Proprietarul Oastei ºi nu pe noi... asta-i grija Lui sã Se apere cum4399

va ºti El. 4400

Noi, ostaºii Domnului, trebuie sã ne învãþãm a încredinþa mai mult - a încredinþa cu totul4401

- miºcarea noastrã în grija Domnului cãci a Lui este. Pe noi n-ar trebui sã ne tulbure nici un4402

atac ºi nici o criticã. Noi n-ar trebui sã rãspundem la criticile ºi atacurile ce ni se aduc. Asta-i4403

grija Domnului. 4404

Noi ne apãrãm ca sã întãrim pe cei slabi, pe cei ce se clatinã în faþa atacurilor. 4405

379 - Duhul Sfînt vistierul4406

Despre Duhul Sfînt se spune cã este vistierul bunãtãþilor, adicã vistierul ceresc. El este4407

încredinþat cu casa, el cu cezarul. El face plata bunãtãþilor cereºti. 4408

Golgota ne-a deschis credit la banca cea mare a dragostei lui Dumnezeu: Golgota ne-a4409

fãcut cambiul. 4410

Prin Duhul Sfînt ni se plãteºte suma, valoarea cambiului. Se cere însã ºi din partea noastrã4411

petiþia cuvenitã; trebuie sã cerem prin rugãciune ºi cãinþã aceste daruri ale bunãtãþilor, iar4412

dupã ce am primit talanþii, darurile ce ni s-au dat, sã-i folosim cinstit negustorind cu ei pentru4413

Împãrãþia lui Dumnezeu ºi mîntuirea sufletelor. 4414

380 - Cînd cade un cal4415

Zilele trecute am vãzut un cal ce cãzuse pe lunecuºul strãzii. Mulþime de oameni se4416

strînseserã în jurul animalului cãzut ºi toþi ajutau la ridicarea lui. Un lucru frumos este acesta.4417

Cînd cade un dobitoc toþi ajutã la ridicarea lui. 4418

Eu însã m-am gîndit în mine: ce bine ar fi dacã s-ar petrece lucrul acesta ºi între oameni!4419

Ce bine ar fi dacã oamenii ar sãri sã ajute ºi pe semenul lor ce cade. Cãci ºi omul cade în4420

atîtea ºi atîtea feluri. Cade trupeºte ºi sufleteºte. E plinã lumea de oameni cãzuþi, dar cine sare4421

în ajutorul lor? 4422

Cîþi dintre ei nu s-ar putea ridica dacã s-ar apropia cineva de ei cu Cuvîntul Cel dulce al4423

Evangheliei; cu ajutor sufletesc ºi trupesc. Cîþi cãzuþi nu se aflã prin spitale, temniþe, etc.4424
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Cine merge sã-i ridice? Cîþi cãzuþi nu s-ar putea ridica mergînd la ei cu ajutor sufletesc ºi4425

trupesc? 4426

Unde sîntem, unde am ajuns de la fericitele timpuri apostolice, cînd creºtinii erau una ºi4427

trãiau într-o familie, ajutîndu-se ºi întãrindu-se unii pe alþii? (Fap. Ap. cap. 4). 4428

Unde sîntem de la cuvintele ap. Pavel: Voi sînteþi trupul lui Hristos ºi fiecare în parte4429

mãdularele Lui... ºi dacã suferã un mãdular, toate mãdularele suferã împreunã cu El... 4430

(1 Cor. 12, 26), adicã dacã un membru, dacã un frate al vostru suferã, ajutaþi-l ºi4431

tãmãduiþi-l cãci altcum întreg trupul vostru suferã... 4432

Vai, cît ne-am depãrtat ºi aci de Evanghelie! 4433

Cînd cade un om, azi sar zece sã-l ajute a cãdea mai adînc ºi alþi douãzeci sar sã-l4434

împiedice de a se ridica. Cînd înfiinþezi o Oaste a Domnului anume pentru ridicarea celor4435

cãzuþi, te rîde lumea, te batjocoreºte, te criticã, ba încã te face ºi sectar. 4436

Vai, ce vremuri cumplite trãim! 4437

381 - M. Sa Regele la fabrica de hîrtie4438

Mai în primãvarã M. Sa Regele a vizitat fabrica de hîrtie din Buºteni. Din acest prilej, am4439

citit un amãnunt cu un adînc înþeles sufletesc. 4440

Între altele M. Sa Regele s-a interesat din ce fel de material se fabricã hîrtia cea mai bunã. 4441

I s-a arãtat o grãmadã de zdrenþe murdare. 4442

- Din zdrenþele acestea iese hîrtia cea finã? Posibil acest lucru? 4443

- Da maiestate! Hîrtia cea mai finã se face din zdrenþe. 4444

A doua zi M. Sa Regele a primit o seamã de daruri din partea fabricii, între care era ºi un4445

pachet cu hîrtii fine pentru cancelaria regalã, pe care era imprimatã coroana regalã. 4446

Hîrtiile erau fãcute din zdrenþele pe care le vãzuse regele. 4447

Ce predicã minunatã vãd eu în acest amãnunt! Aºa sîntem ºi noi. Niºte zdrenþe murdare.4448

Oricît de buni am crede cã  sîntem - în faþa Crucii toate faptele noastre sînt niºte cîrpe4449

murdare. 4450

Dar lucrurile se schimbã complet dupã ce zdreanþa noastrã - viaþa noastrã - trece prin4451

fabrica Golgotei. Din pãcatele noastre ca roºeala de vor fi, ca zãpada le voi albi 4452

(Isaia 1, 18). Din zdrenþele noastre, din cîrpele noastre cele murdare, Golgota face o4453

pînzã nouã, curatã, o hîrtie albã ºi curatã pe care Isus Regele Cel Mare Îºi imprimã coroana4454

Sa Regalã. 4455

382 - Rãspunsul lui Dumnezeu4456

Pe la anul 1778, a murit la Paris, în Franþa, Voltaire, mare scriitor ºi gînditor francez. 4457

El a fost unul dintre cei mai mari hulitori ai lui Dumnezeu. A scris cãrþi întregi pline de4458

hule la adresa lui Dumnezeu. În special era un înverºunat duºman al Bibliei. 4459

Lumea - zicea el - e încã proastã, de aceea mai crede încã ºi mai citeºte aceastã carte de4460

basme ºi minciuni, dar eu sînt sigur - profeþea Voltaire - cã peste 50 de ani, nu se va mai gãsi4461

nici o Biblie. Lumea se va deºtepta ºi aceastã carte de minciuni va dispãrea. 4462

ªtiþi cum a rãspuns Dumnezeu la aceastã hulã? În casa unde a scris Voltaire hulele lui ºi4463

profeþia lui cea mincinoasã, astãzi se aflã o tipografie care tipãreºte Biblii. 4464

Un adevãrat ºi minunat rãspuns al lui Dumnezeu. Azi Biblia nu numai cã n-a dispãrut, ci4465

ea e cea mai rãspînditã ºi mai cititã carte de pe pãmînt. 4466

Cu adevãrat, Dumnezeu nu Se lasã batjocorit! 4467

383 - Scuturã pomul4468

Cînd îþi trebuie toamna poame, scuturi pomul. Dacã pomul nu îngãduie la prima4469

scuturãturã, îl scuturi a doua oarã mai tare ºi îl scuturi ºi a treia oarã ºi mai tare pînã cînd4470

cedeazã ºi cad poamele. 4471
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Fã aºa ºi cu rugãciunea. Stãruie în rugãciune cu credinþã ºi stãruinþã pînã vei primi4472

roadele darurilor cereºti. 4473

384 - Desculþul nemulþumit4474

Despre un om sãrac ºi lipsit se spune cã a plecat odatã la bisericã desculþ pentru a se4475

plînge Bunului Dumnezeu de sãrãcie. 4476

Cînd a ajuns în faþa bisericii, vãzu cu groazã doi cerºetori, dintre care unul n-avea4477

picioare. 4478

385 - L-a adus la mîntuire... o hulã4479

Într-o crîºmã se aflau mai mulþi oameni. Între pahare ajunge vorba despre Oastea4480

Domnului. Cîrciumarul de colo e gata cu hule: 4481

- Sã ºtiþi fraþilor cã Oastea-i lucrul dracului! Oamenii ãia se strîng nopþile ºi fac slujbã4482

diavolului cu fel de fel de destrãbãlãri. 4483

- Ei, asta îmi trebuia mie! - grãi un beþiv... de cînd tot cãutãm eu pe cineva care face voia4484

diavolului... sã ºtiþi cã am sã mã duc ºi eu în adunarea lor! 4485

Beþivul îºi þinu vorba. În seara urmãtoare se duse la adunarea Oastei, în credinþa cã va afla4486

acolo slujba diavolului. Rãmase însã surprins ºi uimit de ceea ce îi vãzurã ochii ºi îi auzirã4487

urechile. 4488

Cuvîntãrile, cîntãrile, rugãciunile ºi lacrimile ostaºilor îi sãgetarã inima. Peste cîteva4489

sãptãmîni era un om schimbat. 4490

Cîrciumarul pierduse un client. Tocmai prin hula lui, un suflet pierdut Îl aflase pe Domnul4491

ºi mîntuirea. 4492

386 - Ferecatul morii4493

De cînd eram preot la þarã, îmi aduc aminte cã plecînd într-o dimineaþã prin sat, vãd un4494

morar ferecînd roata morii. 4495

- Nene Nicolae, de ce baþi piatra aceea... Nu þi-e milã sã o baþi cu ciocanul?... 4496

- Pãi trebuie sã o bat, cinstite pãrinte, cãci s-a tocit ºi nu mai macinã bucatele cum4497

trebuie. 4498

Eu vorbeam atunci aºa în glumã cu morarul Nicolae. Azi însã mã gîndesc cã un adînc4499

înþeles sufletesc se aflã în ferecatul morii. 4500

Din cînd în cînd moara vieþii noastre trebuie ferecatã cu ciocanul încercãrilor ºi4501

suferinþelor pentru ca sã dea fãinã de cãinþã ºi întoarcere la Dumnezeu. 4502

Mã gîndesc în special la viaþa mea. Aflînd cã sînt suferind, ostaºii Domnului s-au întristat. 4503

- O, nu vã întristaþi, iubiþii mei fraþi, poate ºi suferinþa mea este un ferecat de moarã. 4504

Poate cã Domnul a voit sã ferece moara din nou, ca sã dea fãinã mai bunã pentru Oastea4505

Domnului. 4506

387 - Stãtea sã înjure soarele4507

O servitoare stãtea sã înjure soarele, pentru cã în timpul cînd mãtura, razele soarelui4508

pãtrundeau pe fereastrã ºi în lumina lor casa se vedea plinã de praf. 4509

Oare nu tot aºa fac ºi cei ce stau sã înjure, cînd te apropii de ei cu lumina Evangheliei? 4510

În lumina Evangheliei, oamenii îºi vãd scãderile ºi se supãrã în loc sã ºi le recunoascã4511

înaintea lui Dumnezeu, sã se întoarcã la El ºi sã fie vii. 4512

388 - Stãtea în cãruþã cu sacul în spate4513

- Ascultã omul lui Dumnezeu: fii bun ia-mã în cãruþã cãci uite duc în spate sacul acesta4514

greu ºi încãrcat!... 4515

- Bucuros, dar uite ºi cãruþa mea e din greu încãrcatã... dar, fie, uite aci în colþ un locºor...4516
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suie-te sus! 4517

Plecînd cu cãruþa, la un rãstimp cãruþaºul observã cu mirare cã cel suit stã cu sacul în4518

spate. 4519

- Ce faci omule? Pune sacul jos! Ce stai cu el în spate? 4520

- Pãi, spuneai cã duci greu în cãruþã ºi eu credeam sã þin sacul în spate sã nu fie prea greu. 4521

La þarã am auzit aceastã snoavã. De va fi adevãratã sau ba, nu ºtiu. ªtiu însã cã în cele4522

sufleteºti mulþi creºtini sînt la fel cu cel ce stã în cãruþã cu greutatea în spate. Nu îºi ºtiu4523

arunca sarcina pãcatelor la picioarele Crucii Celui Rãstignit ºi Înviat pentru noi ºi mîntuirea4524

noastrã. 4525

De cînd eram preot la þarã îmi aduc aminte cã venise la mine un creºtin cu o greutate4526

sufleteascã pe care o dusese la 9 duhovnici. ªi probabil ºi de la mine, a plecat tot cu ea în4527

spate! 4528

389 - Perna copilului4529

Un copilaº asculta pe mamã-sa citind în Noul Testament despre viaþa Mîntuitorului;4530

Vulpile au vizuine ºi pãsãrile cerului cuiburi, dar Fiul omului n-are unde sã-ªi plece capul4531

(Luca 9, 58). Copilaºul înduioºîndu-se zise: 4532

- Mãmico, Îi dau eu perna mea sã Se culce pe ea!... 4533

Frumoasã mãrturisire de la un copil mic. Îmbia ºi el, micuþul, ceea ce credea cã are mai4534

bun: pernuþa lui de la cap. 4535

Fratele meu! Domnul cautã ºi azi locuri unde sã-ªi plece capul. Domnul cere ºi de la tine4536

un loc unde sã-ªi plece capul. Domnul cautã ºi în viaþa ta un loc unde sã-ªi plece capul. 4537

Scumpul meu frate! Dã-i inima ta! Acesta este locul de odihnã al Domnului ºi pe acesta4538

ni-l cere El cînd spune: Fiule, dã-Mi inima ta! (Prov. 23, 26). 4539

390 - Cum a descoperit Columb America? 4540

America a fost descoperitã de spaniolul Columb. Aceastã descoperire este plinã de un4541

adînc înþeles sufletesc. 4542

Columb s-a frãmîntat o viaþã întreagã cu gîndul ºi credinþa cã înspre apus de patria sa, în4543

largul apelor mãrii, trebuie sã mai fie o lume nouã. 4544

În cumpãna acestei credinþe a pus totul: ºi-a pus averea pentru construirea de bãrci... ºi-a4545

pus tihna vieþii... ºi-a pus viaþa... 4546

Primele încercãri n-au dat însã rezultat. Columb s-a întors fãrã sã fi aflat lumea cea nouã.4547

Lumea rîdea de el ca de unul ce ºi-a mîncat banii ºi averea, visînd o lume nouã. 4548

Dar în sfîrºit, dupã lungi ºi mari greutãþi, bãrcile lui Columb descãlecaserã pe þãrmul4549

lumii celei noi. Istoria ne spune cã în clipele descãlecãrii, Columb - un om credincios - a4550

coborît cu oamenii lui din bãrci, þinînd în mîini steaguri religioase, iar cînd a atins pãmîntul,4551

Columb a îngenuncheat zicînd: În Numele Domnului ºi Mîntuitorului meu Isus Hristos, te iau4552

în stãpînire, noua mea patrie! 4553

Aºa e ºi cu patria noastrã cea cereascã. Ca ºi Columb, trebuie sã trãim ºi noi o viaþã4554

întreagã frãmîntaþi de credinþa ºi de dorul cã sus în cer noi avem o patrie nouã, o lume nouã,4555

pe care trebuie sã  o cucerim º i  sã  o dobîndim. Columb a pus în cumpãnã  totul pentru4556

dobîndirea lumii celei noi. Aºa trebuie sã facem ºi noi. Avere, bani, tihnã, desfãtãri, plãceri4557

trecãtoare... totul trebuie sã jertfim pentru patria cea cereascã. 4558

Iar lupta aceasta o purtãm în Numele lui Isus Cel Rãstignit pe Cruce, care ne dã garanþia4559

ºi siguranþa cã lupta noastrã se va gãta cu biruinþã: vom intra pe urmã în þara fãgãduinþei. 4560

Scumpii mei fraþi ostaºi! ªi noi sîntem într-o luptã grea pentru patria noastrã cea cereascã,4561

cea veºnicã. Dar ce fericiþi vom fi în clipa cînd, dupã o viaþã întreagã de lupte ºi suferinþe,4562

vom descãleca ºi noi pe þãrmul Patriei cereºti. În acele clipe vom zice ºi noi ca ºi Columb:4563

În Numele Domnului ºi Mîntuitorului nostru Isus Hristos, te luãm în primire, scumpa noastrã4564
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Patrie!... 4565

Ajutã-ne Doamne sã ne întîlnim cu toþii acolo! 4566

391 - Cãmila îºi tulburã apa4567

Cînd am fost la Ierusalim, în þara cãmilei, am vãzut un nãrav ciudat ce-l are cãmila. Cînd4568

ajunge la vreo apã limpede, o tulburã îndatã ºi apoi bea din ea. Am cãutat sã aflu ce înseamnã4569

aceasta ºi am aflat cã acest lucru îl face cãmila fiindcã... îºi vede în oglinda apei chipul ei urît4570

ºi neplãcîndu-i aceastã urîciune, s-apucã îndatã sã tulbure apa. 4571

În chipul cãmilei sînt ºi oamenii cei pãcãtoºi. Ei nu sufãr oglinda Evangheliei pentru cã4572

în ea îºi vãd urîciunea vieþii lor. Pãcãtoºii nu sufãr nici pe cei credincioºi pentru cã ºi viaþa4573

credincioºilor este o oglindã curatã, în care pãcãtoºii îºi vãd urîciunea vieþii lor ºi a faptelor4574

lor. Din aceastã pricinã pãcãtoºii au batjocorit ºi prigonit ºi vor prigoni totdeauna pe cei4575

drepþi ºi credincioºi, ca sã se împlineascã cuvintele Mîntuitorului: Dacã pe Mine M-au urît4576

ºi pe voi vã vor urî... fericiþi veþi fi cînd vã vor ocãrî pe voi ºi vã vor prigoni... 4577

392 - Corabia lui Noe ºi mãgarul 4578

Într-o strînsurã de oameni, se vorbea ceva în legãturã cu potopul ºi corabia lui Noe,4579

discutîndu-se cele ce scria calendarul foii Lumina Satelor din anul 1929, despre Corabia lui4580

Noe ºi cutremurul din Balcani. 4581

Un tînãr ce umblase prin ºcoli ºi se þinea învãþat mare, lua în batjocurã cele scrise în4582

Biblie despre corabia lui Noe. 4583

- Eu - zicea tînãrul - ca om de ºcoalã ºi carte, nu mai pot crede azi în astfel de basme...4584

cum oare ar fi putut încãpea toate dobitoacele într-o barcã lungã de 300 de coþi ºi latã de 504585

de coþi?... ºi pe deasupra ºi mîncare pentru ele... sã creadã cine poate astfel de basme! 4586

Atunci ridicîndu-se un bãtrîn credincios, grãi astfel: 4587

- Dragii mei, eu am auzit o istorie pe care o povestea moºul meu ºi spunea cã a auzit-o4588

ºi el de la alþi bãtrîni. 4589

Cicã atunci cînd începuserã ploile potopului, Noe a poruncit dobitoacelor sã intre în4590

corabie. A strigat pe cãmila de la sud; cãmilã, intrã în corabie ºi cãmila îndatã a intrat. Strigã4591

pe ursul de la nord: ursule, intrã în corabie, ºi ursul a intrat îndatã. A strigat pe elefant ºi4592

elefantul a intrat îndatã. 4593

Mai tîrziu iatã vine ºi mãgarul. Noe îi strigã ºi lui: mãgarule intrã în corabie. Dar mãgarul4594

s-a oprit cu mirare la uºa corãbiei zicînd: 4595

- Ce înseamnã aceastã barcã?... uite e numai de 300 de coþi de lungã ºi de 50 de latã ºi4596

Noe vrea sã ne strîngã aci în ea pe toate dobitoacele; ba încã ºi mîncare sã ne punã! Cãmila,4597

ursul ºi elefantul ºi celelalte animale au intrat pentru cã sînt dobitoace mai proaste ºi nu-ºi4598

dau seama de ce fac... însã eu, care am studiat prin ºcoli ºi am învãþãturã multã, nu pot sã4599

cred într-un astfel de lucru imposibil... astfel judecîndu-se mãgarul zãbovea sã intre în4600

corabie. 4601

Atunci ridicîndu-se Noe îl strigã: 4602

- Mãgarule, aici nu-i vreme de ocoºelile tale; marº înãuntru. ªi aplecîndu-l de urechi îi4603

trase una bunã mai lovindu-l ºi peste spate cu un bãþ. ªi a intrat mãgarul în corabie ºi a avut4604

ºi el loc cu toate dobitoacele. 4605

- Te rog sã nu mã vatãmi - grãi atunci tînãrul nostru cel învãþat între rîsetele oamenilor4606

- ºi de atunci nu s-a mai apucat sã combatã cele spuse în Biblie. 4607

393 - Uitaþi-vã într-un furnicar4608

Uitaþi-vã vara într-un furnicar ºi veþi vedea un lucru de adînc înþeles sufletesc. 4609

Furnicile scot neîncetat afarã la soare larvele, adicã ouãle, din care vor învia noile furnici.4610

Iar cînd vine ploaia ºi vremea rea, le bagã iarãºi cu grabã înãuntru. 4611
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De ce fac furnicile acest lucru? Pentru cã fãrã cãldura soarelui, ouãle n-ar putea cãpãta4612

viaþã. Aºadar, furnicile fac un fel de misionarism. Ele ajutã învierea furnicilor din ouã. 4613

O, de am face ºi noi acest misionarism!... Fiecare creºtin adevãrat, fiecare ostaº al4614

Domnului ,  t rebuie sã  f ie  o  furnicã  harnicã ,  ce t rage neîncetat ,  la lumina º i  cã ldura4615

Evangheliei, pe cei ce dorm în larva pãcatelor. Fiecare trebuie sã ajute învierea la o viaþã4616

nouã, a celor copleºiþi în pãcate ºi rãutãþi. 4617

Privind misionarismul ce-l fac furnicile, sã ne îngrozim gîndindu-ne la cei ce trag pe de4618

aproapele la întuneric, în loc sã-l scoatã afarã la soarele ºi cãldura Evangheliei. 4619

394 - Tunul ºi focul4620

Ce armã grozavã este tunul! Dar ca sã-i iei puterea nu trebuie sã-l spargi, nu trebuie sã-l4621

distrugi. E de-ajuns un lucru foarte mic. E destul dacã astupi cu o bucatã de lemn gaura unde4622

intrã cocoºul tunului ºi aprinde praful de puºcã. Astupînd gaura aceasta, rupi contactul tunului4623

cu focul ºi prin asta, de ar fi tunul oricît de grozav la vedere, n-are nici o putere... ºi-a pierdut4624

puterea de a împuºca. 4625

Aºa e ºi cu tunurile cele sufleteºti. În rãzboiul cel sfînt al mîntuirii sufletelor, diavolul4626

nu umblã sã distrugã tunurile. Nu umblã sã-l facã pe om tãgãduitor de Dumnezeu. Îi lasã toatã4627

armãtura ce o are: îi lasã numele de sfînt ce-l poartã, îi lasã credinþa aºa cum o are, îi lasã4628

datinile creºtineºti ce le þine, etc. 4629

Dar, s-apucã diavolul, miºelul, ºi astupã gura prin care scînteia cereascã pãtrunde în inima4630

omului ºi aprinde focul cel ceresc. Într-un astfel de tun, cu gura astupatã, focul cel ceresc nu4631

se mai poate aprinde - iar diavolul e deplin mulþumit cu acest lucru. Pentru împãrãþia lui,4632

astfel de tunuri nu prezintã absolut nici o primejdie. Pentru fronturile diavolului numai un4633

creºtin aprins de focul Duhului Sfînt prezintã primejdie. 4634

Cei mai mulþi creºtini sînt niºte tunuri încuiate care ºi-au pierdut puterea de a împuºca.4635

Nu cumva ºi tu cititorule eºti un astfel de tun?... 4636

395 - Trãiascã împãratul! 4637

Despre soldaþii lui Napoleon - spune istoria - cã þineau la el cu o dragoste extraordinarã.4638

Pe cîmpul de luptã de la Konigretz, s-au vãzut soldaþi muribunzi, care ridicîndu-ºi capul cu4639

ultimele rezerve de viaþã, strigau: Trãiascã împãratul! 4640

Un greu rãnit fiind dus la spital sã i se extragã un glonþ din piept, în ultimul timp medicii4641

cãutînd glonþul prin piept, el le-a zis: cãutaþi mai adînc domnilor medici ºi îl veþi afla pe4642

împãratul. Adicã voia sã spunã cã îl purta pe împãratul în inima lui. 4643

O astfel de dragoste trebuie sã avem ºi noi ostaºii Domnului ºi toþi creºtinii cei luptãtori4644

faþã de Împãratul nostru Hristos. Pentru dragostea Lui trebuie sã fim gata oricînd a pune în4645

cumpãnã  ºi jertfa vieþii noastre. Pînã la ultima rãsuflare trebuie sã  luptãm pentru El ºi4646

Împãrãþia Lui. 4647

Taina biruinþelor lui Napoleon ºi a tuturor marilor comandanþi a fost dragostea, a fost4648

legãtura sufleteascã dintre împãrat ºi luptãtorii lui. 4649

Aceasta este ºi taina biruinþei noastre sufleteºti: legãtura noastrã de dragoste, de alipire4650

ºi de încredere nemãrginitã în Domnul Hristos, Marele nostru Împãrat ºi Conducãtor. 4651

396 - Apa ºi moara4652

Cînd roata morii n-are apã, stau pe loc toate roþile ºi stã pe loc întreaga moarã. Moara4653

întreagã parcã e un om fãrã viaþã, un om mort. Dar cînd roata cea mare primeºte apã, moara4654

îndatã capãtã viaþã ºi miºcare. 4655

Aºa e ºi cu viaþa noastrã. Inima e roata cea mare a vieþii noastre. Cînd roata aceasta capãtã4656

apã... cînd peste roata aceasta soseºte revãrsarea apelor vii ale Duhului Sfînt, moara vieþii4657

noastre e plinã de viaþã ºi miºcare. 4658
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Dar cînd lipseºte aceastã apã, viaþa noastrã este o moarã ce stã pe loc, o moarã pustie. 4659

397 - Dorinþele ºi rugãciunea4660

Dorinþele noastre sînt niºte copii ologi - zice un sfînt pãrinte - rugãciunea le dã picioare4661

sã umble. 4662

Dorinþele noastre sînt sacul cel gol - rugãciunea umple sacul cu grîu ºi cu fãinã. 4663

Dorinþele sînt norii - rugãciunea face sã picure ploaia cea binecuvîntatã. 4664

398 - Fãrã bãþ la drum... 4665

Într-o cale, fie ºi mai scurtã, omul nu pleacã fãrã bãþ la drum, fãrã ceva obiect de apãrare.4666

E în firea omului acest lucru. Cã îþi poate ieºi în cale atare cîine ºi te aflã cu mîinile goale. 4667

Dar în calea vieþii, pleacã omul fãrã nici o apãrare. Nici mãcar toiagul rugãciunii nu-l ia. 4668

Nu e apoi mirare cã cei dintîi cîini ai ispitelor îl aflã fãrã apãrare ºi îl muºcã amarnic... 4669

399 - Cînd te rogi4670

Cînd te rogi, ia cu tine pe 3 aleºi ai Domnului. 4671

Ia-l mai întîi pe Petru apostolul, roagã-te cu credinþa lui. 4672

Ia-l apoi pe Iacov: roagã-te cu stãruinþa lui Iacov din Biblie, care s-a luptat cu Dumnezeu4673

ºi nu s-a lãsat pînã n-a fost binecuvîntat (Genesa 32, 26). 4674

ªi ia-l pe Ioan evanghelistul, ca sã poþi trãi viaþa lui, care este o viaþã contopitã în4675

sfinþenia ºi dragostea lui Dumnezeu. 4676

400 - Cei ce locuiau pe un vulcan4677

În Japonia, þara vulcanilor ºi a cutremurelor s-a întîmplat cã un vulcan, încetul cu încetul4678

s-a stins de tot. Un om ºi-a luat îndrãzneala ºi s-a aºezat cu casa tocmai sus, unde fusese gura4679

vulcanului. Dupã el, altul ºi altul. 4680

N-a trecut mult ºi un sat întreg s-a înfiripat pe locul unde vulcanul mai înainte scuipa foc4681

ºi cenuºã. Anii trecurã ºi oamenii uitarã pe ce fel de loc stau. Devenirã niºte oameni vestiþi4682

de rãi, beþivi, suduitori, desfrînaþi, etc. Îºi bãteau joc de chemãrile mîntuirii. 4683

Dar ce s-a întîmplat? Într-o noapte tocmai cînd satul avea petrecere ºi joc ºi chef,4684

pãmîntul începu a bubui. Vulcanul îºi deschise gura ºi într-o clipitã  satul ºi oamenii se4685

cufundarã în adîncul pierzãrii. 4686

Aºa va fi ºi sfîrºitul celor ce trãiesc în rãutãþi ºi nepãsare de cele sufleteºti. Viaþa lor se4687

gatã printr-o prãbuºire în focul pieirii veºnice. 4688

O, cum nu se gîndesc oamenii cã ºi noi locuim pe un astfel de vulcan. În zilele noastre4689

plouã cenuºã vulcanicã, o arãtare cã Dumnezeu într-o clipealã ne poate pierde. ªi totuºi4690

oamenii nu se înspãimîntã ºi de rãutãþi nu se lasã. 4691

401 - Treizeci de mii de adrese greºite4692

Într-o predicã despre rugãciune, pastorul din Davos - Elveþia, spunea: 4693

La poºta din Zurich s-a fãcut o statisticã ce aratã cã numai acolo sosesc anual 30.000 de4694

scrisori, care nu se pot înmîna, fiind adresate greºit. Toatã solia acestor scrisori se pierde pe4695

nimic, fiind adresate greºit. 4696

Întocmai aºa sînt ºi multe, multe rugãciuni. Ele n-ajung la destinaþie fiind adresate greºit.4697

Cãci ºi rugãciunile sînt un fel de scrisori adresate cerului de sus. Dar, dupã atîtea din ele nu4698

vine nici un rãspuns, ele fiind adresate greºit. 4699

Cereþi, dar nu primiþi, pentru cã cereþi rãu (Iacov 4, 3). 4700

402 - Adã foarfecele!... 4701

Un creºtin se duse cu cuvînt de mîngîiere la patul unei bolnave. Femeia se tînguia4702
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neîncetat contra bolii ºi încercãrilor. 4703

Te rog deschide Biblia - îi zise creºtinul ºi citeºte Psalmul 143, versetul 1-3. 4704

Femeia citi: Binecuvîntat este Domnul Dumnezeul meu, mila mea ºi scãparea mea,4705

sprijinitorul meu ºi izbãvitorul meu, scutul meu ºi nãdejdea mea. 4706

- Destul! Te rog adã foarfecele! 4707

- ªi ce vrei sã faci cu foarfecele? 4708

- Pãi sã tai acest loc din Biblie pentru cã d-ta nu crezi ce spune aci... locul acesta e de4709

prisos sã mai stea în cartea lui Dumnezeu... pentru d-ta el nu mai are nici un preþ. 4710

- Ba, lãsaþi-l acolo! - zise femeia plîngînd - ºi din acel ceas n-a mai cîrtit contra4711

încercãrilor ºi suferinþelor. 4712

403 - Aluatul fariseilor4713

De ce a asemãnat Isus pe farisei cu aluatul? Cînd a zis: Feriþi-vã de aluatul fariseilor?4714

(Matei 16, 6) - a întrebat odatã un învãþãtor pe elevii sãi. 4715

- Pentru cã - a rãspuns elevul unui credincios - prin aluat totdeauna pîinea creºte, se4716

umflã, ºi aratã mai mare decît este. 4717

404 - Ospãþul lui Vlad Þepeº4718

Lui Vlad Þepeº, domn al Munteniei, i se dusese vestea pentru cruzimile lui. 4719

Odatã Vlad Þepeº a strîns la curtea lui pe toþi cerºetorii din þarã ºi le-a dat un ospãþ plin4720

de toate bunãtãþile. O zi ºi o noapte a þinut veselia acestui ospãþ. Au mîncat, au bãut ºi ºi-au4721

petrecut cerºetorii ca niciodatã în viaþa lor. 4722

Dar pe urmã ce s-a întîmplat? Un lucru groaznic. Vlad Þepeº i-a strîns pe toþi într-o ºurã4723

mare ºi le-a dat foc. 4724

A fost un ospãþ scump, pe care cerºetorii l-au plãtit pe urmã cu viaþa lor. 4725

Aºa e dragii mei ºi lumea asta cu desfãtãrile ei, cu ospeþele ei. A mea este lumea - zicea4726

diavolul cãtre Isus în pustie (Matei 4, 8). 4727

ªi cu lumea aceasta îi cheamã diavolul pe oameni la ospãþul desfãtãrilor. Îi cheamã cu4728

parola: Suflete, bea, mãnîncã ºi te veseleºte (Luca 12, 19). Iar oamenii ascultã glasul4729

lui satan ºi se strîng grãmadã ca oile, la ospãþul lui. 4730

Dar, vai, amarnic pot plãti pe urmã acest ospãþ. Ca ºi cerºetorii lui Vlad Þepeº, vor fi4731

poftiþi pe urmã în focul iadului. Diavolul i-a ospãtat ºi pe urmã îi pofteºte în focul cel de4732

veci. 4733

405 - Litera legii ºi la Sibiu4734

Fratele ostaº Nicolae Bucur, de aici din Sibiu, ne spunea o întîmplare interesantã. 4735

Fusese chemat la un ospãþ, din partea unei rude a sale. 4736

- Da! Vin, dar numai cu o condiþie: sã nu aduci muzicanþi ºi jocuri în casa ta! Ne putem4737

noi petrece ºi fãrã jocuri ºi beþii. 4738

- Te ascult - rãspunse ruda - iatã îþi dau cuvîntul meu de onoare cã nu voi bãga muzicanþii4739

în casa mea. 4740

Cînd colo, îndatã ce s-aºezarã nuntaºii la masã, de afarã din tindã, se aud lãutarii. 4741

- Pãi unde-þi este cuvîntul? - întrebã mirat fratele Bucur. 4742

- M-am þinut întru totul de cuvîntul dat - rãspunse ruda - lãutarii nu vor intra în casa4743

mea... ei ne vor cînta toatã noaptea de afarã, din tinda casei!... 4744

Fratele Bucur se þinu ºi el de cuvînt ºi pãrãsi îndatã nunta. 4745

Vai, în cîte feluri ºi forme îºi pierd oamenii sufletul pãzind litera ºi omorînd duhul legilor4746

cereºti! 4747

Dar Dumnezeu nu Se lasã batjocorit (Gal. 10, 20) ºi nici minþit. 4748
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406 - Paratrãsnetul Golgotei4749

Pe aici pe la oraºe, clãdirile mai scumpe sînt apãrate contra fulgerelor ºi trãsnetelor4750

cereºti cu paratrãsnete. Acest paratrãsnet e un sul de metal cu vîrful aurit. El se aºeazã pe4751

vîrful caselor, iar cu pãmîntul se leagã printr-o sîrmã. Pe timp de furtunã acest paratrãsnet -4752

prin anumite legi fizice - are puterea sã descarce electricitatea din vãzduhul înfuriat. El prinde4753

în sîrma sa trãsnetul ºi îl conduce în pãmînt, apãrînd în acest chip clãdirea de sub el. 4754

Ce minunatã icoanã a Golgotei este ºi acest paratrãsnet! Dreptatea lui Dumnezeu nu poate4755

suferi pãcatul. Pãcatul trebuie pedepsit în virtutea paragrafului de lege: Plata pãcatului este4756

moartea (Rom. 6, 23). Cerul de sus este veºnic acoperit de furtuna urgiei lui Dumnezeu4757

pentru pãcatele noastre. Tunetele ºi fulgerele mîniei lui Dumnezeu ne ameninþã neîncetat. 4758

În aceastã cumplitã furtunã sufleteascã avem însã ºi noi un minunat paratrãsnet sufletesc;4759

avem Crucea ºi Jertfa Golgotei. Acest paratrãsnet prinde fulgerele urgiei cereºti pentru4760

pãcatele noastre; le ia asuprã-ºi ºi ne scapã de lovirea ºi uciderea lor. 4761

Pe timpul rãstignirii Mîntuitorului s-a fãcut o furtunã mare. Aceastã furtunã era urgia ºi4762

mînia cerului pentru pãcatele noastre. Ea s-a descãrcat în Jertfa cea Scumpã a Scumpului4763

nostru Mîntuitor. Aceastã furtunã stãruie ºi azi deasupra sufletelor noastre. De ea ne poate4764

scãpa numai Jertfa Crucii. Crucea din vîrful Golgotei este un uriaº paratrãsnet sufletesc care4765

ne scapã din moarte ºi din pieire sufleteascã. 4766

Paratrãsnetul este un aparat scump; în vîrful lui trebuie ºi aur. Golgota este un paratrãsnet4767

mai ieftin. El stã la îndemîna tuturor gratis. Domnul Isus ne-a rãscumpãrat ºi ne rãscumpãrã4768

nu cu preþ de aur ºi argint, ci cu Sîngele Lui, iar acest dar ni se dã gratuit. Cãci ºtiþi cã nu cu4769

argint sau cu aur aþi fost rãscumpãraþi, ci cu Sîngele Scump al lui Hristos 4770

(1 Petru 1, 18-26). Cîþi însã primesc acest dar? Ferice de cei ce-l primesc! 4771

407 - Care a fost furtuna cea mai mare din lume? 4772

Istoria lumii vorbeºte despre multe furtuni groaznice. 4773

Dar, cea mai mare furtunã a fost aceea, care s-a descãrcat în clipa cînd Domnul Isus Îºi4774

dãdea Duhul pe Crucea Golgotei (Luca 23, 44). În aceastã furtunã erau toate fulgerele4775

ºi tunetele mîniei lui Dumnezeu pentru pãcatele lumii. Era toatã revãrsarea mîniei ºi pedepsei4776

Tatãlui ceresc pentru pãcatele tuturor oamenilor din toate timpurile. Acolo erau ºi norii4777

pãcatelor noastre. 4778

Urgia cerului ºi a pãmîntului era grãmãditã deasupra Scumpului nostru Mîntuitor. ªi toatã4779

aceastã  furtunã  s-a descãrcat  în  Jer t fa cea scumpã  a  Scumpului  nostru Mîntui tor º i4780

Rãscumpãrãtor. 4781

408 - Care este muntele cel mai înalt? 4782

Se spune cã e Himalaia. Vorbã sã fie! 4783

Muntele cel mai înalt din aceastã lume este Dealul Golgotei. N-are decît 840 de metri, dar4784

e cel mai înalt munte din lume, pentru cã creºtetul lui - cu Crucea rãstignirii - ajunge pînã la4785

cer. 4786

Dealul Golgotei leagã cerul cu pãmîntul ºi pe om cu Dumnezeu. 4787

409 - Cine L-a rãstignit pe Isus? 4788

Scripturile ne spun cã L-au rãstignit iudeii cei fãrã milã ºi recunoºtinþã. 4789

Eu însã zic cã pe Domnul Isus nu L-au rãstignit numai iudeii, ci L-am rãstignit ºi eu ºi4790

tu cu pãcatele noastre. 4791

Eu am vãzut un tînãr care stãtea sã batã pe un evreu, pentru cã protopãrinþii lui au4792

rãstignit pe Domnul. El însã nu bãgã de seamã cã ºi el cu pãcatele lui fãcea acelaºi lucru:4793

rãstigneºte din nou pe Fiul lui Dumnezeu (Evrei 10, 20). 4794

Sã nu uitãm: prin pãcatele noastre noi Îl rãstignim pe Fiul lui Dumnezeu! 4795
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410 - Ultima scãpare4796

Un preot istoriseºte în amintirile sale pastorale: 4797

O doamnã distinsã ºi bogatã, veni odatã la mine. 4798

- Pãrinte - îmi zicea ea - eu sînt un suflet care cautã demult mîntuirea, dar nu o pot rupe4799

cu lumea. Cad necontenit în vechile mele pãcate. Am fãcut mereu rugãciuni, am fãcut multe4800

pomeni cu sãracii, m-am spovedit în posturi ºi totul e zadarnic... ce sã mã fac?... 4801

- Mai este o scãpare - îi rãspunsei eu liniºtit. 4802

- ªi anume ce? 4803

- Crucea încercãrilor, nenorocirea! 4804

- Ah! Nenorocirea - grãi doamna speriatã. 4805

ªi aºa a ºi fost. În casa ei cea plinã de lux ºi de îmbuibare, intrarã izbeliºtile. Printr-un4806

proces pierdu o mare parte din averea ei. Rudele se întoarserã împotriva ei. ªi pe deasupra4807

trecu ºi printr-o boalã grea. 4808

Peste un an cãzu în faþa mea strigînd: 4809

- Slavã lui Dumnezeu. În sfîrºit nenorocirea mi-a ajutat sã apuc calea mîntuirii. Prin4810

crucea încercãrilor am aflat ceea ce cãutam: mîntuirea prin Domnul Isus Hristos! 4811

411 - Atlas4812

În religia lor, vechii greci aveau ºi o legendã despre un oarecare zeu cu numele Atlas, pe4813

care Jupiter, mai marele zeilor din cer, l-a pedepsit cu o pedeapsã înfricoºatã: sã þinã în4814

spatele lui temeliile cerului ºi ale pãmîntului. Acest Atlas þinea pe umerii lui temeliile lumii,4815

globul pãmîntesc. 4816

ªi Scumpul nostru Mîntuitor este un fel de Atlas pe care Domnul Dumnezeu L-a pedepsit4817

cu o pedeapsã înfricoºatã: sã ia asuprã-ªi pãcatele noastre ale tuturora ºi sã Se rãstigneascã4818

pentru iertarea lor. 4819

Aceastã pedeapsã o aratã lãmurit Scripturile ºi în special prorocul Isaia: Domnul L-a dat4820

pe El (pe Isus) pentru pãcatele noastre... Acesta pãcatele noastre le poartã ºi pentru noi rabdã4821

durere... El S-a rãnit pentru pãcatele noastre ºi a pãtimit pentru pãcatele noastre 4822

(Isaia cap. 53). 4823

În paharul din Grãdina Gheþimani, în înfricoºatele chinuri de pe Crucea Golgotei, erau4824

pãcatele noastre ale tuturora... erau pãcatele tuturor oamenilor din toate vremile. 4825

Ce greutate teribilã! 4826

Dar pentru Preascumpul nostru Mîntuitor aceastã greutate nu era atît o pedeapsã. El a4827

fãcut Jertfa aceasta din dragostea nemãrginitã pentru noi ºi mîntuirea noastrã. 4828

412 - Mîinile mamei4829

O mamã sãracã avea un copil rãu. Apucase cu bãutura ºi cu cîrciuma. Într-o noapte chefui,4830

se îmbãtã, jucã cãrþi, se bãtu ºi împreunã cu alþii s-au dus la furat. Au fost prinºi ºi judecaþi4831

la închisoare lungã ºi grea, pe care avea dreptul s-o poatã rãscumpãra cu o sumã mare de bani.4832

El scrisese mamei sale din temniþã: 4833

- Mamã dragã, fie-þi milã de mine ºi plãteºte pedeapsa ºi mã scoate de aici. 4834

Mama ce era sã facã? Ce nu face o inimã de mamã? Cãutã de lucru în dreapta ºi în stînga,4835

la cîmp, la fabricã, la spãlat, etc. ºi pe urmã plãti banii ºi îºi scãpã fiul din temniþã. Cînd fiul4836

ajunse acasã, s-aplecã sã sãrute mîinile mamei, dar ce vãzu? Mîinile mamei erau pline de rãni4837

ºi de sînge. 4838

- Ce-i cu mîinile tale dragã mamã? 4839

- Fiule dragã - rãspunse mama - rãnile astea le-am cãpãtat lucrînd cu zi cu noapte pentru4840

banii cu care te-am eliberat. 4841

Fiul se înfiorã de acest lucru. Îl strãpunse pînã la inimã mîinile mamei ºi din acea clipã4842

nu mai pãcãtui. De cîte ori se apropia de el ispita pãcatului, se gîndea la mîinile mamei. 4843
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În acest chip sînt ºi mîinile Scumpului nostru Mîntuitor. Sînt pline de rãnile ºi Sîngele4844

cu care ne-a rãscumpãrat din temniþa morþii. Fiul cel cãit n-a mai pãcãtuit dupã ce a înþeles4845

mîinile sîngerînde ale mamei. Aºa trebuie sã facem ºi noi, cãci Isus Domnul n-a venit numai4846

sã sîngereze pentru pãcatele noastre, ci sã ne ºi opreascã de la pãcat. 4847

Isuse, Scumpul meu Mîntuitor! Sãrut sfintele Tale mîini, care au sîngerat de atîtea ori4848

pentru pãcatele ºi ticãloºiile mele. Le sãrut ºi fãgãduiesc cã le voi cruþa de noi sîngerãri. De4849

cîte ori se vor apropia ispitele de mine, mã voi gîndi la scumpele Tale mîini pline de sînge4850

ºi mã voi opri de la pãcat. 4851

413 - Trãieºte prin moartea altuia4852

Într-un orãºel din Germania se poate vedea ºi azi un om care merge în fiecare duminicã4853

la cimitir ºi se roagã la un mormînt. 4854

Cel pentru care se roagã e un fost prieten al lui care în timpul rãzboiului s-a dus pe front4855

în locul lui ºi a murit în locul lui. Aceastã înlocuire, mortul o fãcuse din consideraþia cã4856

prietenul sãu avea o familie grea, iar el n-avea. 4857

Iatã ºi aceasta este o minunatã icoanã a rãscumpãrãrii noastre din Jertfa Crucii. 4858

Omul acesta din Germania trãieºte prin jertfa ºi moartea prietenului sãu. El este cu4859

adevãrat un mort ce trãieºte. Trãieºte prin moartea ºi jertfa prietenului sãu. 4860

Aºa trãim ºi noi prin Jertfa ºi moartea Scumpului nostru Mîntuitor! 4861

414 - Rãspunsul lui Diogene - 14862

Diogene - un vestit filozof de pe vremea lui Alexandru Macedon - fu îmbiat odatã cu un4863

pahar de bãuturã. 4864

Diogene luã paharul ºi îndatã îl rãsturnã jos. 4865

- De ce ai fãcut Diogene, acest lucru? 4866

- Pãi - rãspunse Diogene - l-am rãsturnat eu ca pe urmã sã nu mã rãstoarne el pe mine! 4867

415 - Zece mii de telegrame4868

Un milionar din America, atras la picioarele crucii, dupã ce a gustat din dulceaþa4869

mîntuirii, a trimis în toate pãrþile lumii zece mii de telegrame cu locul de la Ioan 3, 16: 4870

Atît de mult a iubit Dumnezeu lumea, încît ºi pe Fiul Sãu Cel Unul Nãscut, L-a dat ca4871

oricine crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþa veºnicã. 4872

Aceste telegrame au trecut prin zeci de mii de mîini care n-auziserã niciodatã aceastã4873

veste dulce. Pe unii din ei, Duhul Sfînt i-a sãgetat cu aceste cuvinte ºi i-a adus la Domnul. 4874

416 - Eu am mai fãcut drumul acesta! 4875

Sã ne gîndim la un om care trebuie sã facã o cãlãtorie lungã ºi primejdioasã printr-un loc4876

necunoscut ºi plin de primejdii. 4877

În frãmîntarea cãlãtoriei lui, iatã soseºte un om de bine. ªi îi întinde o carte zicîndu-i:4878

Poftim citeºte în cartea aceasta ºi vei afla în ea o bunã îndrumare pentru cãlãtoria ta. Îþi va4879

arãta drumul desluºit. 4880

Dar ce folos. Era întuneric ºi omul nu putea citi cartea. ªi plecã omul dibuind mai4881

departe. 4882

Nu peste mult, iatã soseºte un alt om de bine. ªi îi întinde o luminã zicîndu-i: Poftim4883

lumina aceasta cã-i întuneric ºi nu vezi calea. Ea îþi va lumina drumul ºi vei ajunge cu bine. 4884

Iatã însã cã soseºte un Om apãsat de o Cruce grea pe umerii Sãi ºi cu coroanã de spini pe4885

cap. ªi îi zise cu glas duios: 4886

- Truditule cãlãtor, vino dupã Mine cãci Eu am mai fãcut drumul acesta... Numai Eu4887

Singur te pot conduce la sfîrºitul cãlãtoriei tale... 4888

ªi mergînd dupã Acest Cãlãtor, omul ºi-a sfîrºit cãlãtoria cu bine. 4889
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În cãlãtoria cea mare a acestei vieþi, în drumul nostru spre mîntuire, nu ne poate ajuta nici4890

cartea, nici ºtiinþa omeneascã, ci numai Acela care a mai fãcut odatã acest drum prin Crucea4891

de pe Golgota: Isus Mîntuitorul. 4892

417 - Care-i lemnul cel mai roditor? 4893

Mai anii trecuþi un învãþat a pus urmãtoarea întrebare: care-i lemnul cel mai roditor din4894

lume? Cele mai multe voturi le-a cãpãtat curmalul, un pom din þãrile calde, care rodeºte4895

neîncetat ºi din roadele lui se face pîine, lapte, haine ºi tot ce trebuie pentru traiul omului. 4896

Eu însã zic, cã lemnul cel mai roditor din lume este lemnul Crucii, pentru cã el este4897

veºnic încãrcat cu cele mai scumpe roduri. O lume întreagã se hrãneºte zi de zi cu poamele4898

acestui pom frînt ºi uscat. El dã tot ce trebuie vieþii noastre trupeºti ºi sufleteºti. 4899

Lemnul acesta este lemnul vieþii ºi roadele lui sînt spre tãmãduirea neamurilor ºi a tuturor4900

oamenilor (Apoc. 22, 2). 4901

Ferice de cei ce se hrãnesc cu roadele acestui lemn, adicã cu faptele ce izvorãsc din Jertfa4902

Crucii Scumpului nostru Mîntuitor, fãcutã pe lemnul Crucii. 4903

Ai primit tu aceastã Jertfã cititorule? 4904

418 - Fîntîna ºi vasul4905

Într-o pustie, un om ajunse la o fîntînã ºi stãtea mort de sete lîngã ea fãrã sã poatã sã-ºi4906

stîmpere setea. 4907

Cum aºa? 4908

Pentru cã la fîntînã nu era vas de scos apã. Cineva îl luase. 4909

Aºa e ºi cel ce nu cunoaºte pe Isus Mîntuitorul ºi Mijlocitorul (2 Tim. 10, 29). Isus4910

este Vasul cu care scoatem ºi care ne scoate apa cea vie, apa vieþii din fîntîna dragostei lui4911

Dumnezeu. Cine n-are acest vas, moare de sete lîngã fîntînã. 4912

Isus a zis: 4913

Cine crede în Mine din inima lui vor curge rîuri de apã vie... (Ioan 7, 38). 4914

419 - Gura lumii ºi mîntuirea sufletului4915

- Ce poate pãþi cel ce se ia dupã gura lumii? O istorioarã pe care poate aþi mai auzit-o -4916

Un tatã ºi cu fiul sãu duceau la tîrg un asin sã-l vîndã. Amîndoi mergeau pe jos. 4917

- Ce oameni proºti! - grãirã trecãtorii... îºi rup încãlþãmintele ºi picioarele ca sã cruþe4918

mãgarul! 4919

Atunci tatãl se sui cãlare pe asin. 4920

- Ce tatã fãrã pic de inimã! - grãirã alþi trecãtori... cã n-are milã de copilul lui ºi îl lasã4921

sã batã drumul pe jos. 4922

Tatãl se dete jos ºi se sui copilul pe asin. 4923

- Poftim - grãirã nu peste mult timp alþi trecãtori - ºi ãsta se cheamã copil cu creºtere?4924

Bãtrînul lui tatã sã meargã pe jos, iar el cãlare?... 4925

- Ce-i de fãcut cu oamenii ãºtia? - îºi zise în sine tatãl... ºi se sui ºi el pe asin, alãturi de4926

copil, în nãdejdea cã cu asta va astupa gura lumii. 4927

Dar, þi-ai gãsit-o. Abia fãcurã cîþiva paºi ºi oamenii începurã: 4928

- Uite ce oameni tirani! Doi oameni sãnãtoºi se suirã pe un biet asin!... 4929

- Ascultã fiule, zise atunci tatãl, - cu oamenii ãºtia nu mai ieºim la cale... sã mai încercãm4930

una. 4931

Se coborîrã amîndoi de pe asin, luarã o prãjinã de lemn ºi legîndu-l pe asin, îl ridicarã în4932

spate ºi pornirã cu el la drum. 4933

Atunci trecãtorii începurã a rîde cu hohote. 4934

De supãrare, se spune, cã bãtrînul a trîntit asinul într-un rîu ºi s-a întors acasã fãrã el. 4935

O istorioarã este aceasta, dar ea cuprinde multã învãþãturã. Ea ne aratã ce pãþeºte omul4936
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cînd se ia dupã gura lumii. Gura lumii este o mare putere ºi ea stã de regulã în slujba lui4937

satana. 4938

Gura lumii se amestecã ºi în mîntuirea sufletului. Gura lumii e cea dintîi armã pe care o4939

ridicã diavolul contra mîntuirii unui suflet. Îndatã ce te laºi de rãutãþi ºi apuci pe calea4940

Domnului, gura lumii nu te mai scoate din sectar, þîcnit, smintit, etc. 4941

Oriunde se hotãrãºte pentru Domnul un suflet, acolo, hop - aleargã ºi gura lumii. ªi te4942

miri de unde scoate rãutãþile ei. ªi mai ales te miri de oameni, cum ascultã de aceste rãutãþi.4943

Gura lumii de regulã e gura diavolului ºi oamenii ascultã de gura asta, mai altfel ca de Sfînta4944

Scripturã. De Cuvîntul lui Dumnezeu n-ascultã, dar de gura lumii, da. 4945

E destul, spre pildã, ca gura lumii sã-i mintã omului cã Biblia-i o carte sectarã, pentru ca4946

omul sã fugã de cartea lui Dumnezeu. E destul ca gura lumii sã spunã cã Oastea Domnului4947

e o miºcare sectarã, pentru ca omul sã se fereascã de ea ca de un lucru rãu. 4948

Dragã cititorule! Vrei sã apuci pe calea mîntuirii? - N-asculta de gura lumii, ci apucã4949

degrab pe ea! 4950

Dupã ce ai apucat pe calea mîntuirii, n-asculta de gura lumii, ci mergi înainte cãci altcum4951

vei pãþi ºi tu ca omul din pãþania de mai sus. Acela ºi-a pierdut asinul, ascultînd de gura4952

lumii, dar tu îþi vei pierde sufletul ºi veºnicia! 4953

420 - Hercule ºi grajdul lui Augias4954

Despre Hercule ne spun vechile poveºti greceºti cã a fãcut 12 fapte de vitejie. A zecea a4955

fost aceasta: regele epeilor, Augias, avea un grajd cu trei mii de vite, dar de 30 de ani nu4956

curãþise gunoiul din el. L-a dat lui Hercule sã-l cureþe într-o singurã zi. Ce a fãcut Hercule?4957

În apropiere curgeau douã rîuri. Hercule a îndreptat curgerea lor spre grajduri, a fãcut o4958

spãrturã mare în pereþi, a slobozit înãuntru valurile apelor ºi grajdul îndatã s-a curãþat. 4959

Iatã o istorie plinã de înþeles ºi pentru viaþa noastrã cea sufleteascã. 4960

Rãutate ºi murdãrie avem ºi noi destulã în noi. De atîtea ori s-a fãcut ºi viaþa noastrã un4961

adevãrat grajd cu gunoi de pãcate strînse de ani de zile. 4962

Iar acest rãu din noi, acest grajd din noi, nu-l vom putea curãþa niciodatã cu puterile4963

noastre proprii. Orice am face, oricît ne-am opinti, e totul în zadar. Grajdurile din noi,4964

gunoiul din noi, se va curãþa numai cînd vom slobozi peste el rîul Evangheliei. Numai4965

valurile apelor vii care curg din Crucea Golgotei, vor putea curãþa gunoiul din noi. 4966

ªi aºa este ºi cu stãrile din lume. E plinã lumea de azi de rîul fãrãdelegilor ºi4967

stricãciunilor sufleteºti! Iar îndreptarea nu va veni pînã nu va porni sã curgã prin lume rîul4968

cel mare al Evangheliei. 4969

Rîul Evangheliei curge departe de viaþa popoarelor de azi. Ceea ce se cheamã creºtinism4970

este o albie goalã, uscatã ºi secatã. Rîul Evangheliei trebuie slobozit în deºertul vieþii noastre4971

de azi. 4972

Stãrile din lume ºi din þara noastrã se vor îndrepta numai cînd se vor slobozi peste ele4973

valurile apelor vii ce curg din Crucea Golgotei. 4974

Pentru aceste valuri luptãm ºi noi cu Oastea Domnului. 4975

421 - Cele douã cãruþe 4976

Un cãruþaº ajunse în drum pe un altul ºi voi sã-l întreacã. 4977

- Fã-mi loc sã trec înainte - se rãsti el cãtre cel ce mergea înainte... 4978

- Da’ pe urma mea nu poþi merge? - rãspunse dintîi. Ce duci în cãruþa ta? 4979

- Eu duc spirt ºi þuicã. 4980

- Atunci frate ai dreptate. Treci înainte pentru cã eu duc în cãruþa mea sicrie ºi trebuie sã4981

merg pe urma ta. Eu trãiesc dupã tine. 4982

422 - În tîrgul de oale4983
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În tîrgul de oale, oamenii bat cu degetul oalele de pãmînt sã afle care sînt arse mai bine.4984

Oalele care rãsunã mai bine, sînt arse mai bine ºi acelea sînt mai bune. 4985

Aºa e ºi un creºtin adevãrat: un vas de lut ars ºi întãrit prin focul Duhului Sfînt. 4986

Precum focul - zice sf. Ioan Gurã de Aur - preface lutul cel moale în vas vîrtos, aºa ºi4987

focul Duhului Sfînt cînd cuprinde un suflet, îl face mai tare ca fierul. 4988

Vasul (creºtinul) care a stat mai mult în focul Duhului Sfînt, acela rãsunã mai bine; acela4989

e mai tare în lupta contra ispitelor. 4990

423 - Smochinul din Australia4991

Un necredincios, voind ºi pe patul morþii sã dea o loviturã credinþei, a cerut sã fie4992

îngropat cu o smochinã în gurã, zicînd aºa în batjocurã: 4993

- Cînd va mai putea creºte ºi din smochina aceasta un smochin, apoi sã ºtiþi cã voi învia4994

ºi eu. 4995

Dorinþa i-a fost ascultatã, dar abia a trecut anul ºi a venit rãspunsul lui Dumnezeu.4996

Sîmburii din smochinã au încolþit, au crescut, ºi-au fãcut loc printr-o gaurã ºi rãzbind la4997

luminã, au crescut într-un smochin mare ºi frumos, care se poate vedea ºi azi într-un cimitir4998

din oraºul Sidney. 4999

O, cum a orbit diavolul mintea necredincioºilor ca nici mãcar din astfel de pilde sã nu5000

vadã strãlucind adevãrul învierii! 5001

424 - Fie voia mea5002

Un om dînd odatã peste niºte încercãri, se plîngea pe toate drumurile cã el e prea bãtut5003

de soartã. ªi murmura împotriva lui Dumnezeu. 5004

- Tu eºti de vinã! - îi zise un prieten credincios. 5005

- Cum aºa? De ce? 5006

- Pentru cã în rugãciunea Tatãl nostru, zici mereu: Fie voia Ta Doamne. Iar prin asta Îl5007

inviþi pe Dumnezeu sã facã ce va voi El cu tine. În loc de fie voia Ta, zi de acum înainte: Fie5008

voia mea - ºi atunci poate îþi va merge mai bine!... 5009

Necredinciosul înþelese lecþia ºi cu ochii plini de lacrimi strigã: 5010

- Iartã-mã Doamne - ºi din acel ceas n-a mai cîrtit împotriva lui Dumnezeu. 5011

425- Sfîrºitul groaznic al unui vînãtor5012

Viaþa multor oameni e în chipul unui vînãtor din Tibet, care avu un groaznic sfîrºit. 5013

Aflîndu-se într-o pãdure, pe marginea unui rîu, vãzu un fagur de miere sus pe creanga5014

unui pom de pe malul unei ape ºi se urcã îndatã sã-l ia. El nu bãnuia cã în acea clipã, viaþa5015

lui era ameninþatã din trei pãrþi deodatã ºi cã el era într-adevãr în ghearele morþii. Sub copac,5016

în apã, îl aºtepta cu gura cãscatã un crocodil, gata sã-l înghitã, în spatele lui o haitã de lupi5017

sta la pîndã ,  iar rãdãcinile copacului erau roase de viermi.  Ce se înt împlã?  Copacul5018

dezrãdãcinat se prãbuºi în apã ºi vînãtorul cãzu pradã crocodilului. 5019

Tot aºa, sufletul legat de trupul cel muritor, gustã cîtãva vreme dulceaþa pãcatului. El5020

cutreierã nepãsãtor ºi uºuratic pãdurea cea plinã cu primejdii a lumii acesteia în care pîndeºte5021

diavolul, cãutînd sã-l piardã. 5022

El nu se gîndeºte cã iadul abia aºteaptã clipa sã-l înghitã, nici cã viermii nevãzuþi ai5023

pãcatului, au ros rãdãcinile vieþii lui, aºa cã sufletul lui se va prãbuºi în iad, pradã veºnicã5024

lui. Dimpotrivã - zice Domnul Isus - cel ce vine la Mine este izbãvit de pãcat, de diavol ºi5025

de iad. Eu îi voi dãrui viaþa veºnicã, pe care nimeni nu i-o va putea rãpi 5026

(Ioan 10, 28-29). 5027

Prin cuvinte dezmierdãtoare ºi prin momeli înºelãtoare, diavolul ademeneºte pe oameni5028

ºi-i înghite tocmai ca un ºarpe care farmecã prin privirile lui pãsãrile pe care le prinde ºi le5029

mãnîncã. 5030
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Cei ce cred în Mine - zice Domnul - sînt izbãviþi de vraja bãtrînului ºarpe ºi de5031

ademenirile lumii acesteia. 5032

Fiþi treji, ºi vegheaþi! Pentru cã potrivnicul vostru diavolul, dã tîrcoale ca un leu care5033

rãcneºte ºi cautã pe cine sã înghitã. Împotriviþi-vã lui tari în credinþã... 5034

(1 Petru 5, 8-9). 5035

Împotriviþi-vã diavolului ºi el va fugi de la voi (Iacov 4, 7). 5036

426 - Cel mai bogat 5037

O întîmplare din Germania, din anul 1872. 5038

Boierul unui sat trecea cãlare pe lîngã spãrgãtorul de piatrã din marginea drumului. 5039

- Bunã ziua cucoane boierule! 5040

- Bunã ziua nene moºule! Ei, ce mai faci, tot cu piatra asta te rãzboieºti? 5041

- Lãudat sã fie Domnul pentru toate - rãspunse spãrgãtorul, care era un om credincios ºi5042

trãia în adevãr Evanghelia. 5043

- Dar cu sãrãcia cum o mai duci? 5044

- Slavã lui Dumnezeu! De sãrãcie am scãpat. E adevãrat cã sînt sãrac de avere, dar am5045

aflat o bogãþie care întrece toate averile ºi bogãþiile din lumea aceasta. 5046

- Glumeºti moº Ioane? 5047

- O, nu cucoane boierule! Bogãþia pe care o am eu n-o dau pe toate averile dumitale. 5048

- ªi de cîþi ani eºti moº Ioane? 5049

- De 75 de ani, dintre care 30 i-am petrecut spãrgînd piatrã la marginea drumurilor. 5050

- Ei, ºi asta se cheamã viaþã? O viaþã întreagã sã spargi la piatrã pe marginea drumurilor! 5051

- Desigur, boierule, asta nu-i viaþã, dar mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a ajutat sã aflu5052

viaþa cea adevãratã. 5053

Boierul, care era un mare necredincios, plecã zîmbind zicîndu-ºi în sine: a slãbit de minte5054

moºul acesta. 5055

Dar peste noapte, boierul avu un vis fioros. Se fãcea cã murise cel mai bogat om din sat.5056

Dimineaþa se trezi tremurînd sub fiorul acestui vis: el era cel mai bogat om din sat. 5057

Între timp intrã logofãtul lui. Îi aduce veºti ºi aºteaptã porunci. 5058

- Cucoane! O noutate! Astã noapte a murit bãtrînul spãrgãtor de piatrã. L-am vãzut ºi eu...5059

parcã doarme liniºtit... a murit cu Biblia lui în mînã. 5060

Boierul se cutremurã din nou. Acum înþelegea totul. Bãtrînul de ieri ºi visul de astã5061

noapte îi spusese un mare adevãr. 5062

- Sã ºtii, logofete, cã astã noapte a murit cel mai bogat om din satul nostru. 5063

Logofãtul cãscã ochii mari... nu înþelese nimic... 5064

- Da! Da, sã ºtii cã acesta a fost cel mai bogat om din sat pentru cã avea o bogãþie, care5065

împreunã merge cu el: credinþa ºi nãdejdea vieþii veºnice. 5066

ªi din acel ceas, boierul deveni un credincios ºi începu ºi el a se îmbogãþi în Domnul5067

(Luca 13, 21). 5068

427 - Cele mai frumoase mîini5069

Mai multe doamne bogãtaºe, s-au strîns într-un salon pentru a hotãrî, care dintre ele au5070

cele mai frumoase mîini ºi au ales pentru aceasta pe un om mai bãtrîn sã hotãrascã. 5071

- Doamnelor - le-a zis el - eu nu pot rãspunde încã la întrebarea pusã, trebuie mai întîi sã5072

întreb sãracii, fiindcã cea mai frumoasã mînã este cea care miluieºte mai mult pe sãraci. 5073

Doamnele cele bogate, au rãmas cu toate ruºinate de vorbele bãtrînului! 5074

428 - Hercule în faþa unei rãspîntii5075

Poate cã aþi auzit de Hercule, uriaºul din istoria vechilor greci. Despre acest uriaº spune5076

legenda cã a fãcut 12 fapte de vitejie. 5077
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Într-o zi cãlãtorind Hercule, ajunge la o rãspîntie. Calea se desfãcea în douã pãrþi. De o5078

parte, stãtea o femeie îmbrãcatã în haine de desfãtãri ºi viaþã uºoarã, arãtînd cu mîna o cale5079

netedã ºi plãcutã, plinã cu vuiete de petrecere ºi desfãtare. 5080

De cealaltã parte stãtea în schimb o femeie simplã, cu o ramurã de finic în mînã, iar5081

îndãrãtul ei se vedea o cale îngustã ºi plinã de scaieþi ºi bolovani. 5082

Femeia cea cu haine de joc începu îndatã: 5083

- Vino pe drumul acesta ºi vei avea tot ce-þi doreºte inima... vei avea prieteni, petreceri,5084

desfãtãri ºi tot ce-þi trebuie ca sã-þi trãieºti viaþa. 5085

- Calea mea - zicea cealaltã femeie - este îngustã ºi anevoioasã, dar în schimb sfîrºitul ei5086

va fi plin de fericire ºi binecuvîntare. 5087

Hercule se opri în faþa acestei rãspîntii. Avea în faþa lui o luptã: o luptã în care nici5088

bra þele lui ,  nici  ghioaga nu-i  mai  puteau f i  de nici  un folos.  În fa þa lui  avea o luptã5089

sufleteascã, mai grea decît toate faptele lui de vitejie. 5090

Legenda ne spune cã Hercule a biruit ºi a cîºtigat ºi aceastã luptã. Înþelegînd cã în faþa5091

lui stã virtutea ºi pãcatul, a apucat pe calea cea îngustã a virtuþii. 5092

Istoria lui Hercule se repetã ºi în viaþa noastrã. Cele douã rãspîntii: virtutea ºi pãcatul ne5093

stau clipã de clipã în faþa noastrã. Diavolul pune neîncetat în faþa noastrã calea cea largã a5094

deºertãciunilor ºi a dezmierdãrilor acestei lumi ispitindu-ne sã apucãm pe ea. Isus Mîntuitorul5095

ne pune pe cealaltã zicîndu-ne: Intraþi prin poarta cea strîmtã cãci îngustã este calea ce duce5096

la viaþã ºi latã este calea ce duce la pierzare ºi mulþi sînt cei ce apucã pe ea 5097

(Matei 7, 13-15). Noi trebuie sã alegem între aceste douã rãspîntii. Calea vieþii ºi calea5098

mor þ i i  (Ier. 21, 8)  s tau necurmat în fa þa noastrã .  Via þa noastrã  t rebuie sã  fie o5099

neîncetatã luptã ºi biruinþã pentru calea cea îngustã, pentru calea vieþii. 5100

Hercule a fost un pãgîn ºi a biruit ispita ce-l chema pe calea cea largã. Cîþi însã dintre5101

creºtinii de azi biruie aceastã ispitã? 5102

Staþi dar la drumuri ºi întrebaþi de cãrãrile Domnului cele veºnice ºi vedeþi care este calea5103

cea bunã ºi mergeþi pe ea ºi veþi afla odihnã sufletelor voastre (Ier. 6, 10). 5104

429 - Bufniþele ºi liliecii5105

Cine le cunoaºte pe aceste vietãþi, care nu se simt bine decît în întunericul nopþii? 5106

Cînd apar zorile dimineþii ºi cînd natura întreagã reînvie ºi se bucurã de luminã, bufniþele5107

ºi liliecii fug ºi se ascund prin locuri pãrãginite ºi întunecoase. 5108

Aºa sînt ºi oamenii din zilele noastre. Ei se simt bine numai în întunericul pãcatelor lor5109

ºi fug de locurile unde lumineazã soarele Evangheliei lui Hristos. 5110

Vai cît de dureros lucru este acesta! 5111

430 - Preriile5112

În Australia ºi în Nordul Americii, erau mai înainte - ºi mai sînt ºi acum - stepe ºi cîmpii5113

nesfîrºite de pãºuni ºi iarbã, un fel de iarbã ce creºte foarte mare. Dar cînd vin cãldurile de5114

varã ºi iarba începe a se usca, se iveºte ºi o mare primejdie. 5115

Dacã se întîmplã sã se aprindã undeva iarba, apoi focul se duce ca fulgerul, ajutat fiind5116

de vînturile ce suflã pe acolo. Un astfel de foc e o grozãvenie de neînchipuit. Închipuiþi-vã5117

un teritoriu de cîteva judeþe cuprins într-o mare de flãcãri. Orice încercare de stingere a5118

focului e zadarnicã. Turme întregi de vite ºi animale sãlbatice au pierit în astfel de valuri de5119

foc. 5120

Însã mai tîrziu, europenii au iscodit o apãrare contra acestui prãpãd. Prin nesfîrºitele5121

cîmpii de iarbã, ei fac ici ºi colo, la anumite depãrtãri, niºte cercuri, niºte ocoluri mari în care5122

nimicesc iarba cu totul ºi pe la margini sapã pãmîntul. 5123

Acestea sînt aºa numitele prerii, locuri de scãpare. Cînd ierburile ºi cîmpiile iau foc,5124

pãstorii ºi fermierii aleargã cu vitele lor în aceste ocoluri mîntuitoare. Valuri de foc îi5125
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înconjoarã de toate pãrþile, dar în ocolul lor focul nu poate strãbate. 5126

Ce icoanã minunatã este ºi aceasta pentru darul Jertfei de pe Crucea Golgotei! 5127

Dreptatea ºi Sfinþenia lui Dumnezeu nu poate suferi pãcatul. Urgia ºi mînia cerului de sus5128

urmãreºte ca un foc aprins pãcatul ºi pe cel ce face pãcatul. Iatã Numele Domnului vine din5129

depãrtare. Mînia Lui este aprinsã ca un pîrjol puternic: buzele Lui sînt pline de urgie ºi limba5130

Lui este un foc mistuitor (Isaia 30, 27). Toþi sîntem pãcãtoºi ºi pe toþi ne ameninþã5131

acest foc al urgiei cereºti. Ce foc grozav este acesta! El ne înconjoarã din toate pãrþile. Avem5132

însã ºi noi un loc de scãpare ºi de apãrare contra lui. Acest loc minunat este Golgota, este5133

Jertfa cea scumpã a Scumpului nostru Mîntuitor, care a murit ºi S-a jertfit pentru fãrãdelegile5134

noastre. Acest loc ne apãrã ºi pe noi contra focului urgiei cereºti. 5135

Acest loc este un fel de prerie sufleteascã. Fãrã acest loc am fi pierduþi. 5136

Acest loc ne apãrã ºi de focul ispitelor ºi patimilor lumeºti. Acest loc ne apãrã ºi de focul5137

cel veºnic al iadului. 5138

Fratele meu! Scapã ºi tu în acest loc! Scapã îndatã cãci el este pregãtit pentru scãparea5139

ºi mîntuirea ta. 5140

431 - De ce posteºti? 5141

- De ce trebuie sã posteºti mereu? - întrebã odatã un necredincios pe un ostaº din Oastea5142

Domnului. 5143

- Dar d-ta pentru ce te speli pe faþã în fiecare dimineaþã? - întrebã ostaºul. 5144

Necredinciosul a înþeles cã ºi sufletul trebuie sã fie spãlat ºi a rãmas ruºinat. 5145

432 - Ce poate face stãruinþa? 5146

Pe timpul vechilor greci, trãia un oarecare Demostene, un om gîngav. El dorea însã sã se5147

facã cu orice preþ orator, vorbitor. Spre a scãpa de gîngãvie, Demostene ieºea zilnic la5148

marginea mãrii, îºi punea o pietricicã sub limbã ºi þinea discursuri aprige care trebuiau sã se5149

audã peste zgomotul mãrii. Printr-o stãruinþã de fier, în scurt timp Demostene a devenit cel5150

mai vestit orator din patria lui. 5151

Stãruinþa îºi are toatã însemnãtatea ei ºi în cele ale sufletului. Adevãrat cã oamenii au5152

diferi te daruri  (1 Cor. 12) ,  dar de multe ori  daruri le stau ascunse º i  s tãruin þa le5153

dezgroapã. 5154

Eu mã gîndesc, cîte daruri a dezgropat ºi Oastea Domnului! Am cunoscut un intrat în5155

Oaste despre care niciodatã n-aº fi crezut cã ar putea spune ºi el ceva. Dar fratele s-a pus5156

nopþile pe citirea Bibliei; a vorbit mereu în adunãri mici ºi azi rãmîi uimit de ce iese din gura5157

lui. În deosebi citirea Bibliei dezgroapã daruri de care rãmîi uimit. 5158

A te propti în vorba cã n-ai dar, de multe ori înseamnã a te propti în lene. Chiar cu un5159

frate preot discutam astã varã în privinþa aceasta. Spunea cã el nu predicã pentru cã n-are dar5160

de a vorbi. Dar atunci cum pot vorbi oamenii simpli, oamenii laici? Darul ni se va trimite prin5161

solia sîrguinþei. Nici eu n-aveam dar de a scrie cînd am început a scrie. Dar prin stãruinþã ºi5162

rîvnã, Domnul mi l-a trimis. 5163

Dezgropaþi prin rîvnã ºi stãruinþã darurile care stau îngropate în voi! 5164

433 - La convertit un cerºetor5165

Un mare vestitor al Evangheliei, englezul Tylor, a lãsat urmãtoarea istorie a convertirii5166

sale: 5167

Eram un mare necredincios - spunea Tylor - dar de la un timp începui sã însetoºez dupã5168

cele sufleteºti. Îmi pusei în gînd sã mã duc la bisericã ºi sã mã întorc la Dumnezeu. 5169

Dar, pe cînd ajunsei la bisericã, era prea tîrziu. Biserica se gãtase ºi lumea se împrãºtiase.5170

Nu mai era decît un biet cerºetor rãmas la uºa bisericii. 5171

- Dumnezeu sã-þi dea o zi bunã - îi zisei - aruncîndu-i ºi eu o milã de cîþiva gologani. 5172
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- Mulþumesc - rãspunse cerºetorul - dar eu n-am avut niciodatã o zi rea. 5173

Rãmãsei cam ruºinat de acest rãspuns ºi adãugai: 5174

- Dumnezeu sã-þi dea multã fericire! 5175

- Mulþumesc - dar eu n-am fost niciodatã nefericit. 5176

- Cum aºa? 5177

- Pentru cã ascult întru toate de voia lui Dumnezeu! 5178

434 - Corbul cel alb5179

Despre corbul alb se vorbeºte de cîte ori e vorba despre un om deosebit, despre un om5180

care iese din mulþimea rãilor prin însuºirile sale cele bune. 5181

Asemãnarea e bunã. Dar se uitã un lucru. Ne gîndim noi oare ce pãþeºte ºi cum trãieºte5182

corbul cel alb în mijlocul negrilor sãi fraþi? 5183

El stã între ei blînd ºi liniºtit. El nu înþelege sãrmanul ce s-a întîmplat cu semenii lui. El5184

parcã îi întreabã: Ce aveþi cu mine?... ce rãu v-am fãcut?... 5185

Cronc! Cronc! - rãspund cei negri, tot mai întãrîtaþi. Parcã i-ar zice: Trufaºule!5186

Îngîmfatule! Mîndrule! Ei nu pot suferi albul semenului lor ºi de aceea îl prigonesc. 5187

Exact aºa e ºi cu Oastea Domnului. ªi Oastea este - mai ales în stricãciunile vremilor de5188

azi - un corb alb. Sîntem bîrfiþi pentru cã ni s-au schimbat penele, ni s-a schimbat firea. Nu5189

mai umblãm dupã hoituri ºi mortãciuni pe la cele cîrciumi ºi pãcate. 5190

Un ostaº al Domnului e ºi el un corb alb, împresurat de toate pãrþile de ocara ºi prigoana5191

hulitorilor. Îngîmfatule! Mîndrule! Nu vrei sã mai stai cu noi la cîrciumã?... Te-ai umplut de5192

mîndrie! Te-ai apucat sã ne strici datinile noastre strãmoºeºti!... 5193

În zadar se întreabã ostaºul mirat: Ce aveþi cu mine, oameni buni? Ce rãu v-am fãcut?... 5194

Hulitorii se þin dupã el ºi se vor þinea ca sã se împlineascã Scripturile ce spun apriat: Toþi5195

cei ce vor sã trãiascã cu evlavie în Hristos Isus vor fi persecutaþi (2 Tim. 3, 12). 5196

Sîntem huliþi ºi batjocoriþi, pentru cã albul ce s-a ivit ºi în viaþa ºi în purtãrile noastre se5197

vede lãmurit ºi lor nu le place acest lucru. Mai înainte cînd trãiam în pace cu toate pãcatele5198

- aveam pace. Acum sîntem huliþi ºi prigoniþi. 5199

Slavã Domnului pentru aceste hule. Ele sînt cea mai bunã mãrturie cã sîntem pe calea cea5200

bunã. 5201

435 - Sectarul ºi barca5202

Un credincios apucase a trece cu barca peste un lac. Barcagiul era din întîmplare un5203

sectar, care îl tot pisa pe omul nostru cu îndemnuri contra bisericii: cã biserica-i aºa ºi pe5204

dincolo... cã nu te poþi mîntui pînã nu pãrãseºti biserica... 5205

Credinciosul tãcea. Pe la mijlocul lacului zise: 5206

- Uite cum se leagãnã barca dumitale!... De unde ºtii ce s-ar putea întîmpla? Eu cred cã5207

ar fi mai bine dacã am sãri în apã ºi sã trecem lacum înot... 5208

- O, nu! - rãspunse barcagiul. În barcã avem toatã siguranþa. Ar fi o nesocotinþã sã lãsãm5209

barca ºi sã riscãm trecerea cu înotul. 5210

- Ei bine - rãspunse credinciosul - întocmai aºa aflu ºi eu cã tot mai bine e sã rãmîn în5211

barca bisericii, decît sã mã arunc în nesiguranþa apelor ºi a valurilor. 5212

436 - Mîini nebotezate5213

Încreºtinarea vechilor popoare pãgîne din Franþa ºi Germania de azi, mergea foarte greu.5214

Pãgînii þineau la obiceiurile lor sãlbatice ºi rãzboinice. Arma era veºnic în mîna lor. Nu se5215

puteau împãca cu iubirea Evangheliei ºi în special cu iubirea vrãjmaºilor. 5216

Cum? - îºi ziceau pãgînii - sã nu mai purtãm noi armele noastre? Sã nu mai trãim noi aºa5217

cum au trãit strãmoºii noºtri? 5218

Atunci în mintea lor naivã - îºi fãcurã o judecatã ciudatã. Cînd primeau creºtinismul ºi5219
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se botezau, îºi þineau mîna dreaptã ridicatã sus, afarã din apã. 5220

Îºi închipuiau pãgînii cã apa singurã face botezul ºi de aceea îºi fereau mîna dreaptã de5221

apa botezului, crezînd cã apoi cu aceastã mînã nebotezatã vor putea ºi pe mai departe sã5222

poarte arma, sã ucidã, sã jefuie, sã fure, etc. 5223

Ce judecatã ciudatã! - va zice cineva. 5224

Ciudatã ºi nu prea - zicem noi. 5225

În aceastã situaþie ciudatã sîntem ºi noi atîþia creºtini din zilele noastre. Ei îºi pãstreazã5226

nãravuri de care spun cã nu se pot dezbãra! Unii cu mîini nebotezate (cei ce furã), alþii gurã5227

nebotezatã (cei ce suduie ºi clevetesc), alþii pungã nebotezatã (zgîrcenia), unii cu urechi5228

nebotezate (cei ce ascultã toate prostiile), etc. 5229

Unul s-ar scrie în Oastea Domnului dacã i-am lãsa sticla cu bãuturã, iar altul tabachera,5230

iar altul femeile, etc. 5231

Poþi avea 99% predate Domnului - una singurã de care nu vrei sã te descotoroseºti, îþi furã5232

mîntuirea. 5233

Numai cu o viaþã predatã cu de-a-ntregul Domnului, putem dobîndi mîntuirea. 5234

437 - ªarpele îngheþat5235

- O ºtire interesantã au publicat ziarele mai anii trecuþi -5236

Într-un sat din Basarabia, un copil se juca cu sapa în jurul casei. Rãscolind într-un loc5237

pãmîntul, a dat peste un ºarpe îngheþat. Crezînd cã-i bici, copilul l-a luat, l-a dus în casã ºi5238

a început sã se joace cu el. Dar ºarpele încãlzindu-se, s-a trezit din somn ºi l-a muºcat de5239

moarte pe copil. 5240

Aºa e ºi firea cea veche din noi. Ea nu moare de tot. E numai un ºarpe amorþit, care se5241

trezeºte în noi îndatã ce-i dãm cãldurã ºi mîncare. 5242

Cei ce nu mã credeþi, uitaþi-vã spre pildã la cel ce merge la birt, cum se trezeºte îndatã5243

ºarpele din el! Precum zice ºi Biblia: 5244

Nu te uita la vin cînd face spume în pahar ºi alunecã uºor ºi pe urmã muºcã ca un ºarpe5245

(Prov. 23, 3-32). 5246

438 - Al 14-lea... 5247

O familie avea botez cu o seamã de invitaþi. Cînd se aºezarã oaspeþii la masã, cineva5248

observã cã sînt tocmai 13: numãr nenorocos. 5249

- Sã mã iertaþi - spuse gospodina casei jenatã oarecum - dar eu n-am ºtiut de aceastã5250

potrivealã... ºi se cãuta o dezlegare oarecare. 5251

- Sã mai chemãm un vecin - zise gazda casei. 5252

Dar bunicul de colo din capul mesei adause: 5253

- Nu e lipsã dragii mei sã alergaþi pe la casele oamenilor... staþi puþin ºi eu îndatã îl voi5254

afla pe al 14-lea. ªi îngenunchind bunicul se rugã cu glas rãspicat: 5255

Doamne Isuse Hristoase! O viaþã întreagã Te-am rugat sã petreci aci în casa aceasta ºi sã5256

fii Oaspetele nostru statornic; eu Te rog ºi acum: fii Tu Doamne al 14-lea, aci la masã, între5257

noi... 5258

Oaspeþii se aºezarã la masã liniºtiþi ºi mîncarã. Acum aveau un numãr cu noroc... 5259

Iatã o dezlegare fericitã pentru cei ce se tem de numãrul 13, dar nu se tem de pãcat. 5260

439 - Inima - piatrã de moarã5261

Inima omului - zicea un vestitor al Evangheliei - este ca o piatrã de moarã. 5262

Dacã bagi pe ea grîu - ea macinã fãinã. Dacã o punem în slujba Domnului, ea macinã grîu5263

ºi dã fãinã. 5264

Dar dacã nu o punem în slujba aceasta; dacã nu-i dãm grîu sã macine, ea umblã înainte5265

goalã ºi se mistuie pe sine, se toceºte ca o piatrã de moarã ce umbla fãrã mãciniº. 5266
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Asta-i cînd omul se mistuie în întristãri, în supãrãri, în deznãdejde, etc., neavînd pe moarã5267

grîu de credinþã: rugãciune, post, etc. 5268

Cînd inima n-are grîu de mãcinat, atunci se apropie ºi satan ºi bagã pe moarã neghina lui5269

ºi mãciniºul lui: urã, zavistie, gînduri rele, etc. 5270

Ca piatra morii, inima umblã neîncetat ºi macinã neîncetat. Ce macinã inima ta? 5271

440 - Litera omoarã... 5272

Iudeii, adicã evreii, nu pronunþã niciodatã douã nume: Numele lui Iehova ºi Numele lui5273

Isus. 5274

Numele lui Iehova nu-L pronunþã de teamã, de fricã. E un Nume prea înalt, prea sfînt,5275

pentru a-L rosti. 5276

Iar Numele lui Isus nu-L rostesc din urã. Urãsc ºi azi Acest Nume prin care noi ne5277

mîntuim. 5278

Ce bine spune apostolul Pavel cã litera omoarã. Litera legii þine ºi azi pe iudei în cumplita5279

lor orbie sufleteascã. 5280

441 - Curajul unui copil. 5281

Copilul unui þãran dintr-un orãºel din Saxonia, pãzea vitele pe o livadã din apropierea5282

oraºului. O ceatã de cãlãreþi, în mare þinutã militarã, ieºind din strada oraºului. o apucarã5283

peste livada unde era iarba de varã. 5284

- Opriþi-vã, - strigã copilul cu glas tare... întoarceþi-vã înapoi! Strada e a voastrã, dar5285

livada e a tatãlui meu! 5286

- Cine eºti tu? întrebã cãpetenia cãlãreþilor. 5287

- Eu sînt Johan, copilul lui Herman Billung. 5288

- Iar eu sînt regele Otto. 5289

- Eu nu cred cã d-ta eºti regele Otto, pentru cã regele respectã legea ºi dreptul, dar dv. le5290

cãlcaþi în picioarele cailor. 5291

În faþa acestui rãspuns - regele Otto cel mare se întoarse înapoi, cercetã pe tatãl copilului5292

ºi luã  copilul la curtea sa. Acest copil ajunsese mai tîrziu conte ºi pe urmã principe de5293

Saxonia. Dar ºi-a pãstrat pînã la sfîrºit curajul Evangheliei de a spune adevãrul, fãrã sã caute5294

la faþa oamenilor. 5295

Sã fim ºi noi aºa. Sinceri ºi curaþi cu inima, sã spunem adevãrul în orice împrejurare a5296

vieþii noastre ne vom afla. Adevãrul ne va face slobozi de orice influenþã omeneascã ºi vom5297

deveni liberi în Isus Hristos Domnul nostru. 5298

442 - Prin servitoare5299

Un renumit vestitor al Evangheliei, englezul Wesley, fu batjocorit odatã de un contrar al5300

lui pe tema cã în adunarea lui are numai servitoare. 5301

- O, dacã aº putea converti toate servitoarele din þara asta, Anglia ar ajunge o þarã a5302

Domnului! 5303

Dupã 10 ani de la moartea lui Wesley, o servitoare, pe care el o adusese la picioarele5304

crucii, l-a convertit pe marele bãrbat de stat, Cheftesbury, prin rîvna cãruia se înfiinþarã5305

societãþi pentru rãspîndirea Bibliei ºi þara se umplu de cunoºtinþa Domnului. 5306

Darul lui Dumnezeu lucreazã ºi prin vasele cele slabe. 5307

443 - Mãrul ºi fariseul5308

Cît de uºor te poþi înºela în alesul merelor! Pui mîna pe mãrul cel mai frumos ºi cînd colo,5309

tocmai acela este viermãnos ºi putred. Pe dinafarã e aºa de sãnãtos, dar înãuntru e bolnav ºi5310

stricat. 5311

Cît de uºor te poþi înºela ºi în alesul oamenilor. Este un om ce la înfãþiºare þi se pare drept5312
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ºi evlavios. Dar, vai, înãuntru este bolnav ºi stricat. ªi fariseul din Evanghelie se arãta ºi se5313

lãuda cã-i sãnãtos, dar, vai, înãuntru era plin de boala trufiei. 5314

Sînt ºi azi farisei despre care zicea Mîntuitorul: Vai de voi farisei fãþarnici, cã vã5315

asemãnaþi mormintelor celor vãruite, care dinafarã se aratã frumoase, dar înãuntru sînt pline5316

de toatã necurãþia. Aºa ºi voi, dinafarã vã arãtaþi drepþi oamenilor, dar înãuntru sînteþi plini5317

de fãþãrnicie ºi fãrãdelege (Matei 23, 27-28). 5318

Este însã cineva care ºtie ce este în om (Ioan 2, 25). E Domnul Dumnezeu. Pe5319

nimeni El nu-L poate înºela. 5320

În Ziua Judecãþii se vor tãia merele ºi atunci se va vedea înãuntrul lor în faþa tuturor. Toþi5321

trebuie sã ne arãtãm în faþa scaunului de judecatã al lui Isus Hristos (2 Cor. 5, 10). 5322

Atunci se va vedea ºi înãuntrul mãrului tãu! 5323

444 - Gata ºi pentru plug ºi pentru jertfã5324

Prin muzeele din Italia se poate vedea o icoanã interesantã, rãmasã din vremea romanilor.5325

Se vede în icoana aceea un bou stînd între un plug ºi între un altar de jertfã, iar dedesubt e5326

scris în limba latinã: gata pentru amîndouã, - adicã gata pentru plug ºi pentru jertfã. 5327

În vremile acelea, li se aduceau zeilor jertfe de animale. Boul din icoanã voia deci sã5328

spunã: Iatã eu stau gata ºi pentru plug ºi pentru jertfã. Aceastã icoanã simboliza munca ºi5329

jertfa ce trebuia sã o presteze fiecare cetãþean roman pentru patria romanã. 5330

Un adînc înþeles este în icoana aceasta ºi pentru viaþa noastrã cea creºtineascã. Orice5331

creºtin adevãrat, orice cetãþean al Împãrãþiei cerului, trebuie sã stea totdeauna gata de muncã5332

ºi de jertfã pentru Împãrãþia lui Dumnezeu. Evanghelia cere de la noi ºi lucru în ogorul5333

Domnului ºi cere ºi jertfã pentru Domnul ºi pentru sufletul nostru. Însã la cei mai mulþi le-a5334

trebui ºi le-ar plãcea o Evanghelie fãrã plug ºi fãrã altar; fãrã muncã ºi fãrã jertfã pentru5335

Domnul. Dar o astfel de Evanghelie nu existã. Oriunde veþi vedea creºtini fãrã plug ºi fãrã5336

jertfã - sã ºtiþi cã pe acolo n-a ajuns Evanghelia lui Hristos. 5337

Sînt mulþi creºtini cucernici ºi evlavioºi pînã cînd nu-i vorba de ceva jertfe, care ating fie5338

punga lor, fie interesele lor, fie viaþa lor. Dar cînd ajung aici - s-a isprãvit cu Evanghelia!5339

Nimic pentru Domnul, nimic pentru alþii; totul pentru ei ºi pentru interesele lor. 5340

Sã luãm pe sufletul nostru aceastã învãþãturã mai ales noi ostaºii Domnului. Intrarea5341

noastrã în Oastea Domnului este - ºi trebuie sã fie - un legãmînt, o declaraþie cã stãm gata ºi5342

pentru plug ºi pentru jertfã. Credinþa noastrã tocmai în faþa plugului ºi altarului trebuie sã se5343

adevereascã. 5344

Fraþi ostaºi! Fiþi totdeauna gata ºi pentru plug ºi pentru jertfã! 5345

445 - Prin luptã ºi stãruinþã5346

Despre regele Robert Bruce din Scoþia, spune istoria cã, fiind bãtut de vrãjmaºi, s-a5347

furiºat descurajat într-o ºurã. Dimineaþa vãzu un pãianjen care încerca sã-ºi facã trecere5348

printre firele lui. De 15 ori i se rupse firul; de 15 ori îl fãcu din nou, pînã izbuti. 5349

Acest pãianjen - zise regele - este trimis spre mustrarea mea ºi încurajarea mea. Chiar de5350

15 ori de voi fi bãtut, n-am sã mã las. ªi intrînd din nou în rãzboi, bãtu pe vrãjmaºul lui. 5351

Iubiþii mei fraþi ostaºi, în lupta noastrã sã ne fie ºi nouã pildã stãruinþa pãianjenului.5352

Oricîte lovituri ne-ar da vrãjmaºul diavol, sã nu disperãm; sã înnoim atacul - ºi a noastrã va5353

fi biruinþa. 5354

Împãrãþia lui Dumnezeu se ia prin stãruinþã ºi luptã... ºi celui ce biruieºte ºi pãzeºte5355

Cuvintele Mele, îi voi da sã mãnînce din pomul vieþii... (Apoc. 2, 7-17). 5356

446 - Cel care lucreazã duminica5357

Un pantofar sãrac ºi cu o familie grea, lucra din greu ºi în Ziua Domnului. 5358

Iar dacã cineva îi spunea cã asta nu e bine, îi rãspundea îndîrjit: eu am o casã grea...5359
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trebuie sã lucrez ºi în Ziua Domnului. 5360

Un credincios se apropie de el ºi îi zise: 5361

- Dragul meu, ia seama, eºti într-o mare greºealã crezînd cã nu poþi trãi dacã nu lucrezi5362

duminica. Eu cred cã tocmai pentru asta o duci aºa de greu. Uite, facem azi un înþeles: eu sînt5363

un om cu avere ºi sînt gata sã te despãgubesc de tot ce vei pierde nelucrînd duminica într-un5364

an de zile. 5365

Pantofarul se învoi ºi n-a mai lucrat în Ziua Domnului. 5366

La împlinirea anului, credinciosul s-a dus la pantofar, spunîndu-i: 5367

- Iatã s-a împlinit anul ºi am venit sã-þi plãtesc paguba ce ai suferit nelucrînd duminica. 5368

- O, dragul meu - rãspunse pantofarul - nu trebuie sã-mi plãteºti nimic. De cînd n-am mai5369

lucrat în Ziua Domnului, în timpul acesta am cercetat Scripturile - ºi toate lucrurile mi-au5370

mers mai bine. 5371

Mai înainte aveam numai o caprã, acum am o vacã, mi-am fãcut o cãsuþã nouã ºi casa5372

noastrã care mai înainte era un iad, acum este un rai, plinã de pace ºi binecuvîntare. 5373

Fii binecuvîntat om al lui Dumnezeu ºi binecuvîntatã sã fie cartea aceasta care mi-ai5374

dat-o, cãci în ea am aflat eu ºi familia mea tot ceea ce ne lipsea, am aflat pe Domnul ºi5375

bucuria unei vieþi trãite cu El. 5376

447 - Cu lapte în casã5377

Un ostaº îmi spunea cã s-a înþeles odatã cu un vecin al lui astfel: 5378

- Am auzit cã þi-ai cumpãrat o vacã. 5379

- Da, Bunul Dumnezeu m-a ajutat sã-mi cumpãr o vacã, cãci m-am sãturat sã tot umblu5380

cu oala prin sat dupã lapte... nu mã mai las fãrã lapte în casã. 5381

- Bunul Dumnezeu mi-a ajutat ºi mie sã-mi cumpãr o vacã, mai deosebitã ca a ta. 5382

- Cum? Ce vacã? Tu n-ai avere ºi fîn pentru ea (ostaºul era un om sãrac ºi fãrã avere). 5383

- O, dragã vecine, eu mi-am cumpãrat o altfel de vacã. Mi-am cumpãrat o Biblie din care5384

îmi hrãnesc sufletul cu lapte sufletesc, cu lapte duhovnicesc... Ah, ce lapte minunat este5385

acesta!... Mai înainte umblam ºi eu dupã acest lapte prin sat ºi împrumutam cîte o Biblie sã5386

citesc în ea ºi citeam pe apucate în Biblia altora, acum mulþumesc lui Dumnezeu cã mi-a5387

ajutat sã am ºi eu lapte duhovnicesc în casã, din care sã beau cînd vreau ºi cît vreau... ºi5388

pentru laptele acesta nu-mi trebuie nici fîn nici avere... l-am cumpãrat pe un preþ de nimic ºi5389

mã þine o viaþã întreagã, ba încã va rãmînea ºi copiilor mei, sã nu se lase fãrã de acest lapte5390

binecuvîntat în casa lor. 5391

448 - Mãgarul ºi fîntîna5392

Un om îºi fãcuse nãrav sã lucreze în Ziua Domnului. Parcã era fãcãturã, tocmai în Ziua5393

Domnului îºi gãsea lucruri urgente de isprãvit. 5394

Iar la îndemnul unui ostaº, sã nu mai lucreze în Ziua Domnului, omul rãspundea: 5395

- Sînt unele lucruri grabnice care nu pot fi amînate... doar scrie ºi la Biblie cã de va cãdea5396

asinul tãu în Ziua Domnului în fîntînã, trebuie sã-l ajuþi sã scape! 5397

- Ba da - rãspunse ostaºul - asta a spus-o Mîntuitorul cînd i-a mustrat pe farisei pentru5398

litera legii (Matei 12, 11; Exod 23, 4). Dar dã-mi voie dragul meu, sã te întreb5399

ceva. Te rog sã-mi spui ce se întîmplã atunci, dacã mãgarul cãpãtã nãrav sã se arunce în5400

fiecare duminicã în fîntînã? 5401

- Negreºit atunci trebuie ales una din douã: sau strici fîntîna, sau omori mãgarul. Sã strici5402

fîntîna - asta nu se poate. Fiindcã de apã nu te poþi lipsi. Dar mãgarul se poate prãpãdi. Ba5403

chiar trebuie prãpãdit, pentru cã el spurcã ºi fîntîna ºi spurcã ºi Ziua Domnului. 5404

Omul a înþeles lecþia, ºi de atunci n-a mai apãrat pãcatul cu ocoºeli omeneºti, ci s-a lãsat5405

de el. 5406
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449 - Credinþa face ºi azi minuni 5407

Un medic din Bucureºti istoriseºte într-o revistã urmãtoarea întîmplare: 5408

De douã luni zãcea în spitalul nostru o femeie bolnavã, venitã pentru operaþie. Sãrmana!5409

Era o jale... sã ne apropiem cu cuþitele noastre de ea nici vorbã nu era... era atît de slabã cã5410

ar fi adormit pe veci în decursul operaþiei... pe urmã boala i s-a înrãutãþit... nu putea mînca5411

ºi pe urmã, se ivi ºi tuberculoza. Era în pragul unei morþi sigure ºi grabnice. Dar avea ceva5412

aceastã femeie, ce ne atrãgea ºi ne umplea de uimire. Era veºnic voioasã ºi vorbea cu atîta5413

cãldurã de Dumnezeu ºi de Isus Hristos încît n-am mai auzit astfel vorbindu-se. 5414

Niciodatã n-am auzit-o vãicãrindu-se cu toate cã avea pentru ce. Am întrebat-o odatã de5415

ce-I atît de crud cu ea Dumnezeu în care credea aºa de mult ºi mi-a rãspuns cu atîta bunãtate5416

încît am rãmas uimit ºi cînd m-a lãmurit dupã Scripturi cã Domnul a ales vasele slabe sã facã5417

de ocarã pe cele tari, am rãmas ruºinat. ªcoala vieþii adevãrate - zicea femeia - în necazuri5418

de acestea se învaþã... asta-i crucea pe care Hristos mi-a dat-o sã o port ca sã fiu cu El în5419

neîncetatã legãturã sufleteascã... 5420

Pe urmã boala femeii, tot mai grea fãcîndu-se, ne înþeleserãm cu doctorul ºef, sã-i dãm5421

drumul acasã sã moarã între cunoscuþii ei. Ne-am despãrþit ca pentru totdeauna. 5422

Dupã trei luni, ce sã ne vadã ochii? Femeia vine ºi ne cerceteazã ºi era perfect sãnãtoasã.5423

Am întrebat-o ce a fãcut, unde s-a lecuit - ºi ne-a rãspuns cã a tãmãduit-o Doctorul ei Cel mai5424

Mare care este Isus Hristos... 5425

Hotãrît lucru - zice de încheiere medicul - noi învãþaþii avem multe de învãþat de la cei5426

care trãiesc în adevãr Evanghelia. Oare n-ar fi bine sã punem toatã ºtiinþa noastrã la picioarele5427

lui Hristos, aºa cum a fãcut ap. Pavel?... 5428

450 - Cîinele latrã degeaba la lunã, dar diavolul nu5429

Cîinele latrã la lunã. Nici o pricinã n-are de lãtrat ºi totuºi latrã. 5430

Diavolul însã nu face aºa. El nu latrã la lunã. El nu latrã niciodatã degeaba. El nu latrã5431

niciodatã dacã n-are pentru ce. El este un cîine mai bãtrîn care ºtie de ce latrã. 5432

Oriunde îl veþi auzi pe satana lãtrînd - sã ºtiþi cã pe acolo e atare om al lui Dumnezeu ºi5433

atare lucru al lui Dumnezeu. De cîte ori îl veþi auzi pe satan lãtrînd, sã ºtiþi cã iadul e în5434

primejdie. Din ce va urla diavolul mai tare - sã ºtiþi cã e semn mai bun. 5435

Suflete dragã! Te-ai întors la Dumnezeu? Ai intrat în Oastea Domnului? Sã ºtii cã ºi satan5436

latrã. Nu te teme de el, ci te bucurã. Ar fi ºi mai rãu dacã n-ar lãtra. 5437

Slãvit sã fie Domnul! Oastea Domnului are semnul cel mai bun: lãtratul satanei ne5438

urmãreºte necurmat. 5439

Nici dupã o altã miºcare religioasã, n-a mai lãtrat diavolul atît de mult ca dupã Oastea5440

Domnului. ªi ãsta-i un semn bun: e semnul cel mai bun cã sîntem pe calea cea bunã. Cînd va5441

tãcea cîinele - atunci sã ºtiþi cã nu e bine. 5442

Cînd satan nu latrã dupã un om întors la Dumnezeu sau dupã o miºcare religioasã - sã ºtiþi5443

cã ãsta e semn rãu! 5444

451 - Gratis! Gratis! 5445

Într-un tîrg de þarã am auzit pe cineva strigînd cît îl þinea gura: Gratis!... fãrã bani!... 5446

Toatã lumea se îmbulzea acolo. Cine n-ar dori sã capete ceva gratis, fãrã bani. Dar5447

apropiindu-mã de strigãtor, am vãzut cã el era unul din cei ce-ºi fac reclamã pe la tîrguri. El5448

vindea un briceag, o oglindã, un lanþ ºi alte mãrunþiºuri, toate la un loc cu 30 de lei ºi spunea5449

cã le dã ca ºi gratis. Strigãtul lui era adicã un fel de înºelãciune, un fel de atragere mincinoasã5450

a oamenilor. 5451

În mijlocul oamenilor ce se îmbulzeau la acest gratis, eu mi-am adus aminte cã ºi5452

Evanghelia are o astfel de reclamã. ªi ea strigã cuvîntul gratis, fãrã platã. Sîngele Domnului5453

se dã fãrã nici o platã (1 Petru 18, 19). 5454
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Voi toþi cei însetaþi, veniþi la ape, veniþi ºi cumpãraþi fãrã bani ºi fãrã platã 5455

(Isaia 55, 1). 5456

Reclama Scripturilor nu este mincinoasã. Ea nu este o înºelãciune. Evanghelia ne îmbie5457

gratis cu o comoarã mai scumpã decît toþi banii ºi averile acestei lumi. Dar vai, la aceastã5458

strigare a Evangheliei nu se prea îndeasã lumea. Cu o chemare mincinoasã, un mincinos5459

strîngea sute de oameni, dar la chemarea Evangheliei, nu aleargã nimeni. Ce lucru dureros! 5460

452 - Doi necunoscuþi5461

Odatã Bunul Dumnezeu chemã virtuþile de pe pãmînt la un sfat în cer. 5462

Între cei chemaþi era adevãrul, dreptatea, mila, credinþa, bunãtatea, etc. 5463

Între ele erau ºi douã care nu se vãzuserã ºi nu se cunoºteau. Se apropiarã una de alta sã5464

se recomande. 5465

- Eu sînt binefacerea - zise prima. 5466

- Eu sînt recunoºtinþa - zise cealaltã. 5467

- Cum, voi nu vã cunoaºteþi? - întrebã Bunul Dumnezeu. 5468

- Nu Doamne - rãspunserã cele douã necunoscute - cãci pe pãmînt încã nu ne-am întîlnit5469

niciodatã!... 5470

453 - Pentru libertate5471

O întîmplare pe care am citit-o într-un ziar din Elveþia. 5472

Într-o temniþã din Germania, un puºcãriaº a ros 10 ani de-a rîndul, în gratia de fier a5473

temniþei, cu un mic metal ascuþit, pînã a reuºit în cele din urmã sã rupã gratia ºi sã scape la5474

libertate. 5475

Iatã ºi aceasta o dovadã de ce preþ mare este libertatea. ªi cu cîtã dorinþã o doresc cei ce5476

au pierdut-o. 5477

Este însã ºi o altã robie pe care n-o prea simte nimeni: robia cea grozavã a pãcatului. ªi5478

este ºi o libertate pe care n-o prea doreºte nimeni: libertatea cea sufleteascã. 5479

Cine pãcãtuieºte este rob al pãcatului ºi al diavolului - zice Scriptura 5480

(Ioan 8, 34; 1 Ioan 3, 8). 5481

454 - Praznice înãduºite5482

O întîmplare cu mult înþeles sufletesc, a avut loc mai anii trecuþi într-o comunã de lîngã5483

Cluj. 5484

Se fãcuserã mari pregãtiri pentru botezul unui copil, aºa cum se pregãtesc creºtinii de azi5485

cu bãuturi ºi petreceri. În toiul pregãtirilor, mama îºi aºezase pruncul pe pat. 5486

Sosind un oaspete cam beat, nu bãgã de seamã ºi dezbrãcîndu-ºi haina, o puse tocmai5487

peste prunc. Un alt invitat sosind, îºi puse ºi el haina peste a celui de mai înainte... Al treilea,5488

al patrulea face tot aºa... 5489

În timpul ãsta veselia ºi petrecerea era în toi. Sã trãiascã-n dreapta... sã trãiascã-n stînga,5490

rachiul curgã gîrlã ºi pruncul... murea înãduºit sub paltoanele invitaþilor! 5491

- Ia sã-mi vãd odorul - se gîndi de la un timp mama - ºi cãutã pruncul. Dar vai, îl gãsi5492

înãduºit sub paltoane... 5493

Petrecerea s-a schimbat în jale. 5494

Oare nu tot aºa pãþesc ºi praznicele Domnului? Bucuria cea adevãratã a praznicelor este5495

înãduºitã  de chefuri, petreceri ºi  beþii .  Bietul praznic este pruncul pentru care se face5496

petrecerea ºi bucuria, numai cît pe urmã pruncul moare înãduºit, acoperit fiind de alcool ºi5497

de chefuri. 5498

- Cum þi-ai petrecut de sãrbãtori? Cu aceastã întrebare se sfîrºesc praznicele Domnului. 5499

- Foarte bine ne-am petrecut: mîncare ºi vin bun ºi muzicã uºoarã... numai cît bietul5500

praznic s-a înãduºit. 5501
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Ce pãgînãtate mare este aceasta! 5502

Cît de mult a putut lucra diavolul cu înºelãciunea pãcatului, pentru ca din Ziua Domnului5503

sã facã ziua diavolului!... 5504

455 - Cine l-a fãcut? - Nimeni!... 5505

Un cãrturar credincios avea în vizitã mai mulþi prieteni. Între ei era ºi unul ateist. 5506

- Uite ce tablou frumos - zice necredinciosul - privind pe perete un tablou pe care era5507

pictat un admirabil asfinþit de soare - cine þi-a fãcut acest tablou, dragã prietene? 5508

- Nimeni - rãspunse stãpînul casei. 5509

- Cum aºa, nimeni? 5510

- Pãi aºa bine; eu m-am trezit cu el pe perete aºa cum îl vezi... el s-a fãcut... el s-a pictat...5511

el s-a pus pe perete... 5512

- Vorbeºti prostii! 5513

- Ba deloc, dragã prietene, cãci dacã tu îmi spui mereu cã nu este Dumnezeu ºi cã soarele,5514

pãmîntul ºi lumea întreagã s-au fãcut singure - apoi desigur trebuie sã mã crezi ºi tu pe mine,5515

cînd îþi spun cã pe tabloul acesta nu l-a fãcut nimeni, ci el s-a fãcut singur... 5516

Necredinciosul înghiþi gãluºca ºi rãmase ruºinat! 5517

456 - Un nume potrivit5518

Unul dintre cei mai mari gînditori ai omenirii, englezul Shakespeare, era un înverºunat5519

adversar al  alcoolului .  Cu toate pri lejurile arã ta stricãciunile ce le face acest  duh al5520

diavolului. 5521

De la acest mare gînditor a rãmas un fel de nume de botez al alcoolului. Shakespeare i-a5522

dat alcoolului numele lui cel adevãrat, pe care îl punem ºi noi la foaie, ca sã-l ºtie toatã5523

lumea. 5524

Iatã ce nume potrivit i-a pus: 5525

Tu spirit nevãzut al alcoolului, a zis Shakespeare - dacã nu þi s-a dat încã un nume - drac5526

sã fie numele tãu! 5527

457 - Nebunule! De nu va putrezi grîul, nu rãsare... 5528

Într-o adunare un învãþat necredincios spunea cã el nu se poate împãca nicicum cu5529

învãþãtura cu învierea din morþi. Toate aº fi în stare sã le cred - zicea el - dar una ca asta nu;5530

sã învie omul dupã ce a putrezit odatã... 5531

Credincioºii se sileau în tot chipul sã-l lãmureascã cu Scripturile. Dar necredinciosul5532

supãrîndu-se, izbi cu putere în Noul Testament încît se rupse o foaie din el. Dar, o arãtare!5533

Foaia cea ruptã era tocmai din epistolele ap. Pavel acolo unde zice: 5534

Nebunule! Tu ce sameni nu dã viaþã, de nu va fi murit mai întîi... de nu va putrezi grîul,5535

sau altã sãmînþã, nu rãsare... (1 Cor. 15, 35-39). 5536

Faþã de aceastã arãtare, necredinciosul se domoli ºi fi biruit de puterea credinþei. 5537

458 - Într-o fabricã5538

Într-o fabricã din Germania, un muncitor necredincios se suise sus pe capul unei maºini5539

ºi vorbea muncitorilor contra credinþei. 5540

Spunînd hule împotriva Bunului Dumnezeu, îºi ridicã furios mîna sus, ca un fel de5541

ameninþare la adresa lui Dumnezeu. 5542

Dar mîna ridicatã atinse un fir electric ºi hulitorul într-o clipã fu carbonizat. 5543

Nu vã înºelaþi, Dumnezeu nu Se lasã batjocorit! (Gal. 6, 7). 5544

459 - Staþi liniºtiþi 5545

Cînd Domnul i-a scos pe israelieni din Egipt ºi i-a îndreptat spre Canaan, ajunseserã5546
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israelienii în faþa Mãrii Roºii. Grea încercare! 5547

În faþa lor erau valurile mãrii, iar îndãrãtul lor sosea Faraon cu oastea lui. Atunci Domnul5548

le-a zis: Staþi  liniºtiþi! (Exod 14, 20). În faþa lor stãtea moartea, înapoia lor sosea5549

moartea, ºi totuºi în aceste clipe grele Domnul le-a zis: Staþi liniºtiþi! 5550

Aceasta este credinþa cea tare ºi vie cînd stãm liniºtiþi în faþa oricãrei încercãri. 5551

460 - Cererea copilului5552

Un copil zise odatã tatãlui sãu: 5553

- Tãticule dragã, sloboade taurul din grajd sã-l vãd ºi eu. 5554

Tatãl s-a îndurat ºi l-a slobozit, însã taurul se repezi cu furie asupra copilului ºi era sã-l5555

omoare. 5556

- Tãticule dragã, nu mã lãsa cã mã omoarã, strigã copilul. 5557

- Vezi fiule ce-ai ºtiut tu cere - zise tatãl zîmbind. 5558

Aºa încearcã mulþi creºtini sã cearã de la Tatãl ceresc ceea ce nu ºtiu. 5559

Este însã un lucru pe care-l putem cere totdeauna cu cea mai mare siguranþã: izbãvirea5560

sufletului. 5561

461 - Alergarea cea bunã... ºi cea nebunã5562

Dumnezeiescul apostol Pavel scrie: 5563

Alerg spre darul de biruitor... uitînd cele ce sînt în urma mea, mã arunc spre cele ce sînt5564

înainte... alerg spre þintã pentru premiul chemãrii cereºti a lui Dumnezeu, în Isus Hristos5565

(Fil. 3, 12-14). 5566

O astfel de viaþã s-a încheiat pe urmã cu cuvintele: Lupta cea bunã m-am luptat, cãlãtoria5567

mi-am sfîrºit, de acum mi se va da cununa neprihãnirii... (2 Tim. 4, 7). 5568

Aºa trebuie sã curgã ºi sã se sfîrºeascã ºi alergarea noastrã. Ce puþini sînt însã ºi cei ce5569

aleargã pentru a dobîndi cununa vieþii de veci (Apoc. 2, 10). E adevãrat cã aleargã ºi5570

oamenii de azi, dar alergarea lor e de altã naturã. 5571

Aleargã ca niºte cai fãrã frîne (Iacov 3, 3)... Aleargã ca ºi calul la care nu este5572

pricepere... aleargã în galop pe calea rãutãþilor... aleargã în galop spre iad ºi pierzare. Doamne5573

fereºte-ne de o astfel de alergare! 5574

Este o alergare bunã ºi alta nebunã. Pe care o ai ºi tu iubite cititorule? 5575

De aceea, sã alergãm cu stãruinþã în lupta de întrecere ce ne stã înainte. Sã ne uitãm þintã5576

la Isus, Cãpetenia ºi Desãvîrºirea credinþei noastre... Uitaþi-vã bine la El ca nu cumva sã vã5577

lãsaþi osteniþi, slãbind în sufletele voastre (Evrei 12, 1-4). 5578

Scumpii mei fraþi din Oastea Domnului! ªi noi am intrat în alergare pentru cununa vieþii.5579

Sã alergãm cu stãruinþã pînã la sfîrºit ca sã ne putem ºi noi încheia alergarea cu cuvintele:5580

Lupta cea bunã am luptat, cãlãtoria mi-am sfîrºit, de acum mã aºteaptã cununa dreptãþii 5581

(2 Tim. 4, 7). 5582

462 - Leproºii de dupã rãzboi5583

Ce mult se aseamãnã purtãrile oamenilor dupã rãzboiul cel mare, cu cei 10 leproºi din5584

Evanghelie. 5585

În vremea rãzboiului, un credincios îmi scria: ... ºi mai departe, vei afla domnule pãrinte,5586

cã am pus gînd bun înaintea lui Dumnezeu, cã de voi scãpa din acest potop de foc, apoi trei5587

sferturi din viaþa mea, am s-o petrec în rugãciune ºi numai un sfert pentru mine. 5588

Cel ce a scris scrisoarea aceasta, a scãpat din focul rãzboiului, dar mîna lui care scrisese5589

fãgãduinþa, am vãzut-o izbind masa din crîºmã ºi din gura lui curgeau cele mai grozave5590

înjurãturi. 5591

E plinã lumea de azi de astfel de leproºi pe care Domnul i-a scãpat din focul rãzboiului,5592
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care nu mulþumesc lui Dumnezeu pentru cã i-a scãpat din acest foc. 5593

Numai unul din cei 10 leproºi a mulþumit lui Dumnezeu pentru vindecare, ceilalþi 9 au5594

fost nemulþumitori. 5595

Noi din care facem parte? 5596

463 - Candelabrul din bisericã5597

Fiecare creºtin îºi are locul sãu ºi lumina sa în lucrul cel mare al Evangheliei. Eu mã uit5598

la candelabrul din bisericã. Ce predicã minunatã vãd eu în lumînãrile din acest candelabru.5599

Ele sînt de diferite mãrimi; ele sînt aduse de diferiþi credincioºi, dar toate au acelaºi scop ºi5600

fac aceeaºi slujbã: lumineazã. 5601

Uitaþi-vã din depãrtare la un candelabru plin cu lumini aprinse. Luminile se vãd una5602

singurã. Sînt mai multe, diferite lumini, dar ele se vãd una. 5603

În viaþa cea creºtineascã, fiecare creºtin îºi are partea sa de luminã. 5604

În biserica lui Hristos, fiecare creºtin îºi are partea sa de luminã, îºi are lumina sa. 5605

În creºtinãtatea din lume, fiecare bisericã, fiecare religie ºi confesiune îºi are partea sa5606

de luminã, îºi are lumina sa. 5607

Aceste lumini sînt diferite, dar în ochii Tatãlui ceresc ele sînt una (Ioan 17, 22). 5608

Puterea unui creºtin se mãsoarã dupã lumina ce o revarsã ºi el în lume. Puterea unei5609

biserici se mãsoarã dupã luminã pe care o revarsã în lume ºi în suflete. Puterea unei biserici5610

sînt ºi credincioºii ei cei aprinºi, care lumineazã. 5611

Mulþi criticã Oastea Domnului. 5612

- Pãi noi nu ºtim sã fi fãcut vreo altã crimã, decît atît cã ne-am silit sã aprindem toate5613

luminile din bisericã. 5614

464 - Licitaþia diavolului5615

O legendã spune cã odatã diavolul ºi-a scos la vînzare lucrurile sale. A þinut cu ele5616

licitaþie. Între obiectele scoase la vînzare erau: ura, minciuna, pizma, înºelãtoria ºi alte5617

rãutãþi. La fiecare diavolul le pusese un preþ. Preþul cel mai mare îl avea deznãdejdea. 5618

- Cum se poate diavole - întrebau cumpãrãtorii - de ai pus la deznãdejde preþul cel mai5619

mare? 5620

- Pentru cã ea îmi aduce cele mai multe suflete în iad - rãspunse diavolul. 5621

Dragã cititorule! Încercãrile ºi necazurile - ba chiar ºi pãcatele - nu vin asupra ta ca sã te5622

arunce în braþele deznãdejdii, ci ele vin din depãrtarea ºi dragostea Tatãlui ceresc... ele te5623

cheamã acasã. 5624

465 - Mîncarea unei femei evlavioase5625

Un vestit predicator din Anglia istoriseºte urmãtoarea întîmplare: 5626

Într-o zi m-am abãtut pe la casa unei femei sãrace sã-i dau ceva ajutor dintr-o colectã. Am5627

aflat-o tocmai mîncînd de amiazã. Avea o masã subþire. O bucatã de pîine, o zeamã goalã ºi5628

un ulcior de apã. 5629

- Numai atît? - am întrebat-o eu. 5630

- Ba mai am ceva - a rãspuns vãduva - ºi întinzîndu-ºi mîinile pe dulap, a scos o Biblie.5631

Mîncarea mea cea mai aleasã e aceasta - a zis femeia. 5632

O, de am înþelege ºi noi cuvintele Mîntuitorului cã omul nu trãieºte numai cu pîine, ci ºi5633

cu orice cuvînt ce iese din gura lui Dumnezeu (Matei 4, 4). Cîþi însã cunosc aceastã5634

mîncare?... 5635

466 - Stãruinþa unui pãianjen5636

Ziarul Universul a publicat urmãtoarele rînduri: 5637

Sînt 20 de zile de cînd pãianjenul acesta din ilustraþia noastrã duce o luptã aprigã5638
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împotriva minutarelor de ceas, care nu-l lasã sã-ºi þese pînza. 5639

De 480 de ori pînã acum a început ºi reînceput aceastã muncã înverºunatã ºi ce e mai5640

curios, fãrã sã fi avut în timpul acestor 20 de zile putinþa sã se hrãneascã. 5641

Savanþii de la Universitatea din Akron studiazã la microscop aceastã formidabilã luptã,5642

spre a vedea cît timp va mai rezista pãianjenul fãrã a se hrãni. 5643

Iatã ce pildã extraordinarã de stãruinþã! De 480 de ori sã începi un lucru pe care nu-l poþi5644

duce la capãt! De 20 de zile sã stãrui nemîncat în aceastã luptã! 5645

Iatã o stãruinþã care, aplicatã la lucrurile mîntuirii sufleteºti - ne poate fi o straºnicã5646

ruºinare ºi mustrare. 5647

Luptã ºi stãruinþã este ºi dobîndirea Împãrãþiei lui Dumnezeu (Matei 11, 12). Unde5648

este însã stãruinþa noastrã în aceastã luptã? În lupta mîntuirii sufleteºti, creºtinul de azi la5649

cele dintîi atacuri se dã bãtut, proptindu-se în mincinoasa scãpare: am încercat, dar nu pot...5650

e prea greu pentru mine... 5651

Un pãianjen - o biatã fiinþã ce n-are decît multe picioruºe - încearcã un lucru de 480 de5652

ori ºi totuºi nu se lasã. Iar creºtinul - cea mai aleasã fãpturã a lui Dumnezeu... creºtinul,5653

pentru biruinþa cãruia a murit Isus pe Crucea Golgotei, se lasã bãtut de toate ispitele ºi5654

pãcatele. 5655

467 - Fumul lui Cain ºi în sat la noi5656

Cain ºi Abel din Biblie, au adus jertfã de mulþumitã lui Dumnezeu pentru belºugul ºi5657

prisosinþa de care îi  învrednicise Domnul. Însã  Cain a adus o mul þumitã  rea, jertfind5658

Domnului bucatele cele rele. 5659

Dar mai rãu ºtiu mulþumi lui Dumnezeu creºtinii de azi, care aleargã la cîrciumã, la beþie5660

ºi la pãcate de cîte ori Dumnezeu îi învredniceºte de izbînzi, de prisosinþã ºi de belºug. 5661

De cînd eram preot la þarã, îmi aduc aminte cã într-o toamnã, Dumnezeu ne învrednicise5662

cu un bogat rod ºi belºug de prune. Dar vai ce grozavã iarnã a avut acest dar! Toatã iarna5663

viaþa oamenilor s-a trecut în beþii, urlete, desfrînãri, bãtãi ba chiar ºi omoruri. Toatã iarna a5664

fumegat în sat la noi cazanul de fãcut rachiu, jertfelnicul diavolului ºi fumul lui Cain. 5665

Aºa ºtiu creºtinii sã mulþumeascã lui Dumnezeu pentru darurile ºi belºugurile de care îi5666

învredniceºte. 5667

468 - Muzica Golgotei5668

Cu prilejul unui concert am vãzut un lucru cu mult înþeles sufletesc. Un oaspete venit la5669

concert, a intrat ºi el în rînd cu coriºtii reuniunii la o cîntare religioasã. Cunoºtea aceastã5670

cîntare ºi a intrat îndatã în mersul ei. 5671

O muzicã cereascã, un cor ceresc rãsunã neîncetat ºi în cer. Noi creºtinii trebuie sã5672

învãþãm încã din aceastã viaþã melodiile ºi notele acestui cor ceresc. Noi trebuie sã cunoaºtem5673

încã din aceastã viaþã muzica Golgotei pentru ca îndatã dupã moarte sã ne ocupãm locul5674

nostru din corul cel ceresc. 5675

Fireºte, de la cîntãri ca: Cine-a fãcut crîºma-n drum, Foaie verde tirpilic ºi Of, of! ºi altele5676

de felul acesta, nu se poate trece în corul cel ceresc. 5677

469 - De moarte nu poþi fugi5678

În privinþa asta am citit undeva o mult grãitoare întîmplare. Un om a visat într-o noapte5679

cã venise moartea la el. Cînd l-a vãzut dormind în pat s-a umplut de mirare ºi întrebînd: 5680

- Cum? Aci te afli? - ºi a dispãrut. În dimineaþa urmãtoare s-a trezit cu un fel de spaimã.5681

Toatã ziua a stat sub frica acestui vis, iar cînd a venit seara ºi-a zis: Hai sã merg la cumãtrul5682

din satul vecin sã scap de acest vis urît. 5683

A încãlecat pe cal ºi a plecat. Pe drum zorea calul sã meargã tot mai tare. Dar pe la5684

jumãtatea drumului, calul s-a prãbuºit cu el într-un ºanþ. Atunci iatã se iveºte moartea zicînd: 5685
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- A, da! Iatã aci trebuia sã te aflu!... 5686

470 - Napoleon ºi moartea5687

Despre Napoleon spune istoria cã, în decursul luptelor, intra unde era mai mare ploaia de5688

gloanþe ºi trecea teafãr prin ele. 5689

Cînd generalii îl sfãtuiau sã se pãzeascã, el le rãspundea: 5690

- Glonþul care sã mã omoare pe mine, nu este încã fabricat; iar cînd va fi fabricat, în zadar5691

mã voi pãzi de el! 5692

471 - Una auzitã la Ierusalim5693

Cînd am fost în pelerinaj la Ierusalim, în þara arabilor, am auzit o poveste de a lor. Cicã5694

vãzînd credincioºii lui Mohamed profetul cît de repede se lãþeºte Evanghelia lui Hristos, au5695

mers la un mare vrãjitor de-al lor, care se pricepea la fãcutul a fel de fel de vrãji ºi otrãvuri5696

ºi l-au rugat sã facã ceva pentru slãbirea creºtinãtãþii cãci altcum semiluna (legea lor) e5697

pierdutã. 5698

Vrãjitorul deschise atunci o ladã ºi scoase o cãldare mare ce avea niºte þevi încîrligate de5699

credeai cã e un ºarpe deasupra ei. 5700

- Daþi acest vas în dar creºtinilor - zise vrãjitorul - ºi nu vã mai temeþi de ei. 5701

Aºa s-a ºi întîmplat. Creºtinii au apucat a fierbe ºi bea alcool. Lupta lor pentru rãspîndirea5702

Evangheliei lui Hristos n-a putut cuceri pãgînãtatea din cauza aceasta. 5703

Ah! Ce urmãri grozave a avut alcoolul asupra creºtinilor ºi creºtinãtãþii! 5704

472 - Barza hoaþã5705

O barzã vãzu odatã, de sus din vîrful casei, o bucatã de carne pusã la fript, jos în ograda5706

gospodarului, unde îºi avea cuibul. 5707

Cuprinsã de ispita lãcomiei ºi hoþiei, barza se repezi jos, luã carnea cu ciocul ºi o duse5708

puiºorilor, care se aflau în cuib. Dar peste cîteva clipe, o vedere înfricoºatã. Cuibul berzei era5709

în flãcãri. Ce se întîmplase? Pe carnea friptã se luase ºi un cãrbune aprins, care la rîndu-i a5710

aprins cuibul ºi a ars puiºorii. 5711

Exact aºa se întîmplã ºi cu cei ce furã. Orice furãturã pe care omul o bagã în casa lui, îi5712

aduce pe urmã nenoroc ºi pierzarea casei. 5713

Vai de cei ce îºi închipuie cã pot da înainte cu hoþia! 5714

473 - De ce plîngi maicã duminicã? 5715

Eu plîng pentru cã sînt ziua Învierii Domnului ºi tocmai în ziua aceasta se fac cele mai5716

multe pãcate ºi fãrãdelegi. Eu plîng, pentru cã sînt ziua cea mai luminatã, dar oamenii au5717

fãcut din mine ziua cea mai batjocoritã cu beþii, petreceri, jocuri, desfãtãri, tîrguri, etc. 5718

Din mine, ziua cea mai luminatã, oamenii au fãcut ziua cea mai întunecatã. Din mine, ziua5719

Domnului, oamenii au fãcut ziua diavolului. Din ziua Învierii Domnului oamenii au fãcut ziua5720

morþii, ziua diavolului. Eu plîng pentru cei care îºi pierd viaþa ºi îºi omoarã sufletul, tocmai5721

în ziua în care ar trebui sã afle viaþa ºi sã-ºi mîntuie sufletul... 5722

474 - De n-ar fi vîntul am muri de foame5723

De ce? Pentru cã el poartã sãmînþa de la floare la floare ºi de la spic la spic. Fãrã el nu5724

se pot lega nici florile, nici holdele. Am pieri de foame dacã n-ar sufla vîntul pe vremea cînd5725

leagã holdele. 5726

Aºa e ºi vîntul Duhului Sfînt (Ioan 3, 10). Fãrã darul ºi harul Duhului Sfînt, n-am5727

putea trãi o viaþã nouã ºi n-am putea lega roduri de fapte bune. 5728

475 - O temniþã dulce5729
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Apostolul Pavel a scris epistola cãtre Filimon, din temniþã. ªi ºtiþi ce scrie în epistolã? 5730

Mulþumesc lui Dumnezeu... am bucurie ºi mîngîiere... 5731

Nici un cuvînt de plîngere, de durere. Picioarele îi erau legate în obezi grele ºi Pavel scrie5732

despre bucurie ºi mîngîiere. Da, da, pentru cã trãia cu sufletul în libertatea cea dulce a5733

Evangheliei: era slobod de legãturile pãcatului. 5734

O aºa temniþã dulce avea ºi Iosif, care ajunsese în temniþã pentru cã scãpase din robia5735

desfrînãrii, în care încerca sã-l atragã soþia lui Potifar. Temniþa ºi robia cea adevãratã este5736

pãcatul. De aceastã temniþã ºi robie trebuie sã ne ferim cu toþii. 5737

476 - Cele trei feluri de a muri5738

De la un vestit pictor german, mort în floarea vieþii - Alfred Rethel - au rãmas trei5739

tablouri vestite. În aceste tablouri, pictorul - un suflet credincios - a zugrãvit moartea ºi felul5740

de a muri al oamenilor, în trei clase: 5741

În primul tablou se vede un credincios adormind liniºtit cu rugãciunea pe buze, iar alãturi5742

un înger ºi moartea trag clopotele învierii. 5743

Aceasta este moartea omului credincios. Moartea lui este un somn, o adormire liniºtitã5744

în Domnul. 5745

În tabloul al doilea se vede moartea dînd buzna într-un bal. Ce groazã nebunã în faþa5746

acestui oaspete neinvitat! Ce fugã! Ce þipete! Moartea însã rîde ºi îºi culege jertfele. 5747

Acesta este chipul celor pe care moartea îi aflã înecaþi în dulceþile ºi plãcerile acestei5748

vieþi, negîndindu-se deloc la sfîrºitul vieþii lor. 5749

În tabloul al treilea se vede un om fugind de moartea care îl urmãreºte cãlare pe un cal.5750

În el a pus pictorul pe cei ce îºi închipuie cã pot fugi din calea morþii ºi se pot apãra faþã de5751

ea. 5752

În care din aceste trei feluri vei muri tu? 5753

477 - Negrul ce voia sã se facã alb5754

Într-o ºcoalã din America, era ºi un bãiat de negru, singurul negru din toatã ºcoala. ªi -5755

precum era de aºteptat - bietul copil suferea mult fiindcã ceilalþi copii îl batjocoreau mult. 5756

Atunci copilul - în mintea lui de copil - începu a se spãla din greu, sã se facã alb ºi sã5757

scape de batjocuri. Ba chemã în ajutor ºi pe un prieten dintre copiii cei albi, care îl ajuta5758

vîrtos ºi cu o perie. 5759

Fireºte, totul era în zadar. Numai o minte de copil îºi putea închipui cã pielea cea neagrã5760

se poate face albã, prin spãlat. 5761

Aºa o trudã zadarnicã fac ºi acei care umblã sã scape de negrul pãcatului fãrã Jertfa5762

Crucii. 5763

Numai Sîngele Mielului ne poate spãla de orice pãcat. 5764

Un adevãr etern ºi veºnic a spus prorocul Ieremia în cuvintele: Ori putea-va un negru sã-ºi5765

schimbe pielea sa, sau un pardos sã-ºi schimbe petele sale? Tot aºa, aþi putea voi sã faceþi5766

binele, voi, care sînteþi deprinºi sã faceþi rãul? (Ier. 13, 23). Chiar dacã te-ai spãla cu5767

silistrã ºi chiar dacã ai da cu multã sodã, nelegiuirea ta tot ar rãmîne înaintea Mea, zice5768

Domnul (Ier. 2, 22). 5769

Numai Sîngele lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu ne curãþeºte de orice pãcat 5770

(1 Ioan 1, 7). 5771

De vor fi pãcatele voastre ca cîrmîzul, ca zãpada se vor albi prin Sîngele Mielului5772

(Isaia 1, 18). 5773

Ferice de cei ce se albesc prin Sîngele Mielului (Apoc. 7, 14). 5774

478 - O descoperire5775

Un mare învãþat, profesorul german Stimor, cel care a descoperit gazul aºa numit5776
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cloroform ºi alte multe descoperiri - fu întrebat odatã, care este cea mai de seamã descoperire5777

a sa? 5778

- Descoperirea cea mai mare - rãspunse profesorul, care era ºi un credincios - este aceea5779

cã am aflat pe Domnul ºi Mîntuitorul meu Isus Hristos! 5780

479 - La Lacul Siloamului5781

În legãturã cu Evanghelia de la Ioan 9, 1-42, voi spune cã eu am luat un fel de vindecare5782

de la Lacul Siloamului. 5783

Înainte de a face pelerinajul la Ierusalim, sufeream de ochi. Doctorii îmi dãdurã5784

medicamente ºi ochelari. 5785

Ajuns la Ierusalim, cînd am cercetat Lacul Siloamului, m-am coborît în adîncul lui cu5786

credinþã ºi m-am rugat Domnului cu cãldurã sã-mi dea ºi mie tãmãduire ochilor trupeºti ºi5787

sufleteºti. 5788

De atunci n-am mai folosit nici medicamente, nici ochelari. M-a tãmãduit Doctorul Cel5789

Mare. Îi mulþumesc ºi din acest loc ºi Îl rog neîncetat sã-mi þinã  ºi  sã-mi întãreascã ºi5790

sãnãtatea ochilor sufleteºti. 5791

480 - Pelicanul îºi hrãneºte puii cu sînge5792

Despre pelican se spune cã îºi hrãneºte puiºorii cu sînge. Îºi împunge pieptul cu ciocul5793

ºi lasã sã picure sînge pentru puiºorii lui. Dacã pelicanul ar avea grai, el ar putea zice: Eu îmi5794

hrãnesc puii cu sînge. Iar puiºorii la rîndul lor, ar putea zice: Noi trãim cu sînge. 5795

În Italia este o statuie în formã de fîntînã, în care se vede aceastã minunatã întocmire a5796

Fãcãtorului: pelicanul hrãnindu-ºi puii cu sîngele sãu. Aceastã statuie s-a ridicat ca o icoanã5797

a Jertfei de pe Crucea Golgotei. 5798

Ce icoanã minunatã este aceasta pentru Jertfa Crucii ºi Sîngele Crucii! ªi noi trãim prin5799

Sîngele Mielului. Fãrã acest Sînge nu este - ºi nu poate fi - nici viaþã, nici mîntuire. 5800

Amin zic vouã - a zis Mîntuitorul - de nu veþi mînca Trupul Fiului Omului ºi nu veþi bea5801

Sîngele Lui, nu veþi avea viaþã în voi... cel ce mãnîncã Trupul Meu, acela va petrece în Mine5802

ºi Eu în el (Ioan 6, 53-56). 5803

Aceasta este taina cea mare ºi sfîntã a împãrtãºirii celei vãzute ºi nevãzute cu Isus5804

Mîntuitorul. Prin Sîngele Crucii, noi trebuie sã trãim într-o legãturã necurmatã cu Isus5805

Mîntuitorul. Nu este vorba aci numai despre o împãrtãºire ce se face odatã pe an în postul5806

Paºtilor ºi vai, cîþi nici mãcar pe asta nu o fac! Ci este vorba despre o viaþã pe care sã o5807

petrecem necurmat în Domnul ºi El în noi. 5808

Ce dar mare este nouã Sîngele Crucii! Este cel mai scump dar pe care cerul de sus l-a5809

revãrsat peste noi pãcãtoºii pãmîntului. Dar ºi cel mai înfricoºat. 5810

Sîngele lui Abel a fost - ºi este - ºi el un simbol pentru Sîngele Crucii, iar acest sînge,5811

care a udat pãmîntul, strigã ºi azi la cer dupã cei care s-a vãrsat în zadar... dupã cei ce n-au5812

primit ºi nu primesc Jertfa Scumpului nostru Mîntuitor. 5813

Pe Domnul Îl doare nu pãcatele noastre, ci Îl doare ºi inima-I plînge, de cei ce n-au primit5814

Sfîntul Lui Sînge; de cei ce n-au primit viaþa Lui ºi darul Lui pentru care a suferit ºi a murit5815

în zadar. 5816

481 - A vrut sã înjure din cartea de rugãciuni5817

Dumnezeu nu pedepseºte totdeauna momentan pe suduitor. Sînt însã cîteodatã ºi cazuri5818

în care cerul de sus parcã nu poate suferi hula aceasta a necredincioºilor: sudalma - ºi le5819

curmã îndatã viaþa. 5820

Gazetele au adus ºtiri despre un astfel de caz ce s-a întîmplat în Ungaria. Într-o societate5821

de necredincioºi care chefuiau, unul a luat în mînã o carte de rugãciuni sã arate celorlalþi cum5822

ºtie el sã înjure din cartea de rugãciuni. 5823
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Dar pe cînd a desfãcut-o ºi a deschis gura sã suduie, s-a clãtinat, a cãzut jos ºi a murit pe5824

loc. Moartea i-a închis graiul ºi n-a mai putut sudui. 5825

Un alt caz s-a întîmplat în Yugoslavia. Un þãran de necaz cã a venit ploaia ºi i-a udat fînul5826

s-a rãstit cu coasa ºi cu înjurãturi spre cer. În acel moment, un trãsnet l-a doborît jos la5827

pãmînt ºi i-a închis graiul. 5828

Sã nu ne înºelãm, Dumnezeu nu Se lasã batjocorit pînã la nesfîrºit. Cîteodatã El Îºi mai5829

aratã puterea ºi în felul acesta, celor care nu vreau sã þinã cont de El. 5830

482 - Steag ori batistã5831

Viaþa unui creºtin trãitor în Domnul ºi biruitor prin El, este un steag ce fluturã victorios.5832

Este un steag împlîntat într-un pãmînt ce mai înainte fusese cuprins de vrãjmaºul diavol, un5833

steag care mãrturiseºte despre puterea Evangheliei, un steag ce vesteºte mîntuirea unui suflet. 5834

Dar îndatã ce acest steag acopere sub el un suflet care trãieºte numai pentru mîntuirea lui,5835

care se bucurã numai de mîntuirea lui ºi de izbãvirea altora nu se intereseazã - acel steag5836

victorios se preface într-o simplã batistã; din steagul cel mîndru rãmîne o simplã batistã. 5837

Fratele meu! Luptã-te neîncetat pentru mîntuirea altora pentru ca steagul din mîna ta sã5838

nu se prefacã niciodatã într-o simplã batistã! 5839

483 - Ai încercat ºi cu cãrbunii cei aprinºi? 5840

O femeie se plîngea unui credincios cã nu poate domoli nici de cum vrãjmãºia unei5841

vecine. Am încercat - zicea ea - cu multe, dar în zadar. 5842

- Cu cãrbunii cei aprinºi ai încercat? - o întrebã credinciosul. 5843

- Pînã la cãrbunii cei aprinºi încã n-am ajuns. Am încercat numai cu niºte apã fierbinte. 5844

- Stai cã nu ne înþelegem bine - grãi credinciosul. Eu nu înþeleg sã opãreºti pe vecina ta5845

sau sã-i dai foc, ci, uite, ce este despre cãrbunii cei aprinºi despre care sf. ap. Pavel scrie: 5846

Preaiubiþilor! Nu întoarceþi nimãnui rãu pentru rãu. Dimpotrivã dacã îi este foame5847

vrãjmaºului tãu, dã-i sã mãnînce, dacã-i este sete, dã-i sã bea; cãci dacã vei face astfel, vei5848

grãmãdi cãrbuni aprinºi pe capul lui (Rom. 12, 17-20). 5849

- Ia încearcã ºi cu cãrbunii aceºtia ºi o sã vezi cã vei avea izbîndã. 5850

Fratele meu! Ai încercat ºi tu aceºti cãrbuni aprinºi? Dacã nu, încearcã-i te rog, în toate5851

neplãcerile ce le vei avea cu de-aproapele tãu. 5852

484 - Copilul ºi regele5853

Cu prilejul unei parade regale, un copilaº trecu peste cordonul soldaþilor ºi dete fuga spre5854

regele. 5855

- Ce faci copile? - îl întrebarã soldaþii - nu vezi cã trece regele? 5856

- Ba vãd - rãspunse copilul - dar regele este tatãl meu. 5857

Copilul era fiul regelui. 5858

Un copil al lui Dumnezeu se poate apropia oricînd de Tatãl ceresc, în vreme ce un om5859

necredincios se îngrozeºte de aceastã apropiere ºi se teme de ea. Necredincioºii se tem de o5860

întîlnire cu Dumnezeu. 5861

485 - Iubire ºi faptã5862

- Mamã dragã, eu te iubesc - zise o fetiþã cãtre mama ei. 5863

- Mamã dragã, ce zici tu sã lucrez pentru tine? - strigã cealaltã sorã a ei. 5864

Care oare din aceste douã declaraþii erau mai de preþ înaintea mamei? ªi una ºi alta, sau5865

mai bine zis, declaraþiile lor împreunate la un loc: iubirea cu lucrarea ºi ascultarea. Dragostea5866

de Dumnezeu trebuie doveditã prin faptã cãci cine zice cã iubeºte pe Dumnezeu, dar urãºte5867

pe aproapele sãu (ºi face voia diavolului), este un mincinos (1 Ioan 4, 10). 5868
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486 - Fãrã aþã5869

Cînd eram copil mic, de multe ori mã ruga bunica sã-i pun aþa în ac. Îi slãbise vederea ºi5870

ea nu mai putea face acest lucru. ªi-mi aduc aminte cã de multe ori, bunica cosea fãrã aþã.5871

Cînd sãrea aþa din ac, bunica nu observa ºi cosea înainte în gol. 5872

Eu mã gîndesc cã aºa se întîmplã de multe ori ºi în viaþa cea duhovniceascã. Un ac fãrã5873

aþã este viaþa sufleteascã a celor mai mulþi creºtini. Se roagã omul lui Dumnezeu din buze din5874

obiºnuinþã. Acul rugãciunii zboarã cu zor, dar lipseºte aþa din el. Lipseºte duhul, lipseºte o5875

cusãturã, lipseºte viaþa cea trãitã dupã voia lui Dumnezeu. 5876

Rugãciunea celor mai mulþi oameni este un ac fãrã aþã, o cusãturã în gol. 5877

Þin oamenii la ac, þin la obiceiuri, la datini, la lucruri de suprafaþã, dar au pierdut aþa din5878

ac, au pierdut duhul ºi au rãmas cu litera. 5879

Dragã cititorule, nu cumva ºi viaþa ta de creºtin, este un ac fãrã aþã, un cusut fãrã5880

cusãturã? Fã-þi singur socoteala! 5881

487 - Un om ºi 100 de cai5882

Un om poate duce la apã ºi poate adãpa o sutã de cai. 5883

Dar o sutã de oameni nu pot face mãcar un singur cal sã bea apã, dacã nu vrea. 5884

Mîntuirea nu se poate da cu sila. Ea trebuie doritã; omul trebuie sã însetoºeze dupã ea. 5885

Ferice de cel ce simte o foame ºi o sete de a auzi Cuvîntul lui Dumnezeu 5886

(Apoc. 8, 11). 5887

488 - Hotãrãºte-te de vrei pace ori rãzboi? 5888

Istoria ne-a lãsat o întîmplare cu mult înþeles sufletesc. Pe la anul 160 înainte de Hristos,5889

romanii ocupaserã  Siria, unde domnea regele Antioh al 4-lea, epifanul. Însã acest rege5890

tãrãgãna mereu predarea þãrii, umblînd sã cîºtige timp. Atunci romanii trimiserã o delegaþie5891

care sã aducã un rãspuns hotãrît. 5892

Delegaþia sosind în faþa lui Antioh, trimisul Romei luã suliþa unui soldat ºi fãcînd cu ea5893

de jur împrejurul regelui un cerc pe nisip, grãi astfel: 5894

- Împãrate Antioh! Noi sîntem trimiºi sã ducem la Roma un rãspuns hotãrît... deci5895

hotãrãºte-te ºi declarã, dacã vrei pace sau rãzboi?... 5896

Regele Antioh, dîndu-ºi seama cã nu o mai poate duce cu tãrãgãnãrile, se declarã pentru5897

pace. 5898

Ce adînc înþeles sufletesc este în aceastã istorie! Sã ºtii, dragã cititorule, cã ºi tu eºti5899

înconjurat într-un astfel de cerc. Evanghelia trage în jurul tãu acest cerc ºi te întreabã: Omule,5900

vrei pace ori rãzboi?... vrei sã ai pace cu Dumnezeu, ori vrãjmãºie cu El?... 5901

Pacea cu Dumnezeu o dã Scumpul nostru Mîntuitor ºi Jertfa Lui cea scumpã 5902

(Col. 1, 20), iar vrãjmãºia o dã lumea cãci prietenia acestei lumi este vrãjmãºie cu5903

Dumnezeu... cine vrea sã fie prieten cu lumea, se face vrãjmaº cu Dumnezeu 5904

(Iacov 4, 4; 1 Ioan 2, 15). 5905

Între aceste douã tabere sã te declari ºi tu: cu Dumnezeu ori cu lumea... cu El ori contra5906

Lui. Evanghelia te întreabã categoric ºi precis: Vrei pace ori rãzboi? Cu nici o tãrãgãnare, cu5907

nici o ocoºealã, cu nici o cale de mijloc nu poþi scãpa de întrebarea asta, cãci Domnul Isus5908

a spus precis: Cine nu este cu Mine, este împotriva Mea (Matei 12, 30). 5909

Trebuie însã sã mai ºtii un lucru. Pacea cu Dumnezeu o dã rãzboiul ºi diavolul ºi ispitele5910

lui. Cine vrea sã aibã pace cu Dumnezeu trebuie sã intre în rãzboi cu vrãjmaºul diavol. Cine5911

fuge de acest rãzboi ºi nu intrã în el, acela nu poate avea o pace adevãratã ºi statornicã. 5912

Fã pace cu Dumnezeu intrînd în rãzboiul cel sufletesc pe care l-a pornit Oastea Domnului! 5913

489 - Toate armatele din lume5914

Toate armatele din lume de s-ar pune sã cucereascã un suflet pãcãtos pentru Împãrãþia lui5915
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Dumnezeu, nu pot face nimic, nu pot face acest lucru. 5916

Toatã ºtiinþa din lume, de s-ar pune sã cîºtige pentru Împãrãþia lui Dumnezeu un suflet5917

pierdut, nu poate face nimica. Lucrul acesta îl poate face numai Duhul Sfînt. 5918

Inima omului este o cetate pe care numai Duhul Sfînt o poate cuceri. 5919

Inima omului pãcãtos este un munte de gheaþã pe care numai Duhul Sfînt îl poate topi. 5920

490 - Cum s-a rugat o fetiþã pentru crucea ei5921

Un medic din Bucureºti, istoriseºte urmãtoarea întîmplare: 5922

Într-o zi veni la spital o fetiþã de 14 ani, cu o boalã grea. Trebuia sã-i facem operaþie.5923

Înainte de a începe, fetiþa ceru voie sã zicã o scurtã rugãciune. Ne învoirãm ºi atunci fetiþa5924

începu a se ruga atît de frumos cum eu n-am mai auzit în viaþa mea. Ea zicea cam aºa: 5925

ªtiu Isuse Doamne, ce cruce mare ºi grea ai purtat Tu pentru mine. ªiroaie de sînge au5926

curs din sfintele Tale mîini ºi picioare ºi sudori de sînge au cãzut din faþa Ta cea sfîntã. ªi5927

Tu Doamne, toate le-ai rãbdat pentru mine pãcãtoasa, pentru mîntuirea mea ºi a tuturor5928

pãcãtoºilor. Acum iatã a sosit vremea sã sufãr ºi eu. O cruce micã stã acum înaintea mea.5929

Doamne, fie voia Ta... 5930

Astfel s-a rugat fetiþa, apoi a zis: Acum puteþi începe domnilor medici; nu doresc sã fiu5931

adormitã, eu voi sta aºa cum sînt acum... 5932

Uimiþi ºi înfioraþi de rugãciunea fetiþei, ne-am apucat de lucru. În tot decursul operaþiei,5933

fetiþa nici un singur vai n-a zis. Stãtea atît de liniºtitã cum n-am vãzut în viaþa mea un alt5934

pacient într-o asemenea situaþie. 5935

Dupã operaþie eu am plecat sã þin lecþii studenþilor în medicinã. Eram înfiorat în tot5936

sufletul meu de întîmplarea cu fetiþa ºi nici acum nu ºtiu ce anume am spus studenþilor în ora5937

aceea. Mi-aduc aminte cã îndatã ce am intrat în salã am trîntit pe masã cãrþile ºi uneltele5938

noastre de operaþie ºi am început: 5939

- Domnilor studenþi, n-ajung nimic toate cãrþile noastre, nici cuþitele, nici foarfecele, nici5940

toate doctoriile noastre. Eu am vãzut azi ceva mai tare decît toate uneltele ºi decît toatã ºtiinþa5941

noastrã. Iatã ce ºi cum mi s-a întîmplat azi cu o fetiþã... O orã întreagã am vorbit studenþilor5942

despre întîmplarea cu fetiþa ºi spun studenþii cã niciodatã n-am vorbit atît de frumos ca5943

atunci... 5944

Iatã ce putere ºi ce tãrie are ºi capãtã de sus un creºtin adevãrat. Fetiþa cea de 14 ani a5945

operat ºi ea în sufletele doctorilor. A lucrat cu puterea ei sufleteascã, a tãiat în sufletele5946

doctorilor cu Cuvîntul lui Dumnezeu pentru cã este scris: Viu este Cuvîntul lui Dumnezeu5947

ºi lucrãtor ºi mai tãietor decît orice sabie ascuþitã pe amîndouã pãrþile... (Evrei 4, 12). 5948

491 - Cum a murit un rege? 5949

Istoria pãstreazã urmãtoarea întîmplare. 5950

În dimineaþa Învierii din anul 1548, un rege credincios din Polonia, Sigismund I, se duse5951

cu suita sa la capela regalã sã se roage. Aci, în capelã regele îºi avea pregãtit ºi un mormînt5952

de marmurã. 5953

Bãtrînul ºi evlaviosul rege, oprindu-se în faþa mormîntului îºi ridicã ochii spre cer ºi grãi5954

cãtre suita sa: 5955

- Eu ºtiu cã Mîntuitorul meu trãieºte (Iov 19, 24). Dupã ce voi adormi în acest5956

mormînt, El mã va trezi iarãºi din somnul acesta... El îmi va deschide ochii ca sã vãd ceea5957

ce ochii mei n-au vãzut ºi urechile mele n-au auzit (1 Cor. 2, 9)... voi vedea pe Cel ce5958

a murit ºi a Înviat pentru mine ºi învierea mea... 5959

Acestea zicînd, regele cãzu în genunchi ºi începu sã se roage. Dar din aceastã5960

îngenunchere nu se mai ridicã. Peste cîteva clipe muri. Domnul îl chemase acasã. În dimineaþa5961

Învierii, Domnul îl trecuse din moarte la viaþã. 5962

Ce sfîrºit frumos! 5963
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492 - Tribunalul din noi: conºtiinþa5964

În fiecare din noi este un tribunal ceresc; un tribunal care ne judecã toate faptele ºi5965

gîndurile noastre. Un tribunal care ne laudã pentru cele bune ºi ne mustrã pentru cele rele. 5966

Acest tribunal se cheamã conºtiinþa. Acesta e tribunalul care l-a judecat pe ucigaºul Cain,5967

fãcîndu-l fugitiv prin lume. 5968

Acest tribunal nu iartã. El ne judecã fãrã cruþare, dupã dreptate. Cînd am fãcut pãcatul,5969

el ne pune îndatã în faþã sentinþa ºi mustrarea pentru pãcat. ªi ne-o aratã mereu. Nu ne mai5970

slãbeºte cu ea. Ne persecutã mereu. Un pictor credincios s-a gîndit mult cum ar putea zugrãvi5971

conºtiinþa printr-o icoanã. ªi pe urmã, a fãcut o icoanã minunatã. A zugrãvit conºtiinþa, în5972

chipul unui cal, urmãrit de un lup grozav. 5973

Bietul cal fugea îngrozit. Îºi încorda toate puterile sã scape prin fugã. Dar totul era în5974

zadar. Moartea se þinea în urma lui. Nu mai avea nici o scãpare. De aceea a scris pe cal5975

cuvintele: totul e în zadar! 5976

Aºa e ºi conºtiinþa. Ea urmãreºte pãcatul ºi pe pãcãtos cu o înverºunare de lup sãlbatic.5977

Cu un strigãt fioros de moarte. ªi - dupã ce am pãcãtuit - orice am face, nu putem scãpa. El5978

se þine dupã noi. 5979

Plîngîndu-ne cu amar pãcatul la picioarele Crucii, acesta e singurul loc unde lupul5980

conºtiinþei nu ne mai poate urmãri. În acest loc a scãpat Petru apostolul cînd a plîns cu amar5981

dupã ce se lepãdase de Domnul. 5982

În acest loc binecuvîntat sã scãpãm ºi noi. 5983

493 - Sabia unui împãrat5984

În anul 1547 a fost încoronat ca rege al Angliei Edward al IV-lea. 5985

În ziua încoronãrii, i-au adus trei sãbii ca o închipuire a celor trei regate pe care le avea5986

Anglia de atunci ºi pe care tînãrul rege urma sã le cîrmuiascã. 5987

- Mai lipseºte o sabie - zise regele în clipa încoronãrii. Toþi curtenii se tulburarã la auzul5988

acestor cuvinte ºi începurã a se întreba, ce sabie mai lipseºte. 5989

Atunci regele zise: 5990

- Mai lipseºte sabia Duhului Sfînt - Biblia... sã o aduceþi aci ºi sã o puneþi în fruntea5991

celorlalte trei, cãci fãrã aceastã sabie nu voi putea cîrmui împãrãþia... 5992

ªi de atunci la încoronarea regilor din Anglia, stã acolo de faþã ºi sabia Duhului Sfînt5993

(Efes. 6, 17), care este Cuvîntul lui Dumnezeu. 5994

494 - Oare unde-s ochelarii? 5995

E cunoscutã zãpãceala pe care o avem de multe ori în viaþã. Cãutãm un lucru ºi el se aflã5996

în mîinile noastre sau sub ochii noºtri. Cãutãm ochelarii ºi ochelarii se aflã pe nas, la locul5997

lor. 5998

Eu mã gîndesc cã zãpãceala aceasta de multe ori o avem ºi în viaþa cea duhovniceascã.5999

Dumnezeu S-a îngrijit sã ne lase o mîntuire simplã, ca sã-i zic aºa; o mîntuire care sã poatã6000

fi înþeleasã de toþi ºi primitã de toþi. 6001

Mîntuirea este un lucru simplu: sã-L primeºti pe Isus Cel Rãstignit pentru pãcatele tale6002

ºi pentru mîntuirea ta. Sã-þi plîngi pãcatele cu lacrimi de foc, la picioarele crucii ºi sã rãmîi6003

pînã la sfîrºit în acest loc, unde capeþi putere sã mori faþã de lume ºi faþã de pãcat 6004

(Rom. 6, 6). 6005

Dar omului i se pare cã mîntuirea trebuie sã fie ceva mai greu, ceva mai complicat. 6006

De cînd eram preot la þarã îmi aduc aminte de o femeie care umblase cu frãmîntãrile6007

mîntuirii pe la 7 mînãstiri ºi la 12 duhovnici. 6008

Iar cînd i-am spus sã-ºi arunce îndatã sarcina pãcatelor la picioarele crucii - am bãgat de6009

seamã cã ºi de la mine a plecat tot cu ele în spate!... 6010

Ei îi trebuia ceva mai mult, ceva mai complicat. Nu vedea mîntuirea din cauza ochilor,6011
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ca sã zic aºa. 6012

Aºa e omul. Isus Cel Rãstignit stã mereu în faþa noastrã, iar noi de atîtea ori ne întrebãm6013

zãpãciþi: unde este mîntuirea... ce sã facem ca sã ne mîntuim?... 6014

O, Doamne Isuse, aratã-ne neîncetat Crucea ºi Jertfa Ta mîntuitoare! 6015

495 - Un Hristos a înviat! 6016

În Rusia este societatea comunistã a celor fãrã Dumnezeu, care batjocoreºte pe faþã6017

praznicele creºtinilor. 6018

La un praznic al Paºtilor, societatea tocmai þinea adunare în popor, cu fel de fel de hule6019

la adresa sfîntului praznic. Un preot ceru ºi el cuvîntul, în baza libertãþii de vorbire. I se dete6020

voie numai cu greu ºi numai condiþionat, sã nu vorbeascã mai mult de douã minute. 6021

- N-am sã spun decît trei cuvinte - zise preotul. ªi scoþînd de sub hainã o cruce, o ridicã6022

sus, strigînd din tot sufletul: 6023

- Hristos a Înviat! 6024

- Adevãrat a Înviat! - rãspunse poporul întreg - ºi comuniºtii rãmaserã ruºinaþi. 6025

496 - Cum cîntã vioara? 6026

În tren, un om cînta cu vioara, dar cînta ºi scîrþîia aºa de urît, de-þi venea sã sari pe6027

fereastra din vagon, numai sã nu-l mai auzi. Veni însã un altul, ceru puþin vioara, ºi cînd se6028

apucã de cîntat, îþi era mai mare dragul sã-l asculþi. 6029

Mi-am zis atunci în mintea mea: aºa-i ºi cu inima ºi sufletul omului... În sufletul ºi inima6030

unde diavolul trage cu arcuºul lui, ies sunete - adicã fapte - urîte. În sufletul în care cîntã6031

îngerul ºi duhul Dumnezeiesc, ies sunete - adicã fapte - frumoase ºi plãcute. 6032

Cititorule, pe ale tale coarde sufleteºti, cine cîntã? Îngerul sau diavolul? 6033

497 - Taina încercãrilor6034

Cînd europenii au ocupat întîia datã America de Nord, trãia acolo un popor numeros:6035

indienii. Azi însã acest popor este aproape dispãrut. 6036

Europenii au avut la început unele necazuri cu aceastã seminþie de oameni. Indienii urau6037

pe strãinii care veneau sã le cuprindã þara. Pe unele locuri au trecut ºi la atac contra albilor.6038

Din aceste frãmîntãri, istoria pãstreazã o întîmplare cu mult înþeles sufletesc. 6039

Într-un sat unde europenii trãiau amestecaþi cu indienii, un european fãcuse o mare6040

prietenie cu un indian. Trãiau ca fraþii de cruce. 6041

Într-o zi, dis de dimineaþã, cînd încã lumea dormea, europeanul se trezeºte cu prietenul6042

sãu intrînd nãvalnic pe uºã. Fãrã sã zicã nimic, indianul se repezi la pruncul din leagãn ºi6043

luîndu-l în braþe, dã fuga cu el afarã. Pãrinþii pruncului rãmîn o clipã uimiþi. Nu-ºi dãdeau6044

seama ce ar însemna lucrul acesta. Se reped apoi afarã dupã indian. 6045

Indianul o luase la fugã cu pruncul în braþe. Pãrinþii dupã el. Indianul fugea mai tare, dar6046

la anumite intervale se oprea, aºteptînd parcã sã-l ajungã pãrinþii. Cînd se apropiau, o lua din6047

nou la fugã. ªi iar se oprea ºi iar fugea. 6048

- Vai nouã... vai de pruncul nostru - se tînguiau pãrinþii - oare ce blestem va mai fi ºi ãsta6049

pe capul nostru?... 6050

Dar la un moment dat, indianul s-a oprit de tot ºi pãrinþii l-au ajuns din urmã. 6051

- Ce ne-ai fãcut prietene? De ce ne-ai rãpit copilul? Ce înseamnã acest lucru? - întrebarã6052

pãrinþii abia mai rãsuflînd de fuga cea lungã. 6053

- Uitaþi-vã dragii mei înapoi - le zise indianul. Pãrinþii se uitarã înapoi ºi rãmaserã6054

îngroziþi. Tot satul ardea cu flãcãri grozave. 6055

- ªi-acum - continuã indianul - sã vã spun taina acestei rãpiri. Indienii noºtri au fãcut astã6056

noapte sfat secret sã omoare ºi sã aprindã îndatã pe toþi europenii. Eu am voit sã vã scap ºi6057

am ales calea aceasta. M-am oprit cînd am vãzut satul arzînd. Acum sînteþi scãpaþi. Mergeþi6058
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în pace! 6059

În chipul acestei întîmplãri sînt ºi încercãrile ce ne vin de sus, de la Tatãl ceresc. Pentru6060

cei credincioºi, încercãrile sînt o binecuvîntatã solie cereascã, trimisã spre binele nostru6061

sufletesc. De multe ori noi nu înþelegem acest lucru; de multe ori cîrtim ºi  murmurãm6062

împotriva încercãrilor ce ne vin - ºi numai pe urmã observãm binecuvîntarea lor. Încercãrile6063

sînt întocmai ca reþeta medicului: indescifrabile. Nu poþi citi reþeta medicului, dar e bun6064

medicamentul scris de el. Nu poþi citi în taina încercãrilor, dar e bun medicamentul cel6065

sufletesc din ele. 6066

De atîtea ºi de atîtea ori ne pîndeºte ºi pe noi pãcatul ºi primejdia morþii celei sufleteºti6067

- ºi atunci vine încercarea Domnului ºi ne scoate din focul ispitei. 6068

Un beteºug ce ne doboarã la pat... o boalã ce ne apleacã la patul copilului nostru... o6069

paguba ce ne izbeºte, etc... toate astea sînt mîna cea nevãzutã a Domnului care ne apãrã de6070

focul ispitelor ºi de cãderea cea sufleteascã. 6071

Pentru cei credincioºi, încercãrile sînt o binecuvîntare, o binecuvîntatã solie cereascã ce6072

ne scapã din focul ispitelor ºi ne aruncã în braþele Domnului. 6073

498 - ªi-a testat averea diavolului6074

Un mare necredincios din Finlanda, voind sã dea ºi pe patul morþii o loviturã credinþei6075

în Dumnezeu - s-a apucat ºi ºi-a testat diavolului toatã averea ºi moºia ce o avea. A scris în6076

secret acest testament ºi sigilîndu-l l-a predat justiþiei în faþa martorilor, declarînd cã în el se6077

cuprinde voinþa lui cea din urmã pentru care stãruie cu limbã de moarte a se respecta. 6078

Cînd - dupã moartea lui - s-a deschis testamentul, judecãtorii rãmaserã uimiþi. Ce era sã6079

facã cu un astfel de testament? S-au sfãtuit mult judecãtorii ºi pe urmã au decis aºa: voinþa6080

testatorului trebuie respectatã, mai ales cã n-are urmaºi. Dar, dupã ce diavolul nu este o6081

persoanã vãzutã cãreia sã-i putem da moºia - decidem ca moºia testatã sã rãmînã în voia ei6082

ºi absolut nimeni sã nu porunceascã peste ea. 6083

ªi ce s-a întîmplat pe urmã? Îºi poate da seama oricine. În decurs de cîþiva ani, moºia a6084

ajuns o pustietate înfricoºatã; pãmîntul s-a umplut de spini, scaieþi ºi bãlãrii, iar casele s-au6085

fãcut adãpostul bufniþelor. Lumea se ferea de ele ca de averea dracului. 6086

Ce adîncã învãþãturã vãd eu în aceastã întîmplare! Lovitura necredinciosului s-a prefãcut6087

într-o sinistrã pildã pentru cei necredincioºi. 6088

Întocmai ca averea lãsatã în voia ei, aºa se întîmplã ºi cu cei care-ºi lasã averea cea6089

sufleteascã în voia ei, în voia lor, în voia lumii, în voia gîndurilor lor (Efes. 2, 3).6090

Întocmai cum s-a prefãcut în lãcaº pentru bufniþe casa lãsatã în voia ei, aºa se preface ºi casa6091

inimii omului lãsatã în voia ei: lãcaº al tuturor rãutãþilor. 6092

O astfel de viaþã ajunge desigur proprietatea diavolului. Nu trebuie sã se predea cineva6093

lui satana, e destul ca sã-i lase inima ºi averea cea sufleteascã în voia lor - în voia lumii - ºi6094

va ajunge desigur proprietatea lui satana. 6095

Vai ce de case ºi moºii are satana în lumea aceasta! 6096

499 - O pisicã în slujba Domnului6097

Biblia ne aratã multe locuri, unde Domnul S-a folosit de animale, pentru anumite solii ce6098

le-a dat oamenilor. 6099

Acolo e porumbelul lui Noe (Genesa 8, 11), corbul lui Ilie (1 Regi 17, 6),6100

cei doi urºi de la (1 Regi 2, 24), etc. 6101

ªi astfel de minuni se întîmplã ºi azi. 6102

O întîmplare din istorie. Regele Richard al III-lea - un aspru ºi tiran - la anul 1843, voind6103

sã suprime pe unul din duºmanii lui politici, Sir Henry Wyatt, îl aruncã în temniþa din6104

Arlington ºi dete poruncã sã fie omorît cu chinurile foamei. 6105

Dar Sir Henry era un om credincios ºi Domnul l-a scãpat printr-o minune. În toatã ziua,6106
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o pisicã intra pe fereastra temniþei aducînd întemniþatului cîte o bucatã  de carne ºi alte6107

alimente, pe care le gãsea ºi ea prin bucãtãria temniþei, sau în gunoaie. 6108

În chipul acesta, omul lui Dumnezeu îºi prelungi viaþa cu o lunã, în care timp regele tiran6109

muri, iar întemniþatul fu îndatã eliberat. 6110

500 - Exilul sf. Ioan Gurã de Aur6111

În cartea Noutatea Oastei Domnului, fratele I. Gr. Opriºan, dã urmãtorul mult grãitor6112

amãnunt din viaþa sf. Ioan Gurã de Aur. 6113

Sfîntul Ioan Gurã de Aur, într-un ceas al primejdiei, cînd era exilat de biserica oficialã6114

a grãit  la despãrþire, cu o pasiune zguduitoare fiilor sãi duhovniceºti, despre bisericã.6115

Desprind pentru adevãrul biruitor acest pasaj: 6116

Numeroase sînt valurile ºi puternic curentul. Nu mã tem de înec întrucît stau pe stîncã.6117

Cînd valurile se prãvãlesc, corabia lui Isus nu poate sã se înece. Sã mã tem de moarte? Dar6118

Hristos este viaþa mea ºi moartea-mi este un cîºtig. 6119

De exil? Pãmîntul este al Domnului cu tot ce cuprinde. De pierderea bunurilor pãmînteºti?6120

N-am adus nimic în lume, nu pot lua nimic din ea. De primejdii? Le dispreþuiesc. De mãrimi?6121

Mi-e scîrbã de ele. Nu mã tem de sãrãcie. De bogãþie n-am nevoie. Nu mã tem de moarte. Nu6122

doresc sã trãiesc decît pentru voi. De aceea vã implor: consolaþi-vã cã nimeni nu mã poate6123

despãrþi de voi. Ceea ce Dumnezeu a unit, omul nu poate sã despartã. 6124

Biserica constã nu în ziduri, ci în comunitatea credincioºilor. Mîine voi fi cu voi la ceasul6125

rugãciunii. Cãci unde sînt eu sînteþi ºi voi ºi unde sînteþi voi sînt ºi eu. De sîntem despãrþiþi6126

de spaþiu, sîntem uniþi în dragoste. Nici moartea nu ne poate despãrþi. Sînt gata de mii de ori6127

sã-mi dau viaþa pentru voi. 6128

501 - Cai cu coada de oaie 6129

Într-o þarã trãia odatã un pustnic, care se strãduia mult ºi în multe feluri, sã aducã pe6130

oameni la Dumnezeu. Odatã pustnicul se duse la un tîrg ºi se fãcu a cumpãra un cal. Dar nici6131

un cal nu era pe placul lui. 6132

- Da cel fel de cal ai vrea d-ta? - întrebarã oamenii. 6133

- Eu - rãspunse pustnicul - aº vrea un cal care sã aibã coadã de oaie. 6134

Tîrgoveþii începurã a rîde: ziceau cã-i nebun. Atunci pustnicul le zise: 6135

- Voi sînteþi nebuni, dragii mei, cã vã petreceþi viaþa în fãrãdelegi ºi totuºi la capãtul vieþii6136

vreþi sã muriþi ca niºte oi din turma lui Hristos... Vã numiþi oi din staulul lui Hristos, dar6137

alergaþi în galop pe toate drumurile fãrãdelegilor. Sînteþi ca niºte cai cu coadã de oaie. 6138

Tîrgoveþii înþeleserã predica ºi se depãrtarã ruºinaþi. 6139

502 - Apucãtura unui hoþ6140

Într-un sat de munte am auzit despre un hoþ vestit de pe vremuri, care folosea o apucãturã6141

vicleanã pentru a putea prãda pe oameni. El îºi plãtea anumiþi oameni sã vesteascã în toate6142

pãrþile despre el cã s-a prãpãdit. Oamenii rãsuflau uºuraþi ºi nu se mai pãzeau de atacurile lui.6143

Atunci hoþul ieºea iar la drumuri ºi prãda. 6144

În chipul acestui hoþ e ºi diavolul. El îi plãteºte pe anumiþi oameni - pe cei necredincioºi6145

- sã spunã în lume cã nu este drac, nici iad. Cei cu credinþa slabã, cred aceastã minciunã;6146

slãbesc cu rîvna ºi rugãciunea, iar în vremea asta diavolul se repede asupra lor înºelîndu-i ºi6147

fãcîndu-i sã pãcãtuiascã. 6148

503 - Un proverb german6149

Un proverb german spune: dacã îi dai diavolului un deget, el îþi cere mîna toatã. 6150

Dacã îi dai diavolului un cui din casa ta, el îþi ia pe urmã casa. Dacã îl laºi sã-ºi vîre mîna6151

pe uºã, el intrã pe urmã de tot. 6152
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504 - Creºtinismul de azi 6153

Creºtinismul de azi e mai mult o spoialã, o minciunã mare. Creºtinismul de azi e un6154

compromis, o împãcare cu toate modele, cu tot duhul acestei lumi, deºi Evanghelia spune6155

rãspicat cã Hristos n-are nici o legãturã cu Veliar, nici lumina cu întunericul 6156

(2 Cor. 6, 14)... Un creºtin adevãrat nu poate sluji la doi domni, ºi lui Dumnezeu ºi6157

lui Mamona (Matei 6, 24). 6158

Creºtinismul de azi ºi-a pierdut înþelesul ce l-a avut în timpul apostolilor. Am ajuns azi6159

la un creºtinism care oboseºte, mustrã  ºi  batjocoreºte pe cei care trã iesc o via þã  dupã6160

Evanghelie. Dupã înþelesul creºtinismului modern de azi, eºti un suflet bolnav cînd te retragi6161

din duhul acestei lumi ºi te apuci sã trãieºti o viaþã aºa cum scrie Evanghelia. Eºti un suflet6162

sãnãtos numai pînã cînd chefuieºti, sudui ºi pe sfinþi ºi pe Dumnezeu ºi trãieºti în rînd cu6163

toate modele ºi rãutãþile acestei lumi. 6164

Apostolul Pavel spunea cã-i un nebun pentru Hristos ºi cerea ca tot creºtinul sã fie un6165

astfel de nebun ºi smintit cînd te aprinzi pentru Domnul ºi vrei sã ieºi din duhul acestei lumi. 6166

Va trebui sã se cutremure odatã pãmîntul ºi sufletele noastre ca sã ieºim din minciuna cea6167

mare ce se cheamã azi creºtinism! 6168

Sã ne întrebãm ºi sã ne rãspundem înaintea lui Dumnezeu: noi ce fel de creºtini sîntem6169

ºi din care creºtinism facem parte; din cel adevãrat, sau din cel mincinos? 6170

505 - Cãlugãrul, oul ºi diavolul 6171

Cicã un cãlugãr rãzbit odatã de foame, cãuta cum ar putea sã mãnînce ceva, în afarã de6172

timpul rînduit de mînãstire. 6173

ªtiu ce voi face - îºi zise dupã o vreme... Cãuta-voi pe unde ouã gãinile mînãstirii ºi voi6174

lua cîteva ouã. 6175

Zis ºi fãcut. Dar, dupã ce aduse ouãle în chilie, un al necaz. Cum era sã fiarbã aceste ouã6176

cãci la bucãtãrie nu cuteza a se duce cu ele. 6177

ªtiu ce voi face - îºi zise cãlugãrul judecîndu-se îndelung - voi lua o lumînare, o voi6178

aprinde ºi voi frige oul învîrtindu-l în flacãra lumînãrii. 6179

Zis ºi fãcut. 6180

Dar tocmai pe cînd frigea oul, dã buzna peste el stareþul mînãstirii. 6181

- Ce te-ai apucat sã faci fiule? Vai de mine, ai furat ouã ºi te-ai apucat sã le frigi cu6182

lumînarea? 6183

- Iartã-mã preacuvioase stareþe - suspinã cãlugãrul... diavolul m-a îndemnat sã fac aºa6184

ceva. 6185

Dar în clipa aceea apãru diavolul rãspunzînd indignat: 6186

- Nu-i adevãrat cuvioase stareþe... eu nu l-am îndemnat sã facã acest lucru... mie nici prin6187

gînd nu mi-a trecut cã ar putea fierbe cineva cu lumînarea... nu aruncaþi toate în cîrca mea...6188

ºi diavolul se fãcu nevãzut. 6189

Am citit aceastã istorioarã într-o carte bãtrînã, iar învãþãtura din ea e aceasta: diavolul a6190

lãsat în lume ºi în suflete sãmînþa rãului, dar în iscodirea pãcatului, omul de multe ori e mai6191

drac decît dracul! 6192

506 - Cerb ºi melc6193

Oamenii - zicea un vestit predicator - cãlãresc pe cerbi ºi pe melci cînd e vorba de calea6194

ce duce la cer. 6195

Potrivitã vorbã! Omul e cerb iute în lucrurile cele trecãtoare, dar cînd e vorba de lucrul6196

Domnului, aci e un melc ce abia se tîrîie. 6197

507 - Între a face gãlãgie ºi a lumina6198

Într-o predicã, un vestitor al Evangheliei spunea: 6199
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Zilele trecute am chemat un mecanic. Mi se deranjase soneria electricã. 6200

Sosind mecanicul i-am zis: 6201

- D-le mecanic! Odatã cu repararea soneriei, te rog cu acest curent de la sonerie sã6202

aranjezi ºi o lampã electricã de luminat. 6203

- O, aceasta nu se poate - a rãspuns mecanicul. Puterea electricã de la sonerie este pres6204

slabã pentru a face cu ea luminã. Curentul acesta poate face gãlãgie cu clopoþelul, dar nu6205

poate face ºi luminã. Pentru a face luminã trebuie un curent mai mare decît pentru a face6206

gãlãgie. 6207

Iar eu - zicea predicatorul - m-am gîndit în mine cã aºa e ºi cu lucrurile mîntuirii ºi cu6208

vestirea mîntuirii. 6209

E mai uºor a face gãlãgie, a þinea predici strigãtoare ºi a vorbi vorbe mari, decît a lumina6210

ºi prin faptele noastre. 6211

Sã nu uitãm cuvintele Mîntuitorului: Aºa sã lumineze lumina voastrã înaintea oamenilor,6212

ca vãzînd ei faptele voastre cele bune sã-L mãreascã pe Tatãl din cer (Matei 5, 16). 6213

Nu numai auzind predici ºi învãþãturi se îndreaptã oamenii, ci ºi vãzîndu-le coborîte ºi6214

trãite în viaþa ºi în faptele noastre. 6215

508 - Cine învaþã6216

Cine învaþã - acela zideºte cu o mînã. 6217

Cine învaþã ºi dã pildã bunã - acela clãdeºte cu amîndouã mîinile. 6218

Cine învaþã ºi dã pildã rea - acela zideºte cu o mînã ºi dãrîmã cu cealaltã ce a zidit. 6219

509 - Poate mai este o scînteie... 6220

Pe peretele intrãrii unui spital din Italia se vede un tablou, în care este pictat un înger ce6221

suflã în cenuºã cu nãdejdea cã va mai afla în ea o scînteie din care sã iasã foc. 6222

Aceastã icoanã e pusã spre nãdejdea bolnavilor din spital. Ea stã la intrare ca ºi cum ar6223

zice: voi toþi care intraþi aici, sã nu disperaþi!... Oricît de bolnavi aþi fi, în voi tot mai este o6224

scînteie de sãnãtate, din care doctorii vor putea aprinde viaþa. 6225

Ce mult se potriveºte aceastã icoanã ºi la viaþa noastrã cea sufleteascã! E plinã lumea ºi6226

de cei bolnavi, de cei greu bolnavi cu sufletul.  E plinã  lumea de nemaipomenite boli6227

sufleteºti. Lumea de azi e parcã un uriaº spital sufletesc. Iar în acest spital sînt atîþia ºi atîþia6228

bolnavi ce parcã suferã de boli ce nu se mai pot vindeca. Pãcatul a cuprins întreagã fiinþa lor.6229

Se pare cã nimic nu mai e de trezit în ei. Conºtiinþa, simþirea, totul e mort. Se pare cã sînt o6230

grãmadã de cenuºã stinsã ºi moartã, în care nu mai este nici o scînteie de viaþã sufleteascã.6231

Ei par pierduþi cu totul. 6232

Dar dragostea lui Dumnezeu judecã altfel. Dragostea lui Dumnezeu suflã de multe ori6233

tocmai în aceastã cenuºã moartã... ºi ce foc minunat se aprinde de multe ori tocmai dintr-o6234

astfel de cenuºã ce se pãrea cu totul stinsã ºi moartã! 6235

Întocmai ca îngerul din chip, dragostea lui Dumnezeu se apleacã ºi suflã în cenuºa cea6236

stinsã a unei vieþi pãcãtoase. ªi ce bucurie e sã vezi un suflet de om cum învie din aceastã6237

cenuºã ºi apucã o viaþã nouã. 6238

Uitã-te dragã cititorule la aceastã icoanã ºi gîndeºte-te la tine ºi la viaþa ta cea sufleteascã.6239

Oricît de pãcãtos ai fi, oricît de cãzut ºi decãzut ai fi - nu dispera. Desigur mai este încã ºi6240

în cenuºa vieþii tale cea pãcãtoasã o scînteie din care dragostea lui Dumnezeu poate aprinde6241

o viaþã nouã. 6242

Isus Mîntuitorul a suflat de cele mai multe ori tocmai în astfel de cenuºã moartã. El a6243

venit sã tãmãduiascã pe cei bolnavi (Matei 9, 12). El a venit sã dea morþilor viaþã. El6244

suflã încã ºi azi în cenuºã. 6245

Sînt clipe binecuvîntate, cînd Duhul Sfînt suflã în cenuºa vieþii noastre. Cînd auzi atare6246

predicã frumoasã... cînd îþi cade în mînã o Biblie, o carte sau o foaie religioasã - sã ºtii, dragã6247
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cititorule, cã toate acestea sînt clipe binecuvîntate cînd Duhul Sfînt suflã în cenuºa vieþii tale6248

sã te trezeascã la o viaþã nouã. Lasã dragostea lui Dumnezeu sã sufle în cenuºa vieþii tale...6249

lasã suflarea Duhului Sfînt sã aprindã foc ceresc în inima ºi în viaþa ta. 6250

510 - Bun rãspuns6251

... ªi ce crezi d-ta cã 2-3 pahare alungã Duhul Sfînt din mine?... 6252

- Ai dreptate!... Cele 3 pahare nu mai au ce alunga... 6253

511 - Socrate ºi cele trei site6254

Un om grãbit se apropie odatã de înþeleptul Socrate. 6255

- Ascultã Socrate, vreau sã-þi destãinuiesc ceva grozav despre un prieten al tãu. 6256

- Stai pe loc - rãspunse Socrate - vreau sã te întreb mai întîi o vorbã: ai cernut tu mai întîi6257

prin cele trei site, cele ce vrei sã mi le spui? 6258

- Care trei site? - întrebã omul mirat. 6259

- Da, prin cele trei site - grãi înþeleptul. 6260

- Întîi ºi întîi, ai tu siguranþã deplinã cã ceea ce vrei sã-mi spui este deplin adevãrat? Þi-ai6261

cernut tu vorbele prin sita aceasta? 6262

- O! - rãspunse omul ºovãind. Apoi am auzit ºi eu pe alþii vorbind, însã n-aº putea spune6263

cã e în totul adevãrat. 6264

- Ei bine! Desigur atunci ai folosit sita a doua. Dacã despre cele ce vrei sã-mi spui n-ai6265

siguranþa deplinã cã ar fi adevãrat, apoi eu te întreb, este ceva de bine în ceea ce vrei sã-mi6266

spui? Îmi face mie vreo plãcere, vreo bucurie cele ce vrei sã-mi spui? 6267

- Nici asta n-aº putea-o spune... 6268

- Ei bine, atunci desigur ai folosit sita a treia - grãi înþeleptul. Crezi cã o sã mã prãpãdesc6269

dacã nu aflu ceea ce vrei sã-mi spui? Eºti convins cã este absolut neapãrat sã ºtiu ceea ce vrei6270

sã-mi spui? 6271

- Apoi chiar neapãrat de lipsã nu-i... 6272

- Ei vezi? - grãi înþeleptul Socrate zîmbind: dacã ceea ce vrei sã-mi spui, nu este nici6273

adevãrat, nici bun, nici neapãrat de lipsã - apoi atunci du-te dragul meu acasã, ia sapa ºi6274

lopata ºi-þi îngroapã bine vorbele pe care voiai sã mi le spui. 6275

512 - Anteu6276

Grecii cei vechi aveau o legendã despre un uriaº cu numele Anteu, pe care nimeni nu-l6277

putea birui, pentru cã Anteu avea un dar: în decursul luptei, de cîte ori atingea pãmîntul, el6278

cãpãta o putere nouã ºi biruia pe cei ce se mãsurau cu el. 6279

Un astfel de dar ne dã ºi nouã rugãciunea. ªi noi sîntem într-o luptã neîncetatã cu ispitele6280

ºi patimile acestei lumi. În aceastã luptã, ca oarecînd lui Anteu, ni s-a dat ºi nouã darul sã6281

atingem mereu cerul prin rugãciunile noastre ºi din scrisoare atingere sã primim putere nouã6282

ºi biruinþã asupra ispitelor ºi patimilor. Cîþi însã folosesc acest dar? 6283

513 - Zgîrcitul ºi mãgarul6284

Zgîrcitul - zicea un om cuminte - s-ar putea asemãna foarte bine cu un mãgar, care o viaþã6285

întreagã trãieºte în mizerie: rabdã, mãnîncã ce poate ºi poartã toate greutãþile, iar cînd piere,6286

oamenii îi  trag pielea ºi fac din ea tobe ºi cimpoaie în sunetul cãrora, lumea petrece ºi6287

chefuieºte. 6288

Aºa e ºi zgîrcitul. O viaþã întreagã trãieºte în mizerie: mãnîncã ce poate, se îmbracã cum6289

poate, rabdã, cruþã ºi strînge, iar dupã ce moare, moºtenitorii lui topesc averea în dansuri ºi6290

desfãtãri. 6291

E o regulã aproape generalã cã toate averile zgîrciþilor se irosesc în chefuri ºi în petreceri. 6292
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514 - Rãspunsul lui Diogene - 26293

Alexandru Macedon îl aflã odatã pe înþeleptul Diogene rãscolind într-o grãmadã de oase6294

de oameni morþi. 6295

- Ce faci acolo, Diogene? - îl întrebã împãratul? 6296

- Caut oasele tatãlui tãu ºi nu le pot afla dintre celelalte - rãspunse Diogene! 6297

515 - Atenienii cunosc legea - spartanii o împlinesc 6298

Pe vremea grecilor erau la modã aºa numitele jocuri olimpice: un fel de sporturi de6299

întrecere, aºa cum sînt de pildã sporturile de fotbal de azi. La aceste jocuri se strîngeau zeci6300

de mii de oameni. 6301

La un astfel de joc se prezentã odatã un bãtrîn atenian. Dar cînd ajunse el acolo, locurile6302

de ºezut erau toate ocupate deja. De-o parte stãteau atenienii, iar de alta spartanii. Aceste6303

douã neamuri îºi aveau felul lor deosebit de educaþie ºi nu se prea aveau bine laolaltã. 6304

Ajungînd bãtrînul în faþa publicului, se uita spre atenienii lui, dar nimeni nu-i fãcu loc.6305

Un tînãr spartan se ridicã îndatã ºi-i oferi locul sãu. Atunci bãtrînul ridicînd mîinile în semn6306

de predicã, rosti acele frumoase cuvinte: 6307

- Atenienii cunosc legea - iar spartanii o fac, o împlinesc! 6308

Adicã, spunea bãtrînul: ce folos de voi ºi atenienii noºtri, voi cunoaºteþi toate legile ºi6309

rînduielile cu de-amãnuntul - dar nu le faceþi, nu le împliniþi. În schimb însã, iatã spartanii6310

ãºtia, care nu cunosc atîtea legi - ei împlinesc legea. 6311

Aºa e ºi în cele sufleteºti. Ce folos cã cineva cunoaºte legea, dar nu o împlineºte. Ce folos6312

cã cineva cunoaºte toate rînduielile, toate teoriile ºi toate canoanele - dacã nu le împlineºte? 6313

Noi, credincioºii, sã fim între aceia care nu ºtim prea multe, dar facem fapte bune. 6314

Sã ne aducem mereu aminte cã nu ascultãtorii ci împlinitorii Cuvîntului se vor mîntui6315

(Rom. 2, 13). 6316

516 - O bãtãlie la Viena6317

Într-o aprigã luptã pe care a dat-o împãratul roman Marcus Aureliu, pe strãzile Vienei,6318

contra marcomanilor, oºtile lor erau atît de compacte, încît mulþi dintre cei morþi ºi rãniþi, se6319

þineau ºi ei rezemaþi de ceilalþi, în rînd cu luptãtorii cei vii. 6320

Acest fapt istoric comentîndu-l vestitul predicator vienez Abraham de Santa Clara, se6321

întreba: 6322

Oare nu sînt ºi în bisericile ºi în adunãrile noastre creºtine astfel de membrii luptãtori,6323

care se miºcã, stau în picioare ºi totuºi sînt morþi? 6324

Apostolul Pavel ne îndeamnã la veghere ca sã nu ne pierdem mîntuirea, prin nepãsarea6325

noastrã faþã de lucrurile Domnului. 6326

Cãci harul lui Dumnezeu, care aduce mîntuire pentru toþi oamenii, a fost arãtat ºi ne6327

învaþã  s-o rupem cu pãgînãtatea ºi  cu poftele lumeºti  ºi  sã trãim în veacul de acum în6328

cumpãtare, dreptate ºi evlavie, aºteptînd fericita noastrã nãdejde ºi arãtarea slavei Marelui6329

nostru Dumnezeu ºi Mîntuitor Isus Hristos (Tit 2, 11-13). 6330

517 - Cele douã chei 6331

Dumnezeu ne-a lãsat cheia cu care sã descuiem tainele ce ne înconjoarã. 6332

Cheia minþii ºi cheia inimii. 6333

Unii folosesc numai cheia minþii, de aceea cele mai multe taine nu le pot pãtrunde.6334

Camera pe care o deschid cu cheia aceasta e o camerã rece, în care tainele mîntuirii nu se pot6335

afla. 6336

Aceste taine se pot afla numai folosind cheia cealaltã: cheia inimii. 6337

De care din aceste douã chei ne folosim noi? 6338
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518 - Peºtii cei mari6339

Peºtii cei mari nu cresc ºi nu trãiesc în apa cea dulce a pîraielor ºi a rîurilor, ci trãiesc în6340

apa cea amarã ºi sãratã a mãrilor. 6341

Aºa sînt ºi credincioºii cei adevãraþi. Ei nu trãiesc în apa cea dulce a acestei lumi, în6342

dulceaþa desfãtãrilor acestei lumi, ci în apa cea amarã a crucii, a suferinþelor, a luptelor, a6343

prigoanelor pe care le îndurã pentru Hristos. 6344

Toþi peºtii cei mari, toþi aleºii Domnului, au trãit ºi trãiesc în apa cea amarã a suferinþelor6345

ºi prigoanelor. 6346

519 - Cerºetorul ºi pomana6347

Un cerºetor nu se uitã prea mult la omul care-l miluieºte, ci se uitã mai mult la ce6348

primeºte, indiferent dacã omul este învãþat sau neînvãþat. 6349

Tot aºa ºi credincioºii, pot asculta predici ºi învãþãturi, atît de la oameni simpli, cît ºi de6350

la cei învãþaþi. Principalul lucru este ca predica sau învãþãtura sã fie în conformitate cu voia6351

ºi Cuvîntul lui Dumnezeu. 6352

520 - Zgîrcitul la judecatã6353

Un om zgîrcit - spune o poveste - bate la poarta raiului ºi cere intrare. 6354

- Ce fel de milostenii ai fãcut în viaþã? - îl întreabã sfîntul Petru. 6355

- Mi-aduc aminte - rãspunse zgîrcitul dupã o lungã gîndire - cã am dat odatã unui sãrac6356

un leu ºi pe un bolnav l-am ajutat cu 4 lei. 6357

- Stai sã întreb înãuntru ce-i de fãcut - zise ap. Petru. În clipa aceea se auzi din fundul6358

raiului un glas puternic: 6359

- Dã-i Petre înapoi cei cinci lei ºi trimite-l în iad!... 6360

521 - Ursul îmblînzit6361

O întîmplare dintr-un sat din Munþii Bavariei din Germania. 6362

Un om prinsese un pui de urs. ªi îl îmblînzise. Umbla dupã el ca un cãþeluº. ªi, crescînd6363

mereu ursuleþul se fãcu mare. 6364

Omul s-a dus odatã cu el în pãdure ºi aci ce se întîmplã? 6365

În ursuleþul omului s-a trezit firea cea sãlbaticã. ªi a sãrit asupra omului. 6366

ªi s-a încins o luptã crîncenã. Noroc cã omul a fost mai tare ºi l-a legat bine cu o funie,6367

putînd astfel sã-l stãpîneascã. 6368

Aºa e ºi firea cea veche din noi. Sã nu ne încredem cã am îmblînzit-o, cã ascultã de noi,6369

cã nu mai e primejdioasã... 6370

Ursul din noi, animalul din noi, firea cea veche din noi, se poate înfuria ºi ne poate6371

prãpãdi oricînd. Aci nu merge cu îmblînzitul. Firea cea veche din noi, ursul din noi, trebuie6372

omorît prin ceea ce se cheamã renaºtere. Iar dacã aici încã n-aþi putut ajunge, atunci, dragã6373

cititorule, cel puþin leagã-l pe acest urs cu lanþul Golgotei. ªi nu-l lãsa nici o clipã dezlegat. 6374

522 - Imposibilul la egipteni6375

Cînd vechii egipteni voiau sã arate, într-o formã oarecare vãzutã, imposibilul - fãceau un6376

om umblînd pe apã. Pentru ei aºa ceva era imposibil. 6377

Dar Evanghelia a ºters ºi imposibilul acesta. Mîntuitorul a umblat pe apã 6378

(Marcu 6, 49). ªi l-a chemat ºi pe Petru sã pãºeascã pe apã. ªi El ne cheamã ºi pe noi.6379

Fireºte în înþeles duhovnicesc. 6380

Ne cheamã sã pãºim peste apele acestei lumi, peste apele încercãrilor, necazurilor,6381

neajunsurilor ºi ispitelor. 6382

Mîntuitorul ne cheamã sã pãºim cu îndrãznealã peste valurile acestei lumi. ªi cel ce are6383

credinþã tare, pãºeºte. Orice apã de încercãri, de necazuri, de ispite, ar ieºi în calea celui6384
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credincios - el pãºeºte înainte cu îndrãznealã în Numele Domnului. El umblã pe apã ca pe6385

uscat. 6386

Ceea ce egiptenilor li se pãrea imposibil, celor credincioºi le este posibil. Pentru cã toate6387

sînt cu putinþã celor ce cred (Marcu 9, 23). Credinþa mutã ºi munþii ºi umblã peste ape. 6388

Dragã cititorule, fii ºi tu un umblãtor pe apã. Întãreºte-þi credinþa. Uitã-te þintã la Isus ºi6389

pãºeºte cu curaj, în Numele Lui, peste orice valuri de încercãri ºi ispite ce þi-ar ieºi în cale. 6390

Umblarea pe apã are o condiþie. Sã nu te uiþi niciodatã la apã, ci sã te uiþi la Domnul care6391

te cheamã sã pãºeºti peste apã. Iar cînd simþi cã îþi slãbeºte credinþa ºi te cufunzi, întinde-þi6392

mîinile spre Domnul ºi strigã-L pe El sã te scape. ªi El îndatã te va auzi. 6393

O, Doamne Isuse, Îþi mulþumesc cã m-ai chemat ºi pe mine sã umblu pe apã. Mi-ai scos6394

mereu în cale, apã ºi valuri înfuriate ºi m-ai chemat sã pãºesc peste ele cu îndrãznealã, în6395

Numele Tãu. O, iartã-mã Isuse Doamne, cã Þi-a trebuit atîta timp ºi atîta dragoste pînã m-ai6396

învãþat sã umblu pe apã. O, iartã-mã pentru ºovãielile mele, pentru puþina mea credinþã. De6397

atîtea ºi atîtea ori am început sã mã cufund - ºi Tu Doamne m-ai mustrat blînd, m-ai apucat6398

de mînã ºi m-ai scãpat. Robul Tãu se aflã iarãºi pãºind peste o apã înfuriatã. Întãreºte credinþa6399

robului Tãu. Întãreºte-mã sã pãºesc mereu înainte peste valuri ºi furtuni pînã în clipa cînd voi6400

scãpa la odihna Ta cea dulce, care ne aºteaptã pe toþi cei ce trãim pentru Tine ºi ne jertfim6401

pentru Tine. 6402

523 - Ia! Dã! Grijeºte! 6403

Un creºtin ar trebui sã þinã seama de cele trei vorbe de mai jos: 6404

1 - Ia din darurile sufleteºti ºi trupeºti pe care þi le dã Bunul Dumnezeu. 6405

2 - Dã neîncetat mulþumire pentru ele ºi dã ºi altora din ele. 6406

3 - Ai grijã ca nu cumva luîndu-le ºi folosindu-le cu nevrednicie sã fii pedepsit de6407

Dumnezeu. 6408

524 - A murit dracul! 6409

Niºte necredincioºi se apropiarã odatã de vestitul predicator Wesley din Anglia ºi voind6410

sã-ºi batã joc de credinþa lui îi spuserã: 6411

- Domnule Wesley, auzit-ai o noutate? A venit vestea cã astã noapte a murit dracul... 6412

Wesley, uitîndu-se compãtimitor la ei le rãspunse: vedeam eu cã s-a întîmplat ceva6413

deosebit... cãci astãzi v-am vãzut atît de abãtuþi... Sãrmanii de voi! A murit tatãl vostru... ºi6414

acum aþi rãmas orfani! 6415

525 - Vorbe mari - 16416

Voi plîngeþi un corp fãrã suflet - zicea fericitul Augustin - dar nu plîngeþi un suflet fãrã6417

Dumnezeu. Voi plîngeþi un corp din care a ieºit viaþa, dar nu vã plîngeþi pe voi care L-aþi6418

pierdut pe Dumnezeu, sãvîrºind pãcatul. 6419

În acest înþeles zice ºi înþeleptul Sirah: Plînsul pentru cel mort sã fie 7 zile, iar pentru cel6420

necredincios toate zilele vieþii lui (Înþel. Sirah 22, 11). 6421

526 - Cele patru piersici6422

Un om de la þarã dãrui la bãieþii sãi cîte o piersicã. Dupã cîtva timp îi întrebã: 6423

- Copii, cum v-au plãcut piersicile? 6424

- Minunat de bune! - zise cel mai mare, au fost aºa de dulci ºi gustoase. Am pãstrat6425

sîmburele, l-am bãgat în pãmînt cu mare grijã, poate cã va rãsãri din el un pom frumos ºi6426

atunci vom avea toþi piersici bune. 6427

- Din tine va ieºi un bun grãdinar - zice tatãl. 6428

- Mie - povesti al doilea - mi-a plãcut piersica atît de mult, cã am rugat pe mama sã-mi6429

dea jumãtate ºi din a ei, iar sîmburele l-am aruncat. 6430
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- Ai grijã dragul meu, sã nu te faci un om lacom - rãspunse tatãl. 6431

- Fratele meu a aruncat sîmburele - zise al treilea - dar eu l-am ridicat, l-am spart ºi am6432

mîncat miezul ºi piersica mea am vîndut-o pe cîþiva bani. 6433

- Din tine va ieºi un mare negustor - grãi tatãl. 6434

- Dar tu dragul tatii - întrebã omul pe al patrulea - ce gust a avut piersica ta? 6435

- Nu ºtiu tatã! - rãspunse copilul stingherit oarecum. 6436

- Cum nu ºtii? Dar ce, n-ai mîncat-o?... 6437

- Am dus-o vecinului nostru care e bolnav. 6438

Ochii þãranului se umplurã de lacrimi. Îºi sãrutã copilul ºi îi zise: 6439

- Sã ºtii dragul meu cã piersica aceasta, Dumnezeu þi-o va da negreºit înapoi, însutit! 6440

527 - Iertarea lui Temistocles6441

Temistocles a fost un vestit bãrbat de stat în vechea Grecie. ªi era iubit de popor. Dar cu6442

prilejul unui rãzboi nenorocos, a fost pãrãsit de popor ºi a ajuns în închisoare, judecat fiind6443

la temniþã ºi la moarte, de cãtre regele inamic. Temistocles ºi-a salvat viaþa fãcînd prietenie6444

cu fiul regelui. 6445

- Tatã dragã - a grãit fiul regelui - te rog sã ierþi pentru mine pe Temistocles. Îþi cer6446

dragostea ta de tatã scump, pentru iertarea prietenului meu. ªi regele l-a iertat pentru fiul sãu. 6447

ªi noi sîntem judecaþi la moarte în faþa Regelui ºi Tatãlui ceresc, pentru pãcatele noastre,6448

iar din aceastã judecatã ºi pieire ne poate scãpa numai intervenþia Fiului Sãu ºi Mîntuitorul6449

nostru Isus Hristos. 6450

Fã-te dragã cititorule, prieten cu Fiul ºi vei avea dragostea ºi iertarea Tatãlui. 6451

528 - Sfîntul Pahonie ºi ispita laudei6452

Sfîntul Pahonie, stareþul unei mînãstiri, îºi puse odatã cãlugãrii sã facã coºuri de nuiele. 6453

ªi le-a zis lor Pahonie: 6454

- Fraþilor, pe ziua de azi, fiecare din voi sã împleteascã un coº de nuiele. 6455

ªi s-au dus fraþii într-ale lor, fiecare vãzîndu-ºi de lucrul sãu. Iar unul dintre fraþi, dorind6456

sã fie lãudat, în loc de un coº, s-a silit ºi a împletit trei coºuri. 6457

ªi sosind seara, stãteau fraþii cu coºurile în faþa lui Pahonie, fiecare cu coºul lui. Iar cel6458

ce fãcuse trei coºuri, aºtepta sã fie lãudat. Dar Pahonie simþind diavolescul îndemn al laudei6459

pentru care fratele fãcuse cele trei coºuri - stãtu în faþa lui ºi zise celorlalþi: 6460

- Vedeþi fraþii mei - fratele vostru, cãzînd în ispitã, a lucrat toatã ziua pentru dracul... 6461

Orice faptã bunã fãcutã din îndemnul de a fi lãudat de oameni, o atrage diavolul de partea6462

lui. 6463

529 - Sufletul nostru e un porumbel sau un corb6464

E cunoscutã purtarea porumbelului ºi a corbului pe timpul potopului. Dupã ce i-a slobozit6465

Noe din corabie, corbul dînd de mortãciune - nu s-a mai întors în corabie, dar porumbelul s-a6466

întors aducînd ramura de mãslin. 6467

Aºa e ºi sufletul omului. Dupã ce Dumnezeu Tatãl ne-a slobozit în lume, adicã ne-a6468

nãscut în lume - sufletul nostru devine ori porumbel ori corb. 6469

Cînd omul apucã pe cele lumeºti, cînd apucã cu mortãciunile patimilor pãcatelor, el uitã6470

de corabie; uitã de Noe, de Dumnezeu, care l-a trimis în lume. Nici nu are atragere sã se6471

întoarcã la corabie, în cer. 6472

Dar omul care apucã cu cele sufleteºti, omul care cautã ºi doreºte cele duhovniceºti,6473

devine porumbelul care zboarã cu grijã peste apele ºi valurile acestei lumi. 6474

ªi nicãieri nu-ºi aflã odihnã în lumea aceasta. Se gîndeºte ºi doreºte mereu dupã corabia6475

din care a ieºit. ªi cautã mereu pacea ramurii de mãslin pentru care a fost trimis (pacea lui6476

Isus) ºi aflînd-o se întoarce înapoi la corabie ºi bate la uºa cerului. ªi Dumnezeu îi deschide6477
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uºa ºi îl primeºte cu dragoste între sfinþii Sãi. 6478

Tu cititorule dragã, eºti ca un corb, sau ca un porumbel? Fã-þi singur socoata! 6479

530 - Fugea plîngînd6480

Despre un sfînt din apus se spune cã, în dragostea lui pentru dragostea lui Isus, alerga pe6481

drumuri plîngînd. Iar dacã cineva îl întreba, de ce plînge, rãspundea: 6482

- Cum sã nu plîng cînd vãd neiubitã o iubire atît de mare. Cînd îi vãd pe oameni cã nu-L6483

iubesc pe Mîntuitorul care S-a rãstiginit ºi a murit pentru iubirea noastrã! 6484

531 - Predica izvorului6485

Trei cãlãtori pornirã pe drumul lor la un izvor ºi îºi potolirã setea cu apa lui cea limpede6486

ºi curatã. Deasupra izvorului cineva scrisese: 6487

Faceþi ºi voi ceea ce fac eu... 6488

- Oare ce-or însemna aceste cuvinte? - se întrebarã cei trei cãlãtori. 6489

- Eu cred - zise unul - cã izvorul vrea sã ne spunã: vedeþi, eu alerg mereu prin pietre ºi6490

pãmînt ºi de aceea sînt curat; lucraþi, alergaþi mereu ºi voi, cãci lucrul vã apãrã de ispite ºi6491

vã þine curaþi. 6492

- Eu cred - zise celãlalt cãlãtor - cã izvorul vrea sã ne spunã altceva. El parcã ne zice:6493

vedeþi, eu vã dau apa mea în dar, fãrã bani; în dar sã daþi ºi voi altora darurile ºi bogãþiile de6494

care v-a învrednicit Bunul Dumnezeu. 6495

- Eu cred altceva - grãi al treilea cãlãtor - eu cred cã izvorul vrea sã ne spunã: vedeþi cît6496

de curatã ºi de bunã e apa mea acum, dar îndatã ce mã tulbur nu mai sînt bun de nimic, nu6497

mai poate bea nimeni din apa mea, cã lã torul fuge de ea. . .  Aºa e º i  v ia þa voastrã  cea6498

sufleteascã: îndatã ce o tulburã pãcatul, ea nu mai e bunã de nimic. E urîtã ºi în faþa lui6499

Dumnezeu ºi în faþa oamenilor... 6500

Trei pãreri aveau cei trei cãlãtori ºi toþi trei aveau dreptate. 6501

Iatã ce predicã minunatã ne poate fi ºi un izvor, cu apa lui cea limpede ºi curatã! 6502

532 - Trãieºte precum vrei sã mori6503

Într-o bisericã din Anglia stã scris mult spunãtoarele cuvinte: 6504

Trãieºte precum vrei sã mori! 6505

Cît de mult ar fi schimbatã faþa lumii de astãzi, dacã toþi oamenii s-ar gîndi mereu la6506

aceste cuvinte ºi ºi-ar îndrepta viaþa dupã ele. Cãci fiecare, dorind sã aibã o moarte bunã, ar6507

ºi trãi o viaþã de bun creºtin. 6508

533 - Copilul ºi hainele6509

Cînd o mamã pleacã de acasã ºi lasã în grija cuiva copilaºul ei, douã lucruri lasã6510

îngrijitoarei: copilul ºi hainele lui. 6511

- Uite doicã sau servitoare, aci e copilul, aci sînt hainele lui. 6512

Oare ce s-ar întîmpla cînd mama reîntorcîndu-se, doica sau servitoarea i-ar preda numai6513

hainele copilului zicînd: 6514

- Uite hainele copilului spãlate ºi îngrijite. Copilul s-a prãpãdit; dar uite hainele lui sînt6515

în cea mai bunã rînduialã. 6516

Aºa e ºi cu noi. Domnul Dumnezeu ne-a dat în seamã un copil: sufletul ºi hainele lui:6517

corpul. Ce se va întîmpla oare cu acel nebun, care în Ziua Judecãþii va zice: 6518

- Uite Doamne, aici sînt hainele, aici este corpul pe care mi l-ai dat; l-am îngrijit, l-am6519

spãlat, l-am îmbrãcat. 6520

- Dar copilul Meu, sufletul Meu, unde-i? 6521

- Acela s-a prãpãdit Doamne!... 6522

Vai aceluia care în Ziua Judecãþii numai acest rãspuns îl va putea da! Cãci ce va da omul6523
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în schimb pentru sufletul sãu? 6524

534 - Litera legii - 36525

Un ostaº din Munþii Apuseni ne-a spus o întîmplare mult grãitoare. 6526

Într-o vineri din Postul Mare, într-o cîrciumã din Abrud, un care îºi comandase ºi mînca6527

mîncare de post, se cera ºi îl certa aspru pe unul care mînca mîncare de dulce. 6528

Dar pe urmã ce s-a întîmplat? Mustrãtorul s-a dus fãrã sã-ºi plãteascã fasolea. Se6529

strecurase din cîrciumã fãrã sã-ºi plãteascã mîncarea. 6530

Asta-i litera legii! Tu care propovãduieºti sã nu furi, furi? (Rom. 2, 21). 6531

535 - Reþeta medicului6532

Cînd eºti bolnav ºi medicul îþi prescrie un medicament, nu poþi citi reþeta lui. E scrisã atît6533

de încurcat, cã oricît te-ai trudi, nu poþi afla ce scrie în ea. 6534

De altfel acest lucru nu te intereseazã. Nu te intereseazã reþeta, ci te intereseazã6535

medicamentul din ea. 6536

Exact aºa sînt ºi tainele încercãrilor ºi necazurilor ce vin peste noi. Ele sînt o reþetã a6537

Domnului, a Doctorului nostru Cel mare. Oricît ne-am trudi sã citim aceastã reþetã, noi n-o6538

putem citi. ªi nici nu avem lipsã s-o citim. Pentru noi este de lipsã numai medicamentul din6539

ea. 6540

Taina încercãrilor este o reþetã a Domnului care ni se dã pentru mîntuirea ºi tãmãduirea6541

sufletelor noastre. 6542

Cît de încurcatã este o asemenea reþetã pentru noi. Eu mã gîndesc cã aºa o reþetã avem6543

ºi noi în Oastea Domnului. Ne-a venit pe neaºteptate - ºi ne-am speriat întîi de ea. Dar pe6544

urmã am aflat cã reþeta cuprinde un medicament de înviorare. Taina reþetei a înviorat din nou6545

fronturile Oastei. 6546

536 - Legat cu cãtuºele dragostei6547

Despre regele Crezus al Prusiei, spune istoria cã avea un general cu numele Rusten, vestit6548

prin destoinicia ºi vitejia lui. Din ceva pricinã, acest Rusten plãnuia sã o rupã cu regele; sã6549

iasã din credincioºia ºi slujba lui. 6550

Vestea aceasta ajunsese ºi la cunoºtinþa regelui, care se întrebã gînditor: omul ãsta a fãcut6551

mari servicii împãrãþiei mele... pe cine sã pun în locul lui? Trebuie gãsitã o cale pentru a-l6552

atrage din nou în locul pe care l-a avut. 6553

Regele strînse pe sfetnicii lui ºi le ceru sfatul. Toþi furã de pãrerea cã generalul trebuie6554

aspru pedepsit. 6555

- Maiestate! Daþi-i rebelului o pedeapsã exemplarã... în cãtuºe ºi la temniþã cu el. 6556

A doua zi, regele îl chemã pe generalul în faþa lui. Cercetã cu dragoste clãtinarea lui ºi6557

drept pedeapsã, îi spori ºi mai mult rostul ce-l avea în slujba împãrãþiei. Generalul Rusten,6558

afectat ºi oarecum dezarmat de aceastã nãvalã de dragoste, a intrat din nou cu îndoitã rîvnã6559

ºi credincioºie în slujba regelui. 6560

A doua zi regele chemã din nou pe sfetnicii lui ºi le zise: am fãcut cum m-aþi sfãtuit.6561

L-am legat pe Rusten în cãtuºe. Dar, dupã ce pentru a-i lega mîinile ºi picioarele, trebuia prea6562

mult de lucru ºi prea multe cãtuºe - i-am legat numai inima, cu cãtuºele dragostei. De acum,6563

Rusten va rãmînea credincios pînã la sfîrºit, cãci e legat cu cãtuºe din care nu mai poate6564

scãpa: cu dragostea. 6565

Sã facem ºi noi ca regele acesta. Sã legãm ºi noi cu aceste cãtuºe ale dragostei creºtine,6566

pe toþi oamenii cu care venim în legãturã în viaþa noastrã zilnicã. 6567

537 - Pasãrea Nibus6568

O ciudatã însuºire are pasãrea Nibus din India. Pe vreme bunã ºi frumoasã, aceastã pasãre6569
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stã în cuibul ei, tristã ºi posomorîtã. Dar îndatã ce vine vremea rea cu vînt ºi furtunã, ea6570

zboarã din cuib voioasã, desfãtîndu-se în vãzduhul tulburat. 6571

Exact aºa e ºi cu omul cel invidios. Se întristeazã cînd vecinului sãu ºi deaproapelui sãu6572

îi merge bine. ªi se bucurã cînd îi merge rãu. 6573

Invidiosul ºi invidia nu poate suferi nimic de bine: nici hãrnicia altuia, nici izbînda lui,6574

nici talentul sau darurile ce le are de la Dumnezeu. 6575

538 - Cîinii ºi iepurele 6576

Cîinele aleargã dupã iepure, îi simte mirosul. Aleargã cu gîndul la carnea lui. Asudã în6577

nãdejdea cã pe urmã se va ospãta din carnea lui. 6578

Dar în momentul ce prinde iepurele - hop - intervine vînãtorul cu aspra poruncã: Nu te6579

atinge! Iepurele este al meu, numai alergatul fost al tãu! 6580

ªi bietul cîine, se linge pe buze. A alergat în zadar. 6581

Aºa e ºi cu lumea ºi desfãtãrile ei. Aleargã omul, asudã, strînge mereu avuþii, cu gîndul6582

cã pe urmã va putea zice: Suflete, ai de toate; bea, mãnîncã ºi te veseleºte! 6583

Dar pe cînd e gata de mîncare, soseºte diavolul cu moartea ºi îi strigã: Stai pe loc...6584

iepurele este al nostru... al tãu a fost numai alergatul! 6585

ªi omul, nebunul, vede numai atunci cã a alergat în zadar. Dar atunci e prea tîrziu, e prea6586

tîrziu... 6587

Dragã cititorule, diavolul scoate în calea noastrã iepurele lãcomiei dupã averi ºi plãceri.6588

Sã nu ne lãsãm înºelaþi a alerga dupã acest iepure. Ci noi sã alergãm þintã pentru a dobîndi6589

cununa (1 Cor. 9, 25). 6590

Alergaþi dar ca sã cãpãtaþi premiul... (1 Cor. 9, 24). 6591

539 - Mamã dragã, aceasta-i mîna ta... 6592

Era în timpul rãzboiului. Într-un spital plin de rãniþi de la fronturi, între cei suferinzi era6593

ºi unul, care primise o grea loviturã în cap. ªi lovitura se resimþea din greu ºi asupra nervilor6594

ºi a inimii. Rãnitul avea lipsã de absolutã liniºte. Dar în depãrtare rãnitul avea acasã o mamã.6595

ªi ce nu face mama sã-ºi vadã copilul. A plecat dintr-o mare depãrtare ºi - prin greutãþi de6596

tot felul - a sosit la spitalul unde era copilul ei. 6597

Dar aci ce era de fãcut? Medicii spuneau cã bolnavul cu inima lui slãbitã n-ar putea6598

suporta bucuria întîlnirii lui cu mama. S-a ajuns la înþelegere ca mama lui sã meargã sã-l vadã6599

pe neºtiute, fãrã sã-i grãiascã ceva. Asta se putea face fãrã primejdie, dupã ce rãnitul era peste6600

tot legat la cap ºi nu vedea nimic. 6601

ªi s-a dus mama lîngã patul lui cu lacrimi de mamã în ochi. ªi n-a grãit nimic, decît ºi-a6602

trecut mîinile ei mîngîietoare de mamã peste capul ºi faþa lui. Dar de sub bandaje, rãnitul6603

îndatã a strigat suspinînd: 6604

- Mamã dragã, asta-i mîna ta!... 6605

Dintr-o simplã mîngîiere de mînã, fiul simþise dragostea mamei; simþise cãldura mamei6606

ºi mîngîierea ei. 6607

Aºa e ºi mîngîierea care vine de sus de la Domnul. Cum mîngîie pe cineva mamã-sa, aºa6608

vã voi mîngîia Eu - zice Domnul (Isaia 66, 13). 6609

O, ce mîngîiere scumpã este aceasta! Nimeni ºi nimic din aceastã lume nu ne poate da o6610

astfel de mîngîiere. 6611

Eu mã gîndesc ºi la mine ºi la viaþa mea. O, Doamne, ce s-ar fi ales de mine dacã n-aº fi6612

simþit mereu mîna Ta cea mîngîietoare în atîtea necazuri ºi furtuni prin cîte am trecut. 6613

De atîþia ani zac mereu prin spitale ºi sanatorii. M-aº fi prãpãdit demult dacã mîna Ta cea6614

scumpã nu m-ar fi mîngîiat ºi întãrit mereu. 6615

O, Doamne, poate Tu ai voit aºa. Am rãmas fãrã mamã la vîrsta de 4 ani. M-ai lipsit de6616

mîna aceasta, poate ca sã cunosc ºi mai mult mîna Ta cea sfîntã ºi scumpã. Sãrut cu lacrimi6617
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mîna aceasta ºi Te rog Isuse Doamne sã nu o depãrtezi de la mine pînã în clipa cînd mã vei6618

chema pentru totdeauna la Tine. 6619

540 - Pînã ºi animalele înþeleg... 6620

Pe uliþa care duce spre casã, aveam întotdeauna un duºman. Era un cîine de ogradã, care6621

ori de cîte ori mã vedea cã trec, se repezea la mine ºi mã conducea pînã departe cu alai.6622

Umblam pe atunci cu un bãþ în mînã. Poate pentru sprijin, poate pentru cîinii rãi... poate sã6623

mã aflu în treabã. 6624

Am încercat de la o vreme, sã trec pe celãlalt trotuar. Dar þi-ai gãsit sã mã lase javra în6625

pace! Pãrea cã-i sînt dator cu ceva ºi nu vreau sã-i plãtesc. Îl tulbura din liniºtea lui casnicã6626

ºi umbra mea pe drum. 6627

Drept este cã de la o vreme primisem urã pe el pentru hãrmãlaia asta zilnicã pe care mi-o6628

dãruia numai mie dintre trecãtori. ªi nu rareori mã vedeam nevoit sã arunc cu bãþul în el sau6629

cu o piatrã ce-mi venea la îndemînã. 6630

Vãdit lucru cã în ochii lui, ca ºi-ntr-ai mei, era urã. ªi cînd ne întîlneam privirile scãpãra6631

ceva din senin. Mai tîrziu însã, m-am hotãrît sã schimb felul de a mã purta cu el, nu însã fãrã6632

oarecare prevedere. Cînd treceam pe lîngã ograda cu pricina, îmi ascundeam bãþul sub hainã6633

ºi încercam sã-l iau cu binele pe duºmanul meu nepotolit. 6634

- Mãi prietene, ce tot ai cu mine? ªi-i arãtam o privire de bunãtate. 6635

El mã hãmãia odatã, de douã ori, bãnuind cã sub hainã tot mai pãstrez, în tainã, bãþul cu6636

care l-am supãrat uneori. Eram, cum s-ar zice, în armistiþiu. 6637

Dupã cîteva zile de încercare, lãsai de tot bastonul acasã ºi treceam nestingherit, cãutînd6638

în ochii lui cu iubire, cu milã. 6639

- Ce mai faci prietene? - îi spuneam. ªi el, pãrînd a vedea în ochii mei altceva decît mai6640

înainte, se uita þintã la mine ºi rãspundea simpatic din coada stufoasã pe care o flutura ca pe6641

un steag de pace. 6642

ªi am rãmas prieteni toatã vremea cît am mai trecut pe uliþa aceea, dîndu-ne unii altora6643

bineþe. 6644

Îmi ziceam în gînd: pînã ºi animalul înþelege cum se cuvine legea iubirii adevãrate. 6645

Noi cum înþelegem iubirea cerului faþã de noi? Rãspundem noi cu aceeaºi iubire? 6646

541 - Mã las, dacã te laºi!... 6647

- Ascultã nene Ioane! - îi spuse un preot unui pãstorit al sãu care avea patima bãuturii.6648

Ar fi mai bine sã te mai laºi de ticãloasa asta de bãuturã, care îþi mãnîncã banii ºi sãnãtatea! 6649

- Mã las, iubite pãrinte, mã las, dacã ºi sfinþia ta te laºi de fumat! (Preotul era,6650

întîmplãtor, cu þigara în gurã)... Uite, fãgãduiesc în faþa lui Dumnezeu cã nu mai pun paharul6651

în gurã, dacã ºi sfinþia ta nu mai pui þigara în gurã! 6652

Preotul, un suflet rîvnitor pentru mîntuirea oilor sale, aruncã þigara cît colo, fãgãduind cã6653

nu-l va mai vedea fumînd. 6654

ªi astfel prin pilda sa, scoase din patima bãuturii un suflet pierdut, scãpînd în acelaºi timp6655

ºi el de urîta patimã a fumatului. 6656

Numai lepãdîndu-ne ºi noi de patimile cele rele îi putem scãpa ºi pe alþii de rele. 6657

542 - Ein armel teufel - un diavol necãjit6658

Cînd eram bolnav în Elveþia ºi stãteam în pat, am auzit pe fereastrã strigãte de om beþiv.6659

Sora de caritate m-a lãmurit spunîndu-mi cã pe stradã e ein armel teufel. Cum eu nu ºtiam6660

bine nemþeºte, n-am înþeles ce vrea sã spunã sora, cãci cuvintele acestea traduse dupã literã,6661

înseamnã un diavol necãjit. 6662

Pe urmã am cãutat în dicþionar ºi m-a lãmurit ºi sora cã, în nemþeºte acest cuvînt6663

înseamnã un biet om nevoiaº, care s-a îmbãtat ºi face gãlãgie. 6664
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Atunci eu m-am gîndit în mine: uite ce vorbã potrivitã are neamþul pentru cel ce se6665

îmbatã. 6666

Un drac necãjit - acesta e cu adevãrat nevoiaºul ºi omul care se îmbatã de necaz. De o6667

parte e un necãjit, în acelaºi timp, e ºi un diavol. 6668

543 - În 45 de palate... 6669

Un american credincios a fãcut o statisticã mult grãitoare. 6670

Cercetînd 45 de palate ale unor milionari din New York, a aflat în ele cu totul numai 166671

copii. A aflat însã în toate cîini ºi pisici. Într-un palat a aflat nu mai puþin de 10 ogari, care6672

mîncau carne ºi... bomboane de cele scumpe! 6673

Deci, nu sãrãcia este cauza lipsei copiilor, ci necredinþa! 6674

544 - Familie fãrã copii6675

Despre o familie din care lipsesc copiii s-ar putea spune urmãtoarele: 6676

Familie fãrã copii - grãdinã fãrã flori. 6677

Familie fãrã copii - clopot fãrã glas. 6678

Familie fãrã copii - pasãre fãrã cîntec. 6679

Familie fãrã copii - pom fãrã rod. 6680

Familie fãrã copii - cel mai mare pãgînism. 6681

545 - Mãslinii celor doi pustnici6682

La miazãzi, într-o þarã îndepãrtatã trãiau doi pustnici, care sãdiserã fiecare cîte un mãslin. 6683

- Doamne Dumnezeule - se rugã cel dintîi - trimite ploaie binefãcãtoare, ca sã prindã6684

pomiºorul meu rãdãcinã. 6685

ªi Dumnezeu trimise ploaie. 6686

- Acum îmi trebuie soare - se rugã iarãºi cãlugãrul - Stãpîne Doamne însenineazã cerul. 6687

ªi Dumnezeu trimise razele soarelui sã încãlzeascã pãmîntul. 6688

Peste cîtva timp cãlugãrul se gîndi: Ce bine ar fi sã vinã puþin ger sã se întãreascã coaja6689

mãslinului meu. 6690

- Pãrinte ceresc, trimite-mi ger! 6691

ªi Dumnezeu trimise ger. ªi iatã cã a doua zi mãslinul era acoperit cu o promoroacã6692

argintie... ºi pieri! 6693

Pustnicul intrã mîhnit în chilia fratelui sãu ºi îi zise: 6694

- Frate, iatã mãslinul tãu e verde, frumos ºi înflorit, al meu a pierit - ºi cît m-am rugat6695

pentru el... 6696

- ªi eu m-am rugat, fratele meu - rãspunse cãlugãrul celãlalt - dar am pus pomiºorul meu6697

în mîna Tatãlui ceresc, cãci m-am gîndit: Acela care a fãcut cerul ºi pãmîntul, care a poruncit:6698

Sã dea pãmîntul verdeaþã, iarbã cu sãmînþã, pomi roditori, Acela va ºti mai bine ca mine ce-i6699

trebuie pomiºorului meu. Astfel cã eu n-am dat Dumnezeului meu sfaturi, nu I-am cerut sã6700

facã ce vreau eu, ci m-am rugat: Pãrinte, ia mãslinul meu în sfîntã paza Ta ºi creºte-l Tu cum6701

ºtii mai bine. 6702

ªi Dumnezeu care ºtie mai bine ca noi ce i-a trebuit pomiºorului, l-a crescut mare ºi iatã-l6703

înflorit frumos ºi mai departe sper în bunãtatea lui Dumnezeu cã voi avea ºi roade de la el. 6704

Trebuie sã ne învãþãm sã ne încredinþãm toate lucrurile noastre în voia ºi purtarea de grijã6705

a lui Dumnezeu ºi El Însuºi va avea grijã de noi. 6706

546 - Patru sute de oameni arºi6707

La 8 decembrie 1881, pe ringul din Viena s-a iscat un foc groaznic. A ars un teatru vesel,6708

împreunã cu cei 400 de oameni care rîdeau înãuntru. Pe acest loc - ca o amintire a acestui6709

groaznic prãpãd - s-a ridicat o bisericuþã, care dãinuieºte ºi azi. 6710
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O, dacã s-ar socoti sufletele care ard ºi azi prin teatrele lui Tãnase ºi prin cinematografele6711

de azi ar da milioane de oameni arºi de focul pãcatelor. ªi, o dacã s-ar clãdi prin toate aceste6712

locuri biserici, unde se predicã Cuvîntul Domnului, cîte suflete ar fi salvate din pierzare! 6713

547 - Crucea vestitoare 6714

De cînd eram copil într-un sat de munte, îmi aduc aminte de o cruce, de o rugã, aºezatã6715

la poalele unui drum greu care suia la munte. 6716

Crucea slujea de popas cãlãtorilor în vederea obositorului urcuº. Crucea vestea urcuºul6717

ºi îmbia la odihnã, popas ºi putere în vederea acestui urcuº greu. 6718

Aceasta e ºi Crucea Domnului. Ea vesteºte urcuºul, calvarul, suferinþa. Ea ne îmbie cu6719

odihnã ºi putere în vederea suferinþelor, ostenelilor ºi jertfelor prin care trebuie sã trecem. 6720

Cãci, dragã cititorule, nu este cruce ºi mîntuire fãrã urcuº, fãrã jertfã ºi suferinþã. 6721

548 - Spartanii ºi beþivii6722

Spartanii de odinioarã, un popor care punea mare preþ pe virtuþile cele sufleteºti ºi6723

trupeºti, ca sã arate urîciunea beþiei, îmbãtau robii ºi îi plimbau pe uliþele satelor ºi oraºelor6724

ca sã rîdã lumea de ei ºi sã ia pildã de ruºine ºi de înfrînare contra bãuturilor ºi beþivilor. 6725

În vremile culte de azi, o astfel de pildã, nu mai trebuie. Uliþele satelor ºi oraºelor sînt6726

pline, nu de robi, ci de creºtini liberi, care mãsoarã drumul ºi urlã ca animalele. Lumea de azi6727

însã nu prea rîde de ei, iar de luat pildã nici vorbã. Azi e o vitejie, o bravurã sã chefuieºti ºi6728

sã te îmbeþi. 6729

Astãzi creºtinii liberi au devenit robii beþiei de care nu se mai pot dezbãra. 6730

Cuvîntul Domnului osîndeºte beþia ºi ne îndeamnã sã nu trãim în beþii ci sã trãim în6731

luminã. 6732

Sã trãim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri ºi în beþii, nu în curvii ºi în fapte de6733

ruºine, nu în certuri ºi în pizmã (Rom. 13, 13). 6734

549 - Þi-ai schimbat vaca ori pãºunea? 6735

O femeie ducea lapte de vînzare unei doamne de la oraº. Lãcomia o îndemna ºi pe ea -6736

ca ºi pe ceilalþi vînzãtori ºi vînzãtoare - sã punã apã în lapte. 6737

Mai tîrziu însã femeia apucã a cerceta Oastea Domnului. O prietenã o duse la adunarea6738

Oastei ºi îi plãcu mult. Cuvîntul lui Dumnezeu începu a lucra cu putere în sufletul ei ºi6739

începu a-i arãta ºi pãcatul ei cu apa în lapte. Femeia deveni o ostaºã a Domnului ºi din acea6740

zi se lãsã ºi de pãcatul de a mai pune apã în lapte. 6741

Doamnei de la oraº cãreia îi ducea lapte, i se pãru curios cã de la o vreme, laptele era cu6742

mult mai bun ca mai înainte. 6743

- Ce s-a întîmplat? - o întrebã doamna pe femeie - þi-ai schimbat vaca, ori pãºunea, de îmi6744

aduci acum un lapte atît de bun? 6745

- Nu mi s-a schimbat nici vaca nici pãºunea - rãspunse femeia - ci mi s-a schimbat6746

inima... de aceea s-a schimbat ºi laptele. 6747

Întoarcerea noastrã la Dumnezeu, trebuie sã aducã o schimbare în viaþa noastrã: o viaþã6748

nouã în toate faptele ºi purtãrile noastre. 6749

550 - Unde mergi? - Nu ºtiu! 6750

Dacã l-aþi întreba pe cineva care se grãbeºte pe un drum, unde merge - el ar rãspunde: nu6751

ºtiu. Desigur ai crede cã, ori e beat, ori e nebun. Pentru cã nimeni nu pleacã fãrã sã ºtie unde6752

merge. 6753

Dar, vai, în cele sufleteºti se întîmplã tocmai întors. Cei mai mulþi nu ºtiu unde merg dupã6754

moarte. 6755

Cuvîntul Domnului ne spune cã noi sîntem strãini ºi cãlãtori pe acest pãmînt 6756
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(Evrei 11, 13), ºi cãlãtorim spre viaþa veºnicã. Însuºi Domnul Isus Hristos a spus6757

ucenicilor Sãi: În casa Tatãlui Meu sînt multe lãcaºuri... Eu Mã duc sã vã pregãtesc un loc.6758

ªi dupã ce Mã voi duce ºi vã voi pregãti un loc, Mã voi întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca6759

acolo unde sînt Eu sã fiþi ºi voi (Ioan 14, 2-3). 6760

Cu toate acestea, cei mai mulþi oameni cãlãtoresc fãrã sã ºtie încotro merg ºi unde vor6761

ajunge. Toþi aceºtia vor ajunge în iad. Noi sã nu fim dintre aceºtia! 6762

551 - Cînd eram copii... 6763

Cînd eram copii mici - ce groazã era pe noi cînd se apropia porcul de noi. În porc vedeam6764

pe mîncãtorul nostru. ªi plîngeam îngroziþi cînd ne mînca cireºele; cînd venea sã mãnînce din6765

blidul nostru. 6766

Iar azi?... Cînd vine porcul celãlalt, cînd se apropie de noi porcul celãlalt, porcul6767

dobitoceºtilor patimi - nu ne mai îngrozim. Ne împrietenim cu el. Ne place de el. Mãnîncã6768

cu noi dintr-un blid ºi nu zicem nimic. Ne mãnîncã, nu cireºele, ci sufletul - ºi nu zicem6769

nimic. Nu ne speriem, nu fugim de el, nu-l alungãm. 6770

O, dragã tinere! Pãstreazã-þ frica de porc ºi dupã ce te-ai fãcut mare. Fereºte-te ºi te6771

îngrozeºte pe toatã viaþa ta de porcul desfrînãrilor ºi destrãbãlãrilor. 6772

Cînd eram prunci, ne temeam cã ne mãnîncã porcul. Sã ne temem ºi azi de porcul celãlalt,6773

care are putere sã ne mãnînce nu numai trupul ci ºi sufletul (Matei 10, 28). 6774

552- Un vis mîntuitor6775

Un tînãr bogat care trãia în desfãtãrile lumii ºi de cele sufleteºti nici habar n-avea, avu6776

într-o noapte un vis mîntuitor. 6777

Se fãcea, în vis, cã ajunsese în rai ºi se desfãta în frumuseþile de acolo, însoþit de6778

apostolul Petru, care îi dãdea explicaþiile de lipsã. Într-un loc vãzu clãdindu-se un palat6779

strãlucitor. Tot materialul ce se folosea la zid, era de aur ºi argint strãlucitor. 6780

- Pentru cine se clãdeºte acest palat mãreþ? 6781

- Pentru Nicolae, servitorul tãu - rãspunse ap. Petru. 6782

- Pentru servitorul meu? - întrebã mirat tînãrul... dar Nicolae, servitorul meu, nici nu va6783

ºti sã foloseascã acest palat... el locuieºte într-o cãsuþã micã... el se va rãtãci într-un astfel6784

de palat! 6785

Ap. Petru nu rãspunse nimic. Merserã mai departe ºi ajunseserã la un loc unde se clãdea6786

un bordei foarte ºubred ºi slab. Maestrul care lucra la el, încerca sã-i facã pereþii din trestie,6787

fîn ºi paie, pe care le lega la un loc, le presa ºi apoi le lega cu lut. 6788

- Dar asta ce înseamnã? - întrebã tînãrul mirat... aºa ceva n-am mai vãzut în viaþa mea...6789

sã clãdeascã cineva cu paie ºi fîn?... o micã scînteie va preface în scrum ºi cenuºã o astfel de6790

casã de paie... ºi pentru cine se clãdeºte acest bordei ºubred? 6791

- Pentru tine - rãspunse ap. Petru. 6792

- Cum, pentru mine? întrebã tînãrul mirat... o nu... acest lucru nu se poate... eu am locuit6793

pînã acum într-un palat... într-un astfel de bordei, n-aº putea trãi nici un singur minut! 6794

- ªi totuºi - rãspunse cu apãs ap. Petru - acest bordei se clãdeºte pentru tine... Sã ºtii6795

iubite tinere, cã aici în rai, Maestrul nostru Cel ceresc, Dumnezeu, clãdeºte pentru fiecare om6796

o casã (2 Cor. 5, 1). Dar materialul la casa asta îl dã omul de pe pãmînt. ªi pe urmã,6797

focul va decide de poate rãmînea casa aceea sau ba (1 Cor. 3, 13). Servitorul tãu6798

Nicolae, trãieºte o viaþã de rugãciune ºi de fapte bune. El dã material ce dãinuieºte: aur ºi6799

argint. Dar tu trãieºti o viaþã de desfãtãri trupeºti ºi lumeºti: tu dai material ce nu va putea6800

rezista focului: paie, trestie ºi fîn. 6801

În decursul acestei vorbiri, bordeiul luase foc ºi trosnea din toate încheieturile. 6802

În zgomotul acestui trosnet, tînãrul se deºteptã din somnul îngrozit peste mãsurã ºi6803

tremurînd de fricã. Visul acesta i-a strãpuns inima ºi viaþa... a ieºit din lume ºi a început sã6804
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strîngã material trainic pentru casa lui cea veºnicã. 6805

Dragã cititorule! Temelia mîntuirii noastre, este Isus Hristos (1 Cor. 3, 11). Dar6806

fiecare sã ia bine seama cum clãdeºte asupra acestei temelii (1 Cor. 3, 10). Iar dacã6807

clãdeºte cineva pe aceastã temelie aur, argint, pietre scumpe, sau dacã clãdeºte paie, fîn,6808

trestie, lucrarea fiecãruia va fi datã pe faþã: ziua Domnului (Judecata de apoi) o va face6809

cunoscutã, cãci se va descoperi în foc. ªi focul va dovedi cum este lucrarea fiecãruia 6810

(1 Cor. 12, 23). 6811

Dragã cititorule! Tu ce fel de material dai pentru clãdirea casei tale celei din cer? 6812

553 - Compotul 6813

E vremea compotului; e vremea cînd - mai ales pe la oraºe - se fierb diferite poame ºi se6814

pun în sticle pentru iarnã. 6815

Un lucru de învãþãturã se petrece cu acest prilej: poamele nu se pot pãstra decît prin6816

dulceaþã, prin zahãr. La compot trebuie neapãrat ºi zahãr, dulceaþã. 6817

Aºa e ºi în cele duhovniceºti. Fãrã dulceaþa dragostei nu se poate face nimic. Inima ºi6818

viaþa noastrã cea duhovniceascã poate fi apãratã de stricãciunea pãcatului numai prin dulceaþa6819

dragostei evanghelice. Fãrã zahãrul ºi mierea dragostei, oricît de bune ar fi poamele vieþii6820

noastre, ele nu se pot pãstra; ele se stricã. 6821

554 - O pedeapsã din vechime6822

În vechime, celor leneºi li se dãdea o pedeapsã ciudatã. Cîte doi-trei leneºi erau bãgaþi6823

într-un podrum (beci), unde era o pompã de scos apã, care era încuiat ºi inundat cu apã. Apa6824

creºtea ºi cei leneºi trebuiau sã punã mîna pe pompa de scos apã, altcum erau pierduþi: îi6825

îneca apa, care se urca tot mai sus. 6826

Cu lecþia asta se lecuiau de lene. 6827

Cînd ne împresoarã valurile lipsurilor, sã ne rugãm ºi sã punem mîna cu nãdejde pe6828

pompã, pe lucru ºi vom scãpa de lene. 6829

555 - De ce le merge bine celor rãi? 6830

De ce le merge bine celor tãi?... de ce încercãrile ºi necazurile îi izbesc tocmai pe cei ce6831

cautã pe Domnul ºi mîntuirea... De ce sînt parcã mai feriþi de încercãri cei ce trãiesc în6832

nepãsare de cele sufleteºti ºi se tãvãlesc în toate patimile ºi pãcatele?... 6833

Iatã o întrebare care ispiteºte. Dar nu e grea de dezlegat. Vom folosi o asemãnare. 6834

Cînd cineva e bolnav, doctorul nu cruþã medicamentele oricît de amare ar fi. ªi pe lîngã6835

asta se dau bolnavului ºi fel de fel de opreliºti de mîncãri ºi bãuturi. ªi bolnavul nu se supãrã6836

cãci e vorba de viaþa ºi sãnãtatea lui. 6837

În chipul acesta sînt cei credincioºi pe care Doctorul Cel ceresc îi apãrã de boala6838

pãcatului, de boala pieirii sufleteºti, prin medicamente ºi opreliºti: prin fel de fel de necazuri6839

ºi încercãri. 6840

Dar sînt ºi altfel de bolnavi, care nu mai pot fi salvaþi. Pe aceºtia medicul nu-i mai supãrã6841

cu medicamentele ºi opreliºtile. Se apleacã  spre cei ai casei ºi  le ºopteºte: bolnavul e6842

pierdut!... nu-l mai chinuiþi cu medicamente ºi diete... daþi-i sã mãnînce ºi sã bea tot ce6843

pofteºte cãci ºi aºa e pierdut! 6844

În chipul acesta sînt cei necredincioºi cãrora le merge bine. Dar binele lor e ºoapta6845

medicului: lãsaþi-l sã mãnînce tot ce-i pofteºte inima, cãci ºi aºa e pierdut... lãsaþi-l sã guste6846

din toate plãcerile lumii cãci ºi aºa mîntuirea lui e pierdutã. 6847

Sã ne fereascã Bunul Dumnezeu de un astfel de bine! Cea mai mare nenorocire pentru un6848

om pãmîntean este cînd se tãvãleºte în pãcate ºi îi merge bine... cînd Dumnezeu nu Se mai6849

ocupã de el; cînd Doctorul Cel ceresc îl lasã sã bea ºi sã mãnînce tot ce-i pofteºte inima. 6850
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556 - Între tutun, bãuturã ºi mîncare6851

O statisticã interesantã a fost fãcutã într-un orãºel din Olanda. O societate filantropicã a6852

împãrþit niºte ajutoare la ºomeri. 6853

Aceºtia aveau de ales între tutun, bãuturã ºi mîncare. Din 100 de ºomeri, 41 au ales tutun,6854

33 bãuturã ºi numai 26 mîncare. 6855

Adicã pîinea celor 100 de flãmînzi era tutunul ºi alcoolul. ªi cînd ne gîndim cã Domnul6856

Isus a zis cã nu numai cu pîine va trãi omul ci ºi cu Cuvîntul lui Dumnezeu... 6857

557 - Un calendar cu o singurã zi6858

În viaþa noastrã cea sufleteascã, în lucrurile mînturii noastre sufleteºti, avem un calendar,6859

respectiv douã calendare, cu cîte o singurã zi. Fiecare din aceste calendare are o singurã zi.6860

Unul este calendarul lui Dumnezeu ºi în el este scris: Astãzi! 6861

Celãlalt e calendarul diavolului ºi în el e scris: Mîine! 6862

Astãzi este calendarul lui Dumnezeu. Mîine este calendarul diavolului. 6863

Astãzi dacã veþi auzi glasul Meu - zice Domnul - nu vã împietriþi inimile 6864

(Evrei 3, 7-8). Dumnezeu hotãrãºte o zi: Astãzi, zicînd prin prorocul David: Astãzi,6865

dacã auziþi glasul Lui, nu vã împietriþi inimile! (Evrei 4, 7; Psalm 95, 7-8).6866

Întoarceþi-vã la Dumnezeu, astãzi, cãci ca mîine puteþi fi în mormînt ºi în iad! 6867

Dar de altã parte, calendarul diavolului zice: Lãsaþi lucrurile acestea pe mîine! Mai aveþi6868

vreme pentru lucrurile acestea! Acum sînteþi prea tineri... colo, la bãtrîneþe!... 6869

ªi cu astfel de ºoapte, îl tot amãgeºte diavolul pe om, pînã îl atrage în pãmînt ºi în iad! 6870

558 - Fetiþa din Japonia6871

O ºtire scurtã am citit astã varã în ziarul Universul. Spunea aceastã ºtire numai atît: 6872

O fetiþã din Japonia ºi-a fãcut moarte ca sã scape pe tatãl sãu din patima beþiei. În faþa6873

sicriului, tatãl îndurerat a fãcut jurãmînt cã nu va mai pune alcool în gura lui. 6874

Ce mult spune aceastã ºtire scurtã! Eu vãd în ea un adînc înþeles al Jertfei de pe Crucea6875

Golgotei. 6876

Fetiþa din Japonia s-a jertfit, pentru ca, prin jertfa ei, sã scape pe tatãl sãu de patima6877

beþiei. În faþa sicriului tatãl îndurerat a fãcut jurãmînt cã nu va mai pune alcool în gura lui. 6878

Sãrmãnuþa! Cîtã dragoste a pus ea în jertfa aceasta! Depusã în sicriu, cu faþa-i galbenã ca6879

ceara, ea pãrea cã zice: Tatã dragã! Eu am murit pentru ca tu sã te laºi de patima beþiei.6880

Desigur îl va fi rugat pe tata ºi cu graiul ei pe cînd trãia, dar tata n-a ascultat-o. Acum îl6881

roagã cu moartea ei. 6882

ªi jertfa i-a fost ascultatã. Zguduit de o astfel de dragoste - tatãl a cãzut plîngînd în faþa6883

sicriului ºi s-a lãsat de patima beþiei. 6884

Aºa e ºi cu Jertfa de pe Crucea Golgotei. Domnul Isus S-a jertfit nu numai sã ne ierte6885

pãcatele, ci sã ne scape de patimi ºi de pãcate. Cu braþele Lui întinse de pe Cruce, El parcã6886

ne zice: Suflete dragã! Eu am murit pentru ca tu sã te laºi de pãcate... Eu am murit pentru ca6887

sã-þi dau putere sã te laºi de pãcate. 6888

A sta în faþa Crucii înseamnã a-þi plînge pãcatele cu amar ºi a te lãsa de ele. 6889

A sta în faþa Crucii cu patimi ºi pãcate de care spui cã nu te poþi dezbãra, înseamnã,6890

iubitul meu, a-þi iscãli tu însuþi osînda de veci, pentru cã Isus Cel Rãstignit ne dã putere sã6891

scãpãm de pãcate. 6892

Dragostea ce ni s-a arãtat nouã pe Crucea Golgotei trebuie sã ne zguduie ºi sã ne scoatã6893

pentru totdeauna din patimi ºi din pãcate. 6894

559- Cum vede un copil pe tatãl sãu? 6895

La vîrsta de 8-12 ani, copilul crede cã tatãl lui e cel mai mare ºi mai cuminte om din lume6896

ºi poate face tot ce vrea. 6897
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La 18 ani, copilul începe a-ºi zice: Tatãl meu a rãmas înapoi cu lumea de azi... lumea a6898

mers înainte dar tatãl meu a rãmas înapoi. 6899

La 25 de ani copilul îºi zice: Vai, cã rãmas înapoi este tatãl meu... cum a rãmas cu totul6900

înapoi de mersul lumii! 6901

La 35 de ani, copilul începe a-ºi zice: ºi totuºi tatãl meu nu e aºa de rãmas înapoi cum6902

credeam eu... el ºtie judeca lucrurile foarte cuminte... încep sã mã mir de înþelepciunea lui! 6903

560 - Unul care nu credea în ceea ce mînca6904

Doi cãrturari se abãturã pe la un han sã mãnînce ceva. Unul dintre ei era necredincios ºi6905

tot mereu îl îmboldea cu necredinþa lui pe celãlalt, care era un credincios. Comandarã cîte o6906

pãparã cu ouã ºi discuþia lor începu între ei. 6907

- Eu - zicea necredinciosul - am ieºit din basmele credinþei... eu sînt un intelectual ºi nu6908

pot crede decît ceea ce vãd ºi înþeleg... vremea celor nevãzute s-a dus... lumea de azi crede6909

numai ceea ce vede ºi înþelege. 6910

- Foarte bine - îi rãspunse credinciosul - dar eu te întreb: ai auzit de o lege fizicã în6911

puterea cãreia toate corpurile se topesc la cãldurã ºi se învîrtoºesc la frig? 6912

- Am auzit, cum nu? Cãci doar legea aceasta ºi pruncii de la ºcoalã o cunosc! 6913

- Ei bine, atunci te rog sã-mi spui cum se face cã oul ºi untul puse la cãldurã în cratiþã,6914

nu se þin de legea aceasta; untul se topeºte la cãldurã, iar oul se întãreºte. Spune-mi te rog6915

cum se face lucrul acesta pe care eu demult îl tot vãd, dar nu-l înþeleg?... Spune-mi te rog6916

dupã care lege a ºtiinþei se face pãpara în cratiþã? 6917

Zãpãcit, necredinciosul încerca un rãspuns. 6918

- Ei vezi, zice credinciosul - d-ta cu ºtiinþa ºi necredinþa, ai ajuns sã nu mai crezi nici în6919

pãpara pe care o mãnînci!... 6920

561 - Un singur monstru6921

- Dar cine eºti tu - zice un învãþat creºtin - care te fãleºti cu viaþa ta de trîndãvie, care îþi6922

araþi trãsãturile aurite, cu perne, unde poþi dormi în voie? 6923

Privind în jos, în sus, împrejur, înainte sau înapoi, vezi tu undeva vreun sfînt, vreun zeu,6924

sau chiar vreun diavol, trîndav? 6925

Un singur monstru e pe lume: omul trîndav! 6926

562 - Ceasul cu cele douã greutãþi 6927

Domnul Isus Hristos a zis: Cel ce vrea sã vinã dupã Mine, sã-ºi ia crucea ºi sã Mã6928

urmeze... Adicã El merge cu Crucea Lui înaintea noastrã, iar noi, cu a noastrã, dupã El. 6929

Ce bine se poate vedea acest adevãr ºi la un ceas de perete. Ceasul de perete are doi6930

plumbi, douã greutãþi: fãrã aceste greutãþi nu merge. ªi nu merge nici atunci dacã luãm o6931

greutate ºi lãsãm numai una. Ceasul merge numai dacã amîndoi plumbii sînt la locul lor. 6932

Aºa e ºi ceasul vieþii noastre. El are douã greutãþi, douã cruci. Una e Crucea Domnului,6933

iar alta e crucea omului. Domnul ne duce Crucea mîntuirii ºi ne cheamã sã mergem dupã El,6934

ducîndu-ne ºi noi crucea noastrã. Alãturi de Crucea Domnului stã ºi crucea noastrã. Aceste6935

douã greutãþi stau laolaltã ºi ceasul merge numai cîtã vreme are aceste douã greutãþi: cîtã6936

vreme, alãturi de Domnul, ne purtãm ºi noi greutatea crucii noastre. 6937

Dar îndatã ce luãm o greutate de la ceas - îndatã ce noi lepãdãm crucea - ceasul nu mai6938

merge. Mîntuirea noastrã stã pe loc. 6939

Deci înainte pînã la sfîrºit, cu crucea noastrã dupã Crucea Domnului. Cu crucea noastrã6940

alãturi de Crucea Domnului. 6941

563 - Grea slujbã6942

Un credincios care se silea sã trãiascã cu adevãrat Evanghelia, spunea odatã între niºte6943



Pag. 152

oameni: Am un lucru foarte greu. Cînd vine seara, stau sã cad mort de obosealã... abia apuc6944

sã mã dau odihnei. 6945

- ªi ce lucru atît de greu vei fi avînd? - întrebarã oamenii. 6946

- Un lucru foarte greu. În fiecare zi pãzesc doi ºoimi, îngrijesc doi iepuri, asupresc doi6947

sãpãtori, biruiesc un leu, apãr o casã de foc, curãþ o fîntînã ºi vindec un bolnav. 6948

Ascultãtorii zîmbirã. Credeau cã omul lui Dumnezeu glumeºte. 6949

- Desigur, d-ta glumeºti cu noi cãci unde s-a mai pomenit ca cineva sã îngrijeascã iepuri6950

ºi sã omoare lei. Astea-s poveºti. 6951

- Nicidecum - rãspunse credinciosul. Ceea ce v-am spus este adevãrat. Ascultaþi. 6952

Cei doi ºoimi sînt ochii mei pe care trebuie sã-i pãzesc toatã ziua sã nu zboare pe acolo6953

pe unde se rãnesc inimile ºi se stricã sufletele. 6954

Cei doi iepuri sînt picioarele mele de care trebuie sã îngrijesc neîncetat sã nu alerge în6955

cãile pierzãrii ºi sã nu mã ducã ºi pe mine în calea cea rea. 6956

Cei doi sãpãtori sînt mîinile mele pe care trebuie sã le asupresc neîncetat cu munca pentru6957

a-mi cîºtiga traiul vieþii ºi a ajuta, dupã puterile mele, ºi pe cei sãraci ºi lipsiþi. 6958

Leul pe care trebuie sã-l biruiesc este vrãjmaºul diavol care umblã neîncetat rãcnind ca6959

un leu cãutînd sã mã înghitã (1 Petru 5, 8). 6960

Focul de care trebuie sã apãr casa este limba mea, cãci foc este limba care aprinde case6961

ºi pãduri (Iacov 3, 5). De acest foc îmi apãr mereu casa sufletului, înfrînîndu-mi limba6962

ca sã nu vorbesc decît ceea ce Îi place lui Dumnezeu. Iar fîntîna pe care trebuie sã o curãþ în6963

fiecare zi este inima mea, cînd simt cã se umple cu deºertãciune ºi trufie. ªi trebuie sã o curãþ6964

mereu de acest nãmol pentru ca sã se sãlãºluiascã în ea Duhul lui Dumnezeu. 6965

ªi, în sfîrºit, bolnavul pe care trebuie sã-l vindec este trupul meu, este lutul acesta6966

neputincios, care, oricît de mult aº îngriji eu, tot se mai strecoarã destulã otravã în el, ºi6967

trebuie sã-l vindec mereu prin Sîngele Domnului ºi prin lacrimi de cãinþã. Iatã acesta este6968

lucrul cel greu pe care îl fac în fiecare zi ºi îl voi face mereu pînã la sfîrºitul vieþii ca sã6969

dobîndesc viaþa ºi odihna cea veºnicã. 6970

Am dat aceastã istorioarã de învãþãturã pentru cei ce cred cã se pot mîntui cu fel de fel6971

de nimicuri. De învãþãturã pentru cei ce cred cã se pot mîntui cu cîteva cruci ºi închinãri6972

fãcute în graba mare seara ºi dimineaþa. Pentru cei ce cred cã  se pot mîntui rugîndu-se6973

dimineaþa lui Dumnezeu ºi trãind toatã ziua fãrã Dumnezeu. Pentru cei ce cred cã se pot6974

mîntui mergînd dimineaþa la bisericã, iar dupã amiazã la cîrciumã ºi la pãcate. 6975

O, dragul meu, nu te juca cu mîntuirea sufletului. A dobîndi mîntuirea înseamnã a trãi6976

clipã de clipã o viaþã cu Domnul. A dobîndi mîntuirea înseamnã a trãi o viaþã de luptã ºi de6977

biruinþã asupra pãcatelor. O astfel de viaþã ºi-au ales - ºi trebuie sã aibã ºi cei din Oastea6978

Domnului. 6979

564 - Cerneala satanei 6980

Între doi prieteni se ivise o ceartã ºi unul dintre ei începu a-i scrie celuilalt o asprã6981

scrisoare. 6982

- Stai! - îl opri credincioasa lui soþie - cerneala cu care scrii nu-i bunã, e cerneala lui6983

satana, nu-þi muia peniþa în cerneala aceasta!... 6984

O, cîte scrisori, cîte ziare ºi cãrþi nu se scriu cu cerneala lui satana! 6985

565 - Ce nu ºtie oricine6986

Se spune cã inima omului lucreazã cu o putere de 354 de cai putere în 24 de ore. 6987

Cea mai grozavã maºinãrie nu e prin fabrici ºi ateliere, ci e în noi înºine, în felul cum6988

lucreazã organele corpului nostru. 6989

Astfel, spre pildã, inima: aceastã micã bucãþicã de carne, face o uriaºã lucrare. Bãtînd de6990

75 de ori pe minut, cu aceste 75 de bãtãi ea trimite sîngele prin vine, folosind pentru aceasta6991
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o presiune care în 24 de ore corespunde cu o putere de 354 de cai. 6992

Ce lucrare uriaºã! Inima este uzina cea mare, care lucreazã neîncetat cu zi cu noapte. ªi6993

pe lîngã asta, cîte alte greutãþi de necazuri ºi întristãri nu mai poartã biata inimã. Uriaºã este6994

lucrarea ei. 6995

ªi totuºi dacã ea nu bate ºi nu lucreazã ºi pentru Domnul, ce folos avem de uriaºa ei6996

lucrare? 6997

566 - Noul Testament ºi tabachera6998

De cînd port în buzunar Noul Testament în locul tabacherei de tutun, ºi citesc în el - zicea6999

un frate ostaº - am bãgat de seamã cã la orice lucru am un spor cu mult mai mare. 7000

ªi de cînd mergînd pe lîngã carul cu boi ºi am început sã cînt cîntãrile lui Dumnezeu nu7001

mi s-a mai stricat niciodatã carul în drum ºi n-am mai avut pagubã în vite. 7002

Peste viaþa celor credincioºi  Dumnezeu Îºi  revarsã  în mod deosebit  darul ºi7003

binecuvîntãrile Sale multe. 7004

567 - Una din snoavele cu Tîndalã ºi Pãcalã7005

Între snoavele cu Tîndalã ºi Pãcalã, este una în care putem afla ºi un înþeles duhovnicesc. 7006

Se spune cã mergînd odatã Tîndalã ºi Pãcalã în drumul lor, cãzurã într-o groapã adîncã.7007

ªi se judecau acolo în fundul gropii, cum ar putea scãpa. 7008

- ªtiu ce voi face - spuse Tîndalã - mã voi duce acasã, voi aduce scara, ne vom sui pe ea7009

ºi vom scãpa amîndoi! 7010

Ce judecatã naivã, ce judecatã de rîs este aceasta! Doi oameni se judecau cum s-ar putea7011

scãpa unul pe altul din groapã, fiind amîndoi acolo în fundul ei. 7012

Dar exact în aceastã judecatã sînt ºi acei care umblã sã se ridice unii pe alþii din pãcat,7013

amîndoi fiind cãzuþi în acelaºi pãcat. 7014

În marea ºi minunata lucrare a scoaterii ºi scãpãrii sufletelor din adîncul pierzãrii, este7015

o regulã veºnicã: numai unul care a ieºit din groapã, poate scãpa ºi pe altul. Numai unul care7016

s-a lãsat de pãcat, îl poate face ºi pe altul sã se lase. 7017

Ceva cu neputinþã ar fi aceea sã scoþi pe cineva din groapã ºi tu însuþi fiind cãzut în pãcat. 7018

În acest înþeles zicea Mîntuitorul: Doctore, vindecã-te pe tine însuþi mai întîi, ca sã poþi7019

apoi vindeca ºi pe alþii. 7020

Ferice de satul care are un astfel de doctor! 7021

Oastea Domnului cea vie a fãcut ºi face convertiri tocmai pentru cã are oameni convertiþi. 7022

Fiecare ostaº al Domnului, fiecare creºtin adevãrat, trebuie sã fie unul care a ieºit din7023

groapã, pentru cã numai atunci îi poate ajuta ºi pe alþii sã scape. 7024

568 - Nu-mi lua ce nu-mi poþi da! 7025

Despre Alexandru Macedon se spune cã s-a dus odatã împreunã cu suita lui, sã-l cerceteze7026

pe Diogene, vestitul filozof din vremea vechilor greci. 7027

Acest Diogene trãia o viaþã de pustnic, locuinþa ºi casa lui fiind un butoi. 7028

Cînd a ajuns Alexandru Macedon cu suita lui în faþa lui, i-a zis împãratul: 7029

- Cere de la mine Diogene orice ºi îþi voi da! 7030

- Nu-mi lua ce nu-mi poþi da! - i-a rãspuns Diogene. 7031

Alexandru Macedon se aºezase în calea soarelui ºi-i fãcuse umbrã. De aceea Diogene i-a7032

cerut sã nu-i ia ce nu-i putea da: lumina soarelui. 7033

Ce înþeles adînc este în aceastã istorioarã! 7034

Aºa zisa culturã ºi civilizaþie umblã sã-þi ia ceea ce nu-þi poate da: pe Soarele Hristos. 7035

Aºa zisa lume umblã sã-þi ia ceea ce nu-þi poate da: pacea ºi fericirea sufletului în Domnul7036

Isus. 7037

Aºa zisa literã umblã sã-þi ia ceea ce nimeni nu-þi poate da: Biblia, Cuvîntul lui7038
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Dumnezeu. 7039

Sã grijim fraþilor, cãci ºi la Oastea Domnului lumea umblã neîncetat sã ne ia ceea ce nu7040

ne poate da. Sã ne ia Duhul, ca sã rãmînã litera. 7041

569 - Cînd se ascunde tatãl7042

Adeseori tata sau mama, jucîndu-se cu copilaºul lor, sau mergînd cu el pe drum, la un7043

moment dat, se fac nevãzuþi. Pe neobservate se ascund din faþa copilului. 7044

Iar copilul ce face? Trezindu-se fãrã tata sau mama, se uitã speriat în toate pãrþile ºi7045

începe sã-ºi strige pãrinþii. Iar cînd începe sã plîngã, se iveºte tatãl sau mama; copilul aleargã7046

în braþele lor ºi plîngerea se schimbã iarãºi în bucurie. 7047

Aºa se întîmplã de multe ori ºi cu noi ºi cu Tatãl ceresc. Sînt în viaþa noastrã clipe cînd7048

Tatãl Cel ceresc parcã ne pãrãseºte. Îºi ascunde faþa de la noi pentru pãcatele ºi fãrãdelegile7049

noastre ºi pentru îndreptarea noastrã. 7050

Pentru pãcatele noastre ºi îndreptarea noastrã, Tatãl ceresc ne trimite cîte un necaz, cîte7051

o încercare. ªi ne lasã în starea aceasta pînã cînd începem sã simþim lipsa Lui. Ne lasã singuri7052

pînã cînd începem sã-L strigãm pe El. Iar cînd începem sã-L strigãm pe El plîngînd cu amar7053

pentru pãcatele noastre ºi pentru pierderea Lui - atunci El ca un Tatã Bun ºi iubitor, îndatã7054

Se iveºte; ne îmbrãþiºeazã ºi ne dã iar sãrutul iertãrii ºi al bucuriei. 7055

O Tatã Sfinte, fã ºi Tu cu noi, aºa cum facem ºi noi cu copilaºii noºtri. Cînd pãcãtuim7056

ascunde-Þi faþa de la noi ºi ne lasã în dureri ºi suferinþe, pînã cînd vom începe sã Te strigãm7057

pe Tine, sã ne plîngem cu amar pãcatul ºi sã scãpãm iarãºi în braþele iubirii ºi iertãrii Tale! 7058

570 - Furtuna, sloboda ºi telefonul7059

Furtunile ºi viforele cele mari stricã mai întîi telefoanele. Doboarã stîlpii de telegraf ºi7060

rup sîrmele - ºi prin asta satul respectiv, casa respectivã, þinutul respectiv ºi-a pierdut legãtura7061

telefonicã: nu mai poate vorbi cu depãrtãrile ºi nu mai ºtie ce se petrece în lume. 7062

Aºa e ºi cu viforul ispitelor ºi patimilor. El stricã mai întîi telefonul nostru cel sufletesc:7063

legãtura noastrã cu Dumnezeu. 7064

Cînd prin viaþa noastrã trece vifor de patimi ºi ispite - el ne stricã mai întîi telefonul7065

rugãciunii - vorbirea noastrã cu Dumnezeu; ne ia graiul, ne ia credinþa, ne ia mintea, ne ia7066

ruºinea, ne ia frica de pãcat, ne ia ºi ne rupe orice legãturã cu cerul. 7067

ªi cînd vin revoluþii ºi rãscoale, tot aºa se întîmplã. Furtuna lor stricã mai întîi telefonul.7068

Cînd la sfîrºitul rãzboiului, venise pe la noi pe sate un pic de slobodã ruseascã - telegrafele7069

au fost pustiite cele dintîi. Orice slobodã stricã mai întîi telefonul pentru ca sã se facã noapte7070

de nesiguranþã ºi nimeni sã nu mai ºtie ce se petrece prin þarã ºi în lume. 7071

Aºa e ºi cu sloboda pãcatului, aºa e ºi cu rãscoala pe care o face patima ºi pãcatul în viaþa7072

noastrã. Ea rupe mai întîi telefonul, legãtura noastrã cu Dumnezeu ºi prin asta face noapte ºi7073

pieire în viaþa ºi în sufletul nostru. 7074

Fratele meu! Cerceteazã-þi telefonul sufletesc. ªi de cumva e stricat ºi nu funcþioneazã7075

- reparã-l. Pune iar sîrmele la loc ºi refã-þi legãtura cu cerul, cu Domnul Dumnezeu. 7076

571 - Luntrea ºi lopeþile7077

Se vorbeºte mult despre legãtura dintre credinþã ºi fapte, cu toate cã lucrul e atît de7078

simplu. Credinþa ºi faptele sînt strîns legate întreolaltã. Credinþa vorbeºte prin roadele ei.7079

Credinþa merge mînã în mînã cu faptele. Nu existã credinþã adevãratã fãrã roadele faptelor7080

bune ºi nici roade de fapte bune fãrã pomul credinþei. 7081

S-au fãcut multe asemãnãri despre legãtura ce trebuie sã fie între credinþã ºi fapte. Una7082

dintre cele mai potrivite e ºi cea cu luntrea ºi lopeþile ei. Credinþa ºi faptele sînt cele douã7083

lopeþi ale bãrcii. Ele lucreazã mînã în mînã. 7084

Barca vieþii noastre înainteazã spre mîntuire numai cînd vîslesc cele douã lopeþi: credinþa7085
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ºi faptele bune. 7086

572 - Crucea ºi brazii din Elveþia7087

Cînd am fost în Elveþia, þara Alpilor, am vãzut o icoanã ce mi-a rãmas pentru totdeauna7088

în minte ºi în inimã. 7089

Sus pe înãlþimea ameþitoare a unui creºtet de munte era o cruce, o troiþã cu Chipul lui Isus7090

Cel Rãstignit. Iar în jurul acestei cruci crescuserã cîþiva brazi singuratici. ªi te minunai de7091

aceºti brazi, cum se pot þinea acolo sus, în stînca goalã ºi în bãtaia vestitelor furtuni din7092

Munþii Alpi. 7093

Brazii se menþineau prin rãdãcinile vînjoase ce ºi le fãcuserã în stîncã. Vînturile ºi7094

furtunile îi siliserã - îi ajutase cum s-ar spune - sã-ºi facã rãdãcini puternice. Brazii se7095

menþineau prin rãdãcinile lor adîncite în stîncã. 7096

Ce predicã minunatã poate fi aceastã icoanã pentru orice creºtin! Cãci viaþa creºtineascã7097

cea adevãratã este: sã-þi adînceºti rãdãcinile credinþei în stînca Golgotei. Tot rostul vieþii tale7098

sã fie adîncirea ºi întãrirea acestor rãdãcini, pentru ca sã nu te doboare vîntul, viforul ºi7099

furtuna ispitelor ºi patimilor. 7100

În crucea ºi în brazii de pe înãlþimile Alpilor eu am vãzut ºi vãd istoria Oastei. Istoria7101

vieþii  mele ºi  istoria Oastei. Bãtut de atîtea furtuni ºi vînturi, bradul vieþii  mele s-ar fi7102

rãsturnat demult dacã dragostea ºi bunãtatea lui Dumnezeu nu mi-ar fi ajutat sã-mi adîncesc7103

rãdãcinile în stînca Golgotei. ªi dacã tocmai aceste vînturi ºi furtuni nu m-ar fi ajutat ºi ele7104

sã-mi adîncesc rãdãcinile în stînca Golgotei. 7105

Iar fraþii ostaºi la fel, de la început au stat în bãtaia furtunilor. Dar tocmai aceste furtuni7106

i-au ajutat sã-ºi adînceascã rãdãcinile în stînca Golgotei. Noi le-am vestit mereu pe Isus Cel7107

Rãstignit, iar furtunile i-au ajutat sã-ºi adînceascã rãdãcinile în stînca Golgotei. 7108

Arborii cu cele mai vînjoase rãdãcini sînt cei de pe înãlþimi, sînt cei bãtuþi de vînturi ºi7109

furtuni. Arborii cei de vreme bunã, n-au nici pe jumãtate din rãdãcinile celor bãtuþi de furtuni. 7110

Aºa sîntem ºi noi ostaºii Domnului. Brazi de furtuni cu rãdãcini de furtuni. 7111

Crucea ºi brazii de pe vîrful muntelui - iatã aceasta este Oastea Domnului! Ne-am nãscut7112

în furtunã, am crescut în furtunã ºi trãim în furtunã - dar rezistãm, pentru cã ne-am adîncit7113

toate rãdãcinile vieþii noastre în stînca Golgotei.7114

Astfel înfipþi, în orice furtuni, cîntãm cu psalmistul: Domnul este Stînca ºi Ajutorul7115

nostru! (Psalm 62, 6-7). 7116

573 - Un rege ºi un ceas de luminã7117

Un rege al Angliei din vremurile de demult, Edward al 2-lea, stãpînit de marea rãspundere7118

de a folosi timpul cu folos pentru sufletul sãu ºi pentru þara sa, avea în casa lui un aºa numit7119

ceas de luminã .  În fiecare dimineaþã ,  în casa regelui se aprindea o luminã pe care erau7120

semnate 12 liniuþe egale: spaþiul de la o linie la alta, topindu-se într-un ceas. Adicã arderea7121

luminii era împãrþitã în 12 ceasuri. Lumina se topea în timpul celor 12 ceasuri din zi. 7122

Dupã fiecare linie, dupã fiecare ceas, un servitor se prezenta în faþa regelui cu înºtiinþarea: 7123

- Maiestate, a mai trecut un ceas! 7124

Aceste vorbe mergeau ca un fel de întrebare pentru regele, ce anume a fãcut în acest ceas7125

care s-a dus, pentru care va trebui sã dea seama în Ziua Judecãþii. 7126

Dacã un rege îºi fãcea în fiecare ceas acest examen de preþuire a timpului - eu te întreb7127

iubite cititorule, cum stai tu cu acest examen? Cum foloseºti timpul ce þi s-a dat pentru7128

mîntuirea scump sufletului tãu? Fã-þi tu singur socoata! 7129

574 - Vorbe mari - 27130

Boala este pentru noi o vizitã pe care ne-o face Dumnezeu, e o întreþinere a lui Dumnezeu7131

cu noi, e un sãrut pe care ni-l dã Isus Cel Rãstignit. 7132
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Iar fiecare din resemnãrile noastre în durere este un sãrut pe care-l dãm noi lui Isus Cel7133

Rãstignit. 7134

575 - Aºa creºte ºi minciuna7135

Minciuna este sãmînþa cea rea, neghina cea spurcatã a diavolului. ªi, vai, cît de repede7136

încolþeºte aceastã sãmînþã spurcatã! 7137

Întocmai cum creºte bulgãrele de zãpadã pe care-l pornesc iarna copiii - aºa creºte ºi7138

minciuna. Creºte minciuna pentru cã este un aluat diavolesc care dospeºte mereu ºi alte7139

minciuni. Creºte minciuna pentru cã ea n-are nici o temelie, ci trebuie proptitã ºi sprijinitã7140

cu alte minciuni. 7141

Cineva spunea cã orice minciunã, ca sã poatã sta în picioare, trebuie proptitã cu alte ºapte7142

minciuni. Adicã o minciunã trage dupã ea alte 7 minciuni. Iar cînd ai spus 7 minciuni, atunci7143

socoate cã iese aºa: 7x7 = 49... adicã 7 minciuni trebuie proptite cu alte 49 de minciuni... ºi7144

mergînd înainte pe calea asta a minciunilor, þi-ar trebui pe urmã un protocol întreg sã aranjezi7145

minciunile astfel ca sã nu te încurci. 7146

ªi pe urmã minciuna tot se sparge ºi te dã de gol, întocmai ca bulgãrul de zãpadã, care7147

din ce creºte îºi pierde puterea, iar cînd a ajuns mai mare, se sparge. 7148

Un creºtin adevãrat, trebuie sã se rãzboiascã ºi cu minciuna. Eu sînt Adevãrul - zicea7149

Mîntuitorul (Ioan 14, 6). Toþi cei ce L-au primit pe Mîntuitorul, trebuie sã se lepede de7150

minciunã. Lãsaþi-vã de minciunã, fiecare din voi sã spunã aproapelui sãu adevãrul 7151

(Efes. 4, 25). ªi nu vã minþiþi unii pe alþii, întrucît v-aþi dezbrãcat de omul cel vechi7152

cu faptele lui (Col. 3, 9). 7153

Sã nu uitãm: într-un loc spune Scriptura cã între cei rãmaºi afarã, la poarta Ierusalimului7154

ceresc, erau ºi mincinoºii. Afarã sînt cîinii, vrãjitorii, curvarii, ucigaºii, închinãtorii la idoli7155

ºi oricine iubeºte minciuna ºi trãieºte în minciunã (Apoc. 22, 15). 7156

Dragã cititorule! Ai tu minciuna în obiºnuinþa ta ºi în viaþa ta? Leapãdã-te îndatã de acest7157

aluat drãcesc! 7158

576 - Punctul lui Arhimede7159

Încã de pe vremea vechilor egipteni, se ºtia cã totul se miºcã în cuprinsul Universului. 7160

Se miºcã pãmîntul, se miºcã soarele, se miºcã planetele, etc. În legãturã cu aceastã7161

miºcare, învãþatul grec Arhimede zicea: Daþi-mi un loc care sã nu se clatine - ºi  eu voi7162

rãsturna lumea! 7163

Acest loc ºtiinþa nu-l poate arãta ºi nu-l poate da ºi nici avea. Noi însã, cei care credem7164

în Evanghelie, îl avem: Golgota, e Crucea Golgotei. Acesta e singurul punct din lume, care7165

nu se miºcã ºi nu se clatinã. Stînd în acest loc, noi rãsturnãm lumea, cu toate desfãtãrile ºi7166

înºelãciunile ei. 7167

577 - Poarta cea strîmtã care umple biserica7168

Într-o duminicã, cu lume cam puþinã la bisericã, pastorul din Davos spunea în predica lui7169

urmãtoarele: 7170

Pe vremea cînd credinþa protestantã era în rãzboi cu catolicismul, era aci o bisericã cu o7171

poartã  foarte strîmtã ,  dar biserica era plinã .  Ca sã  împiedice credinþa în acea vreme,7172

autoritãþile de stat catolice, dãduserã ordin ca la intrarea în biserica protestantã sã nu fie decît7173

o poartã foarte strîmtã, pe care sã poatã strãbate doar un singur om deodatã. 7174

Dar poporul era pe atunci plin de rîvnã pentru credinþa ºi biserica lui ºi n-a dat înapoi în7175

faþa porþii strîmte. Venea întreg poporul cu mic cu mare la bisericã ºi un ceas de vreme7176

trebuia pînã se strecurau cu toþii prin poarta cea strîmtã. Veneau cu un ceas mai devreme la7177

bisericã sã apuce slujba ºi predica cu toþii. 7178

Azi, poarta cea strîmtã de pe vremuri nu mai este. S-a lãrgit demult. Numai cît pe aceastã7179
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poartã largã, azi nu mai vine poporul la bisericã. 7180

Ce mult se potriveºte aceastã istorie ºi la þara mea ºi la biserica mea. Porþi strîmte a avut7181

ºi biserica noastrã de veacuri de-a rîndul ºi atunci bisericile erau pline. Dar azi - cu porþile7182

cele largi - bisericile sînt goale. 7183

578 - Pe cine îngropaþi? 7184

- Pe cine îngropaþi cu prapurii ãºtia? - întrebã aºa în batjocurã, un om pe ostaºii7185

Domnului, care se strînseserã la o adunare cu steagurile lor. 7186

- Pe omul nostru cel vechi! - rãspunse un ostaº mai bãtrîn. 7187

- Ei bine, dar ºi duminica trecutã l-aþi îngropat (fusese ºi atunci o adunare mai mare a7188

Oastei). 7189

- Ai dreptate, dragul meu. L-am îngropat ºi duminica trecutã ºi îl îngropãm în fiecare zi,7190

pentru cã acesta-i un mort ciudat... el umblã mereu ºi învie... Dumnezeu sã te ajute sã înþelegi7191

ºi d-ta cîndva aceastã îngropãciune! 7192

579 - Du-te adapã caii! 7193

- Du-te adapã caii! - strigã odatã un stãpîn pe sluga de la cai, cãruia îi plãcea grozav7194

bãutura ºi cîrciuma. 7195

- Du-te adapã caii! - strigã stãpînul a doua oarã. 7196

- Sã mã ierþi stãpîne - rãspunse sluga - dar caii sînt adãpaþi ºi nu vreau sã mai bea apã. 7197

Ei vezi dragul meu, ai putea învãþa ceva de la aceste dobitoace; ele nu beau decît atîta cît7198

le este setea lãsatã de Fãcãtorul lor; îºi beau porþia lor de apã, se saturã ºi apoi nu mai beau,7199

dar þie îþi trebuie nopþi întregi sã te adãpi pe la cele cîrciumi ºi tot nu te mai saturi. Bei pînã7200

cînd nu mai poþi sta în picioare. 7201

580 - Întoarce-þi desagii!... 7202

Scrie într-un loc în Evanghelie despre bîrnã ºi despre pai. În firea cea veche a omului este7203

ºi aplecarea cea rea de a vedea paiul din ochii altora, dar bîrna din ochii lui, nu 7204

(Matei 7, 3). 7205

Ispita aceasta, pãcatul acesta, l-a asemãnat cineva, foarte potrivit cu un om ce duce în7206

spate o pereche de desagi încãrcaþi cu pãcate. Iar aceºti desagi sînt astfel aranjaþi, cã omul7207

pune totdeauna în partea de dinainte pãcatele altora, iar în partea de dinapoi, pãcatele lui.7208

Adicã, vede totdeauna numai pãcatele altora, iar pe ale lui nu le vede... 7209

Aºa sînt oamenii cei lumeºti. E o lege aproape generalã între ei ca sã vadã ºi sã critice7210

numai pãcatele altora. 7211

Dar de multe ori, ispita aceasta stãruie ºi între noi, cei care cãutãm mîntuirea. Sã luãm7212

seama, ea încearcã sã intre ºi în Oastea Domnului. ªi trebuie bine sã ne pãzim de ea. 7213

Uitaþi-vã bine cum stau desagii aceºtia. ªi de cumva i-aþi pus aºa cum nu trebuie,7214

întoarceþi-i! 7215

Întoarceþi-i ºi aºezaþi-i astfel ca partea cu pãcatele voastre sã fie înainte, iar pãcatele7216

altora dinapoi; neîncetat sã vedeþi scãderile ºi pãcatele voastre... 7217

ªi sã purtaþi desagii aceºtia, tot aºa pînã la sfîrºit... 7218

581 - Pilat ºi cãmaºa lui Isus7219

În þãrile rãsãritului, umbla o legendã cu mult înþeles duhovnicesc. 7220

Despre Pilat, care L-a judecat pe Domnul Isus, spune istoria cã mai tîrziu, a fost aruncat7221

din slujbã din partea romanilor, în urma plîngerilor repetate ale iudeilor. 7222

În legãturã cu aceasta, legenda spune cã la prima chemare a lui Pilat în faþa judecãþii de7223

la Roma - el s-a dus, îmbrãcînd pe dedesubt cãmaºa lui Isus. Cãci îºi zicea el: Omul Acesta7224

a fost un Om sfînt ºi cãmaºa Lui poate îmi va fi ºi mie de noroc. 7225
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ªi de fapt, la prima judecatã, Pilat a fost achitat. 7226

Chemat a doua oarã, iarãºi a îmbrãcat cãmaºa lui Isus ºi iarãºi a scãpat. 7227

Dar chemat a treia oarã, Pilat ºi-a zis: la ce sã mai îmbrac aceastã cãmaºã; voi scãpa ºi7228

fãrã ea. Dar de astã datã Pilat a fost judecat ºi încã atît de aspru încît nu i s-a dar voie a se7229

mai întoarce în Palestina, ci a fost trimis direct în surghiun. 7230

În faþa unei judecãþi cereºti sîntem chemaþi ºi noi pentru pãcatele ºi fãrãdelegile noastre.7231

Iar la Judecata acestui Tribunal ceresc, putem scãpa numai îmbrãcaþi în haina cea nouã pe7232

care Domnul Isus ne-a lãsat-o ºi ne-a spãlat-o cu Scump Sîngele Sãu. 7233

582 - Numai cu cãlãuzã7234

Cînd am fost în Elveþia la Davos, mi s-a pãrut curios un afiº care-l arãta pe un tinerel7235

înfãºurat cu o funie ºi sub el cuvîntul: Nur mit fuhrer - adicã numai cu cãlãuzã. 7236

N-am înþeles ce vrea sã spunã acest afiº. Medicul m-a lãmurit cã acest afiº e pentru cei7237

care fac excursii în munþi: sã-ºi ia cãlãuzã din partea locului, de la cei care cunosc munþii ºi7238

potecile lor. 7239

Eu m-am gîndit atunci cã aºa e ºi cu cãlãtoria acestei vieþi. Ne trebuie neapãrat, ne trebuie7240

ºi aci o cãlãuzã, cãci viaþa noastrã e plinã de prãpãstii ºi de locuri primejdioase. Iar cel mai7241

bun cãlãuz e desigur Acela care a mai fost odatã în lume ºi a însemnat calea vieþii cu roºu,7242

cu Sîngele Lui. ªi nu numai atît, ci El ni Se oferã ºi azi ca un Cãlãuz care vrea sã fie cu noi. 7243

Acesta-I Cãlãuzul despre care psalmistul spune: Cãci Tu cu mine eºti Doamne 7244

(Psalm 10, 20). Îl ai tu dragã cititorule în cãlãtoria vieþii tale pe acest Cãlãuz? 7245

Eu te rog nu pleca nicãieri fãrã El. Iar cu El poþi pleca prin orice primejdie ºi furtuni. 7246

583 - Mîntuit prin jertfa fratelui sãu7247

O veche istorie pãstreazã urmãtoarea întîmplare. 7248

Un tînãr apucînd pe cãile cele rele, pãrãsi casa tatãlui sãu. Mergînd din rãu în mai rãu,7249

intrã în ceata unor tîlhari de codru ºi se fãcu ºi el un tîlhar fioros. Tatãl sãu a cãutat mult7250

dupã el sã-l poatã afla ºi aduce acasã. Era fiul sãu ºi-l iubea. A trimis slugile sale sã-l caute7251

ºi sã-i vesteascã iertarea pãrinteascã. Dar slugile n-au cutezat a merge de frica tîlharilor. 7252

Atunci fratele cel mai mare, se hotãrî sã meargã el însuºi sã-i ducã vestea iubirii pãrinteºti7253

ºi sã-l cheme acasã. Dar îndatã ce pãtrunse în desiºul pãdurii, tîlharii se nãpustiserã asupra7254

lui ºi-l rãnirã de moarte. Între ei era ºi fratele lui. Cînd aflã cã cel rãnit e chiar fratele lui cel7255

mai mare, se lovi cu pumnul în piept ºi începu sã plîngã cu hohote. Dar fratele rãnit îi zise7256

cu vorbã blîndã ºi dulce: 7257

- Frate dragã, nu plînge, tata te iartã... tata te aºteaptã... du-te acasã!... 7258

ªi muri fratele cel rãnit rostind cuvintele: 7259

- Acum pot muri... scopul mi l-am ajuns... am vestit fratelui meu iertarea... 7260

Iubiþi fraþi ºi toþi cîþi trãiþi o viaþã cu Domnul! Lumea e plinã ºi azi de fii rãtãciþi, care au7261

pãrãsit casa Tatãlui ceresc ºi petrec cufundaþi în pãdurea fãrãdelegilor. Dar oricît de rãtãciþi7262

ar fi ei, Tatãl ceresc îi iubeºte ºi aºteaptã întoarcerea lor, trebuie sã le ducem vestea cea7263

scumpã ºi sfîntã cã Tatãl ceresc îi iubeºte, îi iartã ºi îi cheamã acasã. Duceþi-le vestea aceasta7264

orice ar fi sã  vi se întîmple. Oricîte hule, batjocuri ºi  prigoane ar fi sã  suferiþi, duceþi7265

pãcãtoºilor vestea cea dulce ºi scumpã, cã Tatãl ceresc îi iartã, îi iubeºte ºi îi aºteaptã cu7266

braþele deschise. Suferiþi hulele ºi batjocurile lor ºi ale altora cãci pe urmã ei vor recunoaºte7267

în voi pe fraþii lor cei sufleteºti... se vor cutremura în sufletul lor ºi primind vestea iertãrii7268

se vor întoarce la Tatãl ceresc. 7269

În aceste clipe vom putea zice ºi noi ca fratele cel rãnit: Acum pot muri... scopul mi l-am7270

ajuns... am vestit fraþilor mei iertarea ºi mîntuirea! 7271

584 - O þigarã din Germania7272
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În Germania a ieºit nu demult o þigarã ce poartã pe ea cuvintele: Mie ohne mich, adicã,7273

nimic fãrã mine... Nicãieri nu pleca omule fãrã mine, fãrã þigarã, cãci eu sînt bucuria ta,7274

mîngîierea ta, tãria ta... Ia-mã pe tot locul omule cu tine... Nu pleca nicãieri fãrã mine... 7275

ªi acesta este crezul fumãtorilor, în toate þãrile, la toate popoarele. Tutunul e un idol, o7276

plãcere, o patimã rea. 7277

Domnul Isus Hristos a zis: Rãmîneþi în Mine ºi Eu voi rãmîne în voi, cãci fãrã de Mine7278

nu puteþi face nimic (Ioan 15, 10). 7279

Dar fumãtorul de altã parte rãspunde: Eu fãrã þigarã nu pot nimic. Fãrã Tine Doamne, eu7280

pot trãi, dar fãrã þigarã, ba! Eu sînt mort fãrã þigarã - zice fumãtorul. Ea-mi þine de urît, de7281

foame, de sete... Fãrã ea nu pot nimic... 7282

ªi iac-aºa, prin tutun, printr-o patimã urîtã, satan Îl scoate pe Domnul din viaþa ºi din7283

gîndul omului. ªi în locul lui, pune lucrul cel spurcat. 7284

ªi încã tot mai sînt oameni nesocotiþi, care spun cã fumatul nu e un pãcat... 7285

585 - Ce sã mã fac? 7286

- Ce sã mã fac ºi unde sã mai scap eu de cîntecele ostaºilor Domnului, cã pe toate7287

drumurile nu auzi decît Isus Regele Cel Mare ºi alte cîntãri de ale lor.. .  - zise odatã  un7288

necredincios. 7289

- Retrage-te în iad la recreaþie, îi rãspunse un trecãtor!... 7290

586 - Cum se pot înþelege cãrþile din Ziua Judecãþii?  7291

- Apocalipsa 20, 12 - 7292

Scriptura vorbeºte despre o Carte a Vieþii. ªi am vãzut pe morþi, mari ºi mici, stînd în7293

picioare înaintea scaunului de domnie. Niºte cãrþi au fost deschise. ªi a fost deschisã o altã7294

carte, care este cartea vieþii. ªi morþii au fost judecaþi dupã faptele lor, dupã cele ce erau7295

scrise în cãrþile acelea. (Apoc. 20, 12). 7296

Cum poate fi închipuit acest lucru? Eu mi-l închipui printr-o asemãnare. 7297

În zilele noastre, s-a ivit o invenþie nouã; un fel de aparat care fotografiazã ºi miºcãrile.7298

De pildã: te apuci d-ta de coasã; fotograful se aºeazã în faþa dumitale, înverte ºurubul maºinii7299

ºi îþi filmeazã toate miºcãrile pe o fîºie lungã de material subþire, ce se cheamã film. Pe urmã7300

ia filmul acesta ºi  îl  duce la cinematograf - în teatrele de la oraºe unde se vãd chipuri7301

miºcãtoare. Aici o altã maºinã mãreºte chipurile ºi le trece pe perete, sã le vadã publicul. În7302

aceste chipuri se vede tot ce face cosaºul. 7303

Iar acum este o invenþie cu ajutorul cãreia chipurile pot ºi grãi. Tot aºa te poate prinde7304

acest fotograf ºi chefuind la birt (dupã cum se vede în imaginea de mai jos). 7305

Dacã omul - acest vierme neputincios - a ajuns sã facã acest lucru, atunci trebuie sã7306

îngãduim cã în lumea cea nevãzutã a Atotputernicului Dumnezeu va fi un fel de fotograf7307

ceresc care cuprinde toate miºcãrile noastre, toate faptele noastre, toate vorbele noastre ºi7308

toate gîndurile noastre. Tot ce facem, tot ce gîndim ºi vorbim se imprimã într-un film al vieþii7309

noastre... Lucrezi... te rogi... chefuieºti... minþi... furi... înjuri... - totul se întipãreºte, în clipa7310

aceea, în filmul vieþii noastre. Cînd murim, filmul nostru e gata. El se închide ºi va sta închis7311

pînã în Ziua Judecãþii. Ne vom vedea noi înºine toatã viaþa ºi toate faptele noastre. Fiecare7312

om îºi va avea filmul sãu. În chipul acesta - socot eu cã - sînt cãrþile ce se vor deschide în7313

Ziua Judecãþii ºi morþii vor fi judecaþi dupã cele scrise în ele. 7314

Fratele meu! Cartea vieþii noastre ne-o scriem noi înºine, prin viaþa ºi faptele noastre!7315

Cum stai tu cu acest scris? În faþa noastrã stã veºnic un fotograf ceresc care prinde toate7316

faptele, toate vorbele ºi toate gîndurile noastre. Cum stai tu în faþa acestui fotograf ceresc? 7317

587 - Sacul cel plin stã drept7318

Oricît te-ai sili sã þii drept un sac, el nu stã drept dacã n-are ceva greutate în el. Numai7319
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sacul plin stã drept. 7320

Aºa e ºi cu creºtinul: aºa este ºi cu ostaºul Domnului. El poate sta drept ºi poate sta în7321

picioare numai dacã e plin. 7322

Biblia e plinã de vorbe: plin, umplut, plin de duh, plin de credinþã, plin de rîvnã! Numai7323

aceºti plini pot sta în picioare ºi pot face biruinþã. 7324

Slãvit sã fie Domnul! ªi Oastea Domnului e plinã de saci plini. Acest lucru se vede ºi în7325

furtuna de acum. Sacii Oastei Domnului stau toþi în picioare. Pentru cã sînt plini de grîu ºi7326

greutate duhovniceascã. 7327

7328

588 - Timpul, viaþa ºi moartea7329

Calendarul este un fel de mãsurã a timpului. Distanþele se mãsoarã cu metrul, timpul cu7330

calendarul. Calendarul este un fel de metru al timpului. Dar pe lîngã aceasta calendarul mai7331

este ºi un predicator ce ne spune mereu cã trece timpul, trec ºi eu. Calendarul ne întreabã cum7332

folosim noi timpul vieþii noastre? 7333

Despre timp sînt multe asemãnãri potrivite. Cineva a pus timpul vieþii noastre, foarte7334

potrivit în chipul unei lumînãri aprinse, fiind aproape de terminare, un om bãtrîn însoþit de7335

moarte, care stinge lumina ºi odatã cu ea viaþa omului. 7336

Timpul ºi viaþa omului este o luminã; dar o luminã foarte gingaºã. Se poate stinge în orice7337

clipã, iar duºmanul acestei lumini este moartea. 7338

Moartea aci e mai tare decît timpul. Timpul, arãtat în chip ca un moº bãtrîn, nu ne poate7339

apãra contra morþii. Ne apãrã însã în altã formã: contra morþii sufleteºti. Timpul ni s-a dat ca7340

sã dobîndim cu el mîntuirea sufletului. 7341

În acest înþeles, timpul e o comoarã ce nu se poate preþui. Timpul - zicea un sfînt pãrinte7342

- e tot atît de preþios ca Dumnezeu, pentru cã întrebuinþînd bine timpul, Îl putem dobîndi pe7343

Dumnezeu. 7344

Oh! În ce osîndã sînt cei nenorociþi care îºi pierd timpul în pãcate, pierzînd Împãrãþia lui7345

Dumnezeu ºi mîntuirea sufletului! 7346

Lucraþi pînã este ziuã, cãci vine moartea cînd nimeni nu mai poate lucra nimic 7347

(Ioan 9, 4). 7348

589 - Porþile din Harar7349

Abisinia ne-a adus multe noutãþi ºi asemãnãri de învãþãturã. Una despre oraºul Harar, care7350

întemeiat acum 500 de ani, a pãstrat multe obiceiuri proprii, foarte vechi. 7351

Viaþa oraºului e paºnicã ºi simplã: în zorii zilei, ºiruri lungi de locuitori se scurg pe cele7352

cinci porþi, mînînd cirezi de vite, în pãºunile de pe dealuri. ªi se înapoiazã seara cu sarcini7353

de cereale, lemne ºi nutreþ. Porþile se închid cu strãºnicie în asfinþit. 7354

Cînd se apropie închiderea porþilor, pãzitorul porþii strigã cu glas tare: ªaille! - grãbiþi-vã!7355

Se închide poarta! 7356

Dupã aceastã chemare, poarta se închide. Cei rãmaºi afarã, trebuie sã aºtepte pînã7357

dimineaþa zilei urmãtoare, dacã vor mai ajunge aceastã dimineaþã, cãci afarã, noaptea umblã7358

ºacalii, hienele ºi atacã tîlharii. ªi mulþi din cei rãmaºi afarã, dimineaþa sînt aflaþi morþi. 7359

Iatã un amãnunt plin de învãþãturã. Mîntuirea e intrarea prin poarta vieþii; prin poarta7360

despre care a zis Mîntuitorul: intraþi prin poarta cea strîmtã ce duce la viaþã! 7361

Iar intrarea aceasta trebuie s-o facem pînã este ziuã, cãci vine noaptea, vine moartea, cînd7362

poarta se închide ºi nimeni nu mai poate intra. Lucraþi pînã este ziuã - zice Evanghelia. Intraþi7363

pînã este ziuã, cãci vine noaptea, vine moartea cînd nimeni nu mai poate lucra ºi nimeni nu7364

mai poate intra (Ioan 9, 4). 7365

Pe cine n-a intrat îl apucã noaptea, pieirea cea veºnicã. Cãci afarã sînt cîinii, vrãjitorii,7366

curvarii, ucigaºii, închinãtorii la idoli ºi oricine iubeºte minciuna ºi trãieºte în minciunã!...7367

(Apoc. 22, 15). 7368
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590 - Doi morþi7369

De cînd eram preot la þarã, îmi aduc aminte de o întîmplare ce se potriveºte foarte mult7370

cu Evanghelia aceasta. Petreceam la groapã pe un tînãr credincios care adormise în Domnul.7371

În drumul spre cimitir o mamã se necãjea cu fiul ei sã-l ridice dintr-un ºanþ, unde-l doborîse7372

patima beþiei. 7373

Era ºi acesta un mort; acesta era mortul cel adevãrat, cãci mortul meu din sicriu adormise7374

în braþele Domnului, dar mortul cel din ºanþ cãlãtorea spre moartea ºi pieirea cea veºnicã. 7375

Vai, ce de moarte sufleteascã a dat mai ales tineretul de azi! Mie mi se umplu ochii de7376

lacrimi vãzîndu-i pe tinerii noºtri pe tot locul pe unde se îmbolnãvesc sufletele. Pe toate7377

drumurile îi vezi pe tinerii noºtri, cu alcoolul, cu þigara ºi cu toate destrãbãlãrile lumii7378

acesteia. Eroii cîrciumilor, chefurilor ºi pãcatelor, sînt mai ales tinerii. De altcum cred cã e7379

de prisos sã mai vorbesc despre rãul acesta. Pentru cã îl vede toatã lumea. 7380

Eu mã întreb însã: unde sînt pãrinþii acestor copii, care cad în moarte ºi pieire7381

sufleteascã? Pe cei trei morþi din Evanghelie îi plîngeau pãrinþii lor. Unde sînt lacrimile ºi7382

rugãciunile ºi privegherea pãrinþilor pentru copiii lor apucaþi pe calea pierzãrii? 7383

Vã scriu pãrinþilor fiindcã aþi cunoscut pe Cel ce este de la început. V-am scris tinerilor7384

fiindcã sînteþi tari ºi Cuvîntul lui Dumnezeu rãmîne în voi ºi aþi biruit pe cel rãu 7385

(1 Ioan 2, 13). 7386

Voi eraþi morþi în greºelile ºi în pãcatele voastre (Efes. 2, 1). 7387

Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare... ne-a adus la viaþã împreunã cu Hristos7388

(Efes. 2, 5). 7389

591 - Sticla strãvezie ºi vrabia7390

Într-o zi intrînd în camera mea, dupã ce închid geamul cel mare dinspre curte, în fundul7391

odãii zãresc o vrabie. 7392

Imediat mi-a venit în gînd sã deschid fereastra ca vrãbiuþa sã poatã zbura afarã.7393

Îndreptîndu-mã spre fereastrã, deodatã auzii în spatele meu un fîlfîit de aripi ºi în aceeaºi7394

clipã luîndu-ºi zborul spre geam, prin care privirea ei de pasãre vedea lumina de afarã, dar7395

trupºorul ei n-a putut pãtrunde prin geam. 7396

Deºi ameþitã de aceastã izbiturã, biata pãsãricã zburã totuºi pînã la peretele din fund, apoi7397

se întoarse ºi se izbi a doua oarã de geam parcã cu mai multã putere. 7398

Îngrozit de cele ce-mi vãzurã ochii m-am repezit sã prind nenorocita pãsãricã ce cãzuse7399

jos ameþitã, dar cînd sã pun mîna pe ea, vrabia îºi adunã ultimele puteri ºi peste cîteva minute7400

ameþitoarea sticlã strãvezie primi pentru a treia oarã trupºorul vrãbiuþei. 7401

Cînd în sfîrºit am luat-o în mînã, pãsãrica þinea ciocul întredeschis, dar inimioara îi bãtea7402

tot atît de tare cît ºi a mea. 7403

Noroc cã odaia mea nu-i prea mare ºi izbiturile n-au fost prea puternice. Totuºi abia7404

numai dupã o orã de îngrijire, vrãbiuþa ºi-a putut lua zborul în curte. 7405

ªi m-am gîndit atunci la soarta noastrã a oamenilor. De cîte ori ne amãgeºte ºi pe noi7406

strãvezimea plãcerilor deºarte ºi îndeletnicirile necurate, care ne pricinuiesc suferinþe amare!7407

ªi totuºi nu ne învãþãm minte. 7408

Sînt o mulþime de hoþi, de criminali, de tîlhari, care dupã ce sînt prinºi ºi-ºi ispãºesc7409

pedeapsa în temniþe, odatã puºi în libertate, se apucã din nou de fãrãdelegi. 7410

Sînt oameni beþivi, care îmbolnãvindu-se din pricina patimii lor ºi-au cheltuit averi întregi7411

pe medicamente ºi au suferit luni ºi ani întregi chinuri amare ºi mari - ºi totuºi cînd se fac7412

mai bine, se apucã din nou de bãut. 7413

ªi nu numai beþia, ci toate patimile ascund în sine dureri ºi primejdii de care oamenii se7414

izbesc ca vrabia de sticla strãvezie, spre rãul ºi nenorocirea lor. 7415

Sã trãim frumos ca în timpul zilei, nu în chefuri ºi în beþii; nu în curvii ºi în fapte de7416

ruºine; nu în certuri ºi în pizmã; ci îmbrãcaþi-vã în Domnul Isus Hristos ºi nu purtaþi grijã de7417
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firea pãmînteascã pentru ca sã-i treziþi poftele (Rom. 13, 13-14). 7418

592 - Rãmãºagul lui Xantos7419

Înþeleptul Esop era sclav la Xantos, filozoful. Într-o zi, Xantos fãcu ospãþ ºi chef mare cu7420

prietenii sãi. În toiul chefului, Esop începu a predica despre rãutãþile beþiei, spunînd cã7421

bãutura are trei grade: plãcerea, beþia ºi furia. Toþi începurã a rîde de Esop ºi îºi bãteau joc7422

de el. Xantos se îmbãtã aºa de rãu cã în toiul beþiei începu a se lãuda cã el va bea marea7423

întreagã ºi stãruind în prostia asta, puse chiar ºi rãmãºag pe casa ºi averea lui întreagã. 7424

În cealaltã zi Xantos înþelegînd despre ce prostie fãcuse, se umplu de îngrijorare ºi începu7425

a-l ruga pe Esop sã-l scoatã cumva din aceastã încurcãturã. Esop se gîndi puþin apoi zise: nu7426

te teme Xantos, te voi învãþa eu cum sã scapi, dar de altãdatã sã nu te mai îmbeþi. 7427

Sosind ziua rãmãºagului, se adunã mulþime mare de popor la marginea mãrii sã vadã ºi7428

sã rîdã de Xantos, cã va pierde rãmãºagul. Dar Xantos, - învãþat de Esop - grãi astfel: 7429

- Oameni buni! E adevãrat cã eu m-am lãudat ºi m-am rãmãºit sã beau marea întreagã, dar7430

n-a fost vorba ca sã beau ºi rîurile care se varsã în mare. Cei cu rãmãºagul sã pofteascã a opri7431

mai întîi rîurile ºi apoi eu îndatã voi goli marea de apã... 7432

Poporul rãmase uimit de aceastã înþeleaptã scãpare a lui Xantos ºi începu a rîde acum de7433

cei ce aºteptau dobîndirea rãmãºagului. 7434

Xantos mulþumi cãlduros lui Esop pentru învãþãtura ce i-a dat-o, care l-a scãpat de la7435

încurcãturã ºi din acea zi nu s-a mai îmbãtat. 7436

593 - Patruzeci de ani7437

Odatã într-o adunare a copiilor lui Dumnezeu, un bãtrîn cu pãrul alb, se ridicã ºi zise: 7438

- Scumpii mei fraþi! Nu obosiþi a vã ruga pentru copiii voºtri. Timp de 40 de ani m-am7439

rugat pentru pocãinþa fetei mele. Astãzi ea se aflã aici dorind a se preda Domnului. Acum pot7440

sã zic: 7441

- Stãpîne, slobozeºte pe robul Tãu sã meargã în pace, cãci ochii mei vãzurã mîntuirea Ta! 7442

594 - O istorioarã din Abisinia7443

Abisinia e ºi þara munþilor înalþi, printre care ºerpuiesc vãi nãvalnice cu torente de munte. 7444

În legãturã cu aceste rîuri, pe alocuri se poate vedea prin Abisinia un lucru interesant ºi7445

plin de înþeles duhovnicesc. 7446

Cînd localnicii trec astfel de rîuri, cautã mai întîi cîte o piatrã grea, o ridicã în spate ºi7447

trec cu ea prin valurile apei nãvalnice. 7448

De ce acest lucru? De ce o piatrã grea în spate? Pentru cã tocmai aceastã piatrã îi apãrã7449

sã nu-i ducã apa. Piatra îi face mai grei ºi torentul n-are putere sã-i tîrascã cu el. Fãrã piatrã,7450

fãrã greutate, i-ar duce valul ºi i-ar îneca apa. 7451

Aºa sînt ºi necazurile ºi suferinþele din lumea aceasta. Ele ni se pun pe umeri ca o piatrã7452

grea, ca o cruce grea. Dar aceastã greutate, este o greutate binecuvîntatã. Ea ne face mai grei7453

ºi ne dã putere sã trecem prin valurile acestei lumi. Ne apãrã sã nu ne tîrascã valurile acestei7454

lumi. 7455

Sã ne purtãm crucea cu resemnare. Ea ne este o greutate binecuvîntatã care ne apãrã de7456

înec ºi de pieire sufleteascã. Mai bine pînã la sfîrºitul vieþii cu piatra în spate, cu crucea în7457

spate, decît sã ne ia ºi sã ne înece valurile ispitelor ºi pãcatelor. 7458

Eu m-aº fi înecat demult, demult, dacã Domnul, în marea Lui îndurare, n-ar fi pus pe7459

umerii mei piatra ºi crucea cea grea a suferinþelor; pe care cruce, eu Îl rog pe Domnul sã nu7460

mi-o ia, ci cînd va trebui, sã o facã ºi mai grea, pentru ca, la urmã, sã dobîndesc mîntuirea7461

ºi Ierusalimul cel ceresc. Amin. 7462

595 - Alexandru Macedon ºi înþelepþii din Persia7463
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Cînd hãlãduia odinioarã Alexandru Macedon cu rãzboaiele sã cucereascã lumea ºi sã7464

cuprindã bogãþii, auzise de niºte înþelepþi mari din Persia. Aducîndu-i înaintea sa, le zise: 7465

- Cereþi de la mine orice ºi vã voi da. 7466

- Sã ne dai împãrate viaþã fãrã de moarte aci pe pãmînt - grãirã filozofii. 7467

- Aþi cerut o nebunie - spuse împãratul - cãci oare cine dintre oamenii pãmîntului ar putea7468

scãpa de moarte?... Vã credeam niºte filozofi vestiþi, dar acum vãd cã sînteþi niºte nebuni... 7469

- Apoi dacã nimeni nu poate scãpa de moarte - ziserã filozofii - ne permitem sã te7470

întrebãm dacã ºi tu vei muri cîndva? 7471

- Asta-i sigur - rãspunse împãratul. 7472

- Apoi dacã asta-i sigur - spuserã filozofii - tu de ce trãieºti ca ºi cînd n-ai muri niciodatã?7473

De ce nu-þi mai ajung împãrãþiile, comorile, averile, prãzile ºi bunãtãþile pãmînteºti?... 7474

Împãratul înþelese atunci nebunia filozofilor ºi plecã îngîndurat. 7475

O, de am înþelege ºi noi aceastã istorioarã, cã ºi noi ºtim cã vom muri, dar trãim aºa ca7476

ºi cînd n-am muri niciodatã!... 7477

596 - Cîte suflete locuiesc aici? 7478

Un preot ce se strãduia pentru mîntuirea sufleteascã a pãstoriþilor sãi, porni odatã prin sat7479

pentru a-ºi scrie poporul în lista parohiei. 7480

Ajuns la o casã unde ºtia cã locuieºte un suflet cuprins de patima beþiei, intrã în casã cu7481

întrebarea: 7482

- Cîte suflete locuiesc în casa asta? 7483

- Dv. ºtiþi bine - rãspunse omul oarecum mirat - cã eu sînt numai singur, cã doar n-oi avea7484

douã suflete? 7485

- Ei vezi - grãi atunci cu dragoste preotul - eu tocmai la asta mã gîndeam cã, aci locuiesc7486

douã suflete. D-ta trãieºti ca ºi cînd ai avea douã suflete. Cu unul vii la bisericã, cu celãlalt7487

te duci la cîrciumã; cu unul vrei sã-I slujeºti lui Dumnezeu, cu celãlalt sudui, cu unul asculþi7488

de Dumnezeu, cu unul te îmbeþi. Lasã-te îndatã, iubitul meu de aceastã groaznicã pieire! 7489

Omul a înþeles nebunia în care trãia ºi la plecarea preotului îi zise lãcrimînd: 7490

- Scrie protocol, pãrinte dragã, cã aici în casa asta locuieºte un singur om cu un singur7491

suflet, care îºi cautã mîntuirea! 7492

597 - Bunã creºtere!... 7493

Un tatã prinsese pe fiul sãu cu o minciunã ºi îl dãscãlea: Sã spui dragul tatii totdeauna7494

numai adevãrul. Minciuna e un mare pãcat. Fereºte-te de ea ca de foc... 7495

În timpul acesta, cineva strigã din drum: 7496

- Acasã eºti mã Gheorghe? 7497

Atunci îi zise fiului dãscãlit: 7498

- Ieºi afarã cã vine Nicolae sã-mi cearã carul... spune-i cã nu-s acasã!... 7499

598 - A ucis 300 de fete pentru ca sã se scalde în sîngele lor7500

O întîmplare din istorie. 7501

În apropiere de vestitele bãi Pistian din Ungaria, se vãd ºi azi ruinele castelului contesei7502

Bathori, o femeie vestitã de frumuseþe ºi de lume. 7503

Înainte cu 300 de ani a locuit în acest castel aceastã contesã, cãreia babele ºi vrãjitorii7504

acelei vremi, i-au ºoptit cã ºi-ar putea pãstra tinereþea ºi frumuseþea, dacã s-ar scãlda mereu7505

în sînge de fecioare curate. 7506

ªi contesa a ascultat acest sfat diavolesc. Din împrejurimile castelului a început ºi azi ºi7507

mîine sã disparã cîte o fatã. Le furau argaþii contesei ºi îi fãceau baie cu sîngele lor. Timp de7508

zece ani s-a scãldat contesa în sînge de fecioare, fiind furate ºi înjunghiate spre acest scop7509

peste 300 de fete. 7510



Pag. 164

Pe urmã, Dumnezeu n-a lãsat nedescoperitã aceastã grozãvie. Sîngele celor 300 de7511

fecioare striga la cer. S-a dat de urma pãgînãtãþii. Contesa a fost arestatã ºi a murit în temniþã. 7512

Aci în temniþã, un preot creºtin din acele vremi i-a trimis o vestitã poezie în care spunea7513

contesei cã dacã ar fi cunoscut Sîngele Mielului n-ar fi devenit ucigaºã. Ar fi folosit Sîngele7514

Lui ºi ar fi cãpãtat tinereþe ºi viaþã veºnicã! 7515

599 - Aratã-mi te rog urmele cuielor! 7516

O istorioarã din þãrile rãsãritului spune cã odatã necuratul voind sã-l ispiteascã pe un7517

pustnic, luã o înfãþiºare de om smerit ºi sfînt ºi bãtu la uºa pustnicului. 7518

- Cine-i? - strigã pustnicul, deschizînd uºa. 7519

- Pãi, fiule, nu mã cunoºti?... Uitã-te bine la mine: eu sînt Domnul Isus Hristos! 7520

Dar pustnicul nu se lãsã tulburat de aceastã recomandare ci îl întrebã liniºtit: 7521

- Se poate. Dar dacã eºti cu adevãrat Fiul lui Dumnezeu, te rog sã-mi araþi urmele7522

cuielor... 7523

Necuratul cînd auzi aceste vorbe, o rupse ruºinat la fugã. 7524

E uºor sã te recomanzi cuiva cã eºti cineva. E uºor a te recomanda creºtin, dar cu faptele7525

a da dovadã cã  eºti pãgîn.  E uºor a te recomanda un ostaº  al Domnului. Trebuie sã  te7526

recomanzi ºi prin faptele tale. 7527

Un creºtin adevãrat trebuie neapãrat sã poarte ºi urmele cuielor, urmele rãstignirii lui7528

împreunã cu Domnul Isus. Sã poarte urmele smereniei Lui, urmele bunãtãþii ºi milei Lui. 7529

Fraþii mei! Sã trãim astfel ca toþi sã vadã în viaþa ºi faptele noastre urmele cuielor, urmele7530

Evangheliei, urmele Scumpului nostru Mîntuitor ºi Izbãvitor Isus Hristos. 7531

600 - În siguranþã7532

Doi duºmani de veacuri: cîinele ºi pisica. Duºmãnia lor e veche; de cîndu-i lumea. Iar în7533

aceastã duºmãnie, cîinele e mai tare, pisica mai slabã. 7534

Are însã pisica în aceastã luptã un ajutor, o scãpare: se poate cãþãra pe sus. De cîte ori e7535

urmãritã, pisica îºi cautã scãpare în sus: pe arbori, case ºi alte locuri înalte. Iar cîinele, sus7536

n-o mai poate urmãri. Se uitã furios la ea, îºi aratã dinþii, dar n-are ce-i face. 7537

Iar pisica, scãpatã sus, stã liniºtitã. E la adãpost. Parcã ar zice: am scãpat... acum nu-mi7538

mai poþi face nimic! 7539

Ca ºi cîinele ºi pisica, aºa sîntem ºi noi în lupta cu vrãjmaºul diavol. Între noi e o7540

duºmãnie de veacuri. De cînd s-a pomenit lumea ºi de cînd l-a muºcat pe Adam. De atunci,7541

cîinele diavol aleargã neîncetat dupã noi. Cu zi cu noapte fuge dupã noi. De atunci sîntem în7542

hãrþuialã ºi luptã neîncetatã cu el ºi el cu noi. 7543

ªi el e mai tare decît noi. Dar faþã de puterea lui, Dumnezeu ne-a dat ºi nouã o scãpare,7544

un ajutor: darul de a ne putea ridica în sus, spre cer, spre Dumnezeu, spre Golgota. 7545

Sus la Golgota! Acesta-i locul unde satan nu ne mai poate urmãri ºi nu ne mai poate7546

prinde. 7547

Precum pisica scapã de furia cîinelui, ridicîndu-se în sus, aºa scãpãm ºi noi de furia7548

cîinelui diavol: sus la Crucea Golgotei. Iar cînd am scãpat aici, sîntem în siguranþã. Ne uitãm7549

liniºtiþi la zvîrcolirile cîinelui diavol. El nu ne mai poate face nimic. 7550

Nemþii au o poezie religioasã care spune: 7551

Satan fuge, satan fuge7552

satan fuge ruºinat7553

cînd pe mine el mã vede7554

sus, la Cruce aplecat. 7555

Ferice de cel care cunoaºte acel loc binecuvîntat ºi scapã la El ºi rãmîne în siguranþa Lui. 7556
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Dar vai de cel care nu cunoaºte acest loc de scãpare ºi nu fuge la el. Pe unul ca acela,7557

cîinele diavol îl are în ghearele lui ºi îl sfîºie cu înlesnire. 7558

Dragã cititorule! Cunoºti tu locul acesta de scãpare de furia diavolului? Cunoºti tu7559

singurul nostru loc de scãpare: Crucea ºi Jertfa Golgotei? 7560


