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Modelul, ca moºtenire
Mãrturii despre viaþa fratelui Popa Petru, de la fiul sãu Ioan
Cinstirea ºi readucerea în memoria contemporanilor a unor
înaintaºi, reconsiderarea unor modele reale dintre cele care
dãinuie ºi dupã trecerea lor în eternitate, sînt deziderate ce trebuie
s i t u at e d eas u p r a u n o r i n t er es e d e g r u p , p en t ru cã modelu l
contribuie la formarea personalitãþii umane. Sînt identitãþi umane
ce clãdesc în acest sens, prin propria lor fiinþã, prin însãºi
existenþa lor. Evident, aura lor este copleºitoare pentru cei care au
sensibilitatea de a o percepe. Cu alte cuvinte, omul ales de
Dumnezeu cu reale virtuþi intriseci are o menire, un destin ºi o
conduitã care îi marcheazã ºi pe cei cu care vine în contact, iar
semnificaþia lui istoricã poate fi înscrisã alãturi de ale marilor
personalitãþi. Credem cã revelarea esenþei umanului se impune cu
acuitate astãzi într-o lume în care adesea rãul este ridicat la rang
de virtute.
Fratele Popa Petru s-a nãscut în 29 iunie 1918, în Sãucani,
comuna Rãbãgani din judeþul Bihor - un sat ascuns între dealurile
dintre Beiuº ºi Oradea. Pãrinþii sãi, Ioan ºi Ana, au mai avut
împreunã încã o fiicã.
ªcoala primarã a urmat-o în satul natal, avîndu-l ca învãþãtor
pe credinciosul Dumitru Hera, care era din satul Borºa, comuna
S ã c ã d a t . A c e s t î n v ã þ ã t o r, f i i n d u n c r e º t i n c u d r a g o s t e d e
Dumnezeu ºi cunoscãtor al Sfintelor Scripturi, le-a dat elevilor sãi
învãþãturi ºi din Cartea lui Dumnezeu. Iar sãmînþa Cuvîntului
Sfînt, cãzînd în pãmîntul bun al sufletului de copil al elevului sãu,
a încolþit acolo ºi a adus roadã.
Astfel în anul 1930, la frageda vîrstã de 12 ani, copilul Petru
s-a predat din toatã inima Domnului Isus ºi a început sã ia parte
la adunãrile Oastei Domnului care atunci se înfiripau ºi prin
satele din jurul Beiuºului ºi în Oradea.
Oastea Domnului, pe care, sub cãlãuzirea Duhului Sfînt, a
înfiinþat-o pãrintele Iosif Trifa în anul 1923, a început apoi sã
cîºtige suflete pentru Domnul din tot mai multe localitãþi din þarã.
Lucrarea Oastei Domnului din Oradea ºi din tot judeþul Bihor îl
avea printre susþinãtorii ei pe fratele Pavel Maliþa, avocat al
Prefecturii din Oradea, doctor în ºtiinþe juridice. El a fost unul
dintre membrii acestei miºcãri duhovniceºti care cu tot
devotamentul a sprijinit-o ºi a ajutat-o. În aceastã dãruire a sa, a
încurajat participarea tinerilor la activitãþile Oastei Domnului; iar
printre aceºtia se afla ºi frãþiorul Popa Petru din Sãucani.
Multe adunãri la care participa acest tînãr erau însufleþite de
poeziile pe care le recita cu o emoþie sfîntã, pînã la lacrimi, de
cîntãrile pe care le cînta din tot sufletul despre Domnul Isus ºi
Maica Sfîntã ºi de mãrturisirea Evangheliei prin cuvîntul sãu care,
pe cît era de dulce ºi de duios, pe atît era de puternic, de limpede
ºi fierbinte.

Aceastã dragoste ºi rîvnã mare pentru Domnul Isus ºi pentru
Lucrarea Oastei Sale l-a însufleþit pe fratele Popa Petru în toþi cei
55 de ani de activitate statornicã ºi neobositã în propovãduirea
Cuvîntului Evangheliei.
În anul 1931 are loc fericita întîlnire dintre fratele Popa Petru
ºi fratele Traian Dorz; ºi de atunci au rãmas apropiaþi, fraþi la
bucurii ºi la suferinþã, fraþi de lacrimi ºi durere, ºi la bine, dar cel
mai adesea la greu.
Ei au participat în octombrie 1934, la o mare adunare a Oastei
Domnului organizatã de fratele Pavel Maliþa la Teatrul Orãºenesc
din Oradea, la care erau prezenþi, pe lîngã fraþii ºi surorile din
Oastea Domnului, ºi multe persoane de vazã ale oraºului, în
frunte cu episcopul, prefectul ºi primarul. În cadrul programului
acestei serbãri, pe lîngã cuvîntul fratelui Pavel Maliþa care era
sufletul acestei manifestãri, fratele Traian a recitat una din
minunatele sale poezii; dar momentul deosebit de marcant l-a
constituit cuvîntarea fratelui Popa Petru, tinerelul de 16 ani, prin
forþa interioarã pe care i-o dãdea sinceritatea ºi curãþia sufleteascã
ºi prin inspiraþia cu care a rostit atunci cuvîntul sãu întemeiat pe
textul din Evanghelia dupã Ioan, 3, 16: Fiindcã atît de mult a iubit
Dumnezeu lumea, cã a dat pe Singurul Sãu Fiu, pentru ca oricine
crede în El sã nu piarã, ci sã aibã viaþã veºnicã. A strãlucit prin
mãrturisirea pe care a fãcut-o atunci în faþa întregii asistenþe,
impresionînd pînã la lacrimi.
ªi-a amintit mereu cu nostalgie de acea serbare ºi de acea
vreme de har cînd Cuvîntul lui Dumnezeu putea fi rãspîndit ºi atît
de liber, dar ºi cu atîta putere, pentru cã ºi sufletele cãrora li se
vestea, erau dornice dupã auzirea Lui.
Vicisitudinile vremurilor prin care a trecut, l-au fãcut ca, încã
din fragedã tinereþe, sã cunoascã apãsãrile ºi necazurile vieþii. A
trebuit sã munceascã din greu, pentru cã a rãmas din copilãrie
orfan de tatã ºi trebuia sã-ºi întreþinã ºi mama care era bolnavã.
Dar a privit în sus la Tatãl orfanilor ºi Apãrãtorul vãduvelor,
cerîndu-I ºi primind de la El ajutor.
În anul 1937 ºi-a întemeiat o familie, cãsãtorindu-se cu sora
Catiþa, tot din Sãucani, împreunã cu care a avut 4 copii. Unul
dintre aceºtia, Viorel, a trecut din lumea aceasta între îngerii
Domnului pe cînd avea doar 6 aniºori. Fratele Petru ºi i-a dorit pe
toþi copiii legaþi puternic de Evanghelia Domnului, în aºa fel încît
ei sã nu depindã de nimeni în viaþa aceasta, decît de Domnul Isus
ºi sã devinã oameni de nãdejde în Lucrarea Oastei Sale. Aceastã
Lucrare era cealaltã familie a sa, cea sufleteascã, prin legãtura
sfîntã pe care o avea cu fraþii ºi surorile din Lucrare, cãrora nu
numai cã le-a predicat despre dragostea de fraþi, despre iubirea de
oameni, despre mila faþã de sãraci, orfani ºi bolnavi, dar le-a
arãtat cu fapta vieþii sale cã el mai î n t î i º i -a însuºit aceste
învãþãturi, aplicîndu-le în viaþa sa înainte de a le spune lor cum
sã trãiascã.

Cînd a fost seceta în Moldova, în 1946, printre cei mulþi care
au venit de-acolo sã caute hranã ºi prin pãrþile Bihorului, a fost
ºi Costicã Iacobuþã, pe care fratele Popa Petru l-a cunoscut atunci
ºi l-a dus la toate adunãrile Oastei Domnului la care a participat,
aºa încît acesta a ajuns sã îndrãgeascã Lucrarea Oastei ºi sã-ºi
predea viaþa Domnului. El a ajuns apoi un frate lucrãtor de
n ãd ej d e p r i n p ãr þ i l e M o l d o v ei , d u p ã î n t o ar cer ea acas ã, î n
primãvara anului urmãtor.
Pe sãracii, orfanii ºi bolnavii pe care-i cunoºtea, fratele Popa
Petru îi avea notaþi într-un carnet, pentru a-i ajuta pe toþi ºi a nu-l
scãpa din vedere pe nici unul. Grija aceasta a sa pentru cei
nevoiaºi a ajuns, fãrã voia sa, sã fie totuºi cunoscutã ºi în afarã,
atrãgînd simpatia consãtenilor ºi a autoritãþilor locale asupra lui,
dar ºi asupra Lucrãrii Oastei Domnului pe care o reprezenta. Însã
el n-a acceptat niciodatã nici o rãsplatã din partea nimãnui pentru
binele pe care-l fãcea, dupã cum spune ap. Pavel: N-am rîvnit nici
la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva. Singuri ºtiþi cã
mîinile acestea au lucrat pentru trebuinþele mele ºi ale celor ce
erau cu mine (Fap. Ap. 20, 33-34) ; Ne ostenim ºi lucrãm cu
mîinile noastre (1 Cor. 4, 12) . Vã aduceþi aminte, fraþilor, de
osteneala ºi munca noastrã. Cum lucram zi ºi noapte, ca sã nu fim
sarcinã nici unuia din voi ºi vã propovãduiam Evanghelia lui
D u mn ezeu ( 1 T e s . 2 , 9 ) . N-am mîncat de pomanã pîinea
nimãnui; ci, lucrînd ºi ostenindu-ne am muncit zi ºi noapte, ca sã
nu fim povarã nimãnui dintre voi (2 Tes. 3, 8). Iatã cã sînt gata
sã vin a treia oarã la voi; ºi tot nu vã voi fi o sarcinã; cãci nu caut
bunurile voastre, ci pe voi înºivã (2 Cor. 12, 14) . Înþelegeþi-ne
bine! N-am nedreptãþit pe nimeni, n-am vãtãmat pe nimeni, n-am
înºelat pe nimeni (2 Cor. 7, 2).
Aceste versete - ºi multe altele, - fratele Popa Petru le ºtia pe
dinãuntru, nu numai pe dinafarã; ºi le ºtia cu rost, nu numai pe de
rost. ªi, aºa cum îl descrie fratele Traian Dorz, pe adevãratul
lucrãtor al Domnului (în Hristos - Puterea apostoliei), fratele
Popa Petru a lucrat cu mîini nevinovate, n-a luat salariu pentru
munca sfîntã, n-a primit mitã pentru adevãr, nu ºi-a cerut drepturi
pentru osten eal ã, n u º i - a l u at p l a t ã p en t r u r u g ãci u n e, n ici
despãgubire pentru suferinþã... A lucrat cu cugetul curat, fãrã sã
pretindã rãsplãtiri pentru nedreptate ori laude pentru cîntãri, ori
platã pentru lacrimi.
A lucrat renunþînd la drepturile sale, renunþînd la mulþumirile
tuturor, renunþînd chiar ºi la respectul ce i s-ar fi cuvenit pentru
tot ce a fãcut printre oameni ºi pentru ei. Cerea ºi dorea numai un
singur lucru: ca cei ce-l ascultã sã-L afle pe Hristos Domnul, spre
a se încredinþa de frumuseþea Evangheliei care li se vestea lor,
cum nu mai era o altã Evanghelie nicãieri.
Dorea ca aceia ce-l ascultã sã vadã curãþia învãþãturii pe care
le-o propovãduia, pentru ca ºi ei sã înveþe, mai presus de toate,
cîtã valoare are statornicia în credinþã, întemeierea neclintitã pe
adevãr ºi rãmînerea pe totdeauna în dragostea înflãcãratã ºi
frumoasã dintîi.

A renunþat la orice i s-ar fi oferit, pentru ca oricînd sã poatã
sta în faþa oricui cu fruntea sus, fiindcã n-a cãutat bunurile
oamenilor, ci pe ei înºiºi, sufletele lor, spre a fi mîntuiþi. N-a dat
înapoi la greu, i-a ajutat pe fraþi ºi nu s-a plîns de persecuþiile pe
care le-a suferit din pricina Numelui Domnului Isus, ci
dimpotrivã, le-a ascuns.
Cîntarea, cercetarea Cuvîntului lui Dumnezeu ºi propovãduirea
Evangheliei fãceau parte din felul sãu de trãire. Erau activitãþile
sale caracteristice, dominante ale lui în viaþã, pe care le îmbina
armonios ºi nedespãrþit cu munca lui de fiecare zi, care era
construirea de case, prin care îºi întreþinea familia.
Fiind meºter zidar ºi dulgher, îºi alcãtuise o echipã tot din fraþi
ostaºi, care-ºi cîºtigau astfel pîinea lor cea de toate zilele. Printre
aceºtia erau fraþii Ioan Margea, care mai trãieºte ºi azi, Iosif
Margea, Miron Margea ºi alþii. Cu ei lucra ºi în Sãucani, ºi prin
toate pãrþile ºi prin alte sate unde era solicitat. În aceastã echipã
de lucru a fratelui Popa Petru a lucrat o vreme ºi fratele Traian
Dorz, dupã eliberarea sa din închisoare în 1964. În perioadele cît
a lucrat aici, a avut o posibilitate fericitã de a scrie ºi ceva din
lucrãrile sale literare pentru Oastea Domnului.
Educaþia creºtinã a tineretului - ºi nu numai a lui, ci a tuturor
cetãþenilor - era consideratã un delict grav de cãtre regimul politic
ateu de la conducerea statului. Prin urmare, propovãduitorii
Evangheliei lui Hristos trebuiau înlãturaþi, anihilaþi. Astfel fratele
Popa Petru a intrat, evident, în atenþia securitãþii; iar urmãrile
consecvenþei sale în crezul pe care-l mãrturisea, ale verticalitãþii,
tenacitãþii ºi fidelitãþii cu care ºi-a pãstrat legãmîntul pus la vîrsta
de 12 ani Domnului ºi Mîntuitorului sãu, n-au întîrziat sã se arate
pînã la sfîrºitul vieþii sale, prin tot felul de prigoniri ºi persecuþii
care uneori ajungeau la o sãlbãticie ca a fiarelor.
Ceea ce a fost cel mai greu pentru mine cînd am început sã
aºtern pe hîrtie aceste gînduri, a fost sã-mi reamintesc clipele
acelea cînd era luat de-acasã ºi dus în pãdurea apropiatã, legat de
copaci ºi bãtut... ªi n-a cedat!... Nimic nu l-a putut despãrþi de
dragostea lui Hristos. A fost luat odatã, într-o searã de iarnã, ºi
dus... Ninsese, era zãpadã proaspãtã. ªi a mers mama pe urme...
Ea l-a dezlegat... pentru cã dupã ce l-au bãtut, cãlãii l-au lãsat
acolo sã îngheþe. Ea l-a dezlegat.
ªi astea n-au fost numai o datã. Au fost de mai multe ori... Le
retrãiesc ca ºi cum s-ar fi petrecut ieri. Nu le pot uita niciodatã.
ªi nu pot sã nu mãrturisesc despre ceea ce a fost. M-aº simþi
vinovat înaintea lui Dumnezeu ºi înaintea tatãlui meu dacã aº fi
laº ºi aº tãcea. N-am cum...
Amenzi... a primit destule... Atîtea erau, cã nu apuca, nu reuºea
sã le plãteascã, deºi cîºtiga bine, cã lucra... ªi percheziþii am
avut... au fost întoarse toate... Dar taicã-meu nu prea þinea
pe-acasã ceea ce cãutau ei. Nici cartea de cîntãri n-o ducea la
adunare. ªi aºa i-a învãþat ºi pe fraþi, pe surori, sã nu meargã cu
cartea de cîntãri la adunare, ci sã-ºi transcrie pe carnete toate
cîntãrile, pentru ca în cazul în care le-ar fi fost luate carnetele, sã
poatã sã le rãmînã cartea. Aºa, în condiþii de-astea s-a lucrat ºi s-a
rezistat atunci!

Mi-aduc aminte - ca o parantezã - cã fratele Moise a fost
anunþat odatã de cineva sã se prezinte în faþa poºtei, acolo unde
sînt mulþi care duc ºi aduc pachete. ªi un necunoscut l-a întrebat:
- D-ta eºti Moise Velescu?
- Da.
- Poftim pachetul ãsta. ªi a plecat.
Era un pachet cu Biblii. N-ar fi ºtiut fratele Moise sã spunã,
nici dacã l-ar fi tãiat în bucãþi, cine i-a dat lui pachetul.
Aºa s-a lucrat pe vremea comunismului.
Sau fratele Ghiþã din Beiuº, care mergea în toatã þara, prin
Moldova ºi peste tot... Acela n-a ºtiut nici o stradã, nici un frate...
Puteai sã-l omori, sã faci ce vrei cu el, el n-a ºtiut nimic. N-a vrut
sã ºtie absolut nimic, la cine a fost, de la cine a venit... Nimic!
Aºa au lucrat fraþii...
La noi în Sãucani nu era nici o duminicã în care sã nu se facã
adunare, chiar dacã sîmbãta seara ar fi fost o adunare mai mare în
vreun sat vecin ºi fraþi din mai multe comune se întîlneau acolo,
încît se umplea casa. Însã ºi duminica, de fiecare datã, era
adunare în sat cu fraþii de-acolo. Erau 20-30 de fraþi, poate chiar
mai mulþi. Dar nu la noi acasã. La noi nu se putea face, pentru cã
era chiar în uliþa principalã... se auzea cînd se cînta... Locurile de
adunare erau mai pe marginea pãdurii, unde cînd era noroi mare,
nu se putea ajunge aºa de uºor.
Într-o searã cineva a pîrît cã este adunare; ºi a venit ºeful de
post împreunã cu alþii, mai mari, de la Oradea. ªeful de post
de-atunci era un om cu frica lui Dumnezeu, oarecum... Þinea mult
la taicã-meu. ªi ºtia unde se þinea atunci adunarea. Oricum satu-i
mare ºi împrãºtiat, i-a plimbat pe ofiþerii aceia de securitate prin
tot satul, prin noroaie... I-a dus mai întîi pe la toþi ostaºii din sat
unde ºtia cã nu era atunci adunarea, ºi tot colindînd, au ajuns
tîrziu, dupã ora 12, acolo unde fusese în acea searã adunarea, care
se terminase. Fraþii nu mai erau.
N-au mai venit aceia-n veci, apoi!... S-au sãturat!
Avea inimã omul acela. Dar numai o perioadã scurtã a fost ºef
de post la noi în comunã.
S-a mai întîmplat odatã cînd era numai el singur în control, cã
a ajuns la casa unde se þinea adunarea. ªi fratele gazdã l-a poftit
înãuntru.
- Nu intru, zice, el, cã vorbeºte Petrea...
N-a vrut sã deranjeze. Aºa respect avea pentru el...
În Almanahul Isus Biruitorul pe anul 2011, la pagina 129 este
relatatã o situaþie în care fratele Popa Petru fiind la o adunare din
Z ãr an d , într-o sîmbãtã seara, la sfîrºitul adunãrii - care se
terminase tîrziu în noapte - a fost întrebat de fraþii cu care
mersese împreunã, dacã n-ar fi mai bine sã rãmînã acolo pînã
dimineaþa. Iar fratele Petre le-a rãspuns cã în ce-l priveºte
personal, el trebuie sã fie la ora 9 dimi n eaþ a l a b i s er i cã în
Sãucani...
Eu ºtiu cã acest rãspuns nu poate fi interpretat ca o indiferenþã
a sa pe care ºi-ar fi manifestat-o faþã de ceilalþi fraþi, ci conþine
în el urmãtoarea motivaþie: ofiþerul de securitate care îl avea pe
fratele Petre în permanent obiectiv ºi care mereu îl interoga, i-a
cerut la un moment dat sã spunã din ce confesiune face parte.

- Sînt ortodox, i-a rãspuns fratele Petre.
- Ortodox? întrebã ironic maiorul Hassan. ªi luînd legãtura cu
preotul Brãzdãu, care slujea atunci în Sãucani, ºi care din acel
moment a acceptat sã devinã informator, i-a cerut acestuia sã-i
raporteze neîntîrziat cînd va lipsi ortodoxul Popa Petru de la
bisericã.
Ori, chiar în dimineaþa acelei zile de duminicã, de la ora 8:30,
securistul Hassan se plimba pe uliþã prin faþa casei noastre,
urmãrindu-l pe fratele Petre dacã este acasã sau nu, ºtiind cã
acesta nu se lipseºte sã nu meargã la adunare cu fraþii lui sîmbãta
seara.
Oricum, chiar dacã nu s-ar fi aflat la bisericã la noi în sat, ci
în alte localitãþi unde ar fi fost plecat, fratele Petre n-ar fi lipsit
duminica dimineaþa de la slujbã din încredinþarea inimii sale, nu
pentru cã l-ar fi obligat la asta slujbaºii ºi pãzitorii ideologiei
ateiste.
Odatã s-a întîmplat cã, fiind cuprins de obosealã, a aþipit în
stranã. N-a lipsit de la bisericã... doar a aþipit puþin. ªi a doua zi
a fost chemat special de maiorul Hassan sã rãspundã unde a fost
cu 2 nopþi în urmã.
Acest om lucra, nu 8 ore pe zi, ci zi luminã. Iar sîmbãta seara,
dupã ce termina lucrul, se ducea la adunãri peste dealuri, prin alte
sate, nu acasã sã se odihneascã. ªi deseori de la adunare mergea
direct la bisericã, nu acasã, pentru cã la bisericã îl aºtepta
informatorul, iar în uliþã securistul...
ªi alþi fraþi, prin pãrþile Beiuºului, fãceau la fel. Cînd se
întorceau de pe la adunãri noaptea sau spre dimineaþã, iar acasã
ºtiau cã-i aºteaptã o zi de lucru grea, aþipeau venind pe drum sau
pe cãile de peste dealuri, þinîndu-se cu mîinile de coarnele
plugului, adormeau pînã cînd ajungeau boii în capãtul locului ºi
se opreau acolo. Atunci se trezeau ºi ei, întorcînd plugul ºi iar
aþipeau pînã în capãtul celãlalt.
Era o putere supraomeneascã ce plutea peste ei, care le dãdea
energia aceasta de viaþã, o forþã uriaºã a dragostei care-i purta ca
un ºuvoi ceresc, fãcîndu-i sã biruie neputinþele firii.
Aºa au înþeles ei nebunia pentru Hristos!...
Povestea odatã fratele Aurel Margea din Sãucani cã venea
într-o noapte de la adunare de la Petrani cu fratele Petru. ªi
trecînd prin pãdure spre casã, au vãzut deodatã o luminã mare, ca
a unui fulger în faþa lor, deºi nu era vreme de furtunã. El s-a
speriat, dar fratele Petru, foarte liniºtit, i-a spus sã nu se teamã,
cã nu li se va întîmpla nimic rãu...
A strãbãtut fratele Popa Petru multe drumuri umblînd pe jos,
ca sã participe la adunãrile Oastei Domnului din jurul Sãucanilor,
dar ºi din multe alte sate ºi oraºe din toatã þara, unde a rostit tot
atîtea cuvîntãri pline de dragoste înflãcãratã pentru Domnul Isus,
al cãror rod bogat s-a dovedit a fi multele suflete care au aflat
Împãrãþia lui Dumnezeu.
Se întîmpla uneori, aici la noi în Bihor, cã fraþii nu se mai
duceau acasã de la o adunare la alta. Odatã, la sãrbãtorile de
iarnã, de la Crãciun ºi pînã la Sfîntul Ioan, a fost un astfel de ºir
neîntrerupt de 14 adunãri. Numai cã acelea erau plãtite dinainte
cu... bastonul, cu bîta, cu amendã, cu cãtuºe, cu sînge!...

Datoritã faptului cã fratele Popa Petru a venit cu drag de foarte
tînãr spre Domnul ºi Evanghelia Sa, ºi Dumnezeu i-a venit lui în
întîmpinare ºi l-a binecuvîntat cu un dar deosebit de mãrturisire
a Cuvîntului Sfînt. I-a dat pricepere sã ºtie cum sã rosteascã un
cu v î n t , cu m s ã al cãt u i as cã o p r ed i cã, cu m sã co mu n i ce cu
sufletele ascultãtorilor, pentru ca aceºtia sã poatã fi receptivi ºi
sã primeascã mesajul Evangheliei. Totdeauna îºi începea cuvîntul
sãu cu unul sau mai multe versete din Sfînta Scripturã, care se
potriveau cel mai bine cu împrejurarea, cu momentul sau cu starea
celor din adunare, ºi pe care le rostea clar ºi rãspicat, iar timbrul
vocii sale exprima importanþa versetelor citite în aºa fel încît cei
ce-l ascultau erau cuprinºi de un fior sfînt încã de la începutul
vorbirii.
Conþinutul predicilor sale, bogat în citarea altor versete din
Sfînta Scripturã ºi presãrat cu exemple din viaþã, era expus cu o
adîncã trãire sufleteascã, cu multã dragoste ºi cu lacrimi, încît cu
adevãrat putem spune cã era un munte înflãcãrat de dragoste
oglindit într-o mare limpede de lacrimi!
Din sutele de cuvîntãri, sfaturi sau intervenþii pe care le-a avut
în cadrul unor stãri de vorbã cu fraþii, au rãmas totuºi cîteva
înregistrate pe bandã magneticã. În toate acestea este evocat
Numele Cel Sfînt al Mîntuitorului Isus Hristos, ca sens al tuturor
predicilor sale ºi ca orientare ºi întemeiere a vieþii de credinþã. Se
poate vedea din acest fapt cã fratele Popa Petru aºa l-a înþeles pe
pãrintele Iosif Trifa, care la rîndul sãu, aºa l-a înþeles pe ap. Pavel
care ne-a spus: Cãci n-am avut de gînd sã ºtiu între voi altceva
decît pe Isus Hristos ºi pe El rãstignit (1 Cor. 2, 2) .
În zecile de ani de slujire ºi de vestire a Cuvîntului
Evangheliei, fratele Popa Petru a vorbit la multe nunþi frãþeºti. A
vorbit la adunãri prilejuite de botezuri, de zile onomastice, de zile
de naºtere, de înmormîntãri sau comemorãri. A vorbit în adunãrile
care se fãceau sîmbãta seara pînã noaptea tîrziu, ori duminica
dupã masã, ori în sãrbãtorile de peste sãptãmînã. A vorbit în
adunãrile Oastei Domnului care se þineau prin casele fraþilor sau
prin bisericile în care preoþii înþelegeau ºi primeau Oastea
Domnului ºi mesajul ei evanghelic de mîntuire. A vorbit nu numai
în adunãrile din Sãucani ºi din satele învecinate, ci din toatã þara:
din Bihor pînã în Suceava, din Timiºoara ºi Caransebeº pînã în
Galaþi, din Maramureº ºi Sãlaj pînã la Cluj ºi Sibiu. Mulþi dintre
cei de astãzi îºi mai aduc aminte de vorbirile înflãcãrate ºi pline
de putere de la mormîntul pãrintelui Iosif ºi îi mai aud în suflet
vibrãrile glasului sãu pãtrunzãtor ºi sigur, claritatea sincerã a
mesajului din vocea sa.
Despre puterea lui Dumnezeu care lucra în fratele Petru mai
vorbesc ºi astãzi oameni, mãrturisind cã s-au întors la Dumnezeu
prin vorbirile sale, datoritã cuvintelor auzite de la el; ºi sînt ºi
dintre cei care, în urma rugãciunilor lui, au fost eliberaþi de sub
stãpînirea celui rãu care-i subjuga ºi-i chinuia.
Fiindcã s-a predat cu toatã inima Domnului în Lucrarea Oastei
Sale, sufletul sãu a avut parte în aceastã familie duhovniceascã,
nu numai de dureri ºi suferinþe, ci ºi de multe bucurii printre fraþi.
O umbrire a acestor bucurii i-a fost însã pierderea soþiei sale
Catiþa, care a trecut la cele veºnice în 25 iulie 1971.

Dupã moartea soþiei, ºi-a dedicat toatã viaþa numai slujirii
Domnului Isus ºi mãrturisirii Evangheliei Sale.
Dintre cei cu care a lucrat mult în cîmpul Evangheliei, pe lîngã
colaborarea sa strînsã cu fratele Traian Dorz, amintim fraþii: Pavel
Maliþa, Moise Velescu, Ghiþã Savu ºi Pascu din Vãlanii de
Pomezãu, Grigore din Ceiºoara, Nicolae Codoban din Gepiu,
Ioanea Margea din Sãucani, Vasile Pavel din Beiuº, Pavel Pag din
ªtei, Petru Lascãu din Zãvoi, Mircea Andronic din Bacãu ºi mulþi
alþii...
În 29 iunie 1985, de Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel, fratele
Popa Petru ºi-a dorit o adunare la el acasã, în Sãucani. Era ziua
numelui sãu. A fost atunci o sãrbãtoare deosebitã, la care a luat
parte ºi fratele Traian Dorz. Toatã curtea casei lui era plinã de
fraþii ºi surorile venite la aceastã adunare.
Parcã presimþindu-ºi plecarea din lumea aceasta, nu peste
multã vreme, în cuvîntul sãu de atunci, fratele Petru a vorbit
despre ultimele înºtiinþãri pe care în a 2-a sa epistolã ap. Petru
le-a dat ucenicilor sãi, cãutînd prin aceasta sã-i þinã treji în
propovãduirea nealteratã a Cuvîntului Sfînt. Tot atunci ap. Petru
le-a spus ºi despre plecarea sa dintr-odatã din aceastã viaþã, dupã
cum i-a arãtat lui Domnul Isus cînd i-a zis: Adevãrat, adevãrat, îþi
spun cã, atunci cînd erai mai tînãr, singur te încingeai ºi te duceai
unde voiai; dar cînd vei îmbãtrîni, îþi vei întinde mîinile, ºi altul
te va încinge ºi te va duce unde nu vei voi (Ioan 21, 18) .
ªi într-adevãr, plecarea fratelui Petru a fost grabnicã ºi bruscã,
la nici 4 luni dupã aceastã adunare, parcã de rãmas bun. În
dimineaþa zilei de marþi, 22 octombrie 1985, lucra la casa unui
consãtean al sãu, Miroanea Chiti. ªi, cum schela pe care tocmai
urcase era umedã de bruma cãzutã peste noapte, a alunecat pe o
scîndurã care nu avea susþinere, ºi a cãzut în gol, lovindu-se de
cimentul de jos. A murit dupã cîteva ore, la spitalul din Beiuº.
Înmormîntarea a avut loc în 25 octombrie, dupã 3 seri de
priveghere, în care fraþi ºi surori din multe pãrþi ale þãrii l-au
plîns ºi l-au însoþit cu rugãciuni, cu cîntãri ºi cu mãrturisiri
despre faptele ºi viaþa lui trãitã în ascultarea Domnului, ca un
adevãrat copil ºi slujitor al Sãu. La plecarea din curtea casei,
sicriul a fost luat de cãtre fraþi... a fost purtat pe braþele celor pe
care ºi el i-a purtat necontenit, mereu cu lacrimi, pe braþele sale
de rugãciune.
Întreaga sa existenþã ºi-a clãdit-o pe credinþã ºi iubire: credinþã
în Dumnezeu ºi faþã de El ºi dragoste faþã de Lucrarea Oastei
Sale, faþã de neamul ºi þara care l-au nãscut, iubire ºi grijã faþã de
mîntuirea semenilor printre care a trãit. ªi coordonatele acestea
pe care ºi-a trãit el viaþa l-au fãcut viu pe veºnicie. Dãruit de
Dumnezeu cu o înþelepciune înnãscutã ºi cu o inimã profund
simþitoare ºi smeritã, el a reuºit sã atingã acel nivel superior al
înþelegerii rostului vieþii pe pãmînt ºi al selectãrii valorilor din
perspect i v a veºniciei, nu numai a istoriei; din perspectiva
eternitãþii lui Dumnezeu, nu doar din cea atît de trecãtoare a
umanitãþii. Iar aceastã percepþie ºi-a dobîndit-o nu studiind în
vreo ºcoalã, ci prin autoinstruire ºi autoeducare permanentã ºi
tenace, ºi mai ales prin jertfele de sine, fiind conºtient cã lucrarea
de mîntuire nu se poate realiza prin ignoranþã ºi nepãsare.

A fost omul în care ura, bîrfa, pizma ºi rãutatea nu-ºi gãseau
locul.
Pentru scrierile fratelui Traian Dorz, viaþa fratelui Petru a fost
o sursã de inspiraþie, ca personajul care i-a pozat unui pictor
pentru realizarea unei mari lucrãri de artã. Tabloul pe care-l
d es cr i e el î n t r- u n a d i n poeziile sale din vol u mu l C î n t a rea
Roadelor, este parcã o pînzã luminoasã pe care strãluceºte
imaginea vieþii fratelui Popa Petru din Sãucani:
Cine sînt acei ce-nfruntã vremea atît de asprã ºi de grea
arînd ºi semãnînd întruna batjocoriþi de cei din jur?
... Pe feþe stropii de sudoare
cu stropi de lacrimi se-mpreun
nici vîntul iernii nu le uscã,
nici ploaia verii nu le spalã
doar soarele ce dogoreºte le schimbã-n ceva lucitor
de nu ºtii dacã-s stropi de sînge
sau stropi de aur de Ofir...
La ce privesc aºa nainte spre Rãsãrit cu bucurie?
Spre unde-aleargã-aºa de grabnic
chiar dacã duc povarã grea?
De ce aºa de tare-apasã pe plugul prea cu greu mergînd?
De ce trec aruncînd sãmînþa
de-atîtea ori pe-acelaºi loc?
De ce pe boabe de seminþe cad boabe de pe fruntea lor?
Cînd seara este-atît de-aproape
de ce ei nu privesc napoi?
- Sînt cei ce seamãnã cu lacrimi
pentru culesul cu cîntãri!
Cine sînt acei ce-n braþe pline culeg luminã ºi comori?
A-cui sînt cîntecele-acestor frumoase roade
dulci ºi mari?
- Cãci pînã peste tot hotarul întins, rãsunã voioºia
atîtor vii, livezi ºi lanuri,
cu largi arome de belºug!
- Sînt fraþii mei de ger ºi jertfã,
de crez ºi cer
de plug ºi plîns
cu care-am semãnat alãturi
ºi-aº vrea alãturi sã culeg...
- Stãpîne-al Roadelor Eterne,
doresc sã-Þi cer sã-mi dai la urmã
cîntarea celui ce culege un rod prin muncã cîºtigat
de-acolo chiar de unde nimeni n-a mai crezut
decît el singur
nu numai pentru cã acolo a plîns ºi-a suferit ca nimeni
ci pentru cã-a crezut atuncea,
cînd nimeni alþii nu credeau!

Da, el a fost unul dintre aceia care au semãnat cu nãdejde pe
brazdele credinþei iubirea, îngrãºînd-o cu jertfã ºi îngrijind-o cu
rãbdare. A cîntat atît de mult, veselindu-i ºi mîngîindu-i pe toþi în
jurul lui, fiindcã el a simþit cã Dumnezeu locuieºte în cîntãri ºi cã
sufletele oamenilor n-au nevoie de nimic mai mult decît de El.
Uneori simþea în adîncul lui un gol ca golul care rãmîne numai
acolo unde se smulg prea multe flori sau prea multã iubire, prea
multe lacrimi sau prea mult cîntec. Rãdãcinile iubirii lui au fost
adîncite în cîntare, deºi viaþa lui n-a fost totdeauna plinã de
armonia cu care a cãutat el s-o umple pe a altora.
Pe crucea de la capul lui n-a fost scris nimic trist, cãci nimic
trist n-a fost atunci pe faþa lui, chiar dacã era pe inimã.
Moale ºi uºoarã sã-i fie þãrîna aºezatã peste el, cãci moale ºi
uºoarã a fost ºi umblarea lui peste ea, de parcã nici nu l-a simþit
cînd a cãlcat-o. În ea sã nu simtã nici regret pentru trecut ºi nici
grijã sau teamã de viitor, ci o adîncã liniºte ºi odihnã, ca în
braþele cîntãrii adînci.
Numai pe pãmînt þi-a fost greu, copilul ºi tatãl cîntãrilor; sub
el îþi va fi uºor. Cîntecul ºi iubirea te vor însoþi în veºnicie,
fericindu-te, cãci acestea douã sînt raiul!
Fratele Popa Petru n-a murit, atîta timp cît mãrturisirile sale
din Cuvîntul Domnului încã mai sînt vii în mintea ºi-n sufletul
unor fraþi ºi surori ce l-au ascultat ºi atîta timp cît inimile lor mai
vibreazã ºi astãzi pentru dragoste de Hristos.
Fratele Petru n-a murit, ci s-a dus sã se adauge la rîndul
marilor înaintaºi ai Oastei Domnului, care dupã ce ºi-au împlinit
datoria faþã de Evanghelie în lumea aceasta, au putut spune:
M-am luptat lupta cea bunã, mi-am isprãvit alergarea, am pãzit
credinþa. De acum, mã aºteaptã cununa neprihãnirii, pe care mi-o
va da, în ziua aceea, Domnul, Judecãtorul Cel Drept. ªi nu numai
mie, ci ºi tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui
(2 Tim. 4, 7-8) .
Cea mai valoroasã moºtenire lãsatã de fratele Popa Petru o
constituie însã modelul sãu de viaþã pe care l-a lãsat în urma sa,
model pe care prin aceste rînduri semnatarul lor doreºte sã-l
întregeascã ºi sã-l reînvie în amintirea celor care l-au cunoscut,
respectat ºi urmat, dar ºi sã-l prezinte ca pe un far luminos ºi o
pildã vie în faþa conºtiinþei tuturor celor ce nu l-au cunoscut, dar
care vor sã facã parte din dulcea ostãºie a Domnului pentru care
a luptat, a suferit ºi pe altarul cãreia s-a jertfit acest rob al lui
Hristos care va strãluci pe veºnicie ca o piatrã scumpã în cununa
Domnului sãu.

2 - Valoarea ºi respectul
Vorbirea ºi rugãciunea fratelui Traian Dorz de la adunarea
onomasticã a fratelui Popa Petru din Sãucani - 29-VI-1985
În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh. Amin.
Slãvit sã fie Domnul!
Aduceþi-vã aminte de mai marii voºtri, care v-au vestit
Cuvîntul lui Dumnezeu, uitaþi-vã cu bãgare de seamã la sfîrºitul
felului lor de vieþuire ºi urmaþi-le credinþa! Isus Hristos este
Acelaºi: ieri, azi ºi în veci!
Într-adevãr, se cuvine sã-I mulþumim din toatã inima Domnului
ºi Dumnezeului nostru pentru o zi ca asta în care trãim
împrejurãri ºi momente ºi impresii ºi prezenþa unui har deosebit
pe care Domnul Dumnezeul nostru îl revarsã în toate privinþele
peste sufletele ºi peste viaþa noastrã.
Porunca din Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu pe care am citit-o
este una dintre cele mai de seamã porunci. Aduceþi-vã aminte de
mai marii voºtri, care v-au vestit Cuvîntul lui Dumnezeu este una
din cele mai însemnate porunci, într-adevãr, pe care Sfîntul
Cuvînt al lui Dumnezeu ni le aduce totdeauna aminte. Pentru cã
dupã dragostea de Dumnezeu ºi dupã porunca respectului ºi
ascultãrii de Dumnezeu, nu-i altã poruncã mai mare, decît porunca
sã ne cinstim pãrinþii noºtri, oamenii mari ai lui Dumnezeu, care
dupã El, prin El ºi pentru El, au cãutat sã ne aducã nouã lumina
ºi mîntuirea ºi pentru viaþa aceasta, ºi pentru viaþa veºnicã.
Într-adevãr, datoria de ascultare ºi de preþuire faþã de pãrinþii
noºtri este o datorie pe care nu trebuie sã o considerãm niciodatã
încheiatã, cîtã vreme trãim pe pãmînt. Cã ºi prin aceasta se vede
credinþa ºi viaþa ºi preþul ºi valoarea unui om: dupã felul cum îi
respectã pe marii sãi binefãcãtori, pe pãrinþii sãi, pe înaintaºii sãi,
pe aceia pe care dupã Dumnezeu au fost pentru el mijlocul ºi
lumina, luminãtorii ºi îndrumãtorii de la viaþã spre viaþã, de la
lumea aceasta pentru lumea viitoare, din existenþa aceasta la
existenþa veºnicã.
Spune o înþelepciune aºa: Dacã pãrintele tãu trupesc ºi
pãrintele tãu sufletesc au aceeaºi trebuinþã de tine în acelaºi timp,
dator eºti sã-l ajuþi întîi pe pãrintele tãu sufletesc ºi apoi pe cel
trupesc. Pentru cã pãrintele tãu trupesc te-a nãscut pentru o viaþã
trecãtoare ºi þi-a fãcut un bine pentru lumea aceasta; dar pãrintele
tãu sufletesc te-a nãscut pentru viaþa veºnicã ºi þi-a fãcut un bine
pentru mîntuirea eternã a sufletului tãu ºi pentru existenþa ta cea
veºnicã.
Într-adevãr, între cele 10 porunci, primele 4 vorbesc despre
d at o r i a n o astrã faþã de Dumnezeu. Dar a 5 - a, p r i ma d i n t r e
urmãtoarele 6 porunci ne vorbeºte despre datoria faþã de pãrinþii
noºtri. Mîntuitorul Însuºi a spus într-una din cuvîntãrile Sale
ascultãtorilor Lui despre cinstirea pãrinþilor noºtri: Cinsteºte pe
tatãl tãu ºi pe mama ta, - este cea dintîi poruncã însoþitã de o
fãgãduinþã: ca sã fi fericit ºi sã trãieºti mulþi ani pe pãmînt.
Aceastã cinstire a pãrinþilor noºtri se dovedeºte însã în primul
rînd prin ascultarea de cuvîntul lor.

Am ascultat aici niºte cuvîntãri atît de frumoase despre viaþa
sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel, dintre care nu ºtii care a fost mai
mare în faþa lui Dumnezeu, pentru cã rostul lor, viaþa lor, mãrturia
lor, lumina lor, moºtenirea lor minunatã a fost la fel de valoroasã
ºi de sfîntã ºi va rãmîne pentru vecii vecilor la fel de mare ºi de
însemnatã pentru noi toþi.
Astãzi sãrbãtorim ziua cînd oamenii aceºtia, sfinþii aceºtia,
apostolii aceºtia mari ai lui Dumnezeu au pecetluit cu moartea lor,
cu j er t f a l o r, cu s î n g e l e l o r mã r t u r i a m i n u n a t ã , d r ag o s t ea
minunatã, vestirea minunatã pe care, pe urmele Domnului nostru
Isus Hristos, Mîntuitorul lor ºi al nostru, ne-au arãtat-o ºi ei, dupã
pilda Lui, în felul cel mai înalt ºi frumos.
Amîndoi aceºti sfinþi ai lui Dumnezeu au fost mari. Într-o zi ca
asta au fost martirizaþi. Sf. ap. Petru i s-a luat viaþa în chip
asemãnãtor cu a Domnului. Sfîrºitul sãu a fost ca rãstignirea
Mîntuitorului nostru. Ce moarte vrednicã ºi sfîntã a avut acest
mare om al lui Dumnezeu! Ce sfîrºit biruitor ºi strãlucit a avut
viaþa acestui mare ºi sfînt apostol!
Sf. ap. Pavel a avut o alt fel de moarte: i s-a tãiat capul cu
sabia. Dar pînã în cea din urmã clipã a vieþii lor, ei au rãmas
statornici credincioºiei lor faþã de Dumnezeu, faþã de Mîntuitorul
cãruia s-au predat. ªi-au pãstrat pînã la sfîrºit legãmîntul pe care
l-au fãcut, spunînd mereu: Hristos este Acelaºi: ieri, azi ºi în veci.
Cuvîntul Lui este etern. Legãmîntul Lui cu noi e veºnic. Aºa
trebuie sã fie ºi cuvîntul nostru cu El, ºi legãmîntul nostru cu El,
ºi ascultarea noastrã de El. Ce minunatã pildã ne-au dat ei!
Cuvîntul Sfînt pe care l-am citit ne porunceºte: Aduceþi-vã
a m i n t e d e m a i m a r i i v o º t r i , ca r e v - a u v e s t i t C u v î n t u l l u i
Dumnezeu. Uitaþi-vã cu bãgare de seamã la sfîrºitul felului lor de
vieþuire ºi urmaþ i - le credinþa. Nu existã nici o dovadã mai
strãlucitã despre adevãrul ºi despre frumuseþea unui vestitor al lui
Dumnezeu, decît dovada pe care o dã sfîrºitul felului lui de
vieþuire, dovada celei din urmã clipe din viaþa sa, mãrturia cea
mai înaltã a dragostei lui faþã de Dumnezeu. Cã dacã cineva a
avut într-adevãr puterea sã ducã o viaþã cu Hristos - ºi viaþa
aceasta este vrednicã de tot respectul ºi ascultarea ºi preþuirea
noastrã, - atunci un respect ºi mai înalt ni se cere sã avem faþã de
ei cînd sfîrºitul felului lor de vieþuire dovedeºte ºi încununeazã
mãrturia lor dusã de-a lungul anilor de viaþã ºi de trãire cu
Hristos.
Noi mulþumim lui Dumnezeu din toatã inima cã avem la cine
sã privim. Cã istoria bisericii, cã istoria creºtinismului, cã istoria
Lucrãrii lui Dumnezeu pe pãmînt a ridicat în faþa noastrã stîlpi
aºa de minunaþi, luceferi aºa de strãlucitori, la lumina cãrora
putem totdeauna sã privim cu nãdejde, cu cinste, cu demnitate, cu
dorinþã sfîntã, cu respect sfînt, cu evlavie sfîntã. ªi aceasta este
pentru noi un îndemn, o poruncã: sã urmãm ºi noi credinþa.
Sigur cã toþi dorim sã vedem cu bucurie Faþa lui Dumnezeu.
Sigur cã toþi dorim sã vedem la sfîrºitul vieþii noastre, cu
bucurie, deschizîndu-se în faþa noastrã porþile minunate ale
Împãrãþiei cereºti.

Sigur cã toþi dorim, citind în cartea Apocalipsei, strãlucita
rãsplãtire a tuturor celor care au biruit pe pãmînt prin credinþã,
prin rãbdare, prin faptul cã nu ºi-au iubit viaþa pînã la moarte, iar
astãzi - cum scrie Sfîntul Cuvînt despre ei - se bucurã cîntînd pe
marea de cristal, cu harfele lui Dumnezeu în mîini. ªi fericiþi ºi
sfinþi sînt în veci cei care au biruit. Cununile lor de aur vor
strãluci în veci ºi feþele lor strãlucesc ca Faþa lui Hristos, cu care
s-au asemãnat în suferinþã, în rãbdare, în rugãciune, în înfrînare,
în luptã, în viaþã, în moarte. ªi se vor asemãna cu El ºi-n Înviere
ºi-n viaþa veºnicã.
Sigur cã toþi dorim sã ajungem Acolo. E pentru noi o sfîntã
bucurie ºi delectare sufleteascã sã citim vieþile sfinþilor, sã citim
î n C u v î n t u l l u i D u mn ezeu d es p r e mar i l e l o r f ap t e , d e s p r e
frumoasele lor vieþi, despre strãlucitele lor biruinþe ºi despre
fãgãduinþa Lui cã astfel de oameni care au trãit o astfel de viaþã
biruitoare pe pãmînt, au în ceruri o veºnicã rãsplatã.
Dar ca sã ne bucurãm ºi noi odatã cu ei Acolo, trebuie sã ne
strãduim ºi noi sã avem pe pãmînt o astfel de viaþã cum au avut
ei. Cum vom putea noi nãdãjdui sã ajungem odatã sã moºtenim
Împãrãþia lui Dumnezeu ºi sã fim adãugaþi la ceata nemuritoare ºi
veºnicã a sfinþilor noºtri înaintaºi, dacã noi trãim strãini de
Cuvîntul lui Dumnezeu, departe de legãmintele fãgãduinþei lui
Dumnezeu, fãrã nãdejdea cea sfîntã a celor credincioºi ºi fãrã
viaþa lor de luptã ºi de biruinþã? Scrie despre ei Cuvîntul lui
Dumnezeu aºa de frumos: ei, de care lumea nu era vrednicã, au
rãtãcit prin pustiuri, prin munþi, prin peºteri ºi prin crãpãturile
pãmîntului, au fost bãtuþi, chinuiþi, au dus o viaþã de lipsuri, de
muncã, de credincioºie, de sfinþenie ºi de înfrînare...
Cum credem noi cã vom putea fi în Împãrãþia lui Dumnezeu
împreunã cu ei, dacã pentru noi felul lor de viaþã este aºa de
strãin, dorind bucuriile vieþii, satisfacþiile acestei lumi? Nu
renunþãm la nici una din plãcerile pãcãtoase pe care le oferã
satana ºi lumea în schimbul pierderii mîntuirii ºi-n schimbul
cãderii sufletului nostru ºi cedãrii vieþii noastre veºnice... Cînd
noi nu renunþãm la nici una din avantajele pãcatului, - cum
credem cã vom fi odatã în stare sã moºtenim împreunã cu cei
sfinþi, dacã viaþa noastrã este strãinã de moartea lor, dacã credinþa
noastrã este neputincioasã, nerãbdãtoare, neînfrînatã,
neascultãtoare de Dumnezeu?
Binecuvîntãm pe Domnul pentru astfel de zile pe care
Dumnezeu ni le-a rînduit, ca ziua de astãzi. În ziua de astãzi mulþi
ºtiu cã sãrbãtorim numele Sfinþilor Apostoli Petru ºi Pavel. Mulþi
vorbesc ºi mulþi ºtiu cîte ceva din istoria lor. Dar cîþi oare le aduc
preþuirea ºi cinstirea, dîndu-ºi toate silinþele sã-ºi asemene viaþa
lor, purtarea lor, credinþa lor, trãirea lor cu a Sfinþilor Apostoli pe
care-i cinstim?
Noi Îi mulþumim lui Dumnezeu pentru clipa aceasta ºi-I
mulþumim lui Dumnezeu pentru sfintele cuvinte pe care le-am
auzit, împrospãtînd în inima noastrã viaþa acestor sfinþi, oameni
mari ai lui Dumnezeu. Am auzit lucruri atît de folositoare pentru
fiecare dintre noi, despre felul lor de viaþã, începînd cu chemarea
pe care le-a fãcut-o Domnul fiecãruia dintre aceºti apostoli
minunaþi.

Acum dorim în puþinul timp care ne-a mai rãmas pînã cînd
vom încheia aceastã întîlnire minunatã a noastrã, sã ne reamintim
în viaþa ºi-n inima noastrã ºi-n minþile noastre cîte ceva din
cuvintele pe care aceºti mari oameni ai lui Dumnezeu ni le-au
lãsat nouã în ultimele zile ale vieþii lor, cînd presimþind sfîrºitul
care li se apropia, cum spune ap. Pavel, au cãutat sã le facã
cunoscute urmaºilor lor în Evanghelie - fiilor lor sufleteºti,
acelora pe care Dumnezeu i-a fãcut sã fie aduºi de ei pe calea
mîntuirii ºi pe care-i lãsau în urma lor, - dorind sã-i ajute, ca
aceºtia sã-i înlocuiascã cu vrednicie în slujba sfîntã în care-i
chemase pe ei Dumnezeu, dorind sã-i ajute ºi acum cînd sfîrºind
aceastã slujbã, ei aºteptau sã plece la rãsplata cereascã. Pentru cã
existã o întîlnire pe pãmînt - ºi ne bucurãm de ea. Tot aºa existã
ºi o despãrþire, de care adeseori ne întristãm. Oricum ar fi însã,
fie întîlnirea, fie despãrþirea noastrã, în umblarea cu Dumnezeu ºi
cu urmaºii Lui, cu vestitorii Sãi, ºi întîlnirile ºi despãrþirile
noastre sînt împreunate cu lacrimi... Ne bucurãm ºi ochii noºtri
lãcrimeazã de bucurie cînd ne întîlnim. ªi tot aºa ni-s plini ochii
de lacrimi cînd trebuie sã ne despãrþim.
Sfinþii Apostoli ai Domnului ºtiau cã pe pãmîntul acesta orice
întîlnire are ºi o despãrþire. Ne bucurãm de pãrinþii noºtri tineri
cînd sîntem copii. Ne delectãm, ne veselim în braþele lor ºi
adeseori îi sãrutãm cu lacrimi. Dar vine vremea cînd trebuie sã ne
îmbrãþiºeze pãrinþii noºtri bãtrîni. Ei se duc, pentru cã aºa a
rînduit Dumnezeu sã fie viaþa aceasta.
A fost o vreme cînd Mîntuitorul le-a vestit ucenicilor Sãi
bucuria începutului Evangheliei. Aceste bucurii ale începutului
Evangheliei sînt scrise în cap. 5, vers 1 din Ev. dupã Matei. Dar
a venit ºi o vreme cînd Mîntuitorul S-a despãrþit de ei. Ce frumos
e cap. 5 de la Matei! Primele cuvinte ale Mîntuitorului au fost:
Fericiþi sînt cei sãraci în duh; apoi: Fericiþi cei ce plîng; apoi:
Fericiþi cei ce flãmînzesc ºi însetoºeazã dupã neprihãnire; apoi:
Fericiþi cei cu inima curatã; apoi: Fericiþi cei milostivi, - ºi aºa
mai departe. Numai fericire vesteau primele cuvinte... ªi ce
fericiþi trebuie sã se fi simþit, ascultînd cuvintele Domnului, cei
care erau pentru prima datã în jurul Lui, cînd le vestea începutul
Evangheliei!
Dar a venit ºi cap. 25 de la Matei, cu sfîrºitul acestei
Evanghelii, sfîrºitul umblãrii Mîntuitorului cu ucenicii Sãi. Toatã
Evanghelia Domnului se desfãºoarã pe cele 20 de capitole: din
cap. 5 de la Matei, pînã la cap. 25 de la Matei. Cap. 5, cel dintîi,
începe cu fericirea celor care vor asculta Cuvîntul lui Dumnezeu.
ªi cap. 25 de la Matei se încheie cu fericirea celor care L-au
ascultat ºi cu osînda celor care n-au ascultat acest Cuvînt.
Deci, dupã cum a fost o întîlnire a Mîntuitorului cu mulþimile
ºi cu ucenicii, a fost ºi o despãrþire a Lui. Dupã cap. 25 de la
Matei încep capitolele cu patimile, suferinþa, cu moartea ºi
Învierea Domnului ºi cu despãrþirea Lui de ei.
Aºa a fost ºi în viaþa Sfinþilor Apostoli. Noi, dupã cum spune
Cuvîntul lui Dumnezeu, vom citi ceva din aceste cuvinte. Cãci
cuvintele lor de despãrþire se aseamãnã aºa de frumos cu cuvintele
Mîntuitorului pe care le-a rostit la despãrþirea de ucenicii Sãi ºi
de ascultãtorii Sãi pînã la Venirea a Doua.

Citiþi cap. 25 din Ev. dupã Matei ºi veþi vedea ce frumos a fost
Cuvîntul Mîntuitorului cu care S-a despãrþit El de ucenicii Sãi ºi
de toþi ascultãtorii Lui. Acolo sînt trei pãrþi frumoase.
De la versetul 1 pînã la 14, se vorbeºte despre Pilda celor 10
fecioare. Aici este vorba despre credincioasele Domnului din
bisericã, surorile noastre din adunarea Domnului, împãrþite în
douã pãrþi. Unele sînt în adunare, au toatã înfãþiºarea ºi numele
de credincioase, au candelã, au Biblia, au Cuvîntul lui Dumnezeu,
au cartea de cîntãri, dar în toate acestea nu existã untdelemnul,
c ã l d u r a , p u t e r e a , v i a þ a t r ã i t ã î n E v an g h el i e d u p ã v o i a l u i
Dumnezeu. Celelalte, care se aseamãnã în toate privinþele cu cele
dintîi, au acel ceva ceresc ºi sfînt în toate privinþele cu cele dintîi,
au acel ceva ceresc ºi sfînt care formeazã valoarea ºi puterea, ºi
cãldura, ºi lumina vieþii în Hristos, untdelemnul din candelã, acea
putere Dumnezeiascã ce dã viaþã, cãldurã, luminã, trãire, roade
celor care o au. E o înºtiinþare frumoasã pentru surorile noastre
credincioase care ard în slujba lui Dumnezeu. A cãror rugãciune
arde, a cãror viaþã trãitã în slujba lui Dumnezeu e o ardere mereu
curatã ºi frumoasã în slujba sfîntã. Ard pentru familiile lor, ard
pentru adunarea Domnului, ard pentru Biserica Domnului, ard
pentru tot ceea ce trebuie sã fie curat, frumos ºi sfînt în viaþa lor
de familie, în viaþa lor de credincioase ºi-n viaþa lor pe care o duc
în Lucrarea lui Dumnezeu. Ce frumoasã este viaþa aceasta de
ardere în slujba lui Dumnezeu! Domnul sã binecuvînteze aceste
suflete scumpe care cresc, care hrãnesc, care mîngîie, care ajutã,
care binecuvînteazã tot ce are nevoie de viaþa lor, prin arderea
aceasta sfîntã a vieþii lãuntrice în slujba lui Dumnezeu. ªi Domnul
sã le ajute ºi pe celelalte surori, care vin, dar nu ard; care cîntã,
dar nu tremurã ºi nu se cutremurã; care se roagã, dar nu au
lacrimi ºi n-au putere; care cunosc pe Domnul, dar nu ard din
dragoste pentru El ºi din dorinþa de a-L sluji.
Dupã aceea le vorbeºte Mîntuitorul slujitorilor Lui, fraþilor
noºtri din Lucrarea lui Dumnezeu ºi din Bisericã. Vorbim despre
Pilda cu talanþii, pentru cã fiecãruia dintre cei care au venit în
Lucrarea lui Dumnezeu i-a fost încredinþat un talant, doi sau cinci
talanþi. Noi nu sîntem dintre cei cu cinci talanþi. Aceºtia sînt marii
oameni ai lui Dumnezeu care au cãpãtat daruri binecuvîntate ºi au
ºtiut sã le punã cu toatã puterea în slujba sfîntã. Aceºtia au fost
ca Sfinþii Apostoli Petru ºi Pavel, care cu toatã puterea ºi cu tot
devotamentul vieþii lor s-au pus în slujba lui Dumnezeu. Aceºtia
da! Aceºtia au cîºtigat pentru Dumnezeu comori mari, lucruri
mari. Au realizat pentru Dumnezeu fapte mari. ªi Domnul le-a
promis fãgãduinþe veºnice. Ce minunatã este lauda ºi rãsplata cu
care Domnul îi binecuvînteazã pe marii Sãi oameni, pe slujitorii
care au venit cu cinci talanþi îmbogãþiþi! Rãsplata cîrmuirii unor
cetãþi veºnice le-a fost promisã, pentru cã au fost vrednici de ea.
Noi sîntem dintre cei cu cîte-un talant. Dar chiar ºi cu talanþi
puþini, cu un singur talant, dacã îl punem în slujba lui Dumnezeu,
El binecuvînteazã munca noastrã, osteneala noastrã ºi jertfa
noastrã. În Lucrarea lui Dumnezeu nu existã nici un slujitor, nici
un suflet, nici un frate fãrã nici un talant. Sînt între noi oameni
care au primit de la Dumnezeu mult. ªi datoritã primirii acestor
daruri mari, Dumnezeu le pretinde, le cere, îi obligã sã aducã
roadã pentru El.

În pilda cu talanþii, ca ºi-n Pilda cu fecioarele, Domnul îi
rãsplãteºte pe cei ce au fost credincioºi; ºi spune fãrã cruþare ce
rãsplatã, ce osîndã ºi ce pedeapsã îi aºteaptã pe cei care au putut
face binele, ºi nu l-au fãcut. Dumnezeu i-a fãcut sã aibã cu ce sã
facã binele. Le-a arãtat ºi cum sã facã, ºi unde sã facã, ºi cînd sã
facã, ºi cît sã facã; ºi le-a pus pe inimã gîndul, ºi le-a arãtat clar
ce trebuie lucrat. Unii au fãcut binele pe care au putut sã-l facã,
alþii n-au fãcut binele pe care puteau sã-l facã.
ªi apoi dupã Pilda cu talanþii, urmeazã Judecata. Mîntuitorul
îi înºtiinþeazã: Iatã sfîrºitul tuturor lucrurilor. ªi plata fecioarelor
înþelepte, ºi a celor neînþelepte. ªi rãsplata slujitorilor care au
cîºtigat talanþii, ºi a celor care i-au îngropat. Vine odatã, pe
dreptate, cînd Dumnezeu Însuºi îi aratã fiecãruia, rãsplãtindu-i
sau pedepsindu-i pentru ce au fãcut sau pentru ce n-au fãcut.
Cu Judecata de la urmã se încheie Evanghelia Mîntuitorului.
Cu Judecata de la urmã se încheie rãsplãtirea fecioarelor înþelepte
ºi a celor neînþelepte; a lucrãtorilor care au cîºtigat ºi a celor care
au risipit bogãþia pe care le-a dat-o, ocaziile pe care li le-a
rînduit, prilejurile, condiþiile, harul pe care Dumnezeu l-a dat
fiecãruia. Cei care au vrut sã-L iubeascã ºi sã-L asculte pe
Dumnezeu au ºtiut cum sã le foloseascã. Ceilalþi, deºi au ºtiut,
totuºi n-au fãcut voia Stãpînului.
Aºa S-a despãrþit Domnul de ascultãtorii Sãi.
Acum am vrea sã citim ceva din cuvintele cu care s-au
despãrþit de ascultãtorii lor Sfinþii Ap. Petru ºi Pavel. Dupã pilda
Domnului ºi Mîntuitorului nostru, aceºti oameni sfinþi au fãcut ºi
ei la fel. Au ºtiut cã vine odatã ziua cînd trebuie sã se despartã de
fraþi. Cînd trebuie sã-ºi ia rãmas bun de la cei cu care zeci de ani
au mer s î mp r eun ã l a ad u n ãr i le D o mn u l u i , s - au b u cu r at d e
Cuvîntul Domnului, de cîntãrile Domnului, de rugãciunile
Domnului, de binecuvîntãrile Domnului. Cum a fost o zi cînd s-au
întîlnit cu fraþii, a fost o zi cînd s-au despãrþit. La despãrþirea de
fraþi, Sf. Ap. Petru scrie unele din cele mai miºcãtoare cuvinte.
Am vrea sã le citim, pentru cã în ziua aceasta sfîntã a amintirii
vieþii Sfinþilor Apostoli ai lui Dumnezeu, a cel o r doi mari
cunoscuþi slujitori ai lui Dumnezeu din Biserica Sa, nu putem
aduce o cinstire mai frumoasã ºi face o încheiere mai fericitã a
ci n s t i r i i a c e s t ei a, d ecî t r eî mpr o s p ãt î n d î n i n i mi l e n o as t r e
îndemnurile ºi cuvintele lor cele din urmã.
Cînd iubeºti pe cineva, fiecare cuvînt pe care þi-l spune ºi pe
care i-l spui, te impresioneazã, te miºcã, îl preþuieºti, îþi rãmîne
neuitat. Iar cînd te desparþi de el, prin credinþã, avem speranþa cã
n u p e t o t d eau n a n e d es p ãr þ i m, ch i a r d acã mo ar t ea aceas t a
trecãtoare intervine în viaþa noastrã ºi aduce o despãrþire scurtã
ºi trecãtoare între noi. Chiar dacã moartea aceasta, pentru cei
necredincioºi, e ceva îngrozitor ºi înspãimîntãtor, pentru noi cei
care-L iubim pe Dumnezeu nu este aºa. Noi ºtim cã moartea
aceasta nu e un sfîrºit. Moartea aceasta este pentru noi o trecere,
u n p r a g . Tr e c e m d i n e x i s t e n þ a a c e a s t a c h i n u i t ã , s c u r t ã º i
trecãtoare, în existenþa cealaltã, eternã, fericitã, bucuroasã,
binecuvîntatã. Cum a spus Mîntuitorul, trecem de la moarte spre
viaþã, pentru cã viaþa aceasta scurtã e ca o moarte, pentru cã
mereu murim, în fiecare zi murim; murim cîte puþin.

Mor în noi puterile, mor în noi bucuriile, mor multe nãdejdi, pînã
în cea din urmã clipã a vieþii. Atunci murim de tot trupeºte.
Trecerea vieþii noastre este ca o moarte. În viaþa noastrã atîtea din
celulele, din pãrþile corpului nostru mor în fiecare zi. ªi cu cea
din urmã clipã din viaþa noastrã, trupul nostru, viaþa noastrã
trecãtoare înceteazã.
Dar noi nu sîntem numai aceastã viaþã trecãtoare. Aceasta este
numai forma sub care ne arãtãm noi oamenilor vãzuþi ºi lucrurilor
trecãtoare. În noi ascundem viaþa veºnicã, dupã cum fiecare bob
de grîu sau de altã sãmînþã ascunde în el un punct nemuritor. Cît
de micã este o sãmînþã - ºi sãmînþa aia de mac - are undeva acolo
ascuns în ea un punct nemuritor. Poþi s-o þii ani ºi zeci de ani...
cînd dupã atîþia ani o pui în pãmînt, acel punct nemuritor din ea
rãsare ºi-i dã viaþã, ºi se aratã cã este într-adevãr nemuritor.
ªi-n noi existã ceva nemuritor. Putem sã ne ducem în mormînt,
putem sã stãm în morminte mii ºi mii de ani. Cînd Domnul va
aduce condiþia învierii noastre, acel ceva nemuritor din noi,
sãmînþa lui Dumnezeu pusã în noi, va încolþi dintr-o datã ºi într-o
c l i p ã v o m i e º i cu t r u p u l cel no u , p en t r u v i a þ a c e a n o u ã º i
nemuritoare care ne este fãgãduitã nouã de Dumnezeu, fie cã
credem în El, fie cã nu credem.
Deci la aceastã despãrþire, Apostolii Domnului au rostit un
cuvînt asemãnãtor cu Cuvîntul Domnului - cînd s-au despãrþit de
fraþi. Sã ascultãm ultimele cuvinte ale Sf. Ap. Petru, scrise în
epistola sa a 2-a. Vom citi cap. 3 din epistola a 2-a a Sf. Petru,
pentru cã acest capitol este ca un cuvînt de despãrþire a lui de
fraþi; de fraþii cãrora le-a propovãduit atîþia ani, prin atîtea jertfe
Cuvîntul viu al lui Dumnezeu. Ascultaþi cu luare aminte ce fel de
adevãruri spune el ºi ce fel de sfaturi le dã el ucenicilor lui
Dumnezeu de care se desparte atunci:
Prea iubiþilor, aceasta este a doua epistolã, pe care v-o scriu.
În amîndouã, caut sã vã trezesc mintea sãnãtoasã, prin înºtiinþãri,
ca sã vã fac sã vã aduceþi aminte de lucrurile vestite mai dinainte
de sfinþii proroci, ºi de porunca Domnului ºi Mîntuitorului nostru,
datã prin apostolii voºtri. Înainte de toate, sã ºtiþi cã în zilele din
urmã vor veni batjocoritori plini de batjocuri, care vor trãi dupã
poftele lor ºi vor zice: Unde este fãgãduinþa venirii Lui? Cãci de
cînd au adormit pãrinþii noºtri, toate rãmîn aºa cum erau de la
începutul zidirii! Cãci înadins se fac cã nu ºtiu cã odinioarã erau
ceruri ºi un pãmînt scos prin Cuvîntul lui Dumnezeu din apã ºi cu
ajutorul apei, ºi cã lumea de atunci a pierit tot prin ele, înecatã de
apã. Iar cerurile ºi pãmîntul de acum sînt pãzite ºi pãstrate prin
acelaºi Cuvînt, pentru focul din ziua de judecatã ºi de pieire a
oamenilor nelegiuiþi. Dar, prea iubiþilor, sã nu uitaþi un lucru: cã,
pentru Domnul, o zi este ca o mie de ani, ºi o mie de ani sînt ca
o zi. Domnul nu întîrzie în împlinirea fãgãduinþei Lui, cum cred
unii, ci are o îndelungã rãbdare pentru voi, ºi doreºte ca nici unul
sã nu piarã, ci toþi sã vinã la pocãinþã. Ziua Domnului însã va
veni ca un hoþ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet,
trupurile cereºti se vor topi de mare cãldurã, ºi pãmîntul, cu tot
ce este pe el, va arde.

Deci, fiindcã toate aceste lucruri au sã se strice, ce fel de oameni
ar trebui sã fiþi voi, printr-o purtare sfîntã ºi evlavioasã, aºteptînd
ºi grãbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor
pieri, ºi trupurile cereºti se vor topi de cãldura focului? Dar noi,
dupã fãgãduinþa Lui, aºteptãm ceruri noi ºi un pãmînt nou, în care
va locui neprihãnirea. De aceea, prea iubiþilor, fiindcã aºteptaþi
aceste lucruri, siliþi-vã sã fiþi gãsiþi înaintea Lui fãrã prihanã, fãrã
vinã, ºi în pace. Sã credeþi cã îndelunga rãbdare a Domnului
nostru este mîntuire, cum v-a scris ºi prea iubitul nostru frate
Pavel, dupã înþelepciunea datã lui, ca ºi în toate epistolele lui,
cînd vorbeºte despre lucrurile acestea. În ele sînt unele lucruri
grele de înþeles pe care cei neºtiutori ºi nestatornici le
rãstãlmãcesc ca ºi pe celelalte Scripturi, spre pierzarea lor. Voi
deci, prea iubiþilor, ºtiind mai dinainte aceste lucruri, pãziþi-vã ca
nu cumva sã vã lãsaþi tîrîþi de rãtãcirea acestor nelegiuiþi, ºi sã vã
pierdeþi tãria; ci creºteþi în harul ºi în cunoºtinþa Domnului ºi
Mîntuitorului nostru Isus Hristos. A Lui sã fie slava acum ºi în
ziua veºniciei. Amin.
Nu uitaþi aceste cuvinte. ªi citiþi-le mereu, ºi dupã ce vã veþi
întoarce, aduceþi-vã aminte ºi recitiþi mereu din Ep. a 2-a a Sf.
Ap. Petru, cap. 3. Sînt cuvintele de rãmas bun ºi sfãtuirile pe care
ni le dã el nouã ºi tuturor celor care vor sã vadã cu bucurie Faþa
lui Dumnezeu ºi sã-ºi mîntuiascã sufletul; ºi-L vor vedea ºi ºi le
vor mîntui, dacã le ascultã ºi le trãiesc aºa cum sînt scrise, aºa
cum le-au trãit ei la vremea lor, aºa cum ne-au propovãduit ºi
nouã ºi ne-au îndemnat ºi pe noi sã trãim. Cã în zadar zicem cã
sîntem creºtini, în zadar mãrturisim noi cã-i ascultãm ºi-i cinstim
pe sfinþii martiri ºi mucenici ºi apostoli ai Domnului, în zadar ne
lãudãm noi cã sîntem urmaºii unor pãrinþi credincioºi, dacã noi nu
trãim cum au trãit ei ºi dacã nu ascultãm întru totul ºi nu ne
însuºim întru totul aceste sfinte învãþãturi.
ªi acum sã vã citesc ce le spune Sf. Ap. Pavel unora dintre
credincioºii în mijlocul cãrora a propovãduit ºi el Cuvîntul lui
Dumnezeu. Am zis: scumpe ne sînt nouã toate cuvintele pãrinþilor
noºtri care ne-au iubit ºi ne-au mãrturisit pe Dumnezeu. Cuvintele
mamei noastre, cuvintele tatãlui nostru... tot ce ne-au spus ei
frumos de-a lungul vieþii noastre, de cînd i-am cunoscut, de copii,
pînã cînd i-am înmormîntat, rezemînd capul lor pe umãrul nostru
ºi închizîndu-le cu mîinile noastre ochii lor sfinþi pentru ultima
datã, cînd le-am aºezat mîinile frumos pe piept ºi i-am încredinþat
lui Dumnezeu pentru ceasul revederii din Ziua cea mare a Învierii.
Scumpe ne sînt nouã toate amintirile cu pãrinþii noºtri, cu
învãþãtorii noºtri, cu cei care ne-au iubit ºi care ne-au fãcut nouã
bine. ªi acestea sînt cele din urmã cuvinte ale Sfinþilor Apostoli,
care ne-au mãrturisit nouã mai mult ca oricine, dupã Domnul ºi
Mîntuitorul nostru, Cuvîntul Sãu Cel Sfînt.

Ascultaþi ce spune Sf. Ap. Pavel în Fap. Ap. cap. 20:
Cînd a încetat zarva, Pavel a chemat pe ucenici, ºi, dupã ce
l e- a d at s f at u r i , º i - a l u at z i u a b u n ã d e l a e i , º i a p l e c at î n
Macedonia. A strãbãtut þinutul acesta, ºi a dat ucenicilor o
mulþime de sfaturi. Apoi a venit în Grecia, unde a rãmas trei luni.
Era gata sã plece cu corabia în Siria, dar iudeii i-au întins curse.
Atunci s-a hotãrît sã se întoarcã prin Macedonia. Avea ca tovarãºi
pînã în Asia pe: Sopater din Berea, fiul lui Pir, Aristarh ºi Secund
din Tesalonic, Gaiu din Derbe, Timotei, precum ºi Tihic ºi Trofim
care erau din Asia. Aceºtia au luat-o înainte, ºi ne-au aºteptat la
Troa. Iar noi, dupã zilele praznicului Azimilor, am plecat cu
corabia din Filipi, ºi, în cinci zile, am ajuns la ei în Troa, unde
am stat ºapte zile. În ziua dintîi a sãptãmînii, eram adunaþi
laolaltã ca sã frîngem pîinea. Pavel, care trebuia sã plece a doua
zi, vorbea ucenicilor, ºi ºi-a lungit vorbirea pînã la miezul nopþii.
În odaia de sus, unde eram adunaþi, erau multe lumini. ªi un tînãr,
numit Eutih, care stãtea pe fereastrã, a adormit de-a binelea în
timpul lungii vorbiri a lui Pavel; biruit de somn, a cãzut jos din
catul al treilea, ºi a fost ridicat mort. Dar Pavel s-a coborît, s-a
repezit spre el, l-a luat în braþe, ºi a zis: Nu vã tulburaþi, cãci
sufletul lui este în el. Dupã ce s-a suit iarãºi, a frînt pîinea, a
cinat, ºi a mai vorbit multã vreme pînã la ziuã. Apoi a plecat.
Flãcãul a fost adus viu, ºi lucrul acesta a fost pricina unei mari
mîngîieri. Noi am venit înaintea lui Pavel la corabie, ºi am plecat
cu corabia la Asos, unde ne învoiserãm sã ne întîlnim din nou;
pentru cã el trebuia sã facã drumul pe jos. Cînd s-a întîlnit cu noi
în Asos, l-am luat în corabie, ºi ne-am dus la Mitilene. De aici am
mers pe mare, ºi a doua zi am ajuns în faþa insulei Chios. În ziua
urmãtoare, de-abia am atins Samos, ne-am oprit în Troghilion, ºi
a doua zi am venit la Milet. Pavel se hotãrîse sã treacã pe lîngã
Efes, fãrã sã se opreascã aici, ca sã nu piardã vremea în Asia, cãci
se grãbea ca, dacã-i va fi cu putinþã, sã fie în Ierusalim de ziua
Cincizecimii. Însã din Milet, Pavel a trimis la Efes, ºi a chemat
pe prezbiterii Bisericii. Cînd au venit la el, le-a zis: ªtiþi cum
m-am purtat cu voi în toatã vremea, din ziua dintîi, în care am pus
piciorul pe pãmîntul Asiei. Am slujit Domnului cu toatã smerenia,
cu multe lacrimi, ºi în mijlocul încercãrilor pe care mi le ridicau
uneltirile iudeilor. ªtiþi cã n-am ascuns nimic din ce vã era de
folos, ºi nu m-am temut sã vã pro povãduiesc ºi sã vã învãþ
înaintea norodului ºi în case, ºi sã vestesc iudeilor ºi grecilor:
pocãinþa faþã de Dumnezeu ºi credinþa în Domnul nostru Isus
Hristos. ªi acum, iatã cã, împins de Duhul, mã duc la Ierusalim,
fãrã sã ºtiu ce mi se va întîmpla acolo. Numai Duhul Sfînt mã
înºtiinþeazã din cetate în cetate cã mã aºteaptã lanþuri ºi necazuri.
Dar eu nu þin numaidecît la viaþa mea, ca ºi cum mi-ar fi scumpã,
ci vreau numai sã-mi sfîrºesc cu bucurie calea ºi slujba, pe care
am primit-o de la Domnul Isus, ca sã vestesc Evanghelia harului
lui Dumnezeu. ªi acum, ºtiu cã nu-mi veþi mai vedea faþa, voi toþi
aceia, în mijlocul cãrora am umblat propovãduind Împãrãþia lui
Dumnezeu. De aceea, vã mãrturisesc astãzi cã sînt curat de
sîngele tuturor. Cãci nu m-am ferit sã vã vestesc tot planul lui
Dumnezeu. Luaþi seama dar, la voi înºivã ºi la toatã turma peste
care v-a pus Duhul Sfînt episcopi , ca s ã p ãs t o r i þ i B i s erica
Domnului, pe care a cîºtigat-o cu Însuºi Sîngele Sãu.

ªtiu bine cã, dupã plecarea mea se vor vîrî între voi lupi rãpitori,
care nu vor cruþa turma; ºi se vor scula din mijlocul vostru
oameni, care vor învãþa lucruri stricãcioase, ca sã tragã pe ucenici
de partea lor. De aceea, vegheaþi, ºi aduceþi-vã aminte cã, timp de
trei ani, zi ºi noapte, n-am încetat sã sfãtuiesc cu lacrimi pe
fiecare din voi. ªi acum, fraþilor, vã încredinþez în mîna lui
D u mn e z e u º i a C u v î n t u l u i h ar u l u i S ãu , car e v ã p o at e zi d i
sufleteºte, ºi vã poate da moºtenirea împreunã cu toþi cei sfinþiþi.
N-am rîvnit nici la argintul, nici la aurul, nici la hainele cuiva.
Singuri ºtiþi cã mîinile acestea au lucrat pentru trebuinþele mele
ºi ale celor ce erau cu mine. În toate privinþele v-am dat o pildã,
ºi v-am arãtat cã, lucrînd astfel, trebuie sã ajutaþi pe cei slabi, ºi
sã vã aduceþi aminte de cuvintele Domnului Isus, care Însuºi a
zis: Este mai ferice sã dai decît sã primeºti. Dupã ce a vorbit
astfel, a îngenuncheat, ºi s-a rugat împreunã cu ei toþi, ºi au
izbucnit cu toþii în lacrimi, au cãzut pe grumazul lui Pavel, ºi l-au
sãrutat. Cãci erau întristaþi mai ales de vorba, pe care le-o spusese
el, cã nu-i vor mai vedea faþa. ªi l-au petrecut pînã la corabie.
Sãrbãtorim ºi noi cu ocazia asta, stînd aici în aceastã curte
împreunã, un om al lui Dumnezeu care a mãrturisit în mijlocul
nostru zeci de ani. Astãzi este bãtrîn, slab, cu pãrul cãrunt, cu
trupul istovit de muncã ºi de osteneli ºi de alergãri. Noi l-am
cunoscut cînd era încã copil. Îl cunosc pe fratele Petre de peste 50
de ani. Peste o jumãtate de secol a trecut de cînd îl ºtiu pe acest
copil scump al lui Dumnezeu; de cînd era elev în ºcoala primarã
aici, în primele clase, la ºcoala din Sãucani.
Cu tot sufletul lui predat Domnului din anii copilãriei lui
fragede, L-a slujit pe Dumnezeu ºi L-a mãrturisit cu toatã inima.
N-a fost o datã cî n d el s ã s e f i ridicat cu o poezioarã, cu o
rugãciune, cu un cuvînt de la Dumnezeu, sã nu fie însoþit de
lacrimi ºi sã nu scalde fiecare îndemn dat fraþilor, sub orice formã
a fost acest îndemn, cu lacrimile lui. Cu cîte lacrimi a vãrsat
pentru atît de mulþi dintre cei pe care i-a chemat la Dumnezeu, ar
putea sã-i scalde. ªi i-a ºi scãldat în lacrimi...
Dumnezeu sã binecuvînteze sufletul acesta scump! Cu ocazia
acestei întîlniri, cînd îi cinstim pe marii noºtri înaintaºi care ne-au
fãcut nouã bine, sã nu uitãm nici de acest suflet. Multe mii de
suflete din pãrþile acestea ºi din toatã þara - ºi nu numai din þara
noastrã - care au auzit cuvîntul sãu ºi L-au aflat pe Dumnezeu
prin acest cuvînt, ºi s-au hrãnit ºi au crescut în Domnul ºi s-au
bucurat, trebuie sã recunoascã aceasta ºi sã-L laude pe Dumnezeu
mulþumind pentru partea de jertfã ºi de osteneli pe care a dat-o
acest suflet care niciodatã n-a cerut nimic ºi n-a primit nimic
pentru el, dar a fãcut tot ce a putut pentru ca sã-i ajute ºi sã-i
aducã pe alþii la Dumnezeu. Copiii ºi i-a crescut în lacrimi... l-ar
fi putut scãlda în lacrimi pe fiecare dintre consãtenii lui, cã n-a
fost unul cãruia sã nu-i fi spus cu lacrimi despre pocãinþã, despre
mîntuire, despre viaþa veºnicã, despre naºterea din nou ºi despre
rãsplata fericitã ce-i aºteaptã pe cei care ascultã; ºi despre
pedeapsa care îi aºteaptã pe cei care se împotrivesc Cuvîntului lui
Dumnezeu.

Cred cã nu este în judeþul acesta drum pe care sã nu-l fi
strãbãtut cu picioarele lui. Lucra toatã ziua, pînã noaptea tîrziu,
ºi în loc, ca zdrobit de obosealã sã se odihneascã, mergea pînã la
Vãlani sau pînã la Drãgoteni, sau pînã la Cãbeºti, sau... cine ºtie
pînã unde, unde îl aºteptau cîteva suflete care doreau dupã
Dumnezeu, sã petreacã ceasuri întregi în rugãciune. ªi dupã
aceea, tîrziu, abia spre dimineaþã, ajungea din nou, cînd sã se
odihneascã... Odihna lui a fost osteneala pentru Dumnezeu. Frãþia
voastrã, toþi cei care mã auziþi, ºtiþi cã spun adevãrul.
Dumnezeu sã fie slãvit pentru astfel de oameni! Eu însumi am
avut atît de mult ajutor ºi binecuvîntare din partea ostenelilor ºi
dragostei lui...
N-a primit niciodatã, de la nimeni, nici o rãsplatã pentru
ostenelile sale. Tot ce a putut a fãcut pentru Domnul ºi pentru
fraþi; ºi pentru cunoscuþi, ºi pentru necunoscuþi. Odatã, cînd vom
ajunge în ceruri, vom slãvi pe Domnul uimiþi de rãsplata pe care
i-a pregãtit-o El.
Noi am mers zeci de ani împreunã pe calea Domnului. Am
gîndit adeseori cã eu mi-am primit ºi în lumea aceasta ceva pentru
ostenelile ºi jertfele ºi suferinþele pe care le-am îndurat pentru
Domnul. Am primit laude nemeritate - n-am dorit niciodatã, dar
le-am primit; a fost pentru mine un fel de platã pe pãmînt. Am
mai primit ºi alt fel de daruri, deºi n-am dorit niciodatã aºa ceva...
Dar în faþa Domnului m-am socotit totdeauna nespus mai mic
decît acest frate care n-a primit nimic. I-am zis odatã: Rãsplata ºi
ostenelile tale nerãsplãtite de nimeni pe pãmînt, vor fi nespus mai
mari în ceruri... Eu mi-am primit ºi pe pãmînt ceva din rãsplata
fãgãduitã de Domnul. El n-a primit nimic.
Binecuvîntat sã fie Domnul pentru astfel de suflete de vestitori
ai Sãi, a cãror viaþã am putea spune - pãstrînd distanþa
cuviincioasã - cã n-a fost cu nimic mai prejos decît viaþa marilor
oameni ai lui Dumnezeu pe care îi cinsteºte sfînta noastrã Bisericã
pentru pilda frumoasã ºi statornicã a credincioºiei lor de la
început ºi pînã la sfîrºit.
Sînt peste 50 de ani de cînd, prin 1933 sau 1934, am fost odatã
la o mare adunare a Oastei Domnului din Oradea. Atunci în
Oradea erau în 6 locuri adunãrile Oastei. Atît de mulþi fraþi ºi
surori erau acolo atunci. Noi eram copii. O serbare mare a avut
loc în sala Teatrului Municipal. ªi noi am fost pe scena teatrului,
propovãduind Evanghelia. Mi-aduc aminte ºi astãzi de fratele
Petre care era un copil, un tinerel - cum spune Cuvîntul Domnului
despre sfîntul David - cu pãr bãlai ºi faþã frumoasã; cu cojocel,
sumãniþã ºi opinci. Dar a propovãduit Evanghelia aºa de minunat
de pe scena Teatrului Municipal din Oradea atunci, cã toþi cei din
lojile principale, în care erau toþi cei mai mari din judeþ, în frunte
cu episcopul, cu vicarul, cu prefectul, cu oameni mari din Oradea
din anii 1933-1934, s-au ridicat în picioare ºi au aplaudat cu
lacrimi ºi cu bucurie ºi toþi spuneau: Dar cine este acesta? Un
înger al lui Dumnezeu! Aºa de frumos a vorbit!
ªi de-atunci, de peste 50 de ani, de cîte ori a mãrturisit acest
suflet Sfîntul Cuvînt al lui Dumnezeu ºi pe cît de mulþi i-a fãcut
sã-L laude pe Domnul în urma mãrturisirii Cuvîntului Sãu Sfînt!

De aceea e bine ca la sãrbãtoarea aceasta, sã ne aducem aminte
de astfel de suflete. ªtie Domnul cît de puþine zile îl mai avem ºi
pe el între noi. Pentru cã aºa este trecerea ºi mersul vieþii noastre,
ca o zi : n e b u cu r ãm d e r ãs ãr it u l ei , n e b u cu r ãm d e ami aza
strãlucitoare ºi biruitoare ºi fericitã a soarelui, dar încet, încet
lumina se apropie de apus. Ne-am bucurat de copilãria fratelui
Petru, ne-am bucurat de tinereþea lui, de bãrbãþia, de anii cei
frumoºi, ºi-acum îi însoþim trecerea vieþii spre apus. Domnul ºtie
cîtã vreme mai sîntem împreunã. Am dorit din toatã inima, cu
ocazia aceasta - cinstind Numele Domnului ºi cinstind amintirea
marilor apostoli care ne-au vestit nouã Sfîntul Cuvînt al lui
Dumnezeu ºi privind cu admiraþie, cu respect ºi cu dragoste la
sfîrºitul felului lor de vieþuire, - sã ne rugãm lui Dumnezeu sã ne
ajute sã le urmãm credinþa.
Aduceþi-vã aminte de fratele Petru totdeauna... de statornicia,
de rãbdarea, de blîndeþea, de bunãstarea, de rîvna lui. ªi cel mai
bun fel de a-i arãta preþuirea, este sã-i urmãm credinþa. Sã ne
strãduim cu toþii sã fim pînã la sfîrºitul vieþii noastre niºte vase
de preþ în slujba Stãpînului nostru, vrednici de cinstea Lui ºi
dovedind statornicia ºi ascultarea, ºi curãþia credinþei pe care ne-a
dovedit-o fratele fãrã sã strige, fãrã sã se laude... Dar a ars ca o
lumînare, arãtîndu-ne ºi nouã, multora dintre noi, drumul cel
drept ºi frumos al mîntuirii ºi sfîrºitul cel binecuvîntat al celor
care rãmîn statornici ºi credincioºi pînã la sfîrºit.
E vremea cînd trebuie sã încheiem aceastã adunare, fiindcã
timpul, pentru fraþii care se vor duce cu mijloacele de transport,
se apropie de plecare. Dorim sã încheiem aceastã stare de vorbã
a noastrã, aceastã sãrbãtorire, cu o rugãciune de mulþumire cãtre
Dumnezeu. Dar înainte de aceasta, am dori sã facem o chemare,
în Numele Domnului, cãtre cei care, eventual, sînt aici ºi care nu
sînt predaþi Domnului ºi hotãrîþi pentru Domnul.
Dacã este cineva care vrea sã se hotãrascã în aceastã zi
minunatã - în care ni s-a înfãþiºat nouã atît de strãlucitor ºi de
înalt pildele vieþii marilor noºtri înaintaºi, cei doi mari Sfinþi
Apostoli Petru ºi Pavel, ºi-n care în cîteva cuvinte am evocat aci
un exemplu din viaþa noastrã ºi din zilele noastre de trãire dupã
voia lui Dumnezeu ºi dupã pilda marilor înaintaºi, viaþa
scumpului nostru frate Petru - dorim sã rugãm, dacã este cineva
care nu s-a hotãrît pentru Domnul ºi sã înceapã o astfel de viaþã,
sã priveascã pildele pe care le-am înfãþiºat aici ca pe niºte
îndemnuri strãlucite, pentru a începe ºi el astãzi acest fel de viaþã.
Iar dacã noi, toþi cei care sîntem aici, avem depus legãmînt cu
Domnul de ani de zile, am vrea totuºi, cu ocazia aceasta, sã
înnoim acest legãmînt, ºi din ziua aceasta sã ne strãduim ca mai
credincioºi ºi mai hotãrîþi sã mergem pe calea credinþei, dupã
pilda înaintaºilor noºtri de-atunci ºi dupã pilda înaintaºilor noºtri
de astãzi. Sã fim vrednici de ei, ca sã putem ºi noi avea odatã
rãsplata fericitã de a fi împreunã cu ei.

Cît de fericiþi am fost totdeauna cînd mergînd la vreo adunare,
am vãzut cã acolo fratele Petru sau alþi fraþi de-ai noºtri iubiþi cu
care am simþit cã sîntem una ºi pe care i-am simþit cã sînt în faþa
noastrã ca niºte exemple strãlucite! Ce fericiþi vom fi cînd,
împreunã cu ei , n e v o m b u cu r a º i n o i î n cer u r i de rãsplata
ostenelilor ºi de fericita dobîndire a mîntuirii pentru care au
alergat ei ºi pentru care ne-au îndemnat, prin felul lor de viaþã ºi
prin cuvîntul lor, sã alergãm ºi sã ostenim ºi noi!
Ne vom ridica ºi vom mulþumi Domnului pentru toate, lãudînd
ºi slãvind Numele Sãu cel Sfînt.
În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh. Amin.
Tatãl nostru care eºti în ceruri, sfinþeascã-Se Numele Tãu, vinã
Împãrãþia Ta ºi facã-se voia Ta precum în cer aºa ºi pe pãmînt.
Pîinea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o nouã astãzi ºi ne iartã
nouã greºelile noastre precum ºi noi iertãm greºiþilor noºtri. ªi nu
ne duce pe noi în ispitã, ci ne izbãveºte de cel rãu. Cã a Ta este
Împãrãþia, puterea ºi slava, acum ºi-n vecii vecilor. Amin.
Mulþumim Doamne Dumnezeul ºi Tatãl nostru, Dumnezeul ºi
Mîntuitorul nostru Isus Hristos, Dumnezeul ºi Mîngîietorul nostru
Doamne Duhule Sfinte, în aceastã zi strãlucitã, pentru bucuria pe
care ne-ai dat-o. Pentru întîlnirea ºi pentru aceastã petrecere
fericitã în amintirea ºi în cinstea marilor noºtri înaintaºi, Sfinþii
Tãi Apostoli ºi martiri, Petru ºi Pavel. ªi-Þi mulþumim pentru
Cuvîntul cel Sfînt ºi pentru ocazia cea fericitã, ºi pentru prezenþa
cea binecuvîntatã a Ta în mijlocul nostru, pe care ne-ai dat
fericirea sã le simþim cu aceastã ocazie, în aceastã zi, în aceste
ceasuri petrecute împreunã. Primeºte Doamne rugãciunile de
mulþumire ºi de recunoºtinþã pe care preoþii Tãi, pãstorii noºtri
duhovniceºti, Þi le-au adus Doamne împreunã cu noi în acest
timp, în acest loc ºi cu aceastã ocazie.
Binecuvînteazã cuvîntul mãrturisirii lor sfinte ºi ajutã-ne pe
toþi sã luãm seama la toate îndemnurile pe care ni le-ai trimis
nouã prin ei, împlinindu-le, sã ne facem ºi noi vrednici de
rãsplata veºnicã.
Binecuvînteazã Te rugãm patria noastrã, þara noastrã, poporul
n o s t r u , c o n d u c ã t o r i i r î n d u i þ i d e Ti n e î n m i j l o c u l n o s t r u .
Lumineazã-i prin înþelepciunea Ta care vine de sus ºi dãruieºte-le
ajutorul Tãu, pentru ca ºi noi sub ocîrmuirea lor înþeleaptã, sã ne
bucurãm de pace, de libertate ºi de bucuria de a Te slãvi pe Tine
slobozi ºi de-a ne îndemna mereu tot mai mult unii pe alþii la
dragoste între noi ºi la fapte bune între ceilalþi oameni.
Te rugãm sã binecuvîntezi biserica noastrã ºi pe preoþii ei.
Binecuvînteazã-i pe toþi cei aºezaþi de Tine în mijlocul ei sã
mãrturiseascã în aceastã slujbã sfîntã Cuvîntul Tãu. Ajutã-i pe cei
c a r e Te i u b e s c , p e c e i c a r e t r ã i e s c p u t e r n i c v o i a Ta , s ã
mãrturiseascã puternic Cuvîntul Tãu nu numai cu buzele lor, ci cu
v i a þ a l o r. ª i a j u t ã - i p e t o þ i s ã a j u n g ã c u a d e v ã r a t n i º t e
mãrturisitori vii ºi înflãcãraþi ai Cuvîntului Tãu, vrednici de marii
înaintaºi ºi urmãtori ai pildei Sfinþilor Apostoli. Pentru ca vremea
pe care o trãim, Doamne, sã fie o vreme plinã de putere ºi biserica
noastrã sã ajungã o bisericã vie, trãitoare evanghelicã a
Cuvîntului Tãu, plinã de oameni vrednici de Tine, sfinþi ºi
credincioºi.

Binecuvînteazã hotarele patriei noastre. Pãzeºte-le de orice rãu.
Fereºte-ne Doamne de întîmplãri nefericite, de cutremure, de
inundaþii, de nenorociri, de secete mari, de nãvãlirea altor
neamuri ºi de dezbinarea dintre noi.
Binecuvînteazã Te rugãm Lucrarea Ta sfîntã din mijlocul
nostru, acest aluat ceresc pe care l-ai pus sã dospeascã toatã
frãmîntãtura patriei noastre ºi a lumii noastre pentru Tine ºi
pentru viaþa veºnicã.
Binecuvînteazã lucrãtorii Tãi buni, pe fraþii noºtri ºi surorile
noastre bãtrîni ºi tineri.
Binecuvînteazã mamele, soþiile, fiicele Lucrãrii Tale.
Binecuvînteazã mai ales mamele tinere; ajutã-le sã-ºi creascã
copiii dupã voia Ta. ªi pe toþi pãrinþii ajutã-i sã creascã copii
credincioºi, pentru ca viitorul fericit al patriei noastre sã fie
asigurat de Cuvîntul Tãu cel Sfînt ºi de binecuvîntarea Ta.
Binecuvînteazã Te rugãm tineretul Tãu, copiii Tãi, copiii noºtri
trupeºti ºi sufleteºti. Ajutã-ne sã-i creºtem dupã voia Ta. Alege
din mijlocul lor suflete binecuvîntate, înzestrate cu talent, cu
daruri, cu inspiraþie ºi cu mult har ºi creeazã în mijlocul nostru
dintre ei oameni ºi suflete binecuvîntate prin care Tu sã aduci
multã roadã pentru Împãrãþia Ta ºi multã fericire pentru semenii
noºtri pe pãmînt.
Te rugãm sã binecuvîntezi Doamne adunarea din aceastã zi, pe
toþi cei care au luat cuvîntul sau au luat parte la auzirea lui. Fã
Doamne ca fiecare cuvînt sã aducã roade în inimile celor care l-au
ascultat, pentru cã fiecãruia Tu i-ai potrivit un cuvînt. Ajutã-ne sã
luãm seama la cuvintele de rãmas bun pe care le-ai rostit Tu
Doamne Isuse în cap. 25 de la Matei pentru surorile noastre,
pentru fraþii noºtri ºi pentru toþi.
Ajutã-ne sã ascultãm Cuvîntul Tãu pentru ca în Ziua cea mare
a Judecãþii sã fim toþi de-a dreapta Ta ºi sã ne poþi spune ºi nouã:
Veniþi binecuvîntaþii Tatãlui Meu!
Ajutã-ne Doamne mai ales noi sã luãm seama ºi la sfintele
cuvinte ale Apostolilor Tãi Petru ºi Pavel, pe care le-am citit.
Ajutã-ne sã luãm bine seama la vremile pe care le trãim. Sã nu ne
înºelãm ºi noi ca ºi cei care n-au nãdejde. Sã luãm seama ºi sã ne
gîndim bine la Ziua Venirii Tale. Sã luãm seama Doamne bine la
înºtiinþãrile Tale ºi sã nu fim ca cei necredincioºi care se duc la
pierzare înºelîndu-se cã Ziua Venirii Tale va întîrzia peste mãsurã
de mult; cã moarte nici nu va mai fi ºi cã osîndã veºnicã nici nu
va mai fi pentru ei. Dãruieºte-le cutremur tuturor, ºi nouã celor
care Te cunoaºtem, sã luãm bine seama la zilele pe care le trãim
ºi sã nu mai fim nepãsãtori ºi nici leneºi, ºi nici neroditori, ci sã
n e d ãm t o a t e s i l i n þ e l e c a s ã n e g ã s e a s c ã Ve n i r e a Ta c a p e
lucrãtorul credincios care a adus mulþi talanþi pentru Tine ºi pe
care l-ai binecuvîntat.
Binecuvînteazã surorile noastre ºi ajutã-le ca toate sã aibã
candela plinã de untdelemn: o viaþã arzînd de dragoste pentru
Tine, de rîvnã pentru Tine, de rugãciune, de jertfã ºi de osteneli,
pentru ca ºi ele ºi noi sã ne putem bucura în Ziua Judecãþii ºi
Rãsplãtirii Tale de rãsplata celor credincioºi.

Binecuvînteazã Te rugãm lucrãtorii, fraþii ºi surorile noastre
din Lucrarea Ta. Ajutã-ne sã luãm seama la înºtiinþãrile ap. Pavel.
Nu lãsa Doamne sã fie dezbinãri între noi. Nu ne lãsa sã ne
vorbim de rãu unii pe alþii. Ajutã-ne sã ne iubim ºi sã ne iertãm,
dacã avem pricinã sã ne plîngem unii de alþii. Nu lãsa între noi
dezbinãtori ºi fãcãtori de partide ºi de despãrþiri între fraþi.
Ajutã-ne sã lucrãm toþi cu o inimã ºi-un gînd, fiecare
socotindu-ne ca fiind cel mai mic, pentru ca Tu sã ne socoteºti
odatã vrednici de Împãrãþia Ta.
Binecuvînteazã lucrãtorii Tãi buni. Binecuvînteazã copiii
noºtri, binecuvînteazã adunãrile, binecuvînteazã nunþile care se
pregãtesc, binecuvînteazã plecãrile ºi venirile fraþilor.
Te rugãm pentru adunãrile din astã searã ale tuturor fraþilor
noºtri ºi pentru nunþile de mîine. Fã Doamne ca puterea Ta sã
binecuvînteze cu prezenþa Ta adunãrile tuturor fraþilor noºtri ºi
aducãtorii veºtilor bune sã cutreiere þara; ºi Numele Tãu sã fie
slãvit; ºi noi sã ne bucurãm de binecuvîntãrile Tale.
Acum Te rugãm pentru toþi fraþii ºi surorile noastre care poartã
u n n u me ca º i cele pe care le cinstim astãzi. ªi noi în chip
deosebit Te rugãm pentru fratele nostru iubit Petru, în amintirea
numelui cãruia ºi-n cinstea cãruia ne-am adunat astãzi, sã-i
arãtãm, cum am putut ºi cum putem, respectul ºi preþuirea noastrã
pentru ostenelile lui. ªi Te rugãm sã-l binecuvîntezi cu încã mulþi
ani fericiþi. Sã binecuvîntezi familia lui; sã binecuvîntezi copiii
lui trupeºti ºi sufleteºti, urmaºii lui ºi sã-l ajuþi sã-i vadã fericiþi
ºi credincioºi pe toþi.
Binecuvînteazã ºi pe cei morþi Doamne, cã pentru Tine toþi sînt
vii. Adu-Þi aminte de soþia lui, de pãrinþii lui, de fraþii ºi surorile
care au trecut în veºnicie. Noi pentru toþi Te rugãm, pentru cã Tu
eºti Dumnezeul celor vii ºi pentru Tine toþi sînt vii. ªi dacã Tu
poþi sã mîntuieºti în existenþa aceasta pe cei care cred sau pe cei
pentru care cineva crede, Tu poþi sã mîntuieºti ºi-n existenþa
cealaltã pe cei pentru care cineva crede ºi se roagã din toatã
inima. De aceea noi Te rugãm ºi pentru înaintaºii noºtri care au
trecut în veºnicie, cã ei toþi sînt în faþa Ta ºi cunoscuþi ºi Tu poþi
sã-i mîntuieºti.
Dãruieºte-le binecuvîntarea Ta tuturor, iar pe noi care am auzit
Cuvîntul Tãu astãzi aici, ajutã-ne sã luãm hotãrîrea bunã de a-Þi
fi ºi mai credincioºi mai departe. Sã nu ne mai vorbim de rãu unii
pe alþii, sã ne iubim din toatã inima. ªi dacã cineva vorbeºte de
rãu despre un frate sau o sorã, sã tãiem firul vorbirii de rãu ºi pe
cei care sînt ispitiþi sã vorbeascã de rãu pe fraþi, sã-i întoarcem la
pocãinþã ºi la rugãciune, privindu-ºi fiecare propriile pãcate,
pentru cã atunci nu va mai judeca, nici nu va mai bîrfi niciodatã
pe nimeni.
Ajutã-ne sã Te mãrturisim celorlalþi, în mijlocul cãrora trãim,
cu o viaþã de ascultare de Tine. ªi cele din urmã cuvinte de
despãrþire ale noastre de cei între care am umblat sã fie
asemãnãtoare cu cuvintele despãrþirii Tale, Isuse Doamne, ºi cu
cuvintele minunaþilor Tãi urmaºi, Sfinþii noºtri Apostoli, cuvinte
pe care ni le-am amintit între noi ºi pe care Te rugãm ajutã-ne sã
le preþuim, sã le împlinim cu fapta, ca sã ne putem odatã ºi noi
bucura de Tine în Împãrãþia Ta sfîntã cu cei care le-au împlinit.

Pentru toate ne închinãm Þie ºi Te slãvim, cã a Ta este
Împãrãþia ºi Puterea ºi Slava, Dumnezeul nostru, a Tatãlui ºi a
Fiului ºi a Sfîntului Duh, acum ºi pururea ºi în vecii vecilor,
Amin.

3 - Vorbiri la înmormîntarea fratelui Popa Petru din Sãucani
Vorbirea pãrintelui Gavriº din Beiuº
Avem un folos sufletesc ºi de seara aceasta ºi de întîlnirea cu
fratele nostru Petre în trup numai; sufletul s-a dus... Nici unul nu
sîntem desãvîrºiþi. Fiecare mai avem de fãcut cîte ceva. ªi dacã ne
plîngem pãcatul nostru sub Crucea Domnului Isus ºi lãsãm sã
curgã Sîngele iertãrii ºi peste noi, Sîngele lui Isus Hristos ne
curãþeºte de orice pãcat. ªi ne dã nãdejdea celeilalte vieþi,
veºnice, ºi nãdejdea întîlnirii dincolo, în cealaltã Împãrãþie. Dacã
nu credem aºa, de multe ori sîntem ca cealaltã lume. Dacã þi-e
groazã sã te duci la tatãl tãu, înseamnã cã ai fãcut ceva... Am
observat cã atunci cînd copilul face un rãu, plînge pe undeva
pe-afarã, nici nu vrea sã intre în casã sã spunã, sã se ºtie: Uite
sînt vinovat cu cutare... am furat, sau: Am bãtut... Dar cînd a
fãcut o faptã bunã, atunci cum vine de bucuros în casã la tatãl
sãu: Uite tatã, ce-am fãcut! ªi tatãl îl îmbrãþiºeazã ºi-l sãrutã.
Aºa-i ºi cu mergerea noastrã acasã la Tatãl nostru. Dacã avem
voinþã puternicã ºi cãutãm sã facem voia lui Dumnezeu - cãci El
voieºte sã ne mîntuiascã, dacã ne plîngem pãcatul, atunci Sîngele
iertãrii, Sîngele Jertfei Crucii de pe Golgota se coboarã peste noi
ºi ne curãþeºte. Prin rãnile Lui sîntem vindecaþi de rana pãcatului.
ªi cînd va fi sã ne întoarcem ºi noi acasã, mergem plini de
bucurie. Mergem la Tatãl, cã ºtim bunãoarã cum zice ap. Pavel:
Nici eu nu mai am nimic de osîndit în mine. Cînd ºtii cã nu mai
ai nimic de osîndit în tine, cînd nu mai ºtii cã este nici un lucru
pe care trebuia sã-l faci ºi nu l-ai fãcut... atunci te duci cu inima
plinã de bucurie în faþa Tatãlui tãu. Tatã, am fãcut ce mi-ai spus.
Ce mi-ai poruncit sã fac, am fãcut. ªi atunci vine rãsplata: ºi El
te îmbrãþiºeazã.
Aº dori dragii mei fraþi ºi surori, sã fie ºi cu noi aºa. Cã fratele
Petrea se duce. Un alt frate Popa Petru s-a dus. Gîndiþi-vã cîtã
jale ºi cîtã lipsã se vede în jurul lui. Eu vãd cã de-acum atîtea
nopþi de priveghere, atîtea alergãri n-or mai fi. Se duc fraþii... se
duc cei credincioºi. Ne ducem... mã duc ºi eu. Se duce
mîine-poimîine ºi fratele Traian... Îmbãrbãtaþi-vã, încurajaþi-vã!
Megem Acasã; e legea firii. ªi sîntem copleºiþi cã trebuie sã
mergem. Cînd ºi în ce împrejurare, nu ne este dat sã ºtim. Dar
dacã trãim cu cu g et u l curat înaintea lui Dumnezeu, în faþa
Mîntuitorului Isus Hristos, mergem plini de bucurie spre odihnã,
spre îmbrãþiºare. Gîndiþi-vã numai cît de frumos scrie Cuvîntul lui
Dumnezeu ºi ne învaþã ºi pe noi cã cetatea aceea în care ne
aºteaptã Dumnezeu e de aur curat ca sticla strãvezie. Acolo nu va
mai fi noapte, cã Însuºi Hristos va fi soarele ei. Acolo nu va mai
fi moarte... Nu va mai fi nici tînguire, nici întristare, pentru cã
lucrurile cele dintîi au trecut.

Toate acestea nu-s poveºti, cum îºi închipuie unii oameni, ci
s î n t a d e v ã r u r i l e l u i D u mn ezeu . A d ev ãr u r i cu r at e, p e c a r e
Dumnezeu ni le-a spus pentru mîntuirea noastrã.
În Evanghelia d u p ã I o an , î n locul care se citeºte la
înmormîntãri, ni se zice: Vor auzi Cuvîntul lui Dumnezeu ºi vor
învia. Unii pentru învierea vieþii ºi alþii pentru învierea judecãþii.
Deci toþi vor învia. ªi Dumnezeu aºa a aranjat lucrurile ºi a spus
prin Cuvîntul Sãu cã Evanghelia aceasta a Împãrãþiei sã fie
propovãduitã la toatã lumea; apoi va veni sfîrºitul. Deci vor auzi
toþi ºi toþi vor învia. Unii pentru viaþã ºi alþii pentru judecatã.
Zice acolo: Vine ceasul, ºi acum a ºi venit, cînd cei morþi vor auzi
glasul lui Dumnezeu ºi vor învia. Se spune în Apocalipsa: Fericiþi
cei ce au parte de prima înviere. Adicã dacã ai auzit Cuvîntul lui
Dumnezeu ºi eºti încredinþat cã-i Cuvîntul lui Dumnezeu, ºi a
prins în tine sãmînþa aceasta a Lui, ºi El te-a înviat la o viaþã
nouã, - pentru tine asta e întîia înviere. Cum cîntam noi mai
demult: Dacã vrei sã intri-n viaþã, trebuie întîi sã mori. Sã murim
faþã de pãcat ºi faþã de lume. ªi Cuvîntul lui Dumnezeu care se
seamãnã în inima noastrã, ºi s-a semãnat, slavã Domnului, atît de
minunat ºi atît de mult - el creºte ºi rodeºte. ªi prin Cuvîntul lui
D u m n e z e u v e n i m l a o v i aþ ã n o u ã, l a î n v i er e. Cu v î n t u l l u i
Dumnezeu, sãmînþa aceasta curatã a Cuvîntului lui Dumnezeu
ne-a fãcut sã fim vii în ceea ce priveºte sufletul. Zice Sf. Ioan
E v an g h el i s t u l : L a î n ceput era C u v î n t u l º i C u v î n t u l er a cu
Dumnezeu, ºi Cuvîntul era Dumnezeu. Pentru cã Cuvîntul e chiar
Hristos. ªi naºterea din Hristos este condiþia mîntuirii noastre,
cum spune Mîntuitorul cãtre Nicodim, lucru pe care mulþi nu l-au
înþeles de atunci ºi pînã acuma. Nu l-a înþeles nici Nicodim în
noaptea aceea, deºi era profesor de teologie. A zis: Cum se poate
sã intre cineva din nou în pîntecele mamei sale, sã se nascã? Nu
l-a înþeles! De atunci ºi pînã acum, mii ºi mii de oameni nu l-au
înþeles. Nu se poate! Nu se poate aºa ceva! Cum se poate aºa
ceva, sã se nascã omul din nou? Cum? ªi îºi tot pun aceastã
întrebare.
Unii, care s-au pretins cã-s mai dezgheþaþi, cã au citit
Scripturile, zic: Uite, scrie aci cã dacã nu te naºti din apã ºi din
duh... Sãrmanii oameni! Exact ca samariteanca au vãzut. Hristos
a vrut sã-i dea apã vie ºi ea a zis: Cum ai putea Tu... cã nici
gãleatã n-ai? Cum, cã fîntîna-i adîncã? ªi Domnul îi rãspunde:
Dacã ai fi ºtiut tu cine îþi cere þie: Dã-Mi sã beau, I-ai fi cerut ºi
El þi-ar fi dat sã bei apã vie.
Apa aceasta vie este Cuvîntul lui Dumnezeu, despre care am
vorbit înainte. Aceastã apã vie, tot Cuvîntul, este insuflat de
Duhul lui Dumnezeu, cãci toatã Scriptura este insuflatã de
Dumnezeu. Din apa aceasta vie a Cuvîntului lui Dumnezeu ºi din
Duhul Lui dacã te naºti, ea te poate schimba ºi ajungi o fãpturã
nouã, sã fii nãscut din nou. Sã nu mai gîndeºti cum ai gîndit; sã
nu mai faci cum ai fãcut; sã fii schimbat cu totul. Cu gîndul
ascuns al inimii, în pãdure sau acasã, oriunde, tu trãieºti ca în faþa
lui Dumnezeu. Aceasta înseamnã înnoire. Nu cum au fãcut unii,
înºelîndu-se, botezîndu-se cu o apã fireascã.

Ori, ºi apa cînd se cheamã peste ea Cuvîntul lui Dumnezeu ºi
Treimea cea Sfîntã, în Numele cãreia ne botezãm noi creºtinii, are
putere; cînd Cuvîntul lui Dumnezeu ºi Sfînta Treime sînt chemate
peste apã s-o sfinþeascã, pentru ca cel botezat sã se renascã om
duhovnicesc.
De aceea dragii mei, preþuþi Cuvîntul lui Dumnezeu mai mult
decît orice pe lumea aceasta. Cãci dupã cum nu putem trãi fãrã
apã ºi fãrã pîine, aºa nu putem trãi ºi nu putem avea viaþã fãrã
Cuvîntul lui Dumnezeu. El e pentru noi pîine ºi apã ºi acesta ne
întreþine viaþa.
Eram copil ºi eu cînd m-am întors la Dumnezeu. ªi toþi colegii,
toþi fecioraºii din sat rîdeau de mine: Tu, mã... Tu aºa... tu aºa...
Tata, nervos, ºi el: Tu mã faci de ruºine! Numai tu aºa... numai
tu... Am mai spus undeva: cînd mergeam la arat, cãutam sã duc
caii pe brazdã cît mai bine. Dar tata, pentru cã era tare pãmîntul,
în loc sã dea pe cai, dãdea pe mine cu biciul. Tu, ostaºule!...
ªi cîte din acestea au fost... Dacã de la tata au venit, apoi
puteþi sã vã daþi seama cîte lovituri am primit de la toþi. Dar, mai
pe urmã, am avut ºi mulþumirea sufleteascã sã-l aud pe tata
s p u n î n d : S ã º t i i c ã b ã i a t u l m e u î n t r- a d e v ã r. . . e a d e v ã r a t
credincios. E adevãrat prunc aºa cum trebuie sã fie... ªi ºi-a
schimbat apoi pãrerile dintîi. Din ce-a trecut timpul, ºi-a venit în
fire ºi s-a gîndit: Pruncul meu face bine. Eu încã nu...
Am vrut sã arãt prin aceasta cum puterea Cuvîntului lui
Dumnezeu ºi a Duhului lui Dumnezeu au biruit. De atunci de cînd
L-ai întîlnit sub Cruce, nu mai poþi sã înjuri, nu mai poþi sã minþi,
nu mai poþi sã ai nici un gînd sã faci rãu la oricine. Se mirã cei
din jur: Da cum poþi tu face, mã? Cum?... E puterea lui
Dumnezeu. ªi, cum a trecut timpul, am observat tot mai mult cã,
într-adevãr, puterea lui Dumnezeu e aceea care îl întãreºte pe om
ºi-i întreþine viaþa. Dacã prin Cuvînt ºi rugãciune eºti nedespãrþit
de Dumnezeu, El îþi dã putere sã-þi întreþii viaþa.
Privind pe drumul credinþei, cum spunea chiar, fie iertat,
fratele Petru, vedem ici-colo cîte un stîlp de sare dintre cei care
ne-au fost aºa de dragi altãdatã. A rãmas un stîlp colo, unul colo,
unul colo... Cîþi am pornit odatã - ºi cîþi mai sîntem?... Dacã nu
þii legãtura cu Dumnezeu prin rugãciune ºi prin Cuvînt, poþi cãdea
ori la un val, ori la altul: ori la o ispitã, ori la alta. Cãci ispititorul
care L-a ispitit pe Însuºi Fiul lui Dumnezeu, Isus Hristos, ºi acum
e în lume. În jurul nostru sînt atîtea duhuri necurate, încît ne-am
îngrozi dacã le-am vedea. ªi ele cautã sã atragã privirea noastrã
de la cele bune ºi sfinte. Dar puterea lui Dumnezeu, pînã acum,
ne-a trecut biruitori.
ªi pot sã spun cã am avut ºi bucurii... am avut ºi succese în
viaþã. Cãci zic oamenii: Nu te face credincios mãi, cã nu mai poþi
face... nu mai poþi fura, nu mai poþi înºela, nu mai poþi face
afaceri... Dumnezeu a dovedit cã-i dã celui credincios un progres
mai mare decît celui necredincios. Dacã mã uit la cei ce, la noi în
sat au fost la ºcoalã odatã cu mine, la cei 32 de prunci, ba chiar
cei care au fost în bancã cu mine, vãd cã unul e nenorocit într-un
fel, unul e nenorocit altfel. Pe mine Dumnezeu m-a ajutat în toate
privinþele! ªi mi-a dat atîtea bucurii - împreunã cu necazuri, aºa
cum ne-a fãgãduit - ºi m-a fãcut sã ajung pînã acum.

ªi mã silesc ca, pînã cînd voi închide ochii, sã-I fiu plãcut lui
Dumnezeu. Nimic altceva nu mai doresc, nu mai vreau. ªi vã rog
pe toþi cîþi mã auziþi acum: întoarceþi-vã la Dumnezeu, sã nu vinã
vremea cînd sã fie prea tîrziu. Se poate trezi omul, dar uneori prea
tîrziu. Te poþi trezi sã mergi la tren, dar dacã trenul fluierã în garã
ºi tu n-ai ieºit de pe uliþã, e prea tîrziu. S-a trezit bogatul cel
nemilostiv... s-a trezit!... Era acolo în vãpaia focului. S-a trezit!
Pãrinte Avraame, rogu-te, trimite-l pe sãracul Lazãr sã-ºi moaie
degetul în apã, sã-mi rãcoreascã limba, cãci grozav mã
chinuiesc!... S-a trezit, dar era prea tîrziu. ªi putem sã ne gîndim:
sãrmanul bogat, numai pentru cã a fost nemilostiv a ajuns acolo,
cãci despre alte cusururi nu se spune cã ar fi avut. Era la uºa lui
un om plin de bube, un Lazãr care ar fi vrut sã se sature din
fãrîmiturile de la masa lui. Pînã ºi cîinii lui erau mai miloºi decît
stãpînul. Cîinii se duceau ºi-i lingeau bubele.
Dar a venit vremea cînd s-a dus ºi unul, ºi altul: ºi cel bogat,
ºi cel sãrac. Se duc din lume ºi cei mari, ºi cei mici. Dar dacã
sîntem milostivi ca Tatãl nostru, vom avea ºi noi parte de milã. Sã
nu ne trezim prea tîrziu. În orice lucru cînd ne trezim prea tîrziu,
numai pãgubim. Chiar în lucrurile acestea materiale. Dacã te-ai
trezit tîrziu sã scoþi pîinea din cuptor, dupã ce a trecut un ceas ºi
jumãtate, douã, poate fi arsã. Orice întîrziere aduce pagubã.
Nu întîrziaþi sã veniþi la Hristos!
Sã rãsarã în urma fratelui Petre alte suflete credincioase, alþi
luptãtori, alþi tineri. Sã nu vã lãsaþi, ci sã duceþi steagul mai
departe. Lupta e grea, într-adevãr, dar în fruntea noastrã este
Stãpînul nostru Isus Hristos ºi ne ajutã. ªi dacã luãm exemplu de
la înaintaºii noºtri - ºi de la fratele Petrea, - vom sfîrºi ºi noi
alergarea noastrã cu bine.
Nu vã mai reþin. Ci Îl rog pe Dumnezeu sã ne binecuvînteze
prin harul Lui ºi sã ne strãpungã inima cu Cuvîntul Sãu, pentru ca
sã pãtrundã în inima noastrã lumina Cuvîntului lui Dumnezeu, sã
fim luminaþi deplin. Sã vedem unde mergem ºi ce ne aºteaptã. Sã
fim siguri pe drumul nostru. Dacã mergi fãrã luminã, mai ales
cînd mergi cu o maºinã, la 10 paºi te poþi trezi într-o rîpã. Pe
drumul vieþii, la fel: fãrã lumina lui Hristos în suflet, la foarte
puþin timp, te poþi trezi într-o prãpastie.
Sã ne ajute Bunul Dumnezeu la toþi ca aºa cum ne vedem aici
în jurul fratelui nostru Petrea, sã ne vedem dincolo, în Împãrãþia
Tatãlui nostru Celui Iubit. ªi acolo sã ne bucurãm veºnic. Amin.
Slavã Tatãlui ºi Fiului ºi Sfîntului Duh.

4 - Vorbirea pãrintelui Florean Lezeu la înmormîntarea fratelui
Popa Petru din Sãucani
În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh. Amin.
Durerea care geme-n mine
nu pot s-o þin, nici s-o desprind,
nici în tãceri, nici în cuvinte,
ci numa-n lacrimi ºiroind.
Cucernici pãrinþi, fraþi în Domnul, îndureratã familie ºi jalnici
ascultãtori ºi fraþi, ce bucurie am avut în varã cînd de marele
praznic al celor doi Sfinþi ºi propovãduitori ai lui Hristos, Petru
ºi Pavel, într-o zi aºa de minunatã de varã, ne-am întîlnit atunci
cu o ocazie minunatã. Unchiul Petrea de la Sãucani, cunoscut în
cele 4 puncte cardinale ale þãrii, îºi þinea ziua onomasticã. Mi-a
zis: Pãrinte, poate cã o þin pentru ultima datã în viaþã. De-atunci
nu l-am mai vãzut... sau poate numai în treacãt. Poate cã am mai
vorbit... sau poate la unii le era dor sã mai stãm, sã mai vorbim
gurã cãtre gurã. Dacã vã mai aduceþi aminte, spuneam atunci: Aþi
venit la Sãucani! Drumul Sãucanilor, pentru frãþiile voastre a fost
drumul Damascului. Acest drum al Damascului sã rãmînã veºnic
luminos în viaþa frãþiilor voastre. ªi am plecat fiecare la ale
noastre. Unii am rãmas cu necazurile noastre, alþii au rãmas cu
bucuriile, alþii s-au întristat, alþii s-au bucurat.
Dar în timpul acesta, în seara aceasta, în prima strajã din
noapte, ne gãsim în Grãdina Gheþimani, sã priveghem. Ce oare sã
priveghem? Sã asistãm la rugãciunea lui Hristos? Nu!... Sã
asistãm la cãpãtîiul aceluia care, în rugãciunea lui de fiecare datã,
se ruga cu atîta zel ºi patos. Îmi imaginam rugãciunea lui - aºa
cum spunea un Sfînt Pãrinte despre rugãciunea omului credincios
- cã este foc care urcã de la pãmînt spre cerul lui Dumnezeu. Ne
cuprinde pe toþi în rugãciune. Îndreptat cu privirea spre cer, nu
mai auzea, nu mai simþea pe nimeni. Trãia în extaz atunci, cu
Dumnezeu. Eram departe de el. Poate mulþi eraþi în suferinþe, în
necazuri - sau chiar ºi-n bucurii dacã eraþi... Doamne, se ruga el,
adu - Þi aminte de toþi! Pomeneºte-i Doamne ºi dacã sînt la
rugãciune, ºi dacã sînt cãlãtori; cãlãtoreºte Doamne cu ei. Adu-Þi
aminte de vãduvi ºi vãduve, de orfani...
N-am putut sã pãtrund în taina sufletului lui, dar am simþit
aºa... pe bîjbîite, cã era parcã acolo o mare neliniºte; era un
vulcan care clocotea, era ceva care nu se putea stãpîni. Nu spunea
la nimeni, dar era plin de durere, plin de întristare ºi n-avea
alinare, n-avea stare, alerga. ªi de multe ori cînd ne întîlneam ºi
vorbeam intim, îmi spunea:
- Pãrinte, poate sînt 4 zile de cînd n-am pus nimic în gurã.
- Vai, unchiu Petrea, ce te mai þine?...
- Sînt pãrinte, tot atîtea zile de cînd ochii mei nu s-au închis.
Sînt de un an în satul acesta, dar într-un singur an o singurã
datã l-am prins dormind. Nu ºtiam cînd se odihneºte. Nu ºtiam
cînd mãnîncã. Nu ºtiam. ªtiam cã adesea este plecat. Unde era
plecat? Aici... aici era plecat. Unde sîntem acum. Uneori, în ceas
de noapte, bãtea la uºile sau la ferestrele noastre: Sculaþi, cã eu
sînt, nu vã speriaþi.

Dacã pînã acuma am dormit, sã ne spunem fiecare: Din seara
aceas t a v r eau sã rãmîn în priveghere cu Dumnezeu pînã l a
sfîrºitul vieþii mele. Pentru cã uitaþi-l aici: a privegheat totdeauna.
Nu l-am gãsit dormind decît o singurã datã - ºi am venit la el ºi
la 3, ºi la 4 noaptea. De multe ori însã l-am gãsit la rugãciune,
cînd poate alþii dormeau. Poate cã frãþiile voastre dormeaþi, însã
el se ruga. Odatã a venit sã-mi deschidã uºa ºi zic:
- Ce faci unchiu Petrea?
- Dormeam...
Nu spunea cã se ruga.
- Dar am vãzut lumina aprinsã ºi am îndrãznit sã bat la uºã.
- Ei... îþi mãrturisesc ca la un pãrinte: mã rugam... pentru
pãcatele mele.
Ce fãceam noi atunci oare? Poate cã dormeam... Pentru unchiu
Petrea, noaptea era zi. Noaptea era în rugãciune, ziua era în
muncã. Uitaþi-vã la înaintaºii voºtri, rosteºte Sfînta Scripturã.
Av e m u n n o r d e m ã r t u r i i , e x c l a m ã a p . P a v e l . C e a u f ã c u t
înaintaºii noºtri - ºi ce facem noi? Noi nu facem nimic, decît
trãim în umbra lor. Înaintaºii noºtri au lucrat în via lui Dumnezeu
de dimineaþa, de-atunci i-a angajat Dumnezeu. Iar noi, care sîntem
aci, am venit în ceasul al 12-lea... Da, ei au muncit pentru noi, ca
sã luãm ºi noi platã cu ei. Noi sîntem lucrãtorii din ceasul al
12-lea, care prea multe nu avem. Dupã cum lumina lumineazã-n
întuneric, aºa sã lumineze lumina înaintaºilor noºtri pentru noi.
Aceia care, cu timp ºi fãrã timp s-au strãduit sã se rupã în bucãþi
pentru fiecare dintre noi. Sã ardã pentru fiecare dintre noi.
Dar eu acuma oare simt cã ard pentru aproapele meu sau nu?
Mã simt rece sau cald? Spunea pãrintele Heredea ce fericit se
simte atunci ºi ce bucurie-i umple fiinþa lui cînd dã la cineva
ceva, fãrã pretenþia sau aºteptarea sã i se-ntoarcã înapoi. Cã aºa
spune ºi ap. Pavel: Sã te simþi mai fericit atunci cînd dai. Oare
noi cum sîntem? Noi ne simþim fericiþi cînd dãm sau cînd luãm?
Acestea, pentru fiecare dintre noi, sã fie un semn de întrebare!
Mãrturisesc în Numele lui Dumnezeu cu tãrie: fraþi creºtini,
dacã nu vã veþi simþi mai fericiþi atunci cînd daþi decît cînd luaþi,
nu sînteþi de la Dumnezeu. Cu tãrie v-o spun! Aþi auzit duminica
trecutã, cã aþi fost la sfintele biserici. ªtiu cã vã duceþi, dar spun
totuºi: indiferent unde veþi fi, deschideþi uºa templului voi, urmaºi
ai înaintaºilor noºtri! ª i v ã ad u ceþ i ami nte sigur, cã a fost
Evanghelia cu demonizatul din þinutul gadarenilor. Spune Sf. Ev.
Luca cã acesta era desfigurat ºi trupeºte ºi sufleteºte. Am spus
duminicã în sfînta bisericã: Dacã simt încã în mine patima acestui
veac, dacã ºtiu cã sînt stãpînit de iubirea de argint, simt cã sînt
stãpînit de minciunã, de urã, de vrajbã, de invidie, de omor,
curvie, - sã strigãm la Hristos sã ne scape din aceastã robie!
Sã ne gîndim cã ne gãsim în Grãdina Gheþimani, la prima
strajã din noapte. ªi cã aceasta înseamnã privegherea noastrã din
seara aceasta. Nu sã stãm, sã ne închidem urechile sufletului. Este
timpul sã vieþuim cu mare luare aminte, sã ne deschidem toate
porþile, toate ferestrele fiinþei noastre, sã intre Cuvîntul lui
Dumnezeu. Cã dacã Cuvîntul lui Dumnezeu va veni înãuntrul
nostru ºi nu se va topi în noi cum se topeºte bulgãrele de zãpadã,
dacã sãmînþa lui Dumnezeu va cãdea în sufletele noastre ºi nu va
muri, ºi nu se va topi în noi, iarãºi nu sîntem nimic.

Pentru cã sãmînþa care se topeºte ºi moare, aceea aduce roadã.
Dacã glasul Evangheliei în fiinþa mea nu se va topi prin trãirea
mea, sînt un ucenic al lui Hristos de categoria a 3-a sau a 4-a.
Atunci nu sînt nici rece, nu sînt nici cald.
Vin unii ce par cu guri de aur, se iau la întrecere sã-L
propovãduiascã pe Dumnezeu, vorbesc despre iubire cu aºa zel,
fascineazã lumea, dar înãuntrul lor este gol; gol ºi putred. Ce
frumos este a predica Evanghelia, dar ce greu este a înþelege ºi a
trãi Evanghelia lui Dumnezeu! Acela care predicã Evanghelia lui
Hristos, ºi nu trãieºte cu Dumnezeu, nu este decît un instrument
zîngãnitor ºi o aramã sunãtoare.
Sã fim cu luare aminte, cãci vorbele pe care le auzim în seara
aceasta nu le vom mai auzi niciodatã. Cu vorbele pe care le auzim
în seara aceasta vom fi judecaþi de Dumnezeu fiecare din noi.
Deschideþi-vã porþile sufletelor frãþiilor voastre, cãci nu vorbim
noi: mesagerii lui Dumnezeu vin, revarsã Cuvînt din belºug, ca sã
ne hrãneascã pe noi, pe cei care-L vor ºi-L cautã pe Dumnezeu cu
adevãrat.
Fraþi creºtini, cînd Domnul a fost osîndit la moarte, mulþi s-au
întristat ºi plîngeau pe uliþele Ierusalimului. ªi apostolii plîngeau
pe undeva ºi nu era cine sã-i mîngîie, dar Mîntuitorul le-a spus:
Voi plîngeþi ºi vã tînguiþi, dar întristarea voastrã în bucurie se va
preschimba. Iar femeilor Ierusalimului le spunea: Nu Mã plîngeþi
pe Mine, ci plîngeþi-vã pe voi ºi pe copiii voºtri. Dupã ce s-au
terminat toate pe Golgota, alþii plîngeau strînºi într-un colþ
undeva, iar pe uliþele Ierusalimului, în faptul nopþii, se auzeau
urlete de bucurie. La palatul mai marilor Ana ºi Caiafa erau
ospeþe: Am scãpat de rãzvrãtitor!...
Cine are urechi de auzit, sã audã...
În seara aceasta fraþi creºtini, sîntem aci la cãpãtîiul aceluia la
umbra cãruia am crescut, a aceluia care a auzit chemarea: Vino
dupã Mine ºi te voi face pescar de oameni. El a zis: Haideþi sã ne
facem fiii lui Hristos! Ce ne rãmîne nouã acum cînd priveghem în
prima strajã din noapte? Sã rãmînem pînã la sfîrºitul vieþii noastre
treji, nu dormind, nu dormitînd, ci stînd ºi veghind!
Mi-aduc aminte cã fie iertatul a venit în postul Paºtilor sã se
mãrturiseascã. Atunci s-a întîmplat ceva deosebit cu mine. Cu o
sãptãmînã înainte mi-a zis:
- Pãrinte, aº vrea sã mã mãrturisesc ºi eu. Cînd e mãrturisirea?
Cã vin de la lucru de unde sînt...
Nu mai ºtiu care a fost ziua fixatã, parcã vinerea dupã amiazã
ºi sîmbãta. Au venit ºi credincioase, ºi printre credincioºii satului
a venit ºi unchiu Petrea. ªi, aºa cum s e face, dupã molitva
obiºnuitã, credincioºii ies din bisericã ºi vine fiecare pe rînd, cu
lumînarea aprinsã, sã se mãrturiseascã. Aproape cã ne-a prins
întunericul cînd s-a terminat totul. Dar nu vine unchiu Petrea, îmi
ziceam eu. Unde-o fi?... M-am gîndit cã este plecat acasã ºi
urmeazã sã vinã sîmbãtã dupã amiazã sã se mãrturiseascã. Deja
era întuneric în bisericã. Aprind lumina ºi înãuntru ºi afarã, ºi
cînd ies, unde-l gãsesc pe unchiu Petrea?... Plîngea la peretele
bisericii. Atunci m-am întristat.

- Doamne, da ce este? S-a întîmplat ceva, unchiu Petrea?
- Nu pãrinte, zice el, acum mã pregãtesc sã mã duc sã vorbesc
cu Dumnezeu!...
Am rãmas copleºit... Nu mi s-a mai întîmplat aºa ceva
niciodatã.
- Vino acum... e cam tîrziu, e searã...
- ªtiu cã acum trebuie sã mã duc sã-mi plîng pãcatele la
picioarele lui Hristos.
Dacã vreþi sã-i luaþi exemplul, sã fiþi cu luare aminte sã vã
rãmînã aceastã pildã pentru toatã viaþa, cãci am zis cã din seara
aceasta, sã priveghem pînã la sfîrºitul vieþii.
Cînd a venit ºi s-a pus sub patrafir, a zis:
- Binecuvînteazã pãrinte, sã-mi pot mãrturisi eu pãcãtosul,
pãcatele!
- Binecuvîntat sã fie Dumnezeu în vecii vecilor. Amin.
Atunci a zis mai departe aºa:
- Doamne, ºi eu pãcãtosul ºi netrebnicul vin ºi cad înaintea
Tatãlui, a Fiului ºi a Sfîntului Duh, a Preacuratei Maicii Tale ºi
a tuturor Puterilor cereºti, ºi-naintea duhovnicului pe care l-ai
lãsat mãrturisitor între cer ºi pãmînt, sã-mi mãrturisesc eu
pãcãtosul pãcatele mele...
Oare noi ne gîndim atunci cînd mergem la mãrturisire, cã
vorbim cu Dumnezeu? ªi spunea:
- Da, ºtiu pãrinte, cã într-adevãr Dumnezeu deschide acum
cerul pentru mine ºi vorbesc în timpul acesta cu Dumnezeu.
Doamne, tot pãcatul l-am sãvîrºit, cît este între cer ºi pãmînt.
Doamne, mulþimea pãcatelor mele a întrecut ºi nisipul mãrilor, ºi
iarba ºi frunza pãmîntului... Om mai pãcãtos ca mine nu existã
Doamne, pe faþa pãmîntului!...

5 - Rugãciunea fratelui Traian la înmormîntarea fratelui Popa
Petru
Tatãl nostru care eºti în cer, sfinþeascã-Se Numele Tãu. Vinã
Împãrãþia Ta ºi facã-se voia Ta precum în cer, aºa ºi pe pãmînt.
Pîinea noastrã cea de toate zilele, dã-ne-o nouã astãzi. ªi ne iartã
nouã greºelile noastre precum iertãm ºi noi greºiþilor noºtri. ªi nu
ne duce pe noi în ispitã, ci ne izbãveºte de cel rãu. Cã a Ta este
Împãrãþia ºi puterea, ºi slava de-acum ºi pînã-n vecii vecilor.
Amin.
Doamne ºi Dumnezeul ºi Tatãl nostru, Dumnezeul ºi
Mîntuitorul nostru, Isuse Doamne, Dumnezeul ºi Mîngîietorul
nostru, Duhule Sfinte, din toatã inima ne plecãm înaintea Ta ºi cu
smerenie, cu toatã durerea inimii noastre, îngenunchem înaintea
Ta ºi spunem: Doamne, fie voia Ta aºa cum e în cer, ºi pe pãmînt.
ªi cum îngerii Tãi se supun Þie ºi poruncilor Tale puternice,
ajutã-ne sã ne supunem ºi noi voii Tale, chiar atunci cînd voia
aceasta a Ta depãºeºte priceperea noastrã, puterea noastrã,
înþelegerea noastrã... ºi trebuie sã ne închinãm Þie cu inimile
pline de durere.

Cît de scump ne-a fost ºi cît de scump ne-a rãmas! Doamne,
din copilãria noastrã am umblat cu Tine ºi Tu ai umblat cu noi...
Am umblat împreunã Doamne, ºi Te-am binecuvîntat suferind
împreunã, lucrînd împreunã, statornici în acelaºi legãmînt ºi în
Lucrarea în care Te-am primit pe Tine ºi în care ne-ai primit pe
noi la început.
Îþi mulþumim din toatã inima cã i-ai ajutat sã rãmînã credincios
pînã la moarte, statornic în slujba Ta sfîntã, rãmînînd în faþa
noastrã ca o pildã minunatã ºi ca un îndemn sfînt.
Doamne Dumnezeul nostru, el a fost mai scump de mii de ori
pentru Tine decît noi; Tu ºtii aceasta Doamne, cã Tu ne-ai fãcut
ºi ai Tãi sîntem. Tu l-ai iubit atît de mult, cã l-ai însoþit în toate
cãile lui ºi i-ai dãruit atîtea binecuvîntãri...
Noi Îþi mulþumim Doamne pentru toate, deºi Tu ºtii cît de mult
ne doare inima în aceastã clipã cînd trebuie sã ne plecãm înaintea
Ta, petrecînd cu braþele noastre sufletul acesta scump care vine
înaintea noastrã la Tine. Te rugãm Doamne binecuvînteazã-l ºi
dãruieºte-i rãsplatã veºnicã, dupã cum ai fãgãduit Tu, pentru toate
ostenelile pe care, cu dragoste le-a fãcut zi ºi noapte, ani ºi ani de
zile pentru Tine, cu aceeaºi rãbdare ºi smerenie neschimbatã pînã
la sfîrºit.
Doamne Dumnezeul nostru, ce gol rãmîne locul lui din
Lucrarea Ta!... Nici o sutã dintre noi nu vom putea face cît a fãcut
el singur... Te rugãm Doamne, nu lãsa sã rãmînã multã vreme gol
locul acesta! Ridicã lucrãtori destoini ci º i curaþi în via Ta
Doamn e. Tu ºtii cît de multã nevoie este de propovãduirea
Cuvîntului Tãu.
Binecuvînteazã Doamne toate ostenelile lui cu rãsplatã veºnicã.
Binecuvînteazã familia lui scumpã care rãmîne în urma lui: ºi pe
cea trupeascã ºi pe cea sufleteascã.
Doamne Te rugãm ajutã-ne ca ºi noi sã putem lua pe umerii
noºtri, fiecare dintre noi, o parte din sarcina pe care a purtat-o el.
Ca sã nu rãmînã Doamne Împãrãþia Ta fãrã lucrãtori destoinici.
Ridicã mulþi ºi vrednici lucrãtori. Încurajeazã-i pe cei slabi,
întãreºte-i pe cei care sînt neputincioºi, ridicã-i pe cei cãzuþi,
înmulþeºte-i pe cei puþini Doamne, învioreazã-i pe cei întristaþi
ºi-i însoþeºte pe cei care lucreazã, rãsplãtindu-i pe cei care fac
bine în Numele Tãu.
Doamne Dumnezeul nostru, Te rugãm îndurã-Te de noi ºi de
Lucrarea Ta, cã numai Tu ºtii la cîte sarcini ºi la cîte încercãri ai
rînduit-o pe pãmînt. Fii în mijlocul ei ºi dã-i biruinþã, în lupta
sfîntã, împotriva tuturor celor vãzuþi ºi nevãzuþi care Te urãsc pe
Tine Doamne, ºi din pricina Ta ne urãsc ºi pe noi. Dã-ne putere
sã-i iubim pe toþi care i-ai iubit Tu. Sã ne rugãm ºi pentru cei care
ne fac rãu, împlinind Cuvîntul Tãu Doamne: Rugaþi-vã pentru cei
care vã prigonesc; binecuvîntaþi pe cei care vã blestemã. Ca sã fiþi
fiii Tatãlui vostru cel din ceruri, care face sã rãsarã soarele Lui ºi
peste cei buni, ºi peste cei rãi; ºi dã ploaia Sa ºi peste cei drepþi
ºi peste cei nedrepþi. Pînã va veni ziua în care Tu Însuþi vei
despãrþi pentru totdeauna pe cei care sînt ai Tãi de cei care sînt
strãini faþã de Tine. Atunci ei vor fi despãrþiþi pe vecii vecilor
unii de alþii. Pînã atunci Doamne, ajutã-ne sã putem iubi ca Tine,
sã putem rãbda ca Tine, sã putem sã ne rugãm ca Tine ºi sã putem
fi statornici ºi credincioºi în tot ceea ce este bun, ca Tine.

Doamne, ne rugãm împreunã cu fratele nostru... De atîþia zeci
de ani ne-am rugat împreunã... am mers împreunã, ne-am bucurat
împreunã, am stãruit împreunã în toate încercãrile noastre.
Acum el s-a dus... Doamne Isuse, ºi noi vom veni curînd.
Numai Tu ºtii cît de puþine zile mai sînt pînã cînd ne vom întîlni
iarãºi la Tine. Pînã atunci întãreºte-ne sã rãmînem credincioºi; sã
nu ne înfricãm de nimic ce ne-ar putea face oamenii Doamne, cã
toþi oamenii sînt ca o nimica înaintea Ta ºi ca un fir de praf în
faþa luminii ºi puterii Tale.
Ajutã-ne sã ne încredem în Tine orice ar fi de pãtimit, ca
fratele nostru iubit. El este o pildã de credinþã, de rãbdare, de
încredere pentru noi pînã la sfîrºit. Binecuvînteazã-l!...
Frate Petre... ai ajuns la Domnul Isus... Spune-I Domnului Isus
dragostea noastrã faþã de El; rãbdarea noastrã ºi hotãrîrea noastrã
de a merge credincioºi pînã la sfîrºit. Spune-i pãrintelui Iosif,
spune-i fratelui Marini... spune-le tuturor celor care ne-au iubit ºi
pe care i-am iubit în Domnul... cã am rãmas ºi noi ºi rãmînem mai
departe credincioºi, orice ar fi, în aceastã scurtã viaþã ºi trecãtoare
existenþã de pe pãmînt sã pãtimim. Cã dorim sã rãmînem ºi noi
credincioºi cum aþi fost voi, pînã la sfîrºit. Roagã-L pe Domnul
ºi tu de-acolo, ºi voi... sã putem ajunge ºi noi biruitori la sfîrºit,
cã ºtie cît de grele sînt încercãrile prin care adeseori trebuie sã
trecem.
Doamne Isuse, Te rugãm dãruieºte-ne putere ºi har ºi ajutor sã
putem urma ºi cu fapta ºi cu trãirea noastrã pilda înaintaºilor
n o º t ri sfinþi, dintre care acest frate iubit ne-a fost cea mai
luminoasã pildã ºi cea mai apropiatã de noi.
Binecuvînteazã-ne pe toþi cei care rãmînem în urma lui. Umple
Doamne cu multã putere ºi cu multe suflete locul care rãmîne gol;
ºi astfel, Lucrarea Ta fã-o sã biruie ºi sã dãinuiascã mai departe.
Noi pentru toate Doamne ºi pentru cele pe care nu le
înþelegem, ºi pentru cele pe care le înþelegem, ne plecãm înaintea
Ta cu smerenie. Facã-se voia Ta precum în cer, aºa ºi pe pãmînt.
Ajutã-ne sã fim însã credincioºi faþã de Tine pînã în cea din urmã
clipã. ªi atunci fie cum vei vrea Tu Doamne ºi cheamã-ne la Tine
în felul în care Tu vrei. Sã ne gãseºti credincioºi, ca sã ne poþi da
cununa vieþii cînd vom pune ºi noi crucea noastrã, ca fratele
nostru iubit, la picioarele Tale.
Pentru toate ne închinãm Þie ºi Te slãvim, cã a Ta este
Împãrãþia, puterea ºi mãrirea, Dumnezeul nostru, a Tatãlui, a
Fiului ºi a Sfîntului Duh, acum ºi pururea ºi în veci. Amin.

6 - Vorbirea fratelui Traian la înmormîntarea fratelui Popa Petru
din Sãucani
ªi în versetele Sfintei Scripturi, ºi-n Cuvîntul Sãu Sfînt sub
forma cîntãrilor noastre sau a poeziilor noastre, sau a rugãciunilor
noastre, noi avem totdeauna îndemnul cel minunat sã privim spre
viaþa Mîntuitorului nostru ºi spre viaþa acelora care, mai aproape
de viaþa Lui, s-au purtat ca El pe pãmînt.
Cînd cîntãm cîntarea aceasta, În slujba Ta Isuse, sau Sã nu pot
Doamne sã mã las, ne aducem totdeauna aminte cu cît drag le
cînta fratele nostru iubit ºi cu cît adevãr se suprapuneau aceste
cîntãri pe viaþa lui, pe nãzuinþele lui, pe lupta lui.
Ori de cîte ori cîntam cîntarea aceasta, mi-aduceam aminte de
fratele Petru. Din copilãria lui el a fost un copil al lui Dumnezeu,
credincios. ªi-a dus mãrturia lui minunatã cu toatã rîvna ºi cu
toatã cãldura iubirii lui. N-a fost vreme în care el sã spunã: Nu
pot sã fac. Obosit de alergare, dupã o zi de muncã grea, cînd alþii
se pregãteau pentru odihnã, lui nu-i pãrea greu sã meargã 15-20
de km pe jos, unde ºtia cã-l aºteaptã fraþii ºi Cuvîntul Domnului,
pentru a mãrturisi Cuvîntul sufletelor care aveau nevoie de
mîngîiere.
Ce exemplu minunat trebuie sã fie rîvna lui pentru noi toþi!
Dragostea lui faþã de Dumnezeu ºi alipirea lui faþã de frãþietatea
scumpã, de familia noastrã duhovniceascã, care au fost statornice
în orice vremi ºi prin orice împrejurãri, trebuie sã ne fie un
puternic îndemn ºi mai mult de-acum înainte nouã, tuturor celor
care am rãmas în urma lui. Sã nu se cunoascã faptul cã el a plecat.
Adunãrile sã fie tot mai înflãcãrate. Dragostea noastrã a tuturora
sã fie mai fierbinte. El n-a dus-o aceasta cu el. Ne-a lãsat-o nouã
aici.
Cînd pãrintele Iosif a plecat la Domnul ºi am stat - copil abia
- lîngã mormîntul lui, am simþit cã toatã puterea care era în el s-a
revãrsat peste cei care au rãmas în urma lui. Mici eram... tineri
eram... nepregãtiþi ºi fãrã experienþã eram. ªi am rãmas în urma
a c e s t u i m a r e u r i a º a l l u i D u mn e z e u n o i , n i º t e p i t i c i . D a r
Dumnezeu ne-a dat puterea de care am avut nevoie prin toate
împrejurãrile ºi El S-a folosit de slãbiciunea noastrã; întocmai
cum spune ap. Pavel: În slãbiciunea noastrã, cînd am fost slabi,
atunci am fost tari, pentru cã a pus Dumnezeu putere în
slãbiciunile noastre ºi lucrarea Lui nu s-a fãcut prin oameni, ci s-a
fãcut prin puterea Lui ºi prin Duhul Sãu cel Sfînt.
Toþi avem de plecat odatã în Împãrãþia lui Dumnezeu, cã
Mîntuitorul nostru a spus: Nu vã voi lãsa orfani. Mã duc sã vã
pregãt es c u n l o c. ª i d u p ã ce v ã v o i p r eg ãti un loc, Mã voi
întoarce ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu sã fiþi ºi voi.
Cum ne doreºte Domnul ºi Mîntuitorul nostru, care ne-a iubit atît
de mult, sã fim cu El! Numai cã felul în care ne cheamã El sã
mergem, trupeºte, la El, nu-i la fel pentru toþi. Pe sfinþii noºtri
înaintaºi de la început i-a chemat prin flãcãri, prin sabie, prin
cruci, prin cele mai rele chinuri. Dar cu cît au fost mai grele, cu
atît au fost mai scurte. ªi Dumnezeu le va da o veºnicã rãsplatã
pentru suferinþa scurtã pe care au îndurat-o cu rãbdare, din pricina
Lui. Sau va veni minunata clipã cînd ne va lua pe toþi deodatã la
El.

Noi asta o dorim atît de mult! Dar ne plecãm inima ºi frunþile în
faþa hotãrîrii Lui, ca Mîntuitorul nostru în clipa cea grea a
încercãrii Lui din Grãdina Gheþimani: Tatã, a zis El, dacã-i cu
putinþã, sã treacã de la Mine paharul acesta!... Ce greu era paharul
acesta! Totuºi, nu cum vreau Eu... ªi Tatãl I-a trimis îngerul sã-L
întãreascã. Întãrirea îngerului poate cã a fost aducerea unui mesaj,
a unei veºti scumpe ºi a unei solii de la Tatãl: Fiul Meu Preaiubit,
voia Mea este ca Tu sã suferi. Eu Îþi voi da putere în clipa aceea
ºi Tu vei birui...
Mîntuitorul a primit puterea, a primit voia Tatãlui. ªi cînd a
zis: Pe cine cãutaþi? - iar ei I-au rãspuns: Pe Isus din Nazaret, El
ªi-a împreunat mîinile, ªi-a plecat capul ºi a zis: Eu sînt. Din
clipa aceea nu i-a mai fost greu. A suferit, pentru cã Tatãl Îl
întãrise. ªi pentru cã a ºtiut un lucru: Aceasta este voia Tatãlui
Meu. Eu am venit anume sã fac voia Tatãlui. Acum, cînd voia
Tatãlui e în felul acesta, Eu sã cîrtesc? Nu voi cîrti. Voi primi
voia Tatãlui aºa cum este ea. E grea pentru Mine clipa aceasta. E
grea pentru Mine Crucea ºi suferinþa care Mã aºteaptã. Dar cu cît
e mai grea, cu atît va fi mai scurtã. Aºa cã Dumnezeu ºi nouã ne
va da la timp potrivit puterea de care avem nevoie sã ducem orice
s u f er i n þ ã. O r i ce s u f er i n þ ã p o at e f i b i r u i t ã p r i n p uter ea l u i
Dumnezeu. Sã þinem minte acest adevãr. Dacã este suferinþa grea,
sã ºtiþi cã-i scurtã. Dacã-i mai lungã, e mai uºoarã. În orice caz,
Dumnezeu va fi totdeauna lîngã cel care trece prin suferinþã ºi-l
va apãra.
Odatã Mîntuitorul i-a spus lui Petru: Satana v-a cerut sã vã
cearnã cum cerni grîul. Dar Eu M-am rugat pentru tine, sã nu se
p i a r d ã c r e d i n þ a t a. O r i d e cî t e o r i v a t r eb u i , d u p ã v o i a l u i
Dumnezeu sã trecem prin vreo încercare - cît de grea va fi, - sã
ºtiþi cã Domnul a ºtiut de acea încercare ºi ºtie; cum a ºtiut mai
dinainte de cernerea lui Petru. ªi S-a rugat pentru noi, pentru cã
noi cînd ajungem în încercare, nu mai avem nici puterea, nici
gîndul, nici liniºtea sã ne rugãm. Odatã Mîntuitorul ne-a spus:
Privegheaþi ºi vã rugaþi, sã nu cãdeþi în ispitã. Înainte de-a veni
ispita, de multe ori nu ºtim nici cînd sã ne rugãm, nici cum sã
veghem ºi ne gãseºte ispita nepregãtiþi. Sã ºtiþi însã cã Domnul
nostru e cu noi. El S-a rugat mai dinainte pentru noi ºi ne va da
putere.
S-a rugat pentru fratele iubit mai dinainte de a veni încercarea
ºi i-a dat biruinþã sã treacã prin ea. A fost încercarea grea, dar a
fost scurtã. Sufletul lui acum se odihneºte lîngã Domnul ºi va fi
f er i ci t în vecii vecilor. Nu rãmîne dator Domnul niciodatã
nimãnui pentru ceva ce a îndurat ºi a pãtimit pentru El. Acum cei
rãmaºi în urma lui suferim; nu numai familia lui trupeascã suferã
ºi nu numai noi, familia duhovniceascã a tuturor fraþilor din þarã
ºi din lumea întreagã care l-a cunoscut ºi a auzit despre el,
suferim, ci ºi toþi cei cãrora el le-a fãcut bine de-a lungul vieþii
lui. A fãcut un grãjduþ pentru o vãcuþã, sã nu sufere frigul iernii;
a fãcut o casã pentru o familie sãracã, sã poatã sã se adãposteascã;
a ajutat pe un lipsit; a întors un suflet la Dumnezeu... Nici nu ne
gîndim noi ºi nici nu ºtim cîte suflete suferã acum durerea
despãrþirii de el ºi cîþi se roagã lui Dumnezeu pentru odihna
sufletului sãu!

Ce fericit este un suflet pentru care toþi oamenii se roagã ºi
despre care toþi oamenii îºi amintesc cu mîngîiere, cu bucurie, cu
duioºie ºi cu iubire cã l-au cunoscut!
Ce nenorocire trebuie sã fie ºi pe pãmînt, ºi sub pãmînt pentru
acei oameni de care toatã lumea doreºte sã se fereascã, sã scape,
sã fugã: care niciodatã n-au fãcut bine nimãnui; de care li-e
groazã la toþi oamenii ºi de care s-ar bucura toþi sã afle cã au
murit!
Pentru un om bun, toþi se roagã sã trãiascã, fiindcã oameni
buni sînt foarte puþini. Din ce trece vremea, sînt tot mai puþini
oameni buni. De aceea sînt atît de mult doriþi ºi de aceea ne
rugãm atît de mult lui Dumnezeu pentru fericirea ºi viaþa lor
îndelungatã.
Dar fiecare avem de la Dumnezeu un numãr de zile care ne-a
fost rînduit înainte de-a fi fost vreuna din ele, pentru cã este scris
în Psalmul 139: Cînd nu eram decît un plod fãrã chip, ochii Tãi
mã vedeau ºi în cartea Ta erau scrise toate zilele care-mi erau
rînduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Noi care sîntem oameni credincioºi, care cunoaºtem Sfînta
Scripturã, Cuvîntul cel Sfînt al lui Dumnezeu, care credem cã
aceastã carte sfîntã este Însuºi Cuvîntul lui Dumnezeu, Adevãrul
care ne mîngîie mereu cu nãdejdile ºi cu mîngîierile Sfintelor
Scripturi, care cercetãm adevãrul din scrierile lor ºi ºtim cã acesta
este adevãrul vieþii, în fiecare împrejurare din viaþa noastrã, noi
alergãm la Cuvîntul lui Dumnezeu ºi din El cãpãtãm luminã, ºi
din El cãpãtãm putere ºi din El cãpãtãm îndrumare pentru toate
împrejurãrile vieþii noastre prin care trecem. De aceea, pe toate
cãile noastre noi avem luminã; noi nu umblãm în întuneric, pentru
cã avem lumina vieþii, care este Cuvîntul cel Sfînt al lui
Dumnezeu. El a fost cãlãuzirea noastrã ºi luminã pe calea noastrã
în timpul vieþii de pe pãmînt. El, prin nãdejdea lui sfîntã ºi prin
fãgãduinþele lui sfinte, este lumina noastrã în ceasul morþii ºi în
clipa trecerii noastre spre existenþa veºnicã. ªi tot Cuvîntul lui
Dumnezeu este lumina noastrã ºi pentru viaþa noastrã cea din
veºnicie. Pentru cã Dumnezeu, Fãcãtorul nostru, controleazã ºi
existenþa noastrã de dincoace de moarte, ºi cea de dincolo de
moarte. El este Acela care stãpîneºte ºi lumea celor vãzute, ºi
lumea celor nevãzute; ºi viaþa noastrã trupeascã de pe pãmînt, ºi
viaþa noastrã cea duhovniceascã de dincolo de pãmînt ºi de
dincolo de cer.
De aceea noi sîntem totdeauna mîngîiaþi, cãci Cuvîntul lui
Dumnezeu pe care L-am primit în inima noastrã cînd ne-am
hotãrît pentru Domnul ºi am pornit pe calea Lui sfîntã, este
candelã pentru picioarele noastre, e luminã pe cãrarea noastrã,
este mîngîiere pentru durerile noastre, este înþelepciune pentru
neºtiinþa noastrã, este putere pentru slãbiciunile noastre ºi este
fãgãduinþã ºi încununare veºnicã pentru ostenelile ºi alergãrile
noastre din viaþa aceasta, ca sã ascultãm ºi sã urmãm Sfîntul
Cuvînt al lui Dumnezeu.

De aceea, stînd acum în aceastã - cea din urmã searã pe care o
petrecem împreunã cu fratele nostru iubit, ne mîngîiem împreunã
cu el cu acest Cuvînt Sfînt al lui Dumnezeu. El n-a murit. Nu mor
niciodatã cei care-L slujesc pe Dumnezeu ºi care cred în El.
Domnul Isus cu sfintele Lui buze a zis: Oricine crede în Mine nu
va vedea moartea. În veac nu va vedea moartea. Cine trãieºte ºi
crede în Mine nu va muri niciodatã. Asta a spus-o El cînd a murit
Lazãr ºi cînd Maria ºi Marta, cele 2 surori îndurerate I-au spus
Domnului: Doamne, dacã ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele
nostru!
Noi ºtim cã Domnul este totdeauna cu noi, pentru cã El a spus:
Iatã, Eu cu voi sînt în toate zilele. El a fost cu fratele nostru
totdeauna. L-a pãzit ºi l-a izbãvit din atîtea împrejurãri grele. Dar
asta a fost cea din urmã zi ºi cea din urmã clipã scrisã în cartea
v i eþ i i l u i p ã m î n t e º t i . ª i t r e b u i a s ã s e î n t î mp l e aº a. N i ci o
întîmplare nu-i întîmplãtoare. În viaþa celor credincioºi nimica nu
se întîmplã la întîmplare. Totul este rînduit de înþelepciunea ºi de
puterea lui Dumnezeu. Noi credem acest lucru, pentru cã-i scris:
Nici un fir de pãr din cap nu vã cade fãrã ºtirea Tatãlui vostru.
Dar sînt lucruri care pentru noi rãmîn mereu nedumeriri, semne
de întrebare. S-a întîmplat aºa pentru cã asta a fost voia lui
Dumnezeu. ªi noi trebuie sã credem din toatã inima cã aºa a
rînduit Dumnezeu, pentru ca sã nu ne ridicãm niciodatã - oricît de
mare ne-ar fi durerea - împotriva voii lui Dumnezeu.
Noi l-am iubit... noi îl iubim. Copiii lui l-au iubit. Fraþii,
surorile, prietenii, binefãcãtorii, vecinii, toþi l-au iubit. Pe un om
al lui Dumnezeu toþi oamenii trebuie sã-l iubeascã. Numai satana
este cel care-i urãºte pe oamenii care sînt îndrumaþi de duhul
diav o l u l u i . D ar Du mn ezeu l - a i u b i t º i mai mult. ªi a gãsit
mijlocul ãsta, cel mai potrivit, sã-l ia la El atunci cînd a sosit cea
din urmã clipã care-i mai era rînduitã în viaþa aceasta pe pãmînt.
A suferit atît de mult... ªi în suferinþã este o mãsurã. A
mãrturisit ºi a alergat, ºi a ostenit atît de mult! În toate acestea
este o mãsurã. Cînd omul ºi-a împlinit mãsura, Dumnezeu gãseºte
felul cel mai potrivit sã-l ia de pe pãmînt ºi sã-l ducã în Împãrãþia
Sa.
Vor fi poate foarte mulþi care vor cîrti ºi vor zice - cum se
întîmplã de destule ori cînd în viaþa omului neprihãnit îngãduie
Dumnezeu sã se petreacã lucruri grele - cã celor buni le merge
totdeauna rãu, iar celor rãi le merge totdeauna bine. Pentru cã
oamenii numesc bine ceea ce este rãu în faþa lui Dumnezeu ºi
numesc rãu ceea ce în faþa lui Dumnezeu este un lucru înþelept ºi
binefãcãtor.
Au fost odatã doi oameni pe pãmînt. Nu e pildã întîmplarea cu
bogatul nemilostiv ºi cu sãracul Lazãr. E o întîmplare adevãratã.
Dacã Lazãr cel lepros ºi plin de bube avea un nume, ºi bogatul cel
nemilostiv avea un nume. A murit sãracul ºi a fost dus de îngeri
în sînul lui Avraam, în Împãrãþia lui Dumnezeu. A murit ºi
bogatul, spune Evanghelia; cãci ºi bogaþii mor. ªi pentru cei
cãrora le merge greu ºi care sînt numai necãjiþi ºi chinuiþi în toatã
existenþa de pe pãmînt, vine odatã ziua cînd îi uºureazã
Dumnezeu de toatã munca ºi osteneala ºi alergarea, ºi-i duce la
odihna Lui cereascã.

Dar vine o zi cînd ºi bogaþii mor... ªi cei cãrora le merge bine,
ºi cei care nu vor sã ºtie nici de milã, nici de bunãtate, nici de
iubire, nici de nici un fel de simþãmînt uman ºi creºtin, ºi aceºtia
mor. Numai cã moartea lor e altfel. Numai cã viitorul ºi veºnicia
lor e alta. Domnul Isus a spus care este viitorul ºi veºnicia ºi a
celor credincioºi, care mor rãbdãtori ºi credincioºi pînã la sfîrºit,
ºi a celor care mor necredincioºi, care ºi-au trãit viaþa în desfãtãri
ºi desfrînãri, fãrã sã le pese nici de dreptate, nici de milã, nici de
bunãtate, de nici un fel de simþãmînt uman. Care au cãutat cu
egoism, cu rãutate, cu lãcomie, cu desfrîu sã-ºi satisfacã numai
propriile pofte, în paguba ºi spre rãul celor care erau chinuiþi în
faþa lor. Cum a fãcut bogatul nemilostiv, chinuindu-l pe sãracul
Lazãr.
Dar Mîntuitorul spune limpede ºi sfînta Evanghelie ne aratã
cutremurãtor viitorul fiecãruia. Dupã aceastã tristã ºi grea
ex i s t en þ ã, scurtã pentru Lazãr, a venit o r ãs p l at ã et er n ã î n
Împãrãþia lui Dumnezeu. ªi tot aºa pentru bogatul nemilostiv,
pentru omul îngîmfat, rãutãcios ºi plin de stricãciune ºi de dorinþã
lacomã sã stãpîneascã tot ºi sã nu lase sãracului nimic, a venit ºi
pentru el un sfîrºit. Cã ºi bogaþii mor. ªi cei sãtui mor. ªi cei tari
mor. ªi cei nesimþitori ºi vrãjmaºi cu Dumnezeu mor. Numai cã
veºnicia lor va fi alta!...
O, dacã ar ºti omul înainte de moarte, cum ºtie în clipa morþii,
- cum ar trãi el!... ªi mai ales cum ºtie dupã moarte! Bogatul, din
f l ã c ã r i l e i a d u l u i , s p u n e E v an g h el i a, Cu v î n t u l S f î n t al l u i
Dumnezeu, ºi-a ridicat ochii ºi l-a vãzut pe Lazãr cel chinuit de
el, pe care-l dispreþuia ºi-l batjocorea, în Împãrãþia lui Dumnezeu.
ªi a strigat: Doamne, trimite pe Lazãr sã-ºi moaie vîrful degetului
sãu î n ap ã ºi sã vinã sã-mi rãcoreascã limba, cã grozav mã
chinuiesc în vãpaia aceasta! El, care n-a avut toatã viaþa lui
nevoie de rugãciune, care n-a dorit niciodatã sã-ºi ridice ochii în
sus, sã se roage pentru ceva lui Dumnezeu, acum, din foc, are
timp. Strigã, dar rugãciunile din iad nu le mai ascultã niciodatã
Dumnezeu. Trebuia sã se roage el cîtã vreme a fost pe pãmînt, dar
atunci n-avea nevoie de rugãciune. Atunci a zis: Aici e raiul, aici
e iadul. Pentru mine e rai, pentru Lazãr e iad. Dar toate se terminã
la moarte. Dupã moarte nu mai existã nimic. De acolo a vãzut cã
existã...
ªi s-a mai rugat: Doamne, trimite mãcar pe Lazãr înapoi pe
pãmînt, cã mai am 5 fraþi. Sã le spunã sã se întoarcã la Dumnezeu,
sã n-ajungã unde sînt eu. Ni ci r u g ãci u n ea aceas t a n - a f o s t
ascultatã, pentru cã i s-a spus: Au pe pãmînt pe aceia care le
mãrturisesc lor Cuvîntul lui Dumnezeu. Dacã nu-i ascultã pe ei,
nu vor asculta nici dacã învie cineva din morþi! Nici o rugãciune
din iad nu mai este ascultatã. Omul t r eb u i e s ã s e r o age lui
Dumnezeu cîtã vreme n-a ajuns acolo. Cã dupã ce-a ajuns acolo,
în zadar!...
Ce înþelept lucru este ca omul sã creadã Cuvîntul lui
Dumnezeu, sã se întoarcã la El, ca sã aibã viaþa veºnicã, cîtã
vreme poate s-o aibã.

Binecuvîntat sã fie Domnul pentru suflete ca al fratelui nostru
iubit care nu numai cã el însuºi a ascultat Cuvîntul Domnului ºi
a crezut, ºi ºi-a dat toate silinþele sã facã voia lui Dumnezeu, ca
sã poatã avea ºi el parte de moºtenirea Împãrãþiei cereºti, dar i-a
învãþat ºi pe alþii ºi i-a îndemnat ºi pe alþii ºi s-a rugat ºi pentru
alþii sã creadã!
Ceea ce are nevoie de sare, se stricã dacã n-are sare, e pierdut.
Un loc care zace în întuneric, dacã n-are luminã, e pierdut.
Lumina nu-i multã niciodatã pe pãmînt. Sare niciodatã n-a fost
multã pe pãmînt. Dupã cum credincioºii n-au fost niciodatã ºi
poate cã nu vor fi niciodatã mulþi pe pãmînt. Dar ei sînt atît de
necesari ca sarea, ca lumina, fãrã de care nimic nu se poate sã nu
se strice, fãrã de care nimic nu poate sã nu zacã în întuneric ºi în
haos.
O, de-ar ºti oamenii cît de necesari sînt cei credincioºi, cît de
folositori sînt ei, nu i-ar dispreþui pe cei credincioºi ºi nu i-ar
batjocori, nedreptãþindu-i. Cîtã vreme a fost în Sodoma un Lot,
Dumnezeu a iertat ºi a rãbdat toatã cetatea aceasta blestematã, din
pricina unui singur om nevinovat care-ºi chinuia sufletul în
fiecare zi în mijlocul lor, pentru tot ce vedea ºi auzea în jurul lui.
Cînd Lot n-a mai fost în Sodoma, cînd Dumnezeu l-a scos din
Sodoma ºi a rãmas numai Sodoma goalã, stricatã, întunecatã,
blestematã, fãrã nici un Lot, fãrã nici un credincios, aceasta a fost
cea din urmã clipã. S-a deschis cerul ºi a plouat cu foc ºi cu
pucioasã. ªi astãzi, dupã mii ºi mii de ani, în locul unde au fost
Sodoma ºi Gomora, este o apã stãtutã, moartã - Marea Moartã.
Nici o vietate nu trãieºte acolo. Acolo se varsã apele Iordanului,
acel rîu minunat pe malurile cãruia, pe tot de-a lungul lui este
viaþã ºi în apele cãruia sînt peºti vii ºi vietãþi. Însã cînd se varsã
în apa moartã a Mãrii Moarte, tot ce duce Iordanul viu acolo,
moare dintr-o datã. Crengile se pietrificã, peºtii mor; nu existã
nici un fel de viaþã acolo. Blestemul ºi pedeapsa lui Dumnezeu,
ca urmare a pedepsei pãcatelor lor, stãruie ºi astãzi ºi peste locul
unde au fost acei oameni nelegiuiþi. ªi a rãmas pînã în ziua de
astãzi o dovadã cutremurãtoare ºi înspãimîntãtoare, ce grozavã-i
pedeapsa lui Dumnezeu pentru cetãþile care pãcãtuiesc ºi care
alungã din mijlocul lor pe singurul credincios pe care-l mai au.
Doamne, stãm cutremuraþi ºi acum lîngã acest Lot sfînt pe
care-l petrecem astãzi din Sãucani... ºi din toatã regiunea aceasta.
Poate cã sînt mulþi - cum au fost ºi pe vremea lui Lot mulþi - care
se bucurau cînd el a fost alungat ºi a plecat de acolo. Îl vor fi
batjocorit cînd îl vor fi vãzut ieºind cu fiicele lui ºi cu familia lui.
I-au batjocorit ºi familia lui, i-au batjocorit ºi casa lui... Dar
îndatã dupã ce el n-a mai fost, mînia lui Dumnezeu s-a revãrsat cu
toatã rãzbunarea ºi cu toatã pedeapsa asupra acelora care au avut
în mijlocul lor un om credincios, dar l-au dispreþuit, în loc sã-l
asculte. Au dorit ca el sã moarã, în loc sã se fi rugat lui
Dumnezeu sã trãiascã cît mai mult...

Dumnezeu sã ne apere ºi pe noi ºi sã nu ne lase fãrã nici un
credincios, cãci va fi vai de locul nostru, de casele noastre, de
cetãþile noastre ºi de tot ce avem noi, în clipa cînd rãmînem fãrã
nici un credincios. Dacã noi îi pedepsim ºi îi chinuim, Dumnezeu
poate sã ni-i ia. Dacã noi îi dispreþuim ºi nu-i ascultãm cîtã vreme
îi avem, Dumnezeu poate sã ni-i ia. Dar ce mai rãmîne dupã ce
locul lor este gol, dupã ce harul lui Dumnezeu care era ºi peste
noi cînd ei erau între noi pe pãmînt va fi luat odatã cu ei ºi noi
rãmînem numai sub blestemul ºi sub osînda acelora care au putut,
au ºtiut, au auzit, dar n-au vrut sã facã voia lui Dumnezeu?
Prezenþa unui credinci o s î n t r- o familie este garanþia
binecuvîntatã cã toatã familia aceea va fi binecuvîntatã de
Dumnezeu, cîtã vreme va trãi el ºi încã ºi în urma lui.
Dar dacã familia, dacã satul, localitatea în care trãieºte un
credincios, cetatea unde îl dispreþuieºte ºi nu-l ascultã, vine
vremea cînd Dumnezeu îl ia. Dar va fi vai de cei care rãmîn
necredincioºi, cînd el nu va mai fi!
Sã-i preþuim pe oamenii lui Dumnezeu cîtã vreme îi avem. Pînã
cînd în poporul nostru mai sînt încã fraþi, oameni credincioºi care
se roagã pentru tot poporul, pînã cînd în cetãþile noastre, în satele
noastre, în oraºele noastre, în judeþul nostru sînt oameni ai lui
Dumnezeu care se roagã pentru noi... pînã cînd în bisericile
noastre sînt oameni credincioºi, care se roagã pentru ceilalþi, mai este o nãdejde pentru toþi.
Cînd ei nu mai sînt, ce mai aºteptãm noi? Cînd nimeni nu se
mai r o ag ã, ci n e s ã opreascã mînia lui Dumnezeu care v i n e
totdeauna peste cei care trãiesc în pãcat ºi care n-ascultã de voia
lui Dumnezeu?
Dumnezeu sã binecuvînteze biserica noastrã ºi þara noastrã ºi
satele ºi oraºele cu oameni credincioºi, cu vremi binecuvîntate,
cînd oamenii sã-L caute pe Dumnezeu, sã-L iubeascã pe
Dumnezeu, sã doreascã Cuvîntul lui Dumnezeu cum au dorit
pãrinþii ºi strãmoºii noºtri care au învãþat din familia lor, de la
mama lor sau din ºcoala noastrã, sau din biserica noastrã, din
stranele noastre sã ne predãm toatã viaþa noastrã lui Dumnezeu ºi
toatã ziua sã ne învãþãm dreptatea Lui. Sã binecuvînteze
Dumnezeu ºi mai departe þara noastrã cu oameni credincioºi,
pentru ca cei care vin sã nu creascã în întuneric ºi sã nu rãmînã
în haos, în noroi ºi în neºtiinþã ºi astfel sã vinã peste ei pe
neaºteptate plata pãcatelor la care se dedau fãrã nici o opreliºte,
f ãrã nici o fricã, fãrã nici o reþ i n er e, f ãr ã n i ci o t emer e d e
Dumnezeu ºi fãrã nici o ruºine, ºi fãrã nici o cinste, fãrã evlavie,
fãrã fricã nici de iad ºi nici de rai!
Sã ne rugãm lui Dumnezeu sã ne trimitã oameni credincioºi. Sã
ne dea mame credincioase, care sã ne dea copii credincioºi; sã ne
dea învãþãtori credincioºi, care sã poatã îndruma elevi credincioºi;
sã ne dea meºteri credincioºi, care sã poatã îndruma ucenici
credincioºi; sã ne dea conducãtori credincioºi, care sã poatã
îndruma supuºi credincioºi. Pentru ca peste toatã þara ºi poporul
nostru sã vinã neîncetat ºi sã rãmînã pentru totdeauna îndurarea
lui Dumnezeu, pacea, armonia, înþelegerea, cinstea, demnitatea,
corectitudinea, frumuseþea sufleteascã, nobleþea inimii în toate
faptele ºi relaþiile noastre a unora cu alþii.

În jurul acestui sicriu sfînt nu putem sã avem decît gînduri
sfinte. ªi aºa cum a dorit el sã fie petrecut de fraþii ºi surorile
noastre, de toþi cei care l-am însoþit de-a lungul drumului lui în
toatã viaþa aceasta, Îi mulþumim lui Dumnezeu cã a fost doar voia
Lui ºi acuma!
Duhul lui este încã între noi. Sufletul lui se plimbã pe deasupra
noastrã, pentru cã Domnul Isus a spus: Unde sînt Eu sînt ºi cei
care Îmi slujesc Mie. Dacã Domnul Isus e aici, e ºi fratele nostru
aici. ªi noi ne bucurãm cã el ne aude ºi ne vede acum cum îl
petrecem noi, cu lacrimi ºi cu cîntãri, aºa cum a dorit el.
Sã ne ajute Domnul sã ne îmbãrbãtãm unii pe alþii, ca sã
vedem cît de puþin preþ trebuie sã punem pe lucrurile acestea
vãzute pe care cei mai mulþi le cautã fãrã sã se gîndeascã la
Împãrãþia lui Dumnezeu. Sã ne învãþãm sã cãutãm lucrurile
mîntuirii sufleteºti mai presus de acestea. Cãci Dumnezeul nostru
va avea grijã sã ni le dea ºi pe acestea, aºa cum i le-a dat ºi lui.
Dacã el a cãutat mai întîi Împãrãþia lui Dumnezeu, nu l-a lãsat
lipsit Dumnezeu nici pe el, nici familia lui de lucrurile acestea
trecãtoare. Pentru cã adevãrat este Cuvîntul lui Dumnezeu care
spune: Cãutaþi mai întîi Împãrãþia lui Dumnezeu ºi neprihãnirea
Lui ºi toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Cãci ºtie Tatãl
vostru Cel din cer cã voi aveþi trebuinþã de ele.
Dacã viaþa aceasta trece în existenþa cealaltã peste acest scurt
prag al morþii, noi trebuie sã credem cã cei care au crezut în
Domnul ºi L-au urmat pe Domnul Isus n-au murit, dupã cum a
spus El. Vor trece numai din moarte, din aceastã existenþã scurtã
ºi chinuitã, la viaþa cealaltã, care este existenþa veºnicã, fericitã
ºi izbãvitã de toate aceste necazuri.
Noi petrecem acum în Cuvîntul lui Dumnezeu aceste din urmã
clipe împreunã cu fratele Petre. În curînd noi ne vom revedea în
cer...
Sfînta Scripturã se încheie cu cele 3 capitole minunate: 20, 21
ºi 22 din Apocalipsa, cu cele mai sfinte ºi mai fericite fãgãduinþe
pentru cei cr ed i n ci o ºi. ªi am vãzut, zice Sf. Apostol Ioan,
Ierusalimul cel ceresc coborîndu-se ca o mireasã împodobitã
pentru mirele ei. ªi am vãzut rîul vieþii... ºi am vãzut marea de
cristal... ºi am vãzut pomul vieþii... ºi am vãzut cã cetatea aceasta
n-avea trebuinþã de soare ca s-o lumineze, pentru cã o lumina
slava lui Dumnezeu. ªi am vãzut cã n-avea nevoie nici de lunã,
nici de altã fãclie, cãci Domnul Isus era în mijlocul alor Sãi. ªi
am vãzut pe toþi ai Lui în jurul Tronului mare ºi alb, lãudînd ºi
cîntînd Numele Domnului. ªi spune el: Ferice de cei care au ajuns
acolo! Fratele nostru iubit e acum în mijlocul lor. Acolo avem atît
de mulþi pãrinþi ºi fraþi iubiþi ai noºtri care au plecat... Cei mai
buni dintre noi s-au dus. Am rãmas noi, cei mai slabi ºi
neputincioºi, care de-a lungul anilor vieþii noastre n-am reuºit sã
ne facem slujba la care ne-a chemat Domnul ºi pe care trebuia s-o
fi fãcut demult. Ei, cum ºi-au împlinit slujba, au mers la rãsplatã.
Noi încã ne ostenim aici!...
Sã ne rugãm sã fim mai harnici, mai credincioºi ºi noi, ca
atunci cînd va veni vremea chemãrii noastre, sã putem ºi noi sã
auzim vestea cea bunã a Domnului: Bine, slugã bunã ºi
credincioasã, intrã în bucuria Domnului tãu!...

Oricine dã un pahar de apã în numele unui om neprihãnit va
primi rãsplata unui om neprihãnit. Familia doreºte ca acum prima
parte a acestei nopþi de priveghere s-o încheiem cu o rugãciune.
P ãr i n þ i i n o º t r i i u b i þ i c a r e s î n t î n mi j l o cu l n o s t r u v o r f ace
rugãciunea de încheiere a acestei prime pãrþi. Dupã aceea familia
va servi o micã gustare. Fiecare va rãmîne pe locul unde este; sã
nu deranjãm adunarea noastrã. O micã gustare, iar dupã pauzã va
continua privegherea noastrã. Sã aducem înaintea Domnului
rugãciunile noastre împreunã cu ale sfinþilor, care se înalþã spre
Tronul cel ceresc, ca fumul tãmîiei bine plãcute înaintea lui
Dumnezeu, rugãciunile lor pentru noi, aºa dupã cum am auzit
îndemnul, potrivit Sfîntului Cuvînt al lui Dumnezeu.
Sã ne ridicãm deci cu toþii inima ºi gîndurile noastre împreunã
spre Domnul ºi sã însoþim rugãciunea binecuvîntatã care va
încheia aceastã primã parte a stãrii noastre în privegherea nopþii
acesteia în jurul scumpului nostru frate, al cãrui duh ºi el este
acuma împreunã cu noi ºi se roagã pentru noi cum ºi noi ne rugãm
pentru el, slãvind cu toþii împreunã Numele cel Sfînt al Tatãlui,
al Fiului ºi al Sfîntului Duh, Dumnezeul nostru. Amin.
Scumpii ºi iubiþii mei fraþi!
Slãvit sã fie Domnul!
Îmi pare rãu cã noaptea aceasta ºi zilele acestea se sfîrºesc
prea repede. Pentru cã fiecare dintre cei care sînteþi aici aþi putea
sã spuneþi la fel cu noi, cei care am mai luat cuvîntul în faþa
acestui sicriu sfînt ºi în faþa acestui frate care a trãit o viaþã de om
sfînt printre noi.
În anul acesta am avut douã sãrbãtori de Rusalii... Cele de la
Sibiu ºi cele de astãzi, de-aici. Aºa cuvîntãri, aºa putere, aºa
revãrsare de la Duhul Sfînt n-am mai simþit niciodatã, de la
Rusaliile minunate petrecute lîngã mormîntul sfînt al pãrintelui
Iosif ºi pînã acum, la acest, iarãºi, sicriu sfînt pe care Dumnezeu
ni-l aduce în faþa noastrã ºi ni-l aºeazã înaintea noastrã ca o pildã
luminoasã ºi sfîntã la care avem poruncã sã gîndim neîncetat. Ori
de cîte ori ne vom duce pe la adunãrile unde am fost, la
mormîntul de la Sibiu, închideþi ochii ºi vedeþi pe fratele Petre
ridicîndu-se, spunînd totdeauna un adevãr pãtrunzãtor ºi sfînt, în
felul cel mai nou ºi mai cuceritor; la nunþi, la adunãrile, la
revelioanele noastre, la întîlnirile noastre. Fiecare dintre noi, care
sîntem aici, am avea atît de multe de spus... pentru cã viaþa lui s-a
împletit cu viaþa noastrã. Sînt peste 55 de ani de cînd îl cunosc;
de cînd ne-am întîlnit aici în Sãucani la o adunare de sfinþire de
cruce. Era copil, avea doar 12 ani, ºi spunea niºte poezii aºa
frumoase... În chip de înger l-am vãzut.
Vã voi spune numai cîteva amintiri pe care le am despre el din
primii noºtri ani, cînd ne-am întîlnit.
Era în octombrie 1934. Avea 16 ani. În Oradea eram atunci eu,
la o ºcoalã, iar el venise din Sãucani cu alþi copii. La Oradea era
o sãrbãtoare mare atunci. ªi sãrbãtoarea aceasta o dãdea Oastea
Domnului din Oradea, care aveau atunci 6 adunãri în Oradea, în
6 pãrþi ale oraºului. Cele mai mari nume din Oradea luau parte
atunci la adunãrile Oastei. La adunarea care a avut loc atunci, în
octombrie 1934, în sala Teatrului Municipal din Oradea, ºi noi
printre ceilalþi, eu ºi fratele Petru, am fost pe scena teatrului.

Era cu sumãniþã ºi cu opinci fratele Petru, un copil de 16 ani. Dar
a vorbit aºa de frumos de pe scena Teatrului Municipal din
Oradea! Toate lojile erau pline; era episcopul de la Oradea, erau
toþi comandanþii de garnizoanã ce erau acolo, oameni de la
P r e f e c t u r ã º i d e l a I n s p e c t o r a t u l º c o l a r. A t u n c i L u c r a r e a
Domnului avea un aºa mare preþ ºi era privitã cu atît de mare
cinste ºi preþuire, cum se cuvine ºi cum s-ar fi cuvenit sã fie
privitã totdeauna aceastã Lucrare care este adusã de Dumnezeu ca
nãdejde de mîntuire a poporului nostru ºi a bisericii noastre. ªi
toþi cei care erau atunci mai de preþ ºi mai de vazã în Oastea
Domnului din Oradea, care ne invitase ºi pe noi printre ceilalþi,
doi copii îmbrãcaþi în sumãniþã ºi cu opinci.
ªi fratele Petru a vorbit atunci în aºa fel, încît toþi mai marii
oraºului s-au ridicat în picioare în loji, cînd a terminat el, ºi aºa
cum era obiceiul lor, au aplaudat, ca ºi cum ar fi vorbit cel mai
mare înþelept ºi cel mai mare orator care a fost auzit vreodatã
acolo, în teatrul acela, la o astfel de sãrbãtoare. Toatã lumea se
mira: Cine-i tînãrul acesta? E un înger venit din cer? Faþa lui,
cuvîntul lui nu mai erau pãmînteºti; erau cereºti.
De cîte ori mi-am adus aminte de atunci despre el, am
binecuvîntat pe Dumnezeu cã din locul acesta s-a ridicat un astfel
de suflet binecuvîntat care a putut sã aducã pentru Dumnezeu o
slavã aºa de mare. ªi am binecuvîntat pe Dumnezeu pentru
pãrintele Iosif ºi Lucrarea Oastei, care a putut sã arate în mijlocul
lumii ºi în mijlocul omenirii, ºi în mijlocul anilor acestora niºte
roade atît de minunate, ieºite din rãdãcina cea sãnãtoasã ºi sfîntã
a credinþei noastre ºi a poporului nostru binecuvîntat de
Dumnezeu.
De atunci, de peste 50 de ani, cîte drumuri n-am mers
împreunã cu fratele Petru! Cîte amintiri nu sînt ale tuturor celor
care sînteþi aici ºi amintiri ale tuturor celor care mai sînt încã în
þara asta ºi care cu sufletul cutremurat ºi zdrobit, se roagã acolo
unde sînt, gîndindu-se la noi care sîntem acum înaintea acestui
sicriu. Dacã ar putea sã se strîngã aici toþi cei care l-au cunoscut
ºi care iau parte cu durere la aceastã despãrþire, n-ar încãpea în
hotarele întregi ale satului acestuia mulþimea acelor suflete cãrora
el le-a propovãduit Cuvîntul lui Dumnezeu ºi cãrora el, într-un fel
sau altul, prin cuvîntul sãu ºi prin fapta lui, le-a fãcut un bine, un
bine veºnic. De aceea rãmîn nemuritoare sufletele care L-au
cunoscut pe Dumnezeu, care s-au alipit de Dumnezeu ºi care-L
binecuvînteazã pe Dumnezeu nu numai prin viaþa lor, ci prin toatã
eternitatea în care vor fi ºi vor strãluci pe cerul lui Dumnezeu ºi
pe amintirile tuturor celor care s-au împãrtãºit ºi se vor mai
împãrtãºi din binefacerile revãrsate de Dumnezeu prin astfel de
oameni.
Am ascultat cu ochii totdeauna plini de lacrimi ºi cuvintele lui,
ºi cuvintele despre el. ªi toate au fost minunate ºi au rãmas ºi vor
rãmîne pentru totdeauna în inima mea ºi în inimile noastre
neuitat, în ale tuturor celor care, dînd slavã lui Dumnezeu pentru
un astfel de suflet, îl vom pãstra totdeauna în amintirea noastrã ºi
în inimile noastre.

Îmi pare rãu cã n-aþi ajuns fiecare, dar fiecare, de la cei din
urmã pînã la cei dintîi, la rînd, sã spuneþi printr-un cuvînt, prin
douã, printr-o sutã, printr-o mie, amintirile frumoase ºi gîndurile
care vi le inspirã Dumnezeu despre viaþa ºi despre meritele
acestui om sfînt pentru care Îl lãudãm ºi-L vom lãuda în veci pe
Domnul cã l-a ridicat în mijlocul nostru ºi cã a fãcut sã-i fim
prieteni ºi fraþi ºi surori. Cã ne-a ajutat ca în drumul nostru peste
faþa acestui înºelãtor ºi murdar pãmînt, sã întîlnim urme aºa de
sfinte ºi oameni aºa de minunaþi care cu tãlpi aºa de strãlucitoare,
au mers spre ceruri prin noroiul acesta în care se îngroapã ºi se
întineazã ºi se pierd atît de mulþi, chiar credincioºi...
S-a spus aici de cãtre fratele Nelu ºi de cãtre fratele Sandu ºi
de cãtre alþi fraþi cã numele acestui om a dat valoare satului sãu.
Cã niciodatã poate nu s-ar fi vorbit în lumea întreagã ºi nici în
þara noastrã, despre satul acesta ºi despre numele acestui sat, dacã
n-ar fi fost acest om binecuvîntat. Sînt oameni mai de preþ decît
poporul lor, decît satul lor, decît þara lor. Au fost popoare care au
pierit, dar numele oamenilor din ele vor trãi în veci.
Pentru totdeauna se va pomeni cã undeva, într-un Ipoteºti, a
trãit un Eminescu. Cã undeva, în Rãºinari, s-a nãscut Octavian
Goga. Cã undeva, în Lancrãm, a trãit un om ca Lucian Blaga. Cã
undeva, în Certege, s-a nãscut un sfînt ca pãrintele Iosif. ªi din
pricina oamenilor acestora mari, nu vor fi uitate niciodatã nici
localitãþile unde s-au nãscut ei.
Dumnezeu ne-a lãsat nouã la Sibiu un mormînt binecuvîntat,
la care am primit o poruncã sã ne ducem totdeauna recunoscãtori
ºi îndatoraþi, cu o lacrimi, cu un cuvînt, cu o cîntare ºi cu o
floare, la fiecare Rusalii. Binecuvîntat sã fie Domnul pentru acest
mormînt ºi pentru acele Rusalii în care n-am uitat legãmîntul
aces t a º i p o r u n ca aceas t a. ª i î n t r- a d e v ã r b i n ecu v î n t aþ i d e
Dumnezeu au fost totdeauna acei care au luat parte, împlinindu-ºi
aceastã datorie de recunoºtinþã faþã de pãrintele sufletesc care le-a
fãcut atît de mult bine. ªi ori de cîte ori vor mai merge acolo,
împlinind cu evlavie ºi cu recunoºtinþã datoria aceasta faþã de
memoria pãrintelui care ne-a nãscut în Hristos, acela care va
merge ºi acela care va sta acolo cu cugetul curat, cu inima smeritã
ºi recunoscãtoare, totdeauna se va întoarce încãrcat de
binecuvîntãri de la Dumnezeu, care-l rãsplãteºte totdeauna pe cel
care nu uitã ce datoreazã celui care i-a fãcut bine. Zic, avem la
Sibiu un mormînt pe care nu trebuie sã-l uitãm niciodatã. E
adevãrat cã nu totdeauna am putut merge acolo liniºtiþi ºi am
putut sta cum am vrut. Dar dacã am mers, oricum am mers de greu
ºi oricît am putut sta de puþin, dacã acest greu ºi acest puþin a fost
fãcut din dragoste pentru Dumnezeu ºi cu smerenie, totdeauna
ne-a binecuvîntat Dumnezeu.
Mai avem ºi la Sãsciori un mormînt sfînt, dar acolo de cîte ori
ne-am dus, aproape totdeauna poarta cimitirului a fost încuiatã.
ªi a trebuit sã ne întoarcem înapoi cercetînd numai cu gîndul, cu
lacrima ºi cu dragostea noastrã acel mormînt care a însemnat atît
de mult - ºi înseamnã, ºi va însemna - pentru noi. Totuºi e bine,
ori de cîte ori putem, sã nu uitãm nici mormîntului fratelui
Marini. A fost un copil al lui Dumnezeu care a sprijinit braþele
profetului lui Dumnezeu, ºi el de o parte, într-unul dintre cele mai
grele ceasuri ale luptei Oastei sale cu Amalec.

Se mai creeazã un mormînt la Sãucani... Sã nu-l uitãm! Sã ne
fixãm o zi: ziua numelui sãu sfînt, ziua sf. ap. Petru ºi Pavel, zic
eu, care aminteºte despre jertfa acestui mare om al lui Dumnezeu
al cãrui nume l-a purtat acest mare urmaº al lui. ªi ori de cîte ori
vom putea, în ziua de 29 iunie, la sãrbãtoarea sf. ap. Petru ºi
P av el , car e v o m p u t ea, cî þi vom putea ºi cît v o m p u t ea, s ã
încercãm sã venim din nou, cu o floare, cu o lacrimã, cu o cîntare
ºi la acest mormînt. Totdeauna ne vom întoarce binecuvîntaþi.
Pentru cã oricine împlineºte o datorie sfîntã faþã de Dumnezeu,
pentru care oamenii aceºtia valoreazã mai mult decît popoare,
pentru cã este scris: Pentru cã eºti iubit ºi te iubesc, dau popoare
întregi pentru tine. Popoare întregi nu valoreazã atît de mult cît
valoreazã cu adevãrat un om mare ºi sfînt al lui Dumnezeu. Sã ne
rugãm lui Dumnezeu sã ne ajute sã nu uitãm niciodatã nici una
din binefacerile Lui. Dar printre cele mai mari binefaceri sînt
oamenii binefãcãtori pe care Dumnezeu ni i-a trimis sã ne facã
nouã binele cel mare, binele cel sufletesc pe care nu trebuie sã-l
uitãm niciodatã, nici unii dintre noi. Dumnezeu ne va ajuta. Cînd
vrem sã facem un lucru bun, totdeauna ne ajutã Dumnezeu. ªi un
lucru bun va fi dacã, de sãrbãtoarea numelui sãu, de sãrbãtoarea
jertfei unor oameni sfinþi cum au fost sf. Petru ºi Pavel, noi ne
vom abate cu o lacrimã ºi cu o rugãciune, sã ne amintim mereu de
jertfa ºi de dragostea acestui suflet din binefacerile cãruia ne-am
împãrtãºit - mai mult sau mai puþin, într-un fel sau altul - fiecare
dintre noi.
Noi cîntãm cîntãrile lui. Dar ºi cele care n-ar fi scrise de el sau
gîndite, sau armonizate, sau puse pe melodie de el, deºi sînt foarte
multe, - sînt inspirate de el. El niciodatã însã nu ºi-a fãcut
cunoscute lucrãrile sale. El a lãsat sã le ºtie numai Domnul, aºa
cum spune una din cîntãrile noastre, dintre poeziile noastre pe
care cînd am scris-o, la el m-am gîndit. Ultima ei strofã sunã cam
aºa: ªi cîntarea cea mai frumoasã dintre toate e aceea despre care
nimeni nu ºtie cã am scris-o eu. În toate cîntãrile noastre, spun,
el are o aºa de mare parte. Lacrimile lui, duhul dragostei lui,
smerenia lui, cãldura sufletului lui, sinceritatea iubirii ºi inimii
sale au fost în mare mãsurã puterile care m-au ajutat la foarte
multe dintre lucrãrile pe care le-am scris. E una, între poeziile
noastre, la care fratele Ionuþ a promis cã va pune o melodie. I-am
spus-o odatã, cînd m-am gîndit la fratele Petru. E o poezie scurtã,
din 4 strofe, care începe aºa:
Alãturi am purtat povara
acestei zdrobitoare cruci,
deºi, necunoscut ºi tainic,
tu altfel þi-a fost dat s-o duci.

În starea de obosealã în care sînt acum, dupã atîtea nopþi
nedormite ºi drumuri grele, ºi dupã starea de boalã ºi de bãtrîneþe,
nu-mi amintesc eu bine toate celelalte 3 strofe. Dar încheierea era
aºa:
Eu, din rãsplata luptei sfinte,
ºi-n lume mi-am primit un pic,
dar tu, necunoscut de nimeni,
în lume n-ai primit nimic.
Mîine, cînd Stãpînul
va arãta tot ce-am fãcut,
rãbdarea ta necunoscutã
va fi rãsplãtitã mai minunat decît a mea.
Pentru cã, lucrînd împreunã, el totdeauna a cãutat sã se
pãstreze în umbrã, deºi el totdeauna era în cea mai mare luminã.
E adevãrat cã în anii cei grei, în care noi am fost duºi departe
ºi chinuiþi, el n-a fost împreunã cu noi acolo. Dar stînd aici, a
suferit mai mult. Nu pot sã spun de cîte ori era luat de-acasã ºi
dus în pãdure, noaptea, legat de cîte un copac ºi bãtut. El n-a spus
la nimeni. Cum a suferit el din dragoste pentru Domnul ºi ce preþ
a plãtit el, o va arãta Domnul în ziua aceea cînd Îºi va împlini
fãgãduinþa în care a spus: Pe cine Mã va mãrturisi pe Mine
înaintea oamenilor, îl voi mãrturisi ºi Eu înaintea Tatãlui Meu ºi
a îngerilor Lui. Abia atunci se va vedea ce cununã minunatã are
Petru! Eu ºtiu acum cã sus în cer e o sãrbãtoare mare! Cã marþi
dimineaþa toþi îngerii au fost adunaþi acolo sã-l întîmpine! Însuºi
Domnul a venit înaintea lui, pentru cã este scris: Eu vã voi primi
ºi vã voi lua cu Mine, ca acolo unde sînt Eu sã fiþi ºi voi. Nu
moartea l-a luat, nu întîmplarea, nu tragedia l-a luat! Domnul Isus
a venit ºi l-a luat în felul acesta.
Pentru noi, momentul acesta este un moment mare. ªi pilda pe
care o avem în faþa noastrã ne îndeamnã la foarte mult. Ne gîndim
cã sînt în lumea aceasta oameni cu deosebire de buni, pe care toþi
oamenii care i-au cunoscut îi binecuvînteazã. Le-ar fi dorit sã nu
moarã niciodatã. Ar fi vrut sã fie mereu cu ei, sã nu se mai
despartã, sã-i vadã în fiecare zi. Ce minunaþi sînt astfel de oameni
ºi cît de binecuvîntat este pãmîntul cã-i are ºi familiile, ºi locurile
care i-au cunoscut ºi care i-au avut!
Dar sînt ºi oameni în lumea aceasta pe care nimeni nu doreºte
sã-i vadã. Pentru care nimeni nu se roagã sã trãiascã. Pe care
nimeni nu doreºte sã-i cunoascã ºi sã aibã de-a face cu ei. Ce
fericit este sã fii un om pe care toþi te simt necesar ºi folositor! ªi
ce nenorocire este sã fii un om de care nimeni n-are nici un fel de
plãcere ºi bucurie ºi nici un fel de folos... Între aceste douã
extreme ne împãrþim ºi noi toþi. Dorim din toatã inima sã avem
de-a face cu oameni de care totdeauna cînd îi vezi sã te bucuri, cu
care totdeauna te întîlneºti cu lacrimi ºi te desparþi cu lacrimi.
F i i n d cã s î n t aº a d e n eces ar i ca aer u l , ca p îinea, ca apa l u i
Dumnezeu. Aºa ne vrea Domnul ºi aºa dorim ºi noi sã ne rugãm
lui Dumnezeu sã ne ajute sã fim. Ca toþi cei pe care îi întîlnim ºi
cu care avem de-a face sã se bucure de noi.

Sã aibã folos de noi. Sã doreascã sã ne vadã. Sã sufere cînd nu ne
vãd ºi sã se roage sã nu ne despãrþim niciodatã.
Binecuvîntat sã fie Domnul, care ne-a fãcut parte de o Lucrare
sfîntã ºi de o familie sfîntã duhovniceascã în care am intrat prin
naºterea din nou, prin întoarcerea noastrã la Dumnezeu, prin clipa
legãmîntului nostru ºi prin mijlocirea acestui legãmînt. În ea am
cunoscut astfel de inimi, începînd cu pãrintele Iosif ºi cu toþi
fraþii ºi surorile noastre care fiind credincioºi legãmîntului, au
trãit o viaþã sfîntã de care n-am fi vrut niciodatã sã ne despãrþim.
De care niciodatã nu ne-am sãturat. De care totdeauna ne-am
bucurat. ªi la care numai gîndindu-ne de departe, ni s-a umplut
inima de dulceaþã ºi de mîngîiere.
Un astfel de suflet a fost fratele nostru iubit. Un astfel de
suflet sã ne ajute Domnul sã fim fiecare dintre noi în aceastã
Lucrare sfîntã în care ne-a chemat El.
ªi pentru cã vremea e destul de înaintatã, este ora 3:50, poate
cã unii dintre noi se gîndesc acum sã meargã la odihnã ºi sînt atît
de obosiþi, încît într-adevãr au nevoie de aceasta, pentru cã ne
aºteaptã iarãºi în ziua de astãzi ceasuri întregi în care va trebui sã
fim foarte atenþi ºi treji la tot ce se va întîmpla. Noi Îi mulþumim
lui Dumnezeu cã ne-a dat timpul acesta în care împreunã ºi
liniºtiþi, am putut sã ne arãtãm dragostea noastrã faþã de Domnul
ºi faþã de fratele acesta iubit. ªi nu numai faþã de el, ci ºi faþã de
ceilalþi înaintaºi ai noºtri sfinþi pe care cu evlavie i-am pomenit
aici toþi cei care am vorbit. Pentru cã ceasurile acestea vor rãmîne
pentru noi neuitate pentru totdeauna, ca sãrbãtorile de Rusalii la
Sibiu, lîngã mormîntul pãrintelui nostru Iosif. ªi dacã aþi ostenit
pînã aici ºi dacã aþi cheltuit ceva de veghere ºi de nesomn,
Dumnezeu vã va rãsplãti toate acestea cu niºte amintiri pe care,
dacã n-aþi fi fost aici, nu le-aþi fi avut niciodatã. Oboseala trece,
dar bucuriile rãmîn. Necazurile pe care le-am îndurat sau le vom
îndura pentru bucuria aceasta vor trece; dar va rãmîne mulþumirea
sufleteascã ºi bucuria adîncã a inimii noastre cã într-un moment
de acesta, am fost ºi noi aici ºi ne-am fãcut ºi noi datoria, partea
de datorie sfîntã pe care o avem faþã de unul dintre cei mai
minunaþi copii ai lui Dumnezeu din vremile noastre, faþã de
memoria unuia dintre cei mai scumpi fraþi ai noºtri ºi binefãcãtori
ai noºtri.
Dupã ce va trece ºi noaptea aceasta ºi douã, trei ceasuri din
ziua care urmeazã, vor veni aici alþii... care-ºi vor face ºi ei partea
lor. Cãci aºa trebuie sã se întîmple în viaþa noastrã totdeauna.
Fericitã este însã ºi binecuvîntatã vremea pe care Domnul ne-a
îngãduit-o ca noi sã ne putem aduce partea noastrã, în duhul
dragostei lui Dumnezeu în care ne-am cunoscut ºi în care ne-a
crescut El pînã astãzi, ºi în care dorim sã rãmînem pînã la sfîrºit.
Dupã ce va începe partea altora, partea noastrã s-a sfîrºit. Aºa
trebuie sã trecem prin toate... Noi ne-am întîlnit cu fratele acum,
la plecarea lui. Îngerii l-au primit în cetele lor binecuvîntate. ªtiu
c ã i - a i e º i t î n a i n t e, s u s î n ce r, ma r e a mu l þ i m e a c e l o r
rãscumpãraþi, care s-au oprit o clipã din cîntarea lor de pe marea
de cristal ºi au venit împreunã cu Domnul sã-l întîmpine pe
sufletul acesta scump.

Ce mare pregãtire trebuie sã se fi fãcut în cer! Mare bucurie este
în cer cînd trebuie sã vinã u n s u f l et al es al l u i D u mn ezeu.
Mîntuitorul a spus în Evanghelie cã se bucurã îngerii din cer cînd
se întoarce un pãcãtos la Dumnezeu. Dacã de un pãcãtos se
bucurã atît de mult îngerii, cît de mult trebuie sã se bucure de un
sfînt cînd se întoarce din lumea aceasta în care atît de mulþi care
erau chemaþi sã fie sfinþi, au devenit demoni?... ªi Iuda a fost
chemat sã fie sfînt, sã fie apostol. Mîntuitorul a spus odatã: Nu
v-am ales Eu pe voi, cei 12? ªi totuºi unul dintre voi, în loc sã se
facã apostol ºi sfînt, s-a fãcut demon ºi vînzãtor? Sã avem de
grijã cãci Împãrãþia lui Dumnezeu e o cale aºa de strîmtã, ca o
muchie de cuþit. Uºor poþi cãdea ori în prãpastia din stînga, ori în
cea din dreapta, dacã nu te pãstrezi în toatã curãþia ºi sfinþenia,
atent. Mîntuitorul a spus: Privegheaþi ºi vã rugaþi, sã nu cãdeþi
nici în ispita din dreapta, nici în ispita din stînga. Aceia care au
privegheat n-au cãzut, ci au ajuns în Împãrãþia lui Dumnezeu. E
adevãrat cã a trebuit sã sufere uneori greu. Dar mai bine este sã
suferi pe pãmînt, decît sub pãmînt. Mai bine este sã suferi în viaþa
aceasta scurtã, decît în eternitatea aceea, în viaþa aceea veºnicã ce
va urma. Mai bine este sã suferi cu Lazãr, chiar plin de bube ºi
batjocorit, flãmînd ºi lipsit ºi de fãrîmiturile care cad de la masa
bogatului, decît sã te bucuri cu bogatul nemilostiv o viaþã scurtã
pe pãmînt ºi pe urmã sã te chinui în veºnicie, în vecii vecilor, în
niºte flãcãri care nu se sting ºi între niºte viermi care nu dorm.
Noi am ales calea Domnului, calea cea strîmtã. Pînã acum
Domnul ne-a ajutat sã mergem pe ea. Fratele nostru a mers pe
aceastã cale. I s-a cerut ºi lui greu preþ adeseori. Numai
Dumnezeu ºi el au ºtiut. Pentru cã în tãcerea lui rãbdãtoare, a
ascuns aceasta de oameni, chiar ºi de cei mai apropiaþi. Dar astãzi
se bucurã pentru vecii vecilor în Împãrãþia lui Dumnezeu. Noi nu
ne dãm seama acum nici de grozãvia chinurilor, pentru cei care îºi
aleg calea pierzãrii, nici de strãlucirea ºi frumuseþea raiului
pentru cei care aleg calea neprihãnirii. Numai atunci vom vedea.
ªi atunci vom binecuvînta pe Domnul, care ne-a chemat din
întuneric la lumina Lui minunatã ºi ne-a scos de sub puterea
întunericului ºi de sub puterea satanei, aducîndu-ne în Lucrarea
L u i s f î n t ã p r i n n a º t e r e a d i n n o u . I ar cei c a r e º i - a u c ã l c a t
legãmîntul ºi ºi-au pierdut mîntuirea, abia atunci vor vedea ºi vor
scrîºni din dinþi ºi îºi vor muºca limbile de usturimea ºi de
veºnica durere cã, pentru o ispitã trecãtoare ºi pentru un avantaj
mincinos, ºi-au pierdut adevãrata viaþã ºi rãsplatã din ceruri.
În fiecare dintre cîntãrile noastre, fratele Petru are o parte aºa
de minunatã! Lacrimile lui, sinceritatea ºi smerenia lui, curãþia
credinþei lui, statornicia legãmîntului sãu au fost adeseori
imboldurile minunate care m-au ajutat sã alcãtuiesc aceste versuri
de care inimile voastre se bucurã ºi care, în memoria fiecãruia
dintre cei care le aud, se imprimã adeseori pentru totdeauna.
F i i n d cã s î n t Cu v î n t u l l u i D u mn ezeu i n s p i r at d e D u h u l l u i
Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu ºi cu ajutorul acelora care
au realizat în trãirea lor simþãmintele ºi lumina acelor adevãruri
conþinute în versurile nemuritoare care, ºi pentru mine, ori de cîte
ori le recitesc, mi se par noi ºi frumoase.

Pentru cã nu sînt de la noi, ci sînt de la Dumnezeu, pentru cã
numai El poate crea lucrãri nemuritoare, de o valoare ºi de o
duratã ºi de o frumuseþe neînvechite niciodatã.
Zic, parcã îmi pare rãu cã aºa de repede sfîrºeºte noaptea
aceasta, ceasurile acestea în care noi am stat împreunã. Mã uit la
voi... Nici nu ºtiþi cît de dragi îmi sînteþi!... Din ce trece vremea
ºi ºtiu cã vom sta tot mai puþin împreunã pe pãmînt, vã iubesc aºa
de mult pe toþi pe care vã ºtiu credincioºi. Dumnezeu sã vã
rãsplãteascã pentru bucuriile pe care mi le-aþi fãcut mie cînd v-am
vãzut cum Îl iubiþi pe Dumnezeu. ªi cînd aþi ascultat Cuvîntul lui
Dumnezeu n-aþi dormit ºi nu v-aþi întors nepãsãtori, sã vã ocupaþi
cu altceva. Ci cu ochii strãlucind de lacrimi, v-am vãzut totdeauna
sorbind acest cuvînt ca pe apa vieþii. De-aþi ºti cîtã putere daþi
celor care vorbesc ºi le arãtaþi, prin toatã înfãþiºarea voastrã, cã
primiþi cuvîntul, cã-l iubiþi ºi cã vi-i drag sã-l ascultaþi! Sã vã
rãsplãteascã Dumnezeu toate rugãciunile cu care ne-aþi ajutat cît
am fost plecaþi... cu care ne-aþi adus la libertate cînd eram în
strîmtorare. Cu care aþi fãcut sã cãpãtãm sãnãtate cînd am fost
bolnavi. Datoritã rugãciunilor voastre, Dumnezeu ne-a izbãvit din
atîtea întîmplãri. Rugãciunile sînt o putere ºi Dumnezeu le
ascultã. Nu-i o întîmplare cã se izbãveºte unul pentru care ne
rugãm. Ci este ascultarea rugãciunii ºi minunea cã Dumnezeu
primeºte ºi rãspunde la rugãciunea fãcutã cu credinþã. De aceea vã
sîntem recunoscãtori... Odatã, sus în cer, cînd Dumnezeu va
rãsplãti ostenelile aduse pentru El, nu veþi fi uitaþi nici unii. Cã
dacã aþi putut face ceva, aþi fãcut numai prin rugãciunile, prin
dragostea ºi prin mîngîierea ºi ajutorul pe care ni l-aþi dat. Poate
cã cel mai mult a fãcut cel care este necunoscut. Pentru cã a fãcut
în tãcere, în aºa fel, încît numai Dumnezeu a ºtiut. ªi de aceea tot
ceea ce s-a fãcut în întuneric va fi rãsplãtit la luminã ºi ce s-a
fãcut în ascuns va fi rãsplãtit la arãtare.
Rãmîneþi credincioºi! Pãstraþi-vã legãmîntul pînã la sfîrºit.
Suferinþele pe care le înduraþi pentru cã sînteþi credincioºi vor
trece. ªi chiar în mijlocul suferinþelor, Dumnezeu vã va întãri, cã
nu veþi simþi durere ºi pãrere de rãu, ci bucuria cã aþi suferit
pentru Domnul. Dar rãsplata pentru ele va fi veºnicã ºi strãlucitã.
Pãstraþi legãmîntul credincioºi. Chiar dacã vor veni vremuri
mai grele ºi chiar dacã va trebui sã trecem prin încercãri mai
mari, nu daþi înapoi! Nu vã cruþaþi trupul acesta trecãtor ºi putred,
pentru ca sã nu vã pierdeþi sufletul. Rãmîneþi credincioºi în
credinþa lãsatã nouã odatã pentru totdeauna de înaintaºii noºtri,
trãind cu fapta ºi cu adevãrul învãþãtura sfîntã, bunã ºi strãbunã
pe care o avem.
Sã ne iubim patria noastrã aºa cum este ea ºi sã ne rugãm
pentru ea. ªi sã ne rugãm pentru cei încredinþaþi de Domnul cu
dregãtorii în mijlocul poporului nostru, cãci aceasta este o
poruncã de la Dumnezeu; ºi sã nu cîrtim cum cîrtesc cei
necredincioºi. Dumnezeu nu ne va lãsa fãrã o bucatã de pîine ºi
f ãr ã u n l o c u n d e s ã n e p l ecãm cap u l , d acã s î n t em ci n s t i þ i ,
muncitori harnici ºi nu risipim.

Nu vã lãsaþi îndemnaþi ºi ispitiþi de celelalte îndemnuri dupã
care aleargã lumea nesãtulã niciodatã, oricît de mult ar avea. Ci
mulþumindu-ne cu ce avem, sã binecuvîntãm pe Domnul pentru
acest puþin. Cã dacã binecuvîntezi pe Domnul pentru o fãrîmã de
p î i n e n e a g r ã º i u s cat ã, ea cap ãt ã g u s t º i p u t er e, p en t r u c ã
Dumnezeu le pune în ea. ªi ne þine viaþa, ºi ne dã mulþumirea
sufleteascã, ºi aceasta este un dar mai mare decît orice desfãtãri
ºi decît orice bunuri pãmînteºti.
Sã ne iubim credinþa noastrã ºi sã nu vorbim de rãu pe nimeni.
Sã ne rugãm pentru cei care ne batjocoresc ºi ne prigonesc ºi se
poartã rãu cu noi, cãci aceasta este porunca Domnului nostru ºi
aºa a fãcut El ºi înaintaºii noºtri sfinþi. Lãsînd toate celelalte în
grija Domnului.
E adevãrat cã ne doare plecarea fratelui Petru, cum ne-a durut
totdeauna plecarea oamenilor sfinþi din mijlocul nostru, - ºi
trebuie sã ne doarã! E ad ev ãr at cã l o cu l l o r a r ãmas gol în
mijlocul nostru ºi cã de multe ori n-a mai fost vreun om sã umple
o astfel de lipsã. Dar Cuvîntul Domnului la care noi trebuie
totdeauna sã luãm aminte, este: Eu sînt cu voi în toate zilele, pînã
la sfîrºitul veacurilor. Vor veni ºi oameni sfinþi. Dumnezeu a
fãgãduit aceasta ºi El o va face. Nu pleacã schimb fãrã nimeni.
Dacã nici dintr-o întreprindere nu este lãsat sã plece un lucrãtor
bun pînã cînd nu aduce un altul, mai bun în locul lui, în schimbul
lui, cu atît mai mult Dumnezeu care este atît de înþelept ºi de
puternic, nu va lãsa ca în Lucrarea Lui sã rãmînã multã vreme un
loc gol. Va veni vremea cînd Dumnezeu va ridica mulþi... Domnul
poate sã ridice mii ºi mii mai buni decît noi! E adevãrat cã fratele
Petru a fãcut mai mult decît oricare 10 sau 100 dintre noi. Însã
Dumnezeu poate sã ridice tot aºa, mult mai mulþi. Pentru cã
niciodatã nu lasã El sã rãmînã gol un loc sfînt ºi bun în Lucrarea
Sa.
Dar aici se cere sã ne rugãm ºi noi pentru aceasta. Domnul Isus
Însuºi a spus: Priviþi cît de mare este seceriºul! Holdele sînt
coapte. Seceriºul este mare, secerãtori puþini. Rugaþi pe Domnul
seceriºului sã scoatã secerãtori la lucrul Sãu. Noi, e adevãrat,
vedem cîtã nevoie este de cuvîntul scris în mijlocul nostru. ªi cîþi
dintre noi ne rugãm stãruitor ca Domnul sã ne trimitã Cuvîntul
Sãu scris, ca sã ni-l putem împãrþi ºi împrãºtia acolo unde este
nevoie de el.
Primim puþin pentru cã cerem puþin, sau nu cerem deloc. Sau
nu cerem cum trebuie sã cerem. Rugaþi-vã cu credinþã! O minune
mare nu se face cu o rugãciune micã, nici cu o credinþã micã. O
minune mare se face numai cu o credinþã mare. Un dar mare se
primeºte numai cu o rugãciune mare sau cu rugãciune multã.
Sã ne rugãm mult! Sã ne rugãm puternic! Sã ne rugãm
fierbinte! ªi veþi vedea cîte minuni va face Dumnezeu ºi la cîte
cereri vã va rãspunde. Chiar cînd împlinirea lor cere minuni,
Dumnezeu poate sã le facã. Este scris: În bunãtatea Ta, Tu ne
asculþi prin minuni, Dumnezeul nostru, nãdejdea tuturor
marginilor îndepãrtate ale pãmîntului ºi mãrii.

Mulþumim lui Dumnezeu pentru aceste ceasuri de tainã, de
rugãciune, de cutremur sufletesc, de lacrimi, de pãrtãºie sfîntã
petrecutã aici. ªi-n viaþa lui, ºi-n moartea lui, ºi la venirile lui, ºi
la plecãrile lui, fratele Petre ne-a creat numai bucurii. Ce bucurii
ne-a rînduit Dumnezeu acum, în preajma sicriului sãu, în ziua
plecãrii sale!... Nu le vom uita niciodatã. Lîngã praznicele de
Rusalii vom pune totdeauna ºi praznicul acesta. ªi vom slãvi pe
Domnul cã ni le-a trimis! Aºa cuvîntãri minunate, aºa cîntãri
minunate, aºa lacrimi minunate, aºa stãri minunate n-am gustat
demult... de foarte mult timp. ªi cred cã nici unii dintre frãþiile
v o as t r e n u l e veþi uita. P u n eþ i - l e l a i n i mã º i mu l þ u mi þ i l u i
Dumnezeu pentru ele. Aºezaþi-le în cartea de aur a amintirilor
noastre. ªi totdeauna cînd puteþi, întoarceþi-vã ºi la nopþile
acestea ºi la cuvîntãrile acestea. Copiaþi-vã ceea ce s-a putut
înregistra. ªi ascultînd cuvintele, amintiþi-vã feþele, ochii,
dragostea surorilor ºi a fraþilor noºtri între care am petrecut aceste
clipe.
La plecarea Mîntuitorului dintre apostolii Sãi, El a stat cu ei
ºi le-a prilejuit niºte momente neuitate. În sfînta Evanghelie dupã
Ioan, de la cap. 13 pînã la cap. 18, pe parcursul a 5 capitole, e
d es cr i s ã p et r ecer ea M î n t u i t o r u l u i cu u cenicii S ãi î n s ear a
despãrþirii de ei. O aºa petrecere am avut noi în serile acestea...
Dupã aceea, Mîntuitorul S-a dus de la ei la ceilalþi. ªi dupã ce
ºi-au fãcut ceilalþi partea lor, Domnul Isus iar S-a întors la ai Lui.
Sîntem acum cu fratele nostru... Dupã ce vor veni alþii sã-ºi facã
partea lor, el iar se va întoarce la noi. Cum a zis Mîntuitorul: Mã
duc, dar iar Mã voi întoarce la voi. Tot la noi Se va întoarce.
P en t r u cã ce a u nit Dumnezeu nu se desparte nici o d at ã. Î n
amintirile noastre, în adunãrile noastre, ne vom aduce mereu
aminte de cuvintele lui, de starea lui, de dragostea lui, cum spune
cîntarea:
Mã duc sã dorm puþin la Sînul
odihnitor din care sînt...
Aºa se va întoarce iarãºi, cum spune: Iar Mã voi întoarce la voi
ºi nu ne vom mai despãrþi niciodatã. Mîntuitorul S-a despãrþit
pentru puþinã vreme de ai Sãi, dar cînd S-a întors la ei nu S-a mai
despãrþit niciodatã. Aºa sã ne simþim ºi noi de fiecare datã cînd
trebuie sã ne despãrþim puþin de cei de care într-adevãr niciodatã
nu dorim sã fim despãrþiþi. Încã puþin, ºi iarãºi ne vom revedea...
Încã puþin, ºi se va sfîrºi ºi tunelul acesta prin care am intrat
acum. Vom ajunge dintr-odatã la o luminã minunatã... Dincolo de
pragul morþii trecãtoare ne va aºtepta Domnul Isus cu adunarea în
sãrbãtoarea îngerilor. ªi cînd ne vom apropia de Þãrmul cel
fericit, îi vom vedea de departe pe fraþii noºtri pe mal
aºteptîndu-ne ºi strigînd: O, iatã-i! Iatã-i, vin! Cum ne vom
îmbrãþiºa noi atunci cu ei ºi ei cu noi ºi ne va sãruta Domnul
Hristos, care ne-a rãscumpãrat cu Sîngele Lui, ne-a spãlat ºi ne-a
rãscumpãrat prin Jertfa Sa... ºi ne-a smuls pe fiecare dintre noi
cum smulgi un cãrbune din foc. Ne va duce pentru totdeauna în
c a s a n o a s t r ã , î n c a s a Ta t ã l u i n o s t r u . S p u n e C u v î n t u l l u i
Dumnezeu: Mîngîiaþi-vã unii pe alþii cu aceste cuvinte. Sf. Ap.
Ioan cînd le-a auzit, îngerul i-a spus:

Scrie aceste lucruri, pentru cã sînt vrednice de crezut ºi adevãrate.
Acestea care se referã la mîntuirea noastrã fericitã ºi la rãsplata
noastrã din cer.
Ca mîine îngerii din ceruri vor suna: Vine alt suflet scump!
Vine! Veniþi sã-l întîmpinãm! Dar cînd vom merge toþi, ce mare
bucurie va fi în cer! Domnul Însuºi, cu îngerii Sãi, Se va coborî
pînã undeva în spaþiu ºi pînã acolo Duhul Sfînt ne va ridica. ªi
undeva pe la mijlocul treptelor dintre pãmînt ºi cer, ne vom
întîlni, îmbrãþiºîndu-ne ºi vom cînta ºi noi Psalmul 133: Iatã ce
dulce ºi fericit este sã fie fraþii pentru totdeauna împreunã!
Sã ne ajute Domnul sã fim gãsiþi vrednici ºi credincioºi. Pînã
atunci, iubiþii mei fraþi ºi surori, lucraþi, luptaþi, rugaþi-vã,
suferiþi, faceþi totul pentru Evanghelie, ca sã aveþi parte de ea,
cum a fãcut ap. Pavel. Lucraþi ºi luptaþi uniþi cu fraþii. Nu vã
despãrþiþi de fraþi. Nu vã vorbiþi de rãu. Nici unii nu sîntem încã
desãvîrºiþi pe pãmînt. Fiecare avem nevoie sã ne rugãm unii
pentru ceilalþi. Cum au fraþii nevoie sã ne rugãm noi pentru ei,
avem ºi noi nevoie sã se roage ei pentru noi. ªi cum ascultã
Dumnezeu rugãciunile noastre pentru ei, le ascultã ºi pe ale lor
pentru noi. Sã ne iubim, sã acoperim, dacã avem slãbiciuni. Dar
sã fim una. Pentru ca ºi Dumnezeu sã recunoascã cã sîntem ai Lui,
ºi lumea sã ne vadã cã sîntem ai lui Dumnezeu. În felul acesta,
Lucrarea va merge frumos. ªi golul lãsat de fratele Petru nu se va
cunoaºte. Cînd noi toþi, cu puþinul nostru talant ºi cu puþina
noastrã putere, vom lucra mai mult decum am lucrat pînã acuma,
ºi Lucrarea va merge crescînd; ºi Dumnezeu va ridica un alt
lucrãtor destoinic, dupã cum este scris:
Nu rãmîne gol în codru
cînd îi cade-un paltin jos;
fãrã schimb nu pleacã nimeni.
Creºte altul, mai frumos.
Dumnezeu poate sã facã acest lucru. Dar ºi noi trebuie sã ne
rugãm. ªi sã lucrãm, ºi sã luptãm pentru aceasta.
Din toatã inima mulþumim lui Dumnezeu pentru toate. Îl
binecuvîntãm pe Domnul pentru aceastã dureroasã ºi zguduitoare
întîlnire ºi petrecere împreunã. Ne rugãm pentru scumpul nostru
frate Petru ºi ºtim cã el acolo se roagã pentru noi. ªi cã
rugãciunea lui unitã cu a pãrintelui Iosif, cu a fratelui Marini, cu
a celorlalþi fraþi ºi surori care au plecat în veºnicie, mai întãritã
ºi mai frumoasã, vor grãbi ºi vor ajuta ºi biruinþa noastrã; ºi
biruinþa Lucrãrii Domnului în care El ne-a chemat. ªi-i va înlocui
pe toþi cei care trebuie sã plece cu alþii, mai harnici ºi mai
hotãrîþi. Pentru cã ce a început Dumnezeu va duce totdeauna la
bun sfîrºit. ªi niciodatã nu dã faliment o întreprindere care este
a lui Dumnezeu.
De aceea sã ne rugãm mereu ca Domnul sã ne ajute sã putem
fi vrednici urmaºi ai Domnului ºi ai înaintaºilor noºtri pe care El
i-a ridicat în mijlocul nostru ca pilde vrednice de urmat ºi jaloane,
ºi stîlpi, cãlãuzi þ i d e car e s ã p u t em aj u n g e º i n oi în Patria
cereascã.

Vã mulþumim din toatã inima pentru dragostea pe care aþi
avut-o sã ascultaþi Cuvîntul lui Dumnezeu. Pentru dragostea pe
care aþi avut-o ca sã puteþi pãstra ascultarea de acest Cuvînt; ºi o
inimã veghetoare, pentru ca sã cinstim astfel, cu respect ºi cu
evlavie, plecarea unui suflet dintre cele mai scumpe ºi alese din
mijlocul nostru.
Dumnezeu sã vã binecuvînteze pe toþi cei care i-aþi fãcut vreun
bine! ªi El vã va rãsplãti.
Dumnezeu sã vã asculte rugãciunile pentru propriile voastre
necazuri, ale celor care v-aþi rugat pentru necazurile lui.
Dumnezeu sã vã binecuvînteze copiii tuturor celor care i-aþi
ajutat pe copiii lui ºi-i veþi ajuta!
Dumnezeu sã vã binecuvînteze pe toþi cei care l-aþi cercetat ºi
veþi cerceta mormîntul lui ºi nu veþi uita niciodatã pilda lui ºi
frumuseþea trãirii lui pentru Domnul.
El sã ne ajute sã ne plecãm inimile smeriþi în faþa Lui ºi sã nu
cîrtim pentru tot ceea ce s-a fãcut ºi cu ocazia aceasta a chemãrii
fratelui nostru din viaþa aceasta în cealaltã. El îi era lui Dumnezeu
mai scump decît oricãruia dintre noi. ªi dacã Domnul a gãsit cu
cale ca aºa sã facã ºi aºa a fãcut, binecuvîntat sã fie Numele Lui.
Noi ne plecãm smeriþi în faþa voii lui Dumnezeu chiar ºi cînd n-o
înþelegem. ªi sã spunem: Doamne, Tu pe toate le ºtii. Tu pe toate
le faci bine. Iartã-mã dacã mã îndoiesc ºi dã-mi putere sã nu
cîrtesc împotriva voii Tale. ªi sã caut ºi eu sã împlinesc voia lui
Dumnezeu cum a împlinit-o fratele care a plecat dintre noi.
Reînnoiesc aici rugãmintea unuia dintre fraþii care a vorbit ºi
îndemnul: dacã este cineva care nu s-a hotãrît pentru Domnul ºi
care în timpul acestor vorbiri ºi în timpul acestei dovezi de
zguduitoare plecare din mijlocul nostru a fratelui, a fost miºcat de
Cuvîntul ºi de puterea lui Dumnezeu ºi vrea sã se întoarcã astãzi,
sã s e h o t ãr as cã acu m! E u n mo men t aºa de zguduitor ºi de
însemnat acest moment cînd, lîngã sicriul acestui frate care
pleacã, poate sã punã legãmîntul un suflet nou, care vine sã intre
în lucrarea începutã de el. ªi dupã modestele puteri ºi dupã
marele ajutor primit de la Dumnezeu, sã încerce sã ajute la
înaintarea mai grabnicã ºi mai frumoasã a lucrãrii care a fost
începutã ºi continuatã prin el.
Noi ne rugãm lui Dumnezeu pentru familia lui trupeascã,
pentru cea sufleteascã din Sãucani, pentru cea sufleteascã din
Bihor, din þara noastrã întreagã, din lumea întreagã în care el a
fost cuprins ºi care l-a cuprins în ea.
Ne rugãm lui Dumnezeu pentru patria noastrã, sã-i dãruiascã
El cît mai multe astfel de suflete devotate ºi credincioase, pentru
ca grãbirea venirii Domnului sã fie cît mai curînd ºi mîntuirea
întregului nostru popor ºi ridicarea duhovniceascã a întregii
noastre biserici sã fie cît mai grabnicã.
Dea Domnul ca astfel de suflete sã nu se împuþineze, ci sã se
înmulþeascã pe tot pãmîntul, ca sã vinã mai curînd Împãrãþia lui
Dumnezeu pe care o aºteptãm, pentru care ne rugãm de fiecare
datã sã vinã Împãrãþia Lui precum în cer, aºa ºi pe pãmînt. ªi care
cuprinzîndu-ne pe noi pe toþi, sã ne facã sã fim fericiþi împreunã
cu înaintaºii noºtri ºi urmaºii noºtri, binecuvîntînd pe Dumnezeu
pentru toate.

Cum putem noi lãuda pe Domnul pentru alþii, sã-L poatã ºi
alþii lãuda pe Domnul pentru noi. ªi astfel sã fim binecuvîntaþi ºi
ei ºi noi, acum ºi-n vecii vecilor. Amin.
În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh. Amin.
Doamne Dumnezeul ºi Tatãl nostru, Dumnezeul ºi Mîntuitorul
nostru, Isuse Doamne, Dumnezeul ºi Mîngîietorul nostru, Duhule
Sfinte, din toatã inima ne plecãm înaintea Ta Doamne ºi cu
smerenie, cu toatã durerea inimii noastre îngenunchem înaintea Ta
ºi spunem Doamne: Fie voia Ta aºa cum e-n cer ºi pe pãmînt. ªi
cu m î n g er i i T ãi s e supun Þie ºi poruncilor Tale puter n i ce,
ajutã-ne sã ne supunem ºi noi voii Tale chiar atunci cînd voia
aceasta a Ta depãºeºte priceperea noastrã, puterea noastrã,
înþelegerea noastrã ºi trebuie sã ne închinãm Þie cu inimile pline
de durere. Doamne, din copilãria noastrã am umblat cu Tine ºi Tu
a i u m b l a t c u n o i . A m u m b l a t î m p r e u n ã D o a m n e º i Te - a m
binecuvîntat suferind împreunã, lucrînd împreunã statornici în
acelaºi legãmînt ºi-n Lucrarea în care Te-am primit pe Tine ºi în
care ne-ai primit pe noi de la început.
Îþi mulþumim din toatã inima cã l-ai ajutat sã rãmînã credincios
pînã la moarte, statornic în slujba Ta sfîntã, rãmînînd în faþa
noastrã ca o pildã minunatã ºi ca un îndemn sfînt.
Doamne Dumnezeul nostru, el a fost mai scump de mii de ori
pentru Tine decît pentru noi; Tu ºtii aceasta Doamne cã Tu ne-ai
fãcut ºi ai Tãi sîntem. Tu l-ai iubit atît de mult Doamne, cã l-ai
însoþit în toate cãile ºi i-ai dãruit atîtea binecuvîntãri...
Noi Îþi mulþumim Doamne pentru toate, deºi Tu ºtii cît de mult
ne doare inima în aceastã clipã cînd trebuie sã ne plecãm înaintea
Ta petrecînd cu braþele noastre sufletul acesta scump care vine
înaintea noastrã la Tine.

7 - Vorbirea fratelui Traian la nunta de la Podoleni
din 26-X-1985
Pentru cã ni s-a cerut sã cîntãm cîntarea aceasta în felul în care
am cî n t at - o , v r eau s ã v ã î mp ãr t ãº esc tuturor un gînd º i u n
simþãmînt. Vãd cã l-au avut ºi alþi fraþi ºi surori. Noi, unii dintre
noi, printre care ºi eu, vin la nunta aceasta de la una dintre cele
mai t r i s t e, mai grele ºi mai sfinte înmormîntãr i l a car e am
participat alaltãieri. Unul dintre cei mai sfinþi fraþi, nu numai din
þara noastrã: ci din lumea întreagã, a fost chemat la Domnul
într-un chip foarte grabnic. Îl ºtiþi toþi, dar poate cã nu toþi aþi
auzit. Este vorba despre fratele Popa Petru din Sãucani, acest
minunat copil al lui Dumnezeu.
Una din scumpele noastre surori ne-a trimis aici un bileþel care
a exprimat ºi dorinþa sã pãstrãm un moment de reculegere în
amintirea acestui frate care a fost mai mult decît oricare o sutã
dintre noi. ªi a fãcut pentru Domnul lucruri pe care numai în Ziua
Judecãþii gura Domnului le va spune, dupã sfînta Sa fãgãduinþã
care a zis: Pe cine M-a mãrturisit pe Mine înaintea oamenilor, îl
voi mãrturisi ºi Eu înaintea Tatãlui Meu ºi înaintea îngerilor Lui.

Acest frate scump a trãit printre noi o viaþã strãlucitoare, dar
ascunsã. El a suferit pentru Domnul poate cã mai mult decît
oricare dintre noi. Odatã, gîndindu-mã la el, am scris în amintirea
lui, una dintre cele mai îndurerate ºi mai scumpe amintiri ale
mele, în 4 strofe:
Alãturi am purtat povara
aceleaºi slãvite cruci
dar tu, necunoscut ºi tainic
în alt fel þi-a fost dat s-o duci.
Aceiaºi înspinatã creangã
a-ncununat ºi fruntea ta,
deºi, tãcut ºi singuratic,
de tine nimeni nu ºtia.
Eu, din rãsplata suferinþei
ceva ºi-n lume mi-am primit
dar tu purtînd-o neºtiutã
chiar ºi de-aceasta te-ai lipsit.
O, Mîine cînd în Cer Stãpînul
va rãsplãti pe drept ce-am dat
- rãbdarea ta necunoscutã
va strãluci mai minunat.
Totdeauna am ºtiut cã acest mare om sfînt al lui Dumnezeu
care a fãcut atît de mult, va strãluci mai minunat decît oricare
dintre noi în Împãrãþia lui Dumnezeu, în ziua aceea. Acum cînd
el s-a dus ºi cînd nu ne mai poate auzi tot ce spunem frumos
despre el - care n-a dorit niciodatã sã se spunã în viaþã despre
dînsul, - putem sã ne împãrtãºim aceste tainice ºi sfinte
simþãminte, pentru cã sînt niºte adevãruri minunate cu care sîntem
datori faþã de toþi cei care l-aþi cunoscut sau nu l-aþi cunoscut, ca
sã le ºtiþi. Ca sã vã gîndiþi ce oameni sfinþi a lãsat Dumnezeu
printre noi. Ce pilde înalte de trãire, de rãbdare ºi de sfinþenie
ne-a fost dat sã vedem noi în sfînta Lucrare a lui Dumnezeu care
este Oastea Domnului, familia noastrã duhovniceascã. Pentru ca
sã-I ºtim totdeauna mulþumi recunoscãtori lui Dumnezeu. ªi
gîndul la ei sã ne îndemne ºi pe noi sã ne strãduim cu toatã
puterea, aºa cum ni s-a spus în versetul sfînt citit mai înainte de
cãtre fratele David din epistola ap. Petru: Daþi-vã ºi voi toate
silinþele sã uniþi cu credinþa voastrã fapta, cu fapta cunoºtinþa, cu
cunoºtinþa înfrînarea, cu înfrînarea rãbdarea, cu rãbdarea evlavia,
cu evlavia dragostea de fraþi ºi cu dragostea de fraþi iubirea de
oameni. Cã numai dacã veþi avea din belºug aceste lucruri în voi,
ele nu vã vor lãsa sã fiþi nici leneºi, nici neroditori. ªi-n adevãr,
numai în chipul acesta vom cãpãta din belºug intrare în Împãrãþia
lui Dumnezeu, Tatãl nostru ºi al Domnului nostru Isus Hristos.
Oricînd citesc sau repet aceste cuvinte, eu îl vãd înaintea
ochilor mei pe fratele Popa Petru din Sãucani. Îl cunosc din 1930.
A trecut o jumãtate de secol ºi mai bine de atunci. Pe drumurile
Domnului, paºii noºtri s-au împletit împreunã.

În 1934, acum mai bine de 50 de ani, eram copii. El era mai
tînãr cu 4 ani ca mine. Dar eram amîndoi cu opinci, cu cojocel ºi
cu sumãnaº curat ºi alb de lînã. Umblam pe calea lui Dumnezeu.
Atunci la Oradea Oastea Domnului avea 6 adunãri, în 6 pãrþi ale
oraºului. Tot ceea ce era nobil ºi inteligent ºi credincios din toatã
aceastã cetate fãcea parte dintre prietenii sau membrii Oastei
Domnului. În octombrie 1934 am avut o adunare minunatã a
Oastei, o sãrbãtoare publicatã prin toate afiºele, în toate pãrþile
oraºului Oradea. Pe scena Teatrului Municipal din Oradea, noi cei
doi copii atunci, eram printre cei care trebuiau sã mãrturiseascã
acolo Numele Domnului. Fratele Petru avea anii lui tineri, 16 ani.
El s-a nãscut în 1918. A vorbit atunci de pe scena Teatrului
Municipal din Oradea. În toate lojile mari erau în frunte cu
episcopul, toatã conducerea Oradei, toþi oamenii mari de acolo
ºi-l ascultau. Cînd a terminat el de vorbit, toatã asistenþa aceasta
s-a ridicat în picioare ºi, dupã obiceiul lor, au bãtut din palme ºi
toþi se întrebau: Cine este copilul acesta? Un înger venit din cer?
Noi aºa ceva n-am mai auzit niciodatã!... A vorbit despre Domnul
atunci cu lacrimi, cu cãldurã, cu putere, în aºa fel încît vibrau
toate sufletele ascultînd Cuvîntul lui Dumnezeu.
Au trecut de atunci peste 50 de ani ºi mereu am fost cînd
aproape, cînd departe trupeºte, dar totdeauna sufleteºte în slujba
Domnului nostru. El a lucrat mai mult ca noi toþi. ªi a suferit mai
mult ca noi toþi. ªi a iubit mai mult ca noi toþi. E adevãrat cã
atunci cînd am fost duºi departe ºi puºi la strîmtorare, el n-a avut
parte de aceastã cinste vãzutã, sã sufere pentru Domnul. Dar nopþi
întregi la rînd, de multe ori el a fost luat ºi dus... ºi numai
Domnul ºtie... cãci el ºi-a ascuns totdeauna vînãtãile ºi lacrimile
º i s u f er i nþele pe care le-a îndurat ºi ranele p en t r u N u mel e
Domnului Isus.
Acum el este la Domnul. Ce sãrbãtoare trebuie sã fi fost
alaltãieri în cer, cînd fratele Petru a intrat pe porþile mãreþe ale
Ierusalimului ceresc! Binecuvîntãm pe Domnul pentru astfel de
suflete sfinte.
Eu n-am vrut sã vorbesc acum. Am pãstrat mai la urmã un
cuvînt în care aveam ºi eu de spus niºte adevãruri cu privire la
nunta de dupã înmormîntare. Fratele Petru sãrbãtoreºte o nuntã
strãlucitã dupã înmormîntarea aceasta. Am mai vorbit undeva,
cîndva despre nunta de dincolo de cimitir. E un moment minunat
în care noi trebuie sã ne reamintim aceste adevãruri. ªi vom
pãstra un moment de reculegere, dupã îndemnul surorii noastre
care ne-a trimis acest bileþel ºi dupã aceste cîteva scurte cuvinte
cu privire la viaþa lui ºi la sfîrºitul lui, despre care se va mai
vorbi; nu numai noi astãzi. Vor mai vorbi ºi alþii mulþi, mulþi,
pînã cînd Domnul Isus va veni, cînd El Însuºi va încununa aceste
vorbiri cu mãrturisirile Lui strãlucite în faþa Tatãlui ºi a îngerilor
Sãi. Pentru cã despre puþini mãrturisitori ai Sãi va putea spune
Domnul Isus în ziua aceea cuvintele minunate pe care le va spune
despre fratele nostru Petru Popa.

Sora a spus cã ar dori sã pãstrãm toþi un moment de reculegere
în amintirea trecerii la Domnul, cum se obiºnuieºte totdeauna cînd
dispar din mijlocul nostru luceferii aceºtia minunaþi, care rãsar
dincolo, în lumea veºnicã. Mereu se adaugã alte ºi alte nume
binecuvîntate la numele sfinþilor noºtri înaintaºi care au trecut în
veºnicie ºi care strãlucesc acum cu o strãlucire veºnicã în faþa lui
Dumnezeu, în cerul celãlalt, care se vede de dincolo. Alãturi de
pãrintele Iosif, de fratele Marini, de pãrintele Vasile, de pãrintele
Vladimir, de fratele Popa Petru de la Batiz ºi de alþi mulþi, mulþi
fraþi binecuvîntaþi ºi surori neuitate, s-a adãugat el astãzi. ªi
î mp r eunã cu ei, se roagã s ã aj u n g em º i n o i cr ed i n ci o º i . ª i
Lucrarea lui Dumnezeu, dupã sfînta Sa înºtiinþare din Apocalipsa,
are parte de multe binecuvîntãri datoritã rugãciunilor celor sfinþi,
rugãciuni care se înalþã cu tãmîia totdeauna înaintea Tronului de
har ceresc.
Eu zic cã nu numai un moment, ci zic cã totdeauna peste noi
va pluti aceastã reculegere sfîntã. Pentru cã dacã noi ne
împãrtãºim de atîtea binecuvîntãri, cea mai mare parte din ele,
fãrã sã ºtim, sînt ºi urmare a rãbdãrii, rugãciunii, ostenelii,
stãruinþelor ºi exemplului minunat care ne-a rãmas ºi ne va
rãmîne pentru totdeauna, viaþa ºi lupta sfîntului nostru frate Popa
Petru.
La numãrul mormintelor minunate care se presarã tot mai
multe peste pãmîntul patriei noastre ºi la numãrul numelor
mi nunate care se înalþã tot mai strãlucito r î n cer u l n o s t r u ,
deasupra noastrã, se adaugã ºi acest mormînt. Poate cã va trebui
sã ne amintim în fiecare zi de sãrbãtoarea Sf. Ap. Petru ºi Pavel
ºi de faptele sale deosebite; ºi de o cinstire deosebitã pe care, din
an în an, s-o trecem unii altora, în amintirea vieþii ºi jertfei
scumpului nostru frate Popa Petru. Dacã la Rusalii ne adunãm la
Sibiu, dupã cuvîntul pãrintelui, sau de 12 februarie, în amintirea
trecerii lui la Domnul, poate cã va fi potrivit ca de ziua Sf. Ap.
Petru ºi Pavel, cu a cãror viaþã s-a asemãnat aºa de mult viaþa
fratelui nostru, sã ne facem obiceiul - care putem ºi cînd putem sã cercetãm ºi mormîntul lui cu o lacrimã, cu o floare ºi cu un
moment de reculegere, în amintirea luptei frumoase ºi a pildei
frumoase pe care ne-a lãsat-o el ca ºi credincios al bisericii ºi
credinþei noastre în Oastea Domnului, ca cetãþean ºi om harnic ºi
vrednic în mijlocul poporului nostru, dupã pilda ºi îndemnul
înaintaºilor noºtri care au vrut sã creºtem oameni harnici, oameni
cinstiþi, oameni vrednici în toate privinþele. Altã pildã mai
frumoasã în timpul nostru n-am vãzut, ca viaþa fratelui nostru.
În anul acesta, de sãrbãtoarea Sf. Ap. Petru ºi Pavel, pentru
prima datã în viaþã a zis el: Doresc sã-mi sãrbãtoresc anul acesta
ºi eu ziua numelui meu. Poate cã este cea din urmã sãrbãtoare pe
care o mai petrecem împreunã. El a presimþit... Omul acesta a fost
înºtiinþat de Dumnezeu.
De aceea se cuvine ca ºi noi, pãtrunºi de acest gînd ºi
simþãmînt, slãvind pe Dumnezeu, sã-L rugãm pentru odihna
fericitã a fratelui nostru ºi pentru rãsplãtirea veºnicã a tuturor
jertfelor ºi ostenelilor sale; ºi ale tuturor celorlalþi fraþi ai noºtri
sfinþi care au trecut în veºnicie. ªi sã-L rugãm pe Domnul sã ne
dea ºi nouã o credinþã ºi o umblare ºi o trãire ºi o mãrturisire
strãlucitã, de acelaºi preþ cu a lor. Amin.

Spun e ap . P av el l a r o man i : A l u n ecar ea l o r a fost o
binecuvîntare pentru voi neamurile, cã în locul lor aþi primit ºi
voi fãgãduinþa; ei n-au primit pe Hristos, dar L-aþi primit voi ºi
prin alunecarea lor, vouã vi s-a fãcut harul sã vã întoarceþi. Dar
dacã voi nu veþi primi fãgãduinþa aceasta, veþi rãmîne fãrã ea ºi
atunci Dumnezeu Se va întoarce la ei. ªi se va împlini fãgãduinþa:
Tot Israelul va fi mîntuit. Pentru cã lui Dumnezeu nu-I pare rãu
de chemarea ºi de fãgãduinþele pe care le-a fãcut.
Se-ntoarce Dumnezeu cîteodatã ºi-n satul acesta. Mulþi ar fi
putut veni atunci la Dumnezeu, cînd aici, acest mãrturisitor al
Evangheliei spunea cu rugãciunile, cu lacrimile, cu puterea lui ºi
cu f ap t el e v i e þ i i s a l e m a i m u l t : C u n o aº t eþ i p e D u mn ezeu !
Întoarceþi-vã la El! Acuma el s-a dus.
De ce am cîntat noi, repetînd mereu o strofã din cîntarea Fãclie
pentru paºii mei, acel verset în care spunem:
Ajutã-mi Doamne, zi de zi
pîn-la sfîrºit sã-Þi pot pãzi...
Cuvîntul Tãu cel Sfînt.
De ce? Pentru cã e o cîntare de rugãciune; pentru cã era
cîntarea rugãciunii lui, cu care el ºi-a încheiat totdeauna dorinþa
sfîntã de a mãrturisi Cuvîntul lui Dumnezeu celor în mijlocul
cãrora Dumnezeu l-a fãcut sã trãiascã o vreme.
Am venit în cîþiva ani la rînd aici. Mi-aduc aminte de ultima
sãrbãtoare pe care ºi-a fãcut-o el, la praznicul Sf. Ap. Petru ºi
Pavel de acum cîþiva ani. Mi-a zis: Eu nu mi-am sãrbãtorit
niciodatã ziua. Acuma nu ºtiu de ce simt cã trebuie sã sãrbãtoresc.
E poate cea din urmã... ªi cea din urmã a fost.
Am dorit... ºi am spus atunci cîteva cuvinte despre mãrturisirea
lui din ultima parte a vieþii sale despre cuvintele din cartea Sf.
Ap. Petru pe care le spune el ucenicilor sãi:
Prea iubiþilor, aceasta este a doua epistolã, pe care v-o scriu.
Î n a m î n d o u ã , c a u t s ã v ã t re z e s c m i n t e a s ã n ã t o a s ã , p r i n
înºtiinþãri, ca sã vã fac sã vã aduceþi aminte de lucrurile vestite
mai dinainte de sfinþii proroci, ºi de porunca D o m n u l u i ºi
Mîntuitorului nostru, datã prin apostolii voºtri. Înainte de toate,
sã ºtiþi cã în zilele din urmã vor veni batjocoritori plini de
batjocuri, care vor trãi dupã poftele lor ºi vor zice: Unde este
fãgãduinþa venirii Lui? Cãci de cînd au adormit pãrinþii noºtri,
toate rãmîn aºa cum erau de la începutul zidirii! Cãci înadins se
fac cã nu ºtiu cã odinioarã erau ceruri ºi un pãmînt scos prin
Cuvîntul lui Dumnezeu din apã ºi cu ajutorul apei, ºi cã lumea de
atunci a pierit tot prin el e, î n eca t ã d e a p ã . I a r cerurile ºi
pãmîntul de acum sînt pãzite ºi pãstrate prin acelaºi Cuvînt,
pentru fo cu l d i n z i u a d e j u d eca t ã ºi de pieire a oamenilor
nelegiuiþi. Dar, prea iubiþilor, sã nu uitaþi un lucru: cã, pentru
Domnul, o zi este ca o mie de ani, ºi o mie de ani sînt ca o zi.
Domnul nu întîrzie în împlinirea fãgãduinþei Lui, cum cred unii,
ci are o îndelungã rãbdare pentru voi, ºi doreºte ca nici unul sã
nu piarã, ci toþi sã vinã la pocãinþã. Ziua Domnului însã va veni
ca un hoþ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile
cereºti se vor topi de mare cãldurã, ºi pãmîntul, cu tot ce este pe
el, va arde.

Deci, fiindcã toate aceste lucruri au sã se strice, ce fel de oameni
ar trebui sã f i þ i vo i , p r i n t r- o p u r t a re s f î n t ã º i evl a vioasã,
aºteptînd ºi grãbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile
aprinse vor pieri, ºi trupurile cereºti se vor topi de cãldura
focului? Dar noi, dupã fãgãduinþa Lui, aºteptãm ceruri noi ºi un
pãmînt n o u , în care va locui neprihãnirea. De aceea, prea
iubiþilor, fiindcã aºteptaþi aceste lucruri, siliþi-vã sã fiþi gãsiþi
înaintea Lui fãrã prihanã, fãrã vinã, ºi în pace. Sã credeþi cã
îndelunga rãbdare a Domnului nostru este mîntuire, cum v-a scris
ºi prea iubitul nostru frate Pavel, dupã înþelepciunea datã lui, ca
ºi în toate epistolele lui, cînd vorbeºte despre lucrurile acestea.
În ele sînt unele lucruri grele de înþeles pe care cei neºtiutori ºi
nestatornici le rãstãlmãcesc ca ºi pe celelalte Scripturi, spre
pierzarea lor. Voi deci, prea iubiþilor, ºtiind mai dinainte aceste
lucruri, pãziþi-vã ca nu cumva sã vã lãsaþi tîrîþi de rãtãcirea
acestor nelegiuiþi, ºi sã vã pierdeþi tãria; ci creºteþi în harul ºi în
cunoºtinþa Domnului ºi Mîntuitorului nostru Isus Hristos. A Lui
sã fie slava acum ºi în ziua veºniciei. Amin.
Acest mesaj sfînt lãsat de Sf. Ap. Petru la despãrþirea de fraþii
care-l petreceau pe el, ni l-a lãsat ºi fratele nostru Petru la
despãrþirea sa de noi.
Sf. Ap. Pavel în Fap. Ap. cap. 20, cînd a început sã vorbeascã
fraþilor din Efes adunaþi la Milet, la despãrþirea lui a spus:
Fraþilor, aduceþi-vã aminte cã timp de 3 ani ºi jumãtate n-am
încetat sã vã sfãtuiesc cu lacrimi pe fiecare dintre voi, zi ºi
noapte. ªtiu cã dupã plecarea mea se vor vîrî în mijlocul vostru
lupi rãpitori care nu vor cruþa turma. Se vor ridica din mijlocul
vostru oameni nelegiuiþi, care vor cãuta sã atragã pe ucenici de
partea lor. Vegheaþi, fiþi tari ºi nu uitaþi cã nu m-am ferit sã vã
vestesc cu curaj tot Cuvîntul lui Dumnezeu ºi tot adevãrul
m î n t u i r i i v o a s t re . P ã s t r a þ i p î n ã l a s f î r º i t c e e a c e v i s - a
încredinþat, ca sã aveþi viaþa veºnicã.
În cîteva întîlniri în care ne-am adus apoi aminte de fratele
Petre, am reamintit aceste douã înºtiinþãri. Amîndouã privesc
viaþa dintre noi.
În ultimele lui zile, pãrintele Iosif, cînd s-a despãrþit de noi, ne
spunea acest lucru. Mi-aduc aminte de ziua de 11 februarie ºi de
cele mai dinainte de noaptea în care a trecut la Domnul. Cît de
mult ne fãcea atenþi asupra acestor lucruri! Ne-a spus, ca un
profet, tot ce avea sã se întîmple. Asta era în 1938. Dacã poporul
nostru, zicea el, nu va primi Lucrarea Oastei Domnului, care este
o lucrare de mîntuire trimisã de Dumnezeu special pentru el, peste
poporul nostru vor veni multe necazuri... multe neamuri strãine...
multe suferinþe. Dar dacã vor primi Cuvîntul lui Dumnezeu ºi vor
asculta de chemarea Lui, peste poporul nostru va fi binecuvîntarea
lui Dumnezeu. ªi necazurile vor trece pe de-o parte ºi pe de alta...
aºa cum scrie în Psalmul 91: Cel ce stã sub ocrotirea Celui Prea
Înalt, ºi se odihneºte la umbra Celui Atotputernic, zice despre
D o m n u l : E l e s t e l o c u l m e u d e s c ã p a re , º i c e t ã þ u i a m e a ,
Dumnezeul meu în care mã încred. Da, El te scapã de laþul
vînãtorului, de ciumã ºi de pustiirile ei. El te va acoperi cu
penele Lui ºi te vei ascunde sub aripile Lui. Cãci scut ºi pavãzã
este credincioºia Lui!

Nu trebuie sã te temi nici de groaza din timpul nopþii, nici de
sãgeata care zboarã ziua, nici de ciuma, care umblã în întuneric,
nici de molimã, care bîntuie ziua în amiaza mare. O mie sã cadã
alãturi de tine, ºi zece mii la dreapta ta, dar de tine nu se va
apropia. Dar poporul nostru n-a ascultat... ªi ºtiþi ce s-a întîmplat
dupã 1938!...
A spus mai departe: Oastea Domnului este o lucrare trimisã de
Dumnezeu special bisericii noastre. Pentru ca, prin aceastã trezire
sfîntã, toatã biserica noastrã sã fie plinã de lauda lui Dumnezeu
º i t o t p o p o r u l n o s t r u s ã af l e c a l e a c e a s f î n t ã d e a s l u j i l u i
Dumnezeu în învãþãtura noastrã ºi în biserica noastrã, dupã
r î n d u i a l a p ã r i n þ i l o r n o º t r i s f i n þ i º i d u p ã b u n u l î n d emn a l
înaintaºilor noºtri. Dar dacã biserica noastrã va respinge aceastã
Lucrare, Dumnezeu poate sã-i trimitã lucrãri de rãtãcire; lucrãri
dezbinãtoare, care sã împrãºtie sufletele dintr-o parte într-alta ºi
nimeni sã nu mai ºtie care este adevãrul, cã nu va gãsi pacea
adevãrului nicãieri.
ªi a mai zis încã ceva: Dacã ºi voi, cei care rãmîneþi în
Lucrarea aceasta în urma mea, nu veþi pãstra curat ºi credincios
legãmîntul ºi învãþãtura pe care v-am lãsat-o, ºi pe voi Dumnezeu
vã poate lãsa sã cãdeþi în mrejele atîtor învãþãturi înºelãtoare,
strãine de credinþa noastrã, strãine de sufletul nostru, ºi sã vã
împãrþiþi ºi sã vã mîncaþi unii pe alþii, pierzîndu-vã ºi mîntuirea
voastrã ºi a urmaºilor voºtri. Dar ferice va fi de cei care vor
asculta ºi vor pãzi ºi vor pãstra acest Cuvînt pînã la sfîrºit.
Moise a spus un cuvînt poporului: ªema, Israel! Ascultã
I s r a e l e ! A º a z i c e Do mn u l . . . ª i el a s p u s ex act cu m i - a zi s
Dumnezeu. N-a schimbat, n-a scos ºi n-a adãugat nimic. ªi a zis
mai departe: Toþi cei care mã auziþi, aºa sã învãþaþi. Pãrinþilor, aºa
sã-i învãþaþi pe copiii voºtri, cum v-au învãþat pãrinþii voºtri pe
voi. Nu numai cu miezul, ci ºi cu coaja. Adicã nu numai cu
cuprinsul ºi cu conþinutul, ci ºi cu forma cuvintelor pe care le
spuneþi. Învãþãtorule, învaþã-i pe elevii tãi exact cu cuvintele cu
care te-a învãþat învãþãtorul tãu pe tine, ca sã se pãstreze nealterat
n u n u ma i m i e z u l , c i º i f o r m a , º i a m b a l a j u l cu v i n t el o r l u i
Dumnezeu.
Aºa trebuie sã învãþãm ºi noi. Aºa ne-a spus pãrintele: Eu aºa
am primit de la Domnul, aºa v-am spus. Cum a spus ºi ap. Pavel:
Vã fac cunoscut fraþilor Evanghelia pe care v-am propovãduit-o
de la început, în care aþi crezut, prin care sînteþi mîntuiþi ºi prin
care veþi fi mîntuiþi, dacã o þineþi întocmai cum v-am spus-o.
Altfel degeaba aþi crezut.
ªi noi sã rãmînem credincioºi. Glasul Domnului ne-a vorbit
nouã atît de mult! Aceºti oameni minunaþi nu ne-au spus întîi cu
cuvîntul, ci întîi ne-au spus cu fapta, cu viaþa, cu jertfa, cu
lacrimile, cu genunchii, cu mîinile lor bãtãtorite, cu picioarele lor
sfinþite, - Cuvîntul lui Dumnezeu. ªi nu ne-au spus numai:
Ascultaþi ce vã spunem noi! Ci au zis: Urmaþi ceea ce aþi vãzut cã
am fãcut ºi cum am trãit noi.
Mulþumesc Domnului cã ne-a ajutat sã mai putem veni în clipa
aceasta aici. Cred cã n-am depãºit timpul pe care trebuia sã-l
avem la îndemînã.

Ne vom mai ruga de pãrintele sã ne spunã cîteva cuvinte de
încheiere, pentru cã... mulþumim lui Dumnezeu cã în aceastã zi,
cu toate cã ºi zilele trecut e er au n o r i º i p l o ai e ºi noroi, ne
gîndeam: Doamne, totuºi Tu, din dragoste pentru Cuvîntul ºi
pentru omul Tãu, vei face un lucru mare! ªi El a fãcut!
Astãzi s-a vorbit despre întîmplarea sutaºului aceluia care a
venit ºi s-a rugat pentru supusul sãu. ªi se vorbeºte despre
credinþa sutaºului ºi despre felul minunat în care el a venit la
Isus. Dar se vorbeºte foarte puþin despre robul pentru care a venit
ºi a mijlocit omul acesta. Trebuie sã fi fost acesta un om minunat.
Pentru cã sutaºul acesta spunea: Am mulþi sub stãpînirea mea...
ªi, în mijlocul tuturor acelora mulþi, acest rob pentru care a venit
sã se roage el, trebuie sã fi fost un copil minunat, cã a meritat sã
facã stãpînul pentru el un sacrificiu aºa de mare. Un sutaº roman
sã se ducã sã se roage la reprezentantul unui popor asuprit de ei
ºi sã cearã milã pentru un rob al sãu... e o jertfã mare. Acest mare
stãpîn, acest mare stãpînitor peste robi a fãcut un lucru mare
pentru robul sãu. Ce minunat trebuie sã fi fost robul acela pentru
care stãpînul lui a fãcut aºa un gest frumos!
Noi mulþumim lui Dumnezeu cã pentru fratele nostru ºi pentru
bucuria aceasta, ne-a dat un timp aºa de plãcut ºi o zi aºa de
minunatã astãzi.
Mulþumim lui Dumnezeu cã v-a pus pe inimã gîndul sã veniþi.
ªi-I mulþumim cã v-a ajutat sã realizaþi acest gînd. Mulþumim cã
multele piedici care v-au fost în cale fiecãruia, le-aþi biruit ºi aþi
ajuns în aceastã zi. Duceþi mai d ep arte un mesaj frumos ºi
amintindu-vã de aceastã frumoasã zi, gîndiþi-vã cã Domnul a
pregãtit-o aºa frumoasã, pentru cã l-a iubit aºa de mult pe robul
acesta care L-a slujit aºa de frumos pe Stãpînul sãu.
Sã ne dãm ºi noi silinþa sã-L slujim aºa de frumos pe Domnul
nostru, ca atunci cînd va fi nevoie sã intervinã pentru noi undeva,
sã poatã face Domnul acest lucru cu bucurie, cum a fãcut stãpînul
pentru robul din Evanghelia de astãzi.
Domnul sã fie binecuvîntat pentru astfel de robi minunaþi care
miºcã inima stãpînilor lor.
Am trãit ºi am vãzut foarte multe astfel de gesturi frumoase.
Din cauza unui slujitor credincios, Dumnezeu a miºcat inima unui
stãpîn puternic. ªi multe roade minunate au adus în familiile unor
oameni mari viaþa modestã, ascultãtoare ºi curatã a unor fraþi
de-ai noºtri care au fost slujitorii lor.
Domnul a cãpãtat multã cinste în urma unor fraþi ºi surori care
au trebuit sã slujeascã ºi sã lucreze... adeseori în locuri grele ºi
apãsãtoare, dar fãcîndu-ºi slujba frumos. De aºa bucurie ni se
umple inima ºi astãzi cînd conducãtori de întreprinderi mari ºi
ºefi de instituþii, cînd stai de vorbã cu ei despre fraþii noºtri care
lucreazã acolo, spun: Da, sînt fericit cã am un astfel de salariat;
un astfel de coleg, un astfel de colaborator... ªi-L laudã pe
Domnul din pricina muncii frumoase ºi a vieþii curate a fraþilor
noºtri care îºi împlinesc în chip vrednic slujba lor.
Noi ne rugãm lui Dumnezeu pentru toþi fraþii ºi surorile
noastre care împlinesc undeva o slujbã, sã o facã în aºa fel, încît
mai marii lor, superiorii lor, sã vadã din viaþa lor cã sînt copii ai
lui Dumnezeu. Cã pilda noastrã îi va miºca pe toþi.

Am fost în faþa multor împotrivitori ºi am ºtiut cã cea mai
puternicã ºi cea mai biruitoare armã este nevinovãþia, cum spune
David în psalm: Sã mã apere nevinovãþia ºi sã mã pãzeascã
neprihãnirea. Am fost în faþa lor. ªi a trebuit sã-i privesc în ochi.
Dar am privit cu toatã puterea nevinovãþiei din ochi, drept în
ochii lor. ªi-n ochii mei, ochii lor s-au plecat... Asta este lupta
care-þi dã dovada cã duhul din celãlalt a fost slab ºi a fost biruit.
Î n t î i lupta se dã între priviri, între du h u r i ; d u p ã aceea v i n
cuvintele. Dacã noi avem nevinovãþie pînã în strãfundul inimii
noastre, privirile noastre vor fi totdeauna curate.
Eu cred cã ceea ce l-a dus pe Iuda la spînzurãtoare, dupã ce
L-a predat pe Domnul Isus în Gheþimani vrãjmaºilor Lui, a fost
privirea cu care Se va fi uitat Domnul în ochii lui cînd i-a zis:
Prietene, cu o sãrutare vinzi tu?... Cu semnul dragostei celei mai
frumoase, minþi?... ªi-l va fi privit în ochi cu acea privire pe care
Iuda n-a mai putut-o suporta. S-a dus la ºtreang, ca sã scape... ªi
în veci nu a scãpat.
Despre Cain se spune cã dupã ce l-a ucis pe Abel, Domnul i
s-a arãtat ºi i-a zis: Cain, unde este fratele tãu? Îl va fi privit în
ochi atunci... ªi Cain... se spune într-un poem frumos al lui Victor
Hugo, a fugit, a tot fugit ºi a fugit... sã scape de Ochiul acela pe
care l-a vãzut cã îl fixase în clipa cînd i-a zis mustrãtor: Unde
este fratele tãu? Ce-ai fãcut? A fugit Cain sã se acopere... ºi i-a
chemat pe toþi ai lui, sã-l acopere. S-a bãgat într-o peºterã
întunecoasã ºi a zis: Puneþi pietre aici... crezînd cã va scãpa de
Ochiul care îl urmãrea. ªi, zice, cînd a stat ºi a privit într-un colþ,
Ochiul era acolo. N-a putut sã scape. a alergat în toate pãrþile, a
cãutat sã scape pretutindeni, urmãrit din toate pãrþile de acel Ochi
nevinovat ºi mustrãtor care l-a pãtruns pînã în inimã. A murit
nebun Cain... cum a murit ºi Pilat nebun. ªi el a alergat dupã
aceea sã-ºi spele mîinile de sînge în toate izvoarele pãmîntului...
ºi mîinile nu i s-au mai spãlat. ªi privirea lui Isus Cel nevinovat
din faþa lui n-a mai uitat-o. Cînd I-a spus: Ce este Adevãrul?
Mîntuitorul s-a uitat la el. Nu i-a zis nimic. Pilat n-a mai rãspuns.
A ieºit afarã ºi a zis: Nu gãsesc nici o vinã în El. ªi dupã aceea
a pus sã-L batã; ºi dupã aceea L-a dat sã-L rãstigneascã... ºtiind
bine cã a fãcut un pãcat împotriva unui nevinovat. Ei, n-a mai
putut uita ochii aceia cu care Mîntuitorul S-a uitat la el ca ºi cum
i-ar fi spus: Cine este Adevãrul? Uitã-te la Mine. În limba latinã,
rãspunsul la: Ce este Adevãrul? - se poate forma citind invers
cuvintele, adicã: Adevãrul este cel din faþa ta.
Cine este Mîntuitorul? Cel din faþa noastrã, care stã în faþa
noastrã ºi ne cheamã astãzi la mîntuire. Sã nu-L lepãdãm, cã vom
cãuta ºi vom alerga mult, mult... nu numai în viaþã, nu numai pe
pãmînt - ci ºi sub pãmînt, sã mai cãutãm izbãvire de ochiul acela
pe care l-am respins ºi de cuvîntul pe care nu l-am ascultat.
Am vrea sã încheiem aceastã stare de vorbã în jurul acestui
mormînt sfînt cu o chemare. Cu o chemare pe care ar fi spus-o
fratele Petru, dacã era acum aici. ªi el e acum aici. Eu nu-l pot
vedea mort. Eu îl vãd mereu între noi. Nu ºtiu pe unde apare, nu
ºtiu de unde îl vãd... Oriunde m-aº uita... poate cã în spatele unor
fraþi îl vãd. Aºa cum fãcea el totdeauna. Eu nu-l pot vedea mort.
El nu este mort. El e viu. ªi dacã aþi vrea sã credeþi, el este acum
aici.

ªi prin cîteva cuvinte, vã spune aceeaºi chemare pe care o zic:
Dacã este cineva care vrea sã se întoarcã la Dumnezeu, sã se
hotãrascã pentru Domnul acum, aici, urmînd Cuvîntul ºi îndemnul
Domnului ºi al tuturor celorlalþi înaintaºi ai noºtri - ºi mai ales al
acestui mare om sfînt care a trecut prin satul acesta. Dacã vrea
cineva sã asculte acest cuvînt, sã capete mîntuirea, sã se întoarcã
la Domnul, ºi Domnul îi va ierta pãcatele, îi va scrie numele în
Cartea Vieþii, va îndepãrta de peste el toate urmãrile faptelor rele
ºi-i va binecuvînta ºi sufletul lui cu mîntuire, ºi urmaºii lui cu
viaþã veºnicã.
Aceastã dorinþã o avem.
Mulþumim lui Dumnezeu pentru toþi cei care sînteþi hotãrîþi ºi
predaþi Domnului. ªi Îl rugãm pe Domnul sã vã ajute sã vã
pãstraþi pînã la sfîrºit - numai pînã la sfîrºit... ºi sfîrºitul e aºa de
aproape de fiecare dintre noi! - dragostea ºi legãmîntul nezguduit.
Fii credincios pînã la moarte, a zis Domnul, ºi-þi voi da cununa
vieþii. Numai pînã la moarte! ªi moartea, uite, cît a fost de
aproape! Cei care au o viaþã grea, au o moarte uºoarã. Fratele a
avut o viaþã grea. Dumnezeu i-a dat o moarte uºoarã. În 3 zile...
nici n-au auzit fraþii cã-i bolnav sau cã i s-a întîmplat ceva, pînã
au aflat cã deja fratele este în mormînt.
Noi rugãm pe Domnul sã ne dea ºi nouã putere ºi ajutor sã
pãstrãm pînã la sfîrºit încrederea nezguduitã de la început, cu care
ne lãudãm ºi pe care o aºteaptã o mare rãsplãtire. El este rãsplãtit.
Munca lui, jertfele lui, faptele lui îl urmeazã. Aºa cum spune
Cuvîntul: Ferice de-acum de morþii care mor în Domnul. Faptele
lor îi urmeazã.
Sã ne ajute ºi pe noi Domnul sã murim credincioºi în El,
pentru ca faptele noastre bune sã ne urmeze. ªi în urma noastrã
copiii noºtri ºi copiii copiilor noºtri sã fie binecuvîntaþi, aºa cum
a fost promisiunea fãcutã lui Avraam, cã din pricina credinþei lui,
º i c o p i i i c o p i i l o r s ã i , p î n ã l a s f î r º i t u l v e a c u r i l o r, v o r f i
binecuvîntaþi. Asta era fãgãduinþa sub care am intrat noi prin
harul lui Dumnezeu. Domnul Isus sã ne ajute!
Dacã este cineva care vrea sã se hotãrascã pentru Domnul aci,
în cîteva minute, este locul sã îngenunchem ºi sã-I mulþumim
Domnului.
Pînã atunci, pãrintele ne va mai spune un cuvînt; vom încheia
apoi cu o rugãciune ºi-I vom mulþumi Domnului, ºi vom pleca
fiecare la ale noastre.
Slãvit sã fie Domnul!
D o a m n e D u m n e z e u l º i Ta t ã l n o s t r u , M î n t u i t o r u l º i
Rãscumpãrãtorul nostru ºi Duhule Sfinte, Mîngîietorul nostru, ne
închinãm Þie ºi Te slãvim pe Tine cu recunoºtinþã ºi mulþumire
pentru bucuria ºi pentru ajutorul pe care ni l-ai dat ºi-n ziua de
astãzi.

Din toatã inima Îþi mulþumim cã ne-ai ajutat sã ajungem
aceastã zi în care sã ne împlinim încã una din frumoasele noastre
îndatoriri, sã ne aducem aminte de unul dintre înaintaºii noºtri
care ne-au vestit nouã Cuvîntul Tãu, sã ne uitãm la felul lui de
vieþuire ºi sã-i urmãm credinþa. Îþi mulþumim cã pentru numele
lui, pomenim ºi numele satului acestuia ºi ori de cîte ori, departe
fiind, aducîndu-ne aminte de exemplul ºi de viaþa minunatã a
acestui om, binecuvîntãm pe Domnul ºi ne rugãm - cum ne-am
rugat mereu - ºi pentru toþi cei din satul acesta, din satele acestea
pe unde a mers el vestind Cuvîntul Tãu cel Sfînt; ºi pentru cei din
toate satele ºi oraºele noastre pe unde oameni ai Tãi minunaþi au
fãcut acest lucru din partea Ta.
Te rugãm sã binecuvîntezi satul acesta ºi pe toþi locuitorii lui.
Binecuvînteazã Doamne pe cei rînduiþi de Tine conducãtori în
mijlocul satului, al judeþului acestuia, al þãrii noastre ºi al lumii
întregi. Trimite peste toþi Doamne duhul pãcii ºi înþelegerii pentru
ca umblînd unii la alþii, sã gãseascã unitate, armonie, pace,
încredere ºi pãrtãºie sufleteascã; pentru ca toate popoarele ºi toþi
oamenii care stau sub stãpînirea lor sã se bucure de pace ºi
libertate, sã Te slãveascã ºi sã Te slujeascã pe Tine, ducînd o
viaþã frumoasã, binecuvîntatã ºi îndestulatã nu numai cu daruri
pãmînteºti, ci mai ales cu daruri cereºti.
Îþi mulþumim pentru aceastã zi minunatã pe care ai pregãtit-o
frumoasã tocmai pentru dragostea robului Tãu care Te-a ascultat
aºa de frumos ºi din pricina cãruia ai ascultat ºi rugãciunile
n o a s t r e . D o a m n e D u mn ezeu l n o s t r u , e l e s t e a c u m a s u s î n
Împãrãþia Ta, dupã cum ai spus Tu cã cei ce cred în Tine vor trece
din moarte la viaþã. El este acolo ºi dupã Sfîntul Tãu Cuvînt,
rugãciunile lui ºi ale celorlalþi se înalþã ca fumul de tãmîie spre
Tine, spre tronul Tãu de slavã. ªi Tu care i-ai ascultat cînd erau
pe pãmînt, îi vei asculta cu atît mai mult cînd sînt în cer. Ei se
roagã pentru noi, pentru toþi cei care am rãmas în urma lor.
Primeºte rugãciunile fratelui Petru ºi rugãciunile noastre pentru
familia lui, pentru copiii lui, pentru copiii copiilor lui, cum i-ai
binecuvîntat pe toþi urmaºii credincioºilor Tãi.
Binecuvînteazã-i pe toþi cei care l-au iubit ºi care i-au fost
apropiaþi: pe fraþii noºtri care au lucrat împreunã cu el, pe surorile
noastre care au plîns ºi s-au rugat ºi au cîntat împreunã cu el ºi cu
noi toþi de dragostea ºi de iubirea Ta.
Binecuvînteazã toate plaiurile acestea, cãile, drumurile,
þinuturile acestea prin care au umblat paºii lui ºi paºii celorlalþi
fraþi ai noºtri atît de credincioºi ºi sfinþi. Amintim înaintea Ta pe
toþi înaintaºii noºtri frumoºi care au trecut dintre noi în veºnicie.
D i n m i j l o c u l f r a þ i l o r , a u t r e c u t î n m i j l o c u l î n g e r i l o r.
Binecuvînteazã-l pe pãrintele Heredea, pe fratele Petru Popa...
fratele Bãlãuþã, fratele Voina, fratele Ilie Marini, fratele Ioan
Marini, pãrinþii noºtri duhovniceºti, fraþii noºtri scumpi, surorile
noastre iubite de aici ºi de pretutindeni. Ei sînt acum în Împãrãþia
Ta. Doamne, din Biserica Luptãtoare, ei au trecut în Biserica
Triumfãtoare din cer. Primeºte rugãciunile lor pentru noi; pentru
toþi cei care încã sîntem în luptã... ºi cine ºtie cîþi vor ajunge
biruitori ºi cîþi încã vor cãdea biruiþi... Primeºte rugãciunile lor
pentru noi ºi dãruieºte-ne rãbdare ºi nouã ºi credinþã pînã la
sfîrºit.

Ajutã-ne sã fim statornici în cuvîntul mãrturisirii lor ºi
mãrturisirii Tale. ªi pe urmele Tale, dupã urmele lor, ajutã-ne sã
pãºim frumos.
Familiile noastre, soþiile noastre, soþii noºtri, copiii noºtri ºi
pãrinþii noºtri, fraþii ºi surorile noastre vii ºi morþi,
binecuvînteazã-i Doamne, cã pentru Tine toþi sînt vii. Ajutã-ne
tuturor sã ajungem la mîntuirea Ta.
Pe cei care s-au predat Þie mai demult ºi au început o viaþã
frumoasã cu Tine, ºi ºi-au strîns untdelemn în candelele lor pentru
venirea Ta, ajutã-i sã fie harnici, destoinici, sã-ºi înfrumuseþeze
candelele lor tot mai mult ºi tot mai din plin. Iar celor care stau
încã cu candelele stinse, care au în inima lor numai forma de
credinþã, dar n-au puterea ºi viaþa ei, dãruieºte-le astãzi, în clipa
aceasta harul acesta.
Binecuvînteazã vecinii, prietenii, rudeniile ºi cunoscuþii care
au luat parte la acest moment de evocare a sufletului scump ºi
iubit care a plecat din mijlocul nostru în mijlocul îngerilor.
Rãsplãteºte ostenelile lor ºi jertfele lor cu binefacerile Tale.
Binecuvînteazã-i ºi pe ceilalþi iubiþi ai noºtri, care numai s-au
rugat pentru noi, dorind sã fie cu trupul lor aici, dar n-au putut.
Dãruieºte-le ºi lor lumina Ta ºi rãsplata Ta ºi-i binecuvînteazã.
Binecuvînteazã-i pe cei care s-au rugat pentru noi.
Te rugãm binecuvînteazã-i ºi pe cei care ne-au cerut sã ne
rugãm ºi noi pentru ei. Ne rugãm pentru cei iubiþi ai noºtri,
surorile ºi fraþii noºtri care sînt bolnavi, în spitale, în locuri de
durere ºi de apãsare. Doamne, primeºte lacrimile noastre pentru
ei cum ai primit lacrimile lor pentru noi ºi i-ai ascultat, ºi ne-ai
izbãvit cînd noi eram la încercare. Izbãveºte-i ºi pe ei. Tu ai viaþa
ºi moartea în mîinile Tale. Tu ai sãnãtatea ºi boala. Tu poþi s-o
dai cînd vrei ºi s-o iei cînd vrei. Îndurã-Te de cei care ne-au cerut
sã ne rugãm pentru ei ºi dãruieºte-le izbãvirea Ta, fiecãruia dupã
trebuinþele lor. Celor care trec prin necazuri astãzi, dã-le izbãvire.
Iar pînã le vei da izbãvire, dã-le rãbdare ºi încredere în Tine
Doamne, sã nu cîrteascã ºi sã nu deznãdãjduiascã.
Pe cei care vor avea de trecut mîine prin necazuri, îndurã-Te
ºi ajutã-i astãzi sã se întãreascã. Pe cei care trebuie sã treacã prin
operaþii grele, prin naºteri, prin încercãri de altã naturã, prin
accidente, prin locuri periculoase, pãzeºte-i Doamne. ªi în clipa
cînd nimeni nu poate, doar Tu poþi sã-i ajuþi, ajutã-i prin îngerii
Tãi.
Binecuvînteazã-i pe toþi cei care au de trecut prin necazuri ºi
care trebuie sã lucreze în locuri primejdioase; ºi pe cei care
trebuie sã cãlãtoreascã, fereºte-i de accidente, de nenorociri, de
orice rãu ºi fã sã ajungã cu bucurie acolo unde sînt aºteptaþi.
Binecuvînteazã-i pe cei care trebuie sã moarã anul acesta sau
în noaptea aceasta. Tu ºtii ºi-i cunoºti. Fii lîngã toþi! Ajutã-i sã se
întoarcã la Tine înainte de clipa morþii, ca sã nu piarã nemîntuiþi.
ªi binecuvînteazã-i pe toþi cei care s-au întors la Tine ºi dã-le
putere. Pe cei care nu Te-au aflat, fã-i Doamne sã se predea Þie
ºi sã se hotãrascã înainte de a fi prea tîrziu.
ªi încã odatã, pentru toatã desfãºurarea frumoasã a acestei zile
de astãzi, Îþi mulþumim din toatã inima.

Binecuvînteazã-i pe cei care rãmîn ºi pe cei care pleacã.
Binecuvînteazã-i pe cei care ne petrec ºi pe cei care ne aºteaptã.
Ajutã-ne sã fim o bucurie pentru toþi.
Binecuvînteazã-i pe cei prin care ne-ai pregãtit aceastã stare
fericitã. Binecuvînteazã-l pe pãrintele iubit din satul acesta ºi dã-i
putere în slujba lui frumoasã; ºi pe toþi pãrinþii noºtri sufleteºti.
Dãruieºte-le binecuvîntarea Ta pînã cînd toþi vor avea Doamne
dragostea Ta, puterea Ta, lumina Ta, ajutorul Tãu, sã facã slujba
aceasta nu numai cu cuvîntul, ci ºi cu viaþa lor minunatã la care
sã putem privi cu admiraþie ºi pe care s-o putem urma cu credinþã.
Pentru toate, Te binecuvîntãm. ªi Te rugãm acum însoþeºte-ne
la plecarea noastrã ºi rãmîi ºi binecuvînteazã sufletul ºi trupul
adormit al fratelui nostru. Pãzeºte-i cu puterea Ta ºi iartã-i pe toþi
cei pe care i-am pomenit împreunã cu el ºi cu toþi cei care sînt
iertaþi ºi primiþi înaintea Ta. Cãci Cuvîntul Tãu spune cã de aceea
ai murit ºi ai înviat, ca sã ai stãpînire ºi asupra celor morþi ºi
asupra celor vii. Dãruieºte-ne credinþã pentru cei vii ºi
dãruieºte-ne ºi mai multã pentru cei morþi. Cã la Tine toate sînt
cu putinþã ºi pe Tine Te binecuvîntãm, cãci a Ta este Împãrãþia,
Puterea ºi Mãrirea, a Tatãlui, a Fiului ºi a Sfîntului Duh, acum
ºi-n veci. Amin.
Ajutã-mi Doamne zi de zi,
neclãtinat sã-Þi pot pãzi
cu dragoste pîn-la mormînt
Cuvîntul Tãu cel Sfînt.
Slãvit sã fie Domnul!

8 - O vorbire a fratelui Traian la o nuntã
Preaiubiþii noºtri fraþi ºi surori!
Dorim sã împrospãtãm în inimile noastre una dintre cele mai
f r u mo as e p o r u n ci º i î n d emn u r i al e S f î n t u l u i C u v î n t al l u i
Dumnezeu: Aduceþi-vã aminte de mai marii voºtri care v-au vestit
vouã Cuvîntul lui Dumnezeu. Uitaþi-vã cu bãgare de seamã la
sfîrºitul felului lor de vieþuire ºi urmaþi-le credinþa. Aceasta este
una dintre cele mai frumoase ºi mai scumpe ºi mai dulci porunci
a l e C u v î n t u l u i l u i D u mn ezeu. E v o r b a d e p o r u n c a N o u l u i
Testament egalã cu porunca a 5-a din Vechiul Testament, cînd
dupã cele 4 porunci din Decalog privitoare la dragostea de
Dumnezeu, cea care urmeazã imediat dupã poruncile faþã de
Dumnezeu, este porunca ce ne aduce aminte de pãrinþii noºtri:
Cinsteºte pe tatãl tãu ºi pe mama ta. Mîntuitorul Însuºi spune ºi
repetã aceastã poruncã din Vechiul Testament, întregind-o cu
acele fãgãduinþe minunate, spunînd cã este singura poruncã
însoþitã de cea mai frumoasã fãgãduinþã: Ca sã trãieºti mulþi ani
pe pãmînt ºi sã fii fericit.

Dar dacã faþã de pãrinþii noºtri trupeºti avem o datorie imediat
urmãtoare dupã datoriile noastre faþã de Dumnezeu, o datorie
poate cã ºi mai mare avem faþã de pãrinþii noºtri duhovniceºti.
Pentru cã o veche înþelepciune a celui mai vechi popor credincios
spune: Dacã în acelaºi timp tatãl tãu cel trupesc ºi tatãl tãu cel
duhovnicesc au aceeaºi nevoie de tine, dator eºti întîi sã-l ajuþi pe
pãrintele tãu cel duhovnicesc. Cãci pãrintele cel trupesc te-a
nãscut pentru viaþa aceasta, dar pãrintele cel duhovnicesc te-a
nãscut pentru viaþa veºnicã.
Mirele nostru iubit a avut, în privinþa aceasta, o adîncã preþuire
ºi un mare respect faþã de unul din pãrinþii sãi duhovniceºti,
despre care am mai auzit ºi din cuvîntul unui frate, de la începutul
acestei stãri de vorbã: despre fratele nostru Popa Petru din Bihor,
pe care mulþi dintre dv. l-aþi cunoscut ºi e imposibil sã-l uitaþi.
To t d e a u n a v ã v e þ i a d u c e a m i n t e , c u r e c u n o º t i n þ ã f a þ ã d e
Dumnezeu, de cuvintele lui izvorîte din toatã inima ºi din toatã
dragostea lui faþã de Domnul ºi din dragostea lui faþã de fraþi,
cuvinte care vã îndemnau la tot ce poate fi mai înalt ºi mai frumos
pentru un om pe pãmîntul acesta: dragostea de Dumnezeu ºi
dragostea de semenii sãi.
Am spus, mirele nostru iubit pãstreazã faþã de acest mare om
al lui Dumnezeu ºi înaintaº al Evangheliei, un respect ºi o
recunoºtinþã deosebite. A vrut el ca la nunta lui sã punã sã
vorbeascã cîteva cuvinte ºi fratele Popa Petru, care acum e în cer
la Domnul ºi care ne-a vorbit prin amintirea noastrã ºi prin
cuvintele mãrturisite de el atît de frumos despre aceste lucruri
scumpe. Dar fratele þine sã reproducã de pe o casetã, dintr-o
vorbire mai veche a fratelui Petru, cîteva pasaje. Pentru cã doreºte
el sã spunã ºi fratele Petru un cuvînt la nunta lui.
ªi nu spunem numai pentru el, ci ºi pentru noi. ªi se întregeºte
astfel în inimile noastre posiblitatea de a ne arãta recunoºtinþa
faþã de înaintaºii noºtri ºi de a nu-i uita. De a ne aminti mereu
cuvintele lor scumpe prin care ei ºi-au arãtat dragostea lor faþã de
Domnul ºi au revãrsat din aceastã dragoste ºi în inimile noastre
o flacãrã sfîntã pe care trebuie s-o întreþinem mereu, sã nu se
stingã niciodatã. Cã dacã dragostea aceasta arde în noi, ea ne va
face ºi pe noi propovãduitori ai acestei arderi sfinte. ªi în felul
acesta dragostea lui Dumnezeu va cîºtiga tot mai mult.
Sã-L rugãm pe Domnul sã ne ajute sã avem ºi noi o viaþã aºa
de frumoasã ºi un sfîrºit aºa de binecuvîntat ca acest mare om al
lui Dumnezeu care a fost smeritul nostru frate Popa Petru. Atît de
asemãnãtor cu pãrintele Iosif, cu fratele Marini, cu ceilalþi
înaintaºi ai noºtri care ne-au vestit nouã Cuvîntul lui Dumnezeu
ºi care prin sfîrºitul felului lor de vieþuire, au rãmas pentru noi
niºte neuitate modele de viaþã, dupã cum spune cîntarea noastrã:
Înaintaºii noºtri nu-s pietre ºi morminte,
ci-s steaguri ºi sînt rîuri, ºi sori ce n-au apus.
Aºa sã ne ajute Domnul sã-i preþuim pe înaintaºii noºtri.
Pentru ca trãind o viaþã mai frumoasã, sã putem fi ºi noi priviþi
aºa ºi amintiþi întotdeauna de urmaºii noºtri. Amin.

9 - Vorbirea pãrintelui Florean Lezeu la înmormîntarea fratelui
Popa Petru din Sãucani
Unchiu Petrea nici o orã de puºcãrie n-a fãcut... dar a fãcut el
o altfel de puºcãrie. Atunci l-au bãtut rãu, cînd i-a prins la
Meziad, la peºterã, cînd a fost acolo o mare adunare. A fost la
acea adunare ºi pãrintele Gavriº, ºi fratele Traian ºi mulþi fraþi din
þarã. L-au bãtut rãu... cã a stat vreo 2-3 sãptãmîni la pat. I-au
cerut sã spunã cine a mai fost la adunare, dar a tãcut, n-a spus
nimic.
Fraþii aceºtia ºtiau cã au o cauzã dreaptã: Hristos, viaþa mea!
ªtiu cã Hristos e-n mine ºi eu sînt în Hristos. ªi nu mã poate
despãrþi nimeni de dragostea Lui.
Eu, în 1984 am venit la Sãucani în parohie. ªi iatã cum:
Unchiu Petrea era neam cu mama. ªtiam de cînd am rãsãrit, cã-ºi
ziceau: veriºoara Tiþa ºi vãru Petrea. Ca neamuri, se cãutau. A
venit la mine la Oºand, lîngã Tinca, unde eram paroh, ºi zice:
- Mie de-acum înainte sã-mi zici unchiu Petrea. Nu vrei sã vii
la noi la Sãucani ca preot?
O, cum sã nu fi vrut?... Eram mai aproape de casã... pãrinþii
îmi erau bolnavi...
- Mã duc eu la Oradea, la episcopie, sã vorbesc acolo pentru
asta, - continuã el.
ªi a mers. La pãrintele Mara... Nu ºtiu cînd a mers, cã numai
dupã ani de zile am dedus eu cum s-au petrecut lucrurile. Dar
atunci pãrintele Mara a zis: Îl lãsãm sã meargã.
Într-o zi vine la casa parohialã un cãpitan de securitate. S-a
legitimat ºi-mi zice:
- E o problemã mare: ungurii vor sã vinã peste noi...
- Doamne, Maica Domnului!...
- Cîntãreþul pe care-l ai ºi epitropul sînt foºti legionari. ªi ei
lucreazã cu agenþiile strãine ºi dau informaþii la strãini...
Erau doi bãtrîni care, vai de capul lor... de-abia se tîrau de
colo-colo. Ce legãtu r i cu s t r ãi n i i s ã ai b ã ei . .. D ar ãs t a era
pretextul! ªi continuã:
- Trebuie sã semnezi un formular tip cã vei colabora cu noi,
dacã se întîmplã ceva.
M-a ferit Dumnezeu. Eu îl aveam duhovnic pe pãrintele
Lavrentie de la Frãsinei. Nu fãceam nimic fãrã sã-l consult. El
mi-a spus înainte de a fi hirotonit: Fii atent, vei fi preot. Mare
lucru dacã nu te vor cãuta, sã colaborezi cu ei... Din 1977 pînã în
1984 n-a venit nimeni dintre ei la mine. Dar atunci s-au trezit cã
epitropul ºi cantorul au fost legionari. Însã ei alta cãutau: sã
obþinã acel angajament de informator de la mine, cã ºtiau cã
unchiu Petrea a fost ºi m-a cerut la episcopie. ªi pe cînd ar fi fost
sã merg în Sãucani, ei sã mã aibã la mînã. Dar le-am zis:
- Acum m-aþi luat pe nepregãtite. Dar mã duc sã-mi consult
duhovnicul...
- Nu trebuie... vedeþi-vã de treabã!
De multe ori am avut de lucru cu ei. Vorbeau dur, dar nu m-au
lovit niciodatã. O singurã datã, cînd m-au chemat la primãrie la
Rãbãgani, unul aºa m-a tras de ureche, de-am crezut cã mi-a
tãiat-o cu lama...

N-au trecut 2 sãptãmîni ºi vine iar cãpitanul. Cãuta sã
pregãteascã terenul pe cînd urma sã merg în Sãucani. I-am
motivat la fel, cã n-am apucat sã vorbesc cu duhovnicul meu, ºi...
n-a mai insistat; a plecat.
Cînd mai tîrziu i-am spus pãrintelui Lavrentie ce mi s-a
întîmplat, mi-a zis: Fereascã-te Dumnezeu sã faci aºa ceva!
Pe 1 mai 1984, m-am mutat la Sãucani. A doua searã dupã ce
m-am instalat, vine unchiu Petrea ºi-mi aduce o carte: Învãþãturile
lui Neagoe Basarab cãtre fiu sãu Teodosie. Mi-a scris ceva pe ea,
s-a semnat... N-a vorbit multe, dar mi-a zis:
- Acuma ai venit aici, a rînduit Dumnezeu sã vii. Dar, adãugã
el scurt, de-acuma sã fii ca noi!
- Unchiu Petre, eu numai cu d-ta am vorbã...
Atunci am primit botezul focului, deºi de mic am crescut
printre fraþi ºi printre cîntãri. Pãrinþii mei cînd a trebuit sã-ºi facã
ºi ei o casã în sat, mai ales cã erau neam cu unchiu Petrea, l-au
rugat sã le-o ridice el cu fratele Ioanea Margea, cu care lucra
împreunã. Bineînþeles cã a acceptat, s-a învoit. Atunci a ieºit
fratele Traian din închisoare ºi l-au luat cu ei sã le ajute, sã poatã
sã mai discute... Ziua lucrau ºi seara mergeau la adunare. Fratele
Traian din ordinul securitãþii fusese pus într-o vreme ºi secretar
la protopopiat, pentru ca sã-l aibã aºa mai aproape.
Fiind paroh acolo, duminica la sfîrºitul slujbei, anunþam: Dupã
masã la ora 3 este adunare aici în bisericã. ªi eram ºi eu acolo, în
bisericuþa aceea micã, veche, în cazurile în care nu trebuia sã
merg la cîte-o sfeºtanie în altã parte. Cîntam, vorbeam... cum se
fac adunãrile.
De multe ori mi se adresa vlãdica cu un glas împotrivitor ºi
ameninþãtor, cerîndu-mi sã-i dau socotealã de ce-i las pe fraþi sã
cînte cîntãrile Oastei în bisericã:
- Da nu sînt atîtea cãrþi cu cîntãri bisericeºti? Sfîntul Ioan
Damaschin n-a scris atîtea cîntãri? Citiþi-le pînã rãguºiþi! Ce
cîntãri sînt astea? Cine le-a compus pe astea?...
Odatã a trebuit sã le dau explicaþie la cîntarea Naintea Ta Isus
Iubit. Mi-au zis:
- Da cum înþelegi d-ta ce se spune acolo: În mine nimic nu e
bun - tot ce-am fãcut e rãu? Cum n-a rãmas nimic bun? Cã ne-a
rãmas din Duhul lui Dumnezeu! N-a luat Dumnezeu darul de la
noi! Asta-i erezie!... E erezie!... Gãseºte mai bine o cîntare acolo
la Maica Domnului!... Sã nu mai pomeniþi sã se cînte aºa ceva!
Pe mine, pe pãrintele Ile, pe pãrintele Cornel de la Rabãgani,
ºi mai erau cîþiva, ne ºcolariza la episcopie cam cîte o sãptãmînã,
cînd ºi cînd. Ne monitoriza... Sã se convingã dacã noi facem
slujbe ortodoxe sau nu. Lunea dimineaþa trebuia sã ne ducem la
p a r a c l i s , s ã f a c e m S f î n t a L i t u rg h i e, s e a r a v e c e r n i e . C î n d
liturghisea unul, ceilalþi pãrinþi trebuiau sã cînte la stranã... O
sãptãmînã cred cã ne-a chemat aºa cam de 4-5 ori.
Într-o sîmbãtã dupã ce ne-a dat drumul, zice unchiu Popa
Petrea: În seara asta e adunare lîngã Brad, la Mesteacãn. ªi ne-am
dus. Acolo era un fost coleg de-al meu preot, însã eu nu ºtiam.
Atunci, la acea adunare, am vorbit despre Minune ºi Tainã, despre
poeziile pe care fratele Traian le-a scris despre Maica Domnului
ºi cu care a alergat pe la toþi mai marii bisericii.

Luni dimineaþa însã, mã ºi chemã la episcopie, cã mã pîrîse
pãrintele de la Cãrpiniº cã am fost la adunare acolo. ªi-mi zice
vlãdica:
- Mã, nu þi-e ruºine, mã... Te distrug, mã! Toatã sãptãmîna
te-am þinut aici, ºi tu...
La Sãucani a fost frumos. Dar simþeai totdeauna cã eºti sub
lupã. ªi chiar dacã nu erau mulþi fraþi ca prin alte sate, era între
ei unul care valora cît zece mii...
Într-o searã de iarnã, pe la 7, pe zãpadã ºi pe un viscol urît,
vine la mine unchiu Petrea, urcã pe scãri ºi bate la geamul
camerei unde ºtia cã stau:
- E-acasã pãrintele?
- Da unde sã fiu, acum mã pusei sã mã culc...
- N-ai dori sã vii cu noi pînã la adunare la Dobreºti?
Cînd am auzit... parcã mi s-au rupt picioarele, deºi eram tînãr
ºi-mi plãcea sã umblu.
- Pãi acuma, la ora asta?...
- Dacã vrei! Numai dacã vrei...
Era cu fratele Ioanea, cã numai ei doi umblau... Erau oameni
de jerftã.
Acolo-n Sãucani ºi-acuma la calea care vine de la Vãlani ºi
Codeºti îi zice calea ostaºului, pentru cã ostaºii fãceau pîrtie
iarna pe-acolo. Chiar înaintea sãlbãticiunilor, a lor era urma prin
zãpadã. Aºa cum alte locuri poartã denumiri ca: Valea popii,
Fîntîna popii, acestei cãi îi zice calea ostaºului.
- Dar cum sã merg eu pînã acolo, - i-am rãspuns - cã mîine
trebuie sã fiu la bisericã?
- Haide, c-om fi!
ªi am plecat. Vreo 4 ore ºi jumãtate, pe jos. Þin minte cã
hainele ne îngheþaserã pe noi: toc, toc, sunau ca ºi cum ai bate
într-o scîndurã. Cînd am ajuns acolo, adunarea era aproape pe
sfîrºite. Însã cînd ne-au vãzut, fraþii au început sã plîngã. ªi nu
s-a mai încheiat adunarea, a continuat pînã la ora 3.
ªi am pornit iarãºi înapoi cãtre casã. Am mers direct la
bisericã.
Aºa fãcea mereu unchiu Petrea: el mergea de la adunare direct
la bisericã. Se ducea în stranã ºi cînta. A fost ºi un cîntãreþ
desãvîrºit.
Îmi pare rãu cã prea puþin am stat împreunã. Dar cît am stat,
m-a þinut într-o continuã activitate. Mã lua altãdatã sã mergem pe
la fraþii ucraineni de la Cornuþel... ºi prin alte pãrþi. Nu-l puteai
refuza niciodatã. Avea o putere de convingere, de la primul
cuvînt.
De la o vreme, cei de la securitate nu ne mai cãutau pe-acasã,
dar ne chemau periodic la primãrie. Pe unchiu Petrea, pe mine, pe
fratele Ioanea... Pe ei îi pãlmuiau, cã ieºeau roºii de-acolo.
- Lasã, ziceau ei, cã Hristos a primit mai multe...
Altãdatã cînd a ieºit de la primãrie, unchiul Petrea zice cãtre
mine:
- Uite, obrajii ãºtia au fost scuipaþi. Dar i-a sãrutat Hristos
dupã scuipare...
Tot aºa ºi el a sãrutat alþi obraji care au fost pãlmuiþi...
Atunci se simþeau cei mai fericiþi ºi atîta bucurie radia din ei
ºi cîntau, cînd erau aºa ocãrîþi.

Uneori organizam masluri sau sfeºtanii, de exemplu la unchiu
Petrea acasã, unde a venit ºi fratele Traian; avea un respect
nespus faþã de fratele Traian, urmate apoi de adunare. Dar mereu
ochiul pîndar ne urmãrea, aºa cã a doua zi eram chemaþi sã dãm
declaraþii unde am fost ºi ce-am fãcut. ªi slujeau preoþi care erau
dintre ai noºtri... ªi mai mergeam la Belejeni la fratele Sabin, ori
pe la alþi fraþi. În urma întîlnirii de la Belejeni, era s-o pãþim
rãu...
- Mãi, zice securistul Fetea, da numai la ãºtia ºtiþi sã faceþi
sfeºtanii ºi masluri?
- Dar ºi-n alte pãrþi mã duc domnu cãpitan, i-am rãspuns eu.
Dar ce sã fac, dacã cei care mã cheamã sînt ostaºi?...
Dupã revoluþie eram odatã cu mama prin Oradea, cã era
bolnavã ºi am mers cu ea pînã la spital, ºi mã întîlnesc cu Fetea.
Era cu soþia lui, cu un nepoþel...
- Doamne-ajutã, domnu Florin, zic eu, cã aºa îl chema.
- Pãrinte, vã spun un lucru, nu pot sã nu vã spun.
- Da, dv. ºtiþi multe...
- Într-adevãr, aþi fost un preot cu verticalitate!
- Da, ºtiu... Pentru cã n-am venit ca un agent informator, sã vã
spun ceea ce voiaþi de la mine...
Dupã ce am mers în Sãucani, fãceam acolo piesa Vifleemul,
despre Naºterea Domnului, cu tinerii din sat. ªi în cadrul piesei,
unde se potrivea, introduceam versuri din Copil Iubit cu ochi
senini ºi din alte poezii din Cîntãri Nemuritoare care aveau acest
subiect. Iar la sfîrºit, copiii cîntau Lîngã ieslea minunatã. Era o
dezvoltare mai amplã a povestirii despre Naºterea Mîntuitorului.
I-a plãcut atît de mult unchiului Petrea, cã a venit cu noi prin
sate, pe unde mergeam cu aceastã piesã, sã vadã ºi sã se bucure.
Mergeam în cîte 4-5 sate într-o zi ºi el era nelipsit dintre noi. Însã
n u mai 3 an i am p u t u t s ã f ac p i es a a s t a , c ã c i p e u r m ã mi - a
interzis-o ºi protopopul, ºi...
Unchiu Petrea s-a dus într-o dimineaþã la cineva în satul
Budeºti, cã avea ceva de lucru pe acolo la o anexã. ªi dintr-odatã
vine, parcã sora Lenuþa:
- Hai pãrinte, cã a picat fratele Petrea ºi-i în comã!...
- Unde?...
- La Miroanea în curte, aci-n Budeºti!
Nu era telefon în sat atunci, decît acolo unde era cooperativa.
M-am dus sã chem salvarea, dar nu era nimeni acasã. ªi chiar
dacã anunþai, salvarea venea peste o jumãtate de zi...
Am luat maºina mea, l-am pus pe unchiu Petrea pe banca din
spate, lîngã el a urcat fratele Ioanea, ca sã-l sprijine, ºi l-am dus
la spital la Beiuº, sã-i facã un film. ªi cum mergeam, vedeam cã
are niºte dureri groaznice... Încerca sã-ºi ducã mereu mîna la
ceafã, ca ºi cum ar cãuta sã se prindã de-acolo cu degetele. Nu
putea vorbi ºi nici nu ne auzea, era inconºtient.
L-am dus la radiografie, ºi înainte de a-l aºeza pe masa aceea
pentru a-i face filmul, ne-a pus sã-l dezbrãcãm pînã la brîu. ªi þin
minte cã atunci am vãzut cã avea pe sub cãmaºã o miþalã din asta
de lînã, fãrã mîneci, cum ar fi un maiou. Cînd l-a vãzut dezbrãcat,
doctorul se mirã:

- Uite, omul ãsta e tot numai fibrã. Ce-a lucrat, cã are niºte
muºchi foarte bine formaþi? Este foarte rãu, continuã el. S-a lovit
de vreo muchie, pentru cã are strangulate ºi venele, ºi nervii... Nu
sînt ºanse sã supravieþuiascã!...
L-am ridicat apoi sã-l punem pe targã: fratele Ioanea de la
picioare, iar eu l-am cuprins pe sub umeri, sprijinindu-i capul.
Dar acelea i-au fost ultimele clipe. A murit în mîinile mele...
- Vai de mine frate Ioane, a murit!... Ce facem acuma, uite cã
a murit!... Domnu doctor, zisei eu cãtre medicul radiolog, daþi-ne
voie sã-l ducem acasã.
- Nu, trebuie dus la morgã, pentru cã a murit în spital.
Ce puteam sã mai zicem?... L-am pus pe targã ºi l-am dus la
morgã. Îl lãsarãm acolo aºa dezbrãcat, numai cu miþala aceea pe
el. Fratele Ioanea îi luã celelalte haine, i le puse într-o trãistuþã...
- Ce facem acum?... mã întrebã el.
- Nu ºtiu... îi rãspunsei eu, parcã dezorientat de aceastã
neaºteptatã durere...
Mi-a venit atunci un gînd, sã mã duc la fratele Vasile. Trãia
atunci sora Greta; erau toþi acasã.
- Muri unchiu Petrea... zisei eu de cum am intrat.
- Cum? Vai!... Unde-i?...
- E depus la morgã.
- Hai, repede, sã mergem pînã acolo...
Am mers din nou la spital. Cînd l-au vãzut, au izbucnit cu toþii
în plîns.
Mama Greta, cu minte înþeleaptã, zice cãtre nepoata ei Ligia,
care era cu noi:
- Acum sã mergi acasã sã iei numerele de telefon ale fraþilor
ºi sã anunþi în þarã, pînã nu sesizeazã cineva... Sã nu se
ºtiriceascã, pentru cã dupã aceea nu veþi mai putea da nici un
telefon.
Foarte prezentã a fost. Noi nu ne-am fi dat seama... am scãpat
din vedere lucrul ãsta. Ei au rãmas la spital, iar eu cu Ligia ne-am
dus. Acasã, degrabã, de emoþie ºi tensiune, nu mai gãsea numerele
de telefon, care erau undeva ascunse, sã nu fie gãsite la
percheziþiile care puteau sã aibã loc oricînd...
- Hai înapoi la spital!
- Du-te, îi spuse fratele Vasile cînd am ajuns, ºi cautã-le în
locul cutare.
Pînã la urmã le-a gãsit ºi am alergat la poºtã. Nu ºtiu dacã am
fãcut 4 sau 5 comenzi, cã tot trebuia sã aºteptãm cîte 10-15
minute, cum era atunci... cã era linia ocupatã ºi mergea greu. Am
apucat sã sunãm la fratele Andronic la Bacãu ºi încã la vreo cîþiva
fraþi, rugîndu-i sã-i anunþe la rîndul lor pe alþii. Însã cînd am mai
fãcut ºi alte comenzi, am tot aºteptat, agitaþi cum eram, dar nu ni
se mai fãcea legãtura!... Eu îl cunoºteam pe dirigintele poºtei ºi
m-am dus la el.
- Ce-i baiul, pãrinte? mã întrebã el. V-am vãzut cã daþi
telefoane...
- Uite, fãcurãm niºte comenzi ºi nu mai primim rãspunsul.
- Dat-aþi bugãt... Ajunge cît aþi dat!...
Nu l-am înþeles. Mã gîndeam: Vrea ºi el sã se scape de noi cu
una, cu douã... Abia dupã un timp mi-am dat seama cã ºi
telefonistele ºi ei toþi de-acolo erau oameni ai securitãþii.

Cînd împreunã cu vãru Ioanea, fiul lui unchiu Petrea am mers
la CEC, sã vedem dacã are ceva bani strînºi, n-am gãsit decît
foarte puþini... cã n-au ajuns nici pentru jumãtate din cheltuielile
de înmormîntare. N-a avut bani, pentru cã deºi cîºtiga, el îi dãdea
pe unde-l îndemna Dumnezeu.
S-a rãspîndit repede vestea morþii sale, iar fraþii mai cu seamã
cei din jurul Beiuºului, au mers la priveghere acasã la Sãucani,
încã din seara aceea. Dar fiindcã nu l-am putut lua de la morgã
d ecî t a 2 - a zi , at u n ci î n p r i ma s ear ã s - a f ãcu t ad u n ar e a d e
priveghere fãrã el. Au fost mai puþini atunci, faþã de mulþimea
care l-a însoþit în urmãtoarele seri ºi în ziua înmormîntãrii.
A doua zi, pe cînd trebuia sã-l ducem acasã, eu am fost chemat
la episcopie. M-au anunþat telefonic sã fiu pînã la ora 9 acolo.
Cînd am ajuns, pãrintele Mara mã aºtepta:
- Hai la preasfinþitul!
Îmi cam dãdeam eu seama de ce mã chemase. Am intrat ºi zice
cãtre mine:
- Auzi, a murit?...
- Da... a murit! Nu pot sã reproduc cuvintele pe care le-a
folosit despre fratele Petrea.
- Acolo la înmormîntare el va avea lume multã. Dar îþi
poruncesc sã mergi, sã te informezi, sã tragi cu urechea care de pe
unde-s. Care-s de mai departe, dintre cei care vor predica, te
interesezi sã-i dai cu numele. ªi sã iei toate numerele de la
maºinile care vor veni la înmormîntare.
Eu n-am zis nu. Dar... n-a fost aºa. A doua zi dupã
înmormîntare, pãrintele Mara iar m-a chemat:
- Ai adus hîrtia cu ce-ai notat?
- Pãi, n-am adus-o... N-am putut sã notez numerele maºinilor,
cã au fost multe pe-acolo... nu m-am uitat eu dupã toate...
La înmormîntare a venit într-adevãr pãrintele vicar Lucian,
împuternicitul cultelor ºi alþii pe care nu i-am cunoscut. Dar
printre ei l-am vãzut ºi pe securistul Fetea, care îºi avea sectorul
pînã la noi în comunã, la Rãbãgani. ªi mi-am zis cã dacã este el,
sigur mai sînt ºi alþii.
Înmormîntarea a fost vinerea, în 25. Am fost vreo 5-6 preoþi
care am slujit. ªi era o mulþime de oameni... Cum mergeam spre
cimitir, coborînd spre bisericã, privind înapoi, vedeam toatã uliþa
plinã de o mare masã de oameni.
Am spus ºi într-o searã de priveghere despre cum a venit el, la
postul Paºtilor sã se mãrturiseascã. Aºteptînd sã-i vinã rîndul,
tãcut, tãcut... se ruga lîngã bisericã cu suspine ºi cu lacrimi. Apoi
a fãcut o mãrturisire divinã. ªi acuma mã înfior cînd retrãiesc acel
moment. Numai un om al lui Dumnezeu poate sã aibã mintea aºa
de deschisã, de lucidã ºi curatã spre cele sfinte. D a, r ar se
întîmplã... Mie nu mi s-a întîmplat decît odatã sau de 2 ori, de
cînd sînt preot.
A fost un om hotãrît. Statornic. Nu-l puteai înºela aºa uºor.
Înainte de a deschide gura sã vorbeºti, te mãsura, te cîntãrea... îºi
dãdea seama de valoarea ta sufleteascã, duhovniceascã.

Da, a fost un om al lui Dumnezeu, de la care ai fi putut multe
învãþa, dacã voiai. Parcã ai ºi o sfialã sã spui despre el cã a fost
aºa... cã a fost aºa! Prin cuvintele astea îl pot defini: a fost omul
lui Dumnezeu.
Pãrintele Florean Lezeu.

10 - Vorbirile fratelui Popa Petru de la Sãucani
Vorbirea f r a t el u i P o p a P et r u d e l a S ã u ca n i la nunta de la
Sîmbãteni din 29-VII-1979
A venit un om trimis de Dumnezeu: numele lui era Ioan. El a
venit ca martor, ca sã mãrturiseascã despre Luminã, pentru ca toþi
sã creadã prin el. Nu era el Lumina, ci el a venit ca sã
mãrturiseascã despre Luminã (Ioan 1, 6-8) .
Scumpii ºi dragii noºtri, sîntem adunaþi cu ocazia unei nunþi
aci. Prãznuim astãzi o sãrbãtoare mare: unirea a doi dintre tinerii
noºtri dragi care au fost mereu ascultãtori ºi credincioºi pînã la
vîrsta aceasta. ªi au vrut ca ºi de aceastã datã sã fie ascultãtori ºi
sã facã pasul acesta din viaþa lor aºa cum trebuie sã fie fãcut un
pas unic în viaþa unui cãlãtor care se duce, se duce mereu ºi nu se
mai întoarce înapoi.
Bine fac tinerii aceia care-L cheamã pe Dumnezeu la pasul
acesta al cãsãtoriei lor.
Am vrea ºi de aceastã datã iubiþilor, fiindcã ºi aici a fost
chemat Domnul Isus ca ºi la nunta din Cana Galileii, sã vorbim
despre nuntã, sã vorbim despre Isus, sã vorbim despre bucurie, sã
vorbim despre fericirea pe care o viseazã fiecare tînãr în pasul
acesta, în momentul acesta.
Dar de-atîtea ori vedem ochi plini de lacrimi în jurul nostru...
ºi vã întrebãm, fraþilor: ne-am întîlnit în ziua de astãzi aci; de ce
nu cîntaþi toþi? De ce nu vã bucuraþi toþi? De ce se vãd lacrimi pe
atîtea feþe?
Ne aducem aminte cu drag de copilãria noastrã împreunã cu
p ã r i n þ i i m i r e s e i . N e ad u c e m a mi n t e d e u m b l e t e l e n o a s t r e
împreunã. Ne aducem aminte de rugãciunile noastre împletite
împreunã. Ne aducem aminte de acum 30, 40 de ani, fãgãduinþele
pe care le-am fãcut atunci Domnului; ºi-I mulþumim!... ªi de
aceea pe feþele noastre sau pe feþele pãrinþilor miresei, sau pe ale
celorlalþi care mai sînt aci, vedeþi lacrimi.
Frate Valer, sã binecuvînteze Dumnezeu casa ta ºi-n viitor. Ne
bucurãm din suflet de cei care au rãmas statornici dupã zeci de
ani, de cei care ºi-au pãzit ºi ºi-au pãstrat legãmîntul ºi
credincioºia lor curatã ºi neîntinatã.
V-a binecuvîntat Dumnezeu - aºa cum s-a spus mai înainte - ºi
pe viitor, ca ºi în urmaºi sã rãmînã credinþa celor dinainte ºi ei sã
ducã mai departe aceastã solie ºi sã vesteascã acest Nume Scump:
Isus.

O, nuntã din Cana! Multe nunþi au fost pe vremea ta, dar nu se
spune despre nici una dintre ele nimic, niciodatã, pe nicãieri. Nu
se spune. Numai despre tine, nuntã din Cana, numai despre tine
se spune mereu ºi se vorbeºte mereu. ªi se citeºte Evanghelia
aceasta la toate cãsãtoriile, la toate cununiile, la toþi cei care,
credincioºi fiind, încep aceastã viaþã, încep cãsnicia lor cu
Domnul Isus.
La nunta aceasta a fost chemat Isus. A fost chemat Isus ºi au
fost chemaþi ºi ucenicii Lui. Aceasta-i o mare mirare. E o mare
minune. Oamenii la nunþi cînd sînt bucuroºi, îºi cheamã numai
prietenii. Alþii cheamã mîncãrile ºi bãuturile. ªi uitã sã-L cheme
pe Dumnezeu, chiar atunci. ªi dacã unii Îl cheamã pe Dumnezeu,
Îl cheamã numai atunci cînd îi doare; numai atunci cînd sînt
zdrobiþi; numai atunci cînd sînt amãrîþi; numai atunci cînd sînt
trecuþi prin suferinþe grele ºi prin încercãri mari. Cum a spus
cineva odatã, venind plîngînd la Isus: Doamne, fiul meu este
chinuit. L-am adus la Tine. Da, necazul l-a adus pe acest pãrinte
pînã la Domnul Isus. El dacã n-ar fi avut necazul acesta, poate
n-ar fi venit la Domnul Isus. Numai din pricina necazului a venit
la Domnul Isus.
Alþii au venit cu sarcinile lor, cu pãcatele lor care-i tîrau ºi-i
aduceau în prãpastia cea fãrã fund. Au venit la Domnul Isus
plîngînd ºi au spus: Fie-Þi milã Doamne de mine pãcãtosul! - cum
a spus vameºul cel din bisericã. ªi celãlalt se ruga: Eu postesc, eu
dau zeciuialã, eu fac... Iar cel din urmã zicea: Eu n-am fãcut
Doamne nimic! Dar fie-Þi milã de un pãcãtos ca mine! Pe omul
acesta l-au adus pãcatele la Isus, l-a adus pãcatul la Dumnezeu.
Pe alþii i-a adus mîhnirea; i-a adus suferinþa, i-a adus necazul,
iubiþilor.
Noi sîntem aci. Frãþia voastrã sînteþi astãzi aci la o nuntã. Am
vrea sã vorbim numai despre cîntece ºi bucurii. Dar ne întîlnim
atît de rar... ºi am vrea sã vorbim, în rãrimea întîlnirilor noastre
ºi despre Acel Nume scump, Isus, pe care noi odatã la o nuntã ca
aceasta, L-am cunoscut ºi ne-am întîlnit cu El. Sau ne-am întîlnit
cu El într-un necaz; sau ne-am întîlnit într-o durere; sau ne-am
întîlnit în purtarea unei greutãþi, a unei sarcini pe care n-o mai
puteam duce ºi plîngînd, ne-am prãbuºit undeva acolo ºi am spus:
Dumnezeule, poate sã mai fie milã la Tine? Poate sã mai fie
iertare ºi har pentru un pãcãtos ca mine? Pentru o pãcãtoasã ca
mine, mai poate fi iertare? ªi El a spus: Da! Dacã crezi, dacã te
întorci, dacã-þi pare rãu, dacã te pocãieºti, dacã te hotãrãºti, poate
fi iertare pentru tine. Priveºte la Cruce!
Priviþi la acest tablou! Ne-a miºcat inimile atît de mult... De ce
la nunþile voastre voi puneþi tabloul lui Isus Cel Rãstignit? La alte
nunþi nu se face aºa. Acolo se pun alte tablouri. Vãzînd tabloul cu
Isus Cel Rãstignit, oare sã cîntãm ºi sã rîdem? Mai putem oare?...
O, nunta din Cana! Acolo a fost chemat Domnul Isus, nu din
pricina necazului, nu din pricina sarcinilor ºi a pãcatelor. Dacã
noi L-am chemat pe Dumnezeu în ziua necazului, dacã noi L-am
chemat pe Domnul Isus ºi L-am cãutat atunci cînd nu ne mai
puteam purta sarcinile pãcatelor noastre, iubiþilor, oricare aþi fãcut
aºa, binecuvîntat sã fie Dumnezeu ºi pentru suferinþa ºi necazul
pe care ni l-a trimis atunci.

Cã dacã nu ne-ar fi trimis Domnul suferinþa ºi necazul acela,
poate mulþi dintre noi n-am fi aci ºi nu L-am fi cunoscut, ºi nu
L-am fi aflat pe Domnul Isus niciodatã. Cei cu necazuri au venit
la El.
Aduceþi-vã aminte cum v-a izbãvit Domnul pe unii dintre cei
care sînteþi aci ºi L-aþi aflat pe Domnul, atunci cînd aþi cãzut
plîngînd la picioarele Lui. Aduceþi-vã aminte cum v-a înviat din
morþi pe mulþi dintre cei ce sîntem aci. Numai puterea ºi minunea
lui Dumnezeu ne-a salvat din moarte; altfel noi n-am fi nici în
viaþa aceasta trupeascã, nici n-am avea nãdejdea vieþii veºnice.
Aduceþi-vã aminte cînd Isus v-a fãcut un bine în viaþa voastrã. Nu
uitaþi niciodatã binele pe care vi l-a fãcut Dumnezeu. Dacã în
jurul vostru pot fi fiinþe care vor uita ºi nu-ºi vor aduce aminte cã
Dumnezeu le-a fãcut lor vreun bine, voi sã nu uitaþi niciodatã cã
Dumnezeu vouã v-a fãcut bine! ªi spuneþi tuturora: Noi am fost
niºte morþi, dar ne-a înviat Hristos. Noi am fost niºte lepãdaþi ai
societãþii, dar Evanghelia a fãcut din noi niºte oameni cinstiþi,
niºte oameni lucrãtori, niºte oameni harnici, niºte oameni de
treabã, care sã fim de folos mai departe. Da, aºa am fost unii
dintre noi. Spuneþi tuturor asta!
Dar tu, mire din Cana Galileii, ce vei spune tu? Dar tu, mireasã
din Cana, voi care L-aþi chemat în tinereþea voastrã, la nunta
voastrã, pe Fiul lui Dumnezeu, voi ce veþi spune? Pe voi nu v-a
adus necazul, pe voi nu v-au adus durerile, pe voi nu v-a adus nici
o sarcinã. Pe voi v-a adus dragostea lui Isus!
O, tineri dragi, binecuvîntatã sã fie dragostea voastrã care n-a
aºteptat sã vinã necazul sã vã zdrobeascã ºi apoi sã veniþi la Isus.
Care n-a aºteptat sã vinã sarcinile grele ºi apoi sã veniþi cu ele
plîngînd: Doamne, mai poate fi salvare pentru mine?
Mirii din Cana Galileii aºa au fãcut. Ei din dragoste L-au
chemat pe Domnul Isus la nunta lor ºi nunta lor a fost
binecuvîntatã. Cãci numai nunþile acelea sînt binecuvîntate, care
încep cu Dumnezeu, care încep cu rugãciunea, care încep cu
Cuvîntul lui Dumnezeu. Celelalte nunþi nu pot fi binecuvîntate
iubiþilor. Oricîte urãri de fericire se fac tinerilor miri, în curînd
fericirea aceasta distratã se duce, se spulberã, cãci fãrã de Hristos
nu poate sã rãmînã ºi nu poate sã fie binecuvîntatã nici o nuntã,
nici un pas, nici o cãsnicie.
Din pricina lui Isus, nunta din Cana a fost binecuvîntatã.
Privim o clipã la nunta din Cana. Isus începe acolo o lucrare
mare. Pînã cînd încã n-a intrat în casã, gãseºte acolo 6 vase cu
niºte apã în ele. Nici apa din ele nu era curatã, cãci se spãlaserã
mulþi înainte în aceastã apã. ªi o apã în care se spalã mai mulþi,
sigur cã nu poate sã fie curatã. Dar Domnul Isus Îºi începuse
lucrarea chiar cu vasele acestea. ªi le transformã, ºi le schimbã,
ºi schimbã tot ce a fost în ele, ºi face vinul acela al harului, vinul
acela al puterii, al înnoirii harului lui Dumnezeu, chiar cînd intrã
la aceastã nuntã.

N-a fost El prea bãgat în seamã. Poate mulþi nuntaºi erau în
casã cînd a fãcut El acea transformare afarã, cu aceste vase. Mulþi
au citit locul acesta ºi s-au oprit numai acolo: Voi de ce nu vã
duceþi ºi vinul la nunþile voastre? Cã doar Domnul Isus, în Cana
Galileii, la nunta aceea, El încã a fãcut vin acolo. O, sãrmanilor
o amen i n ep r i cep u þ i ! O amen i f i r e º t i , c a r e n u a u D u h u l l u i
Dumnezeu. Cînd vor înþelege ei oare cã apa aceea care înainte era
în cele 6 vase, era lupta ºi truda legii care se luptã mereu, veacuri
de-a rîndul, sã-i spele ºi sã-i cureþe pe cei care s-au apropiat? Dar
n-a avut putere. Pînã cînd vine harul, pînã cînd vine Isus, pînã
cînd vine vasul cel de-al 7-lea. Cã cele 6 erau moarte fãrã El. El
a desãvîrºit, El a umplut, El a transformat. El a fãcut ºi ceea ce
vedem, ºi ceea ce auzim astãzi... cînd nu ne mai putem despãrþi.
Vinul acelei dragoste care te îmbatã de fericire, care te face sã fi
aºa de fericit, care te spalã, te înnoieºte ºi dintr-un stricat ºi
dintr-un necurat, te face copil al lui Dumnezeu.
Dar oare va fi rãmas numai cu atîta, cu aceste vase? Nu va fi
lucrat mai departe Dumnezeu în inimile nuntaºilor, în inimile
celorlalþi care au fost în casã? Nu ne îndoim cã mirele ºi mireasa
au fost credincioºi ºi înainte de a-L chema, ºi înainte de nunta lor.
Nu ne îndoim cã ºi nunul, nu ne îndoim cã ºi pãrinþii au fost
credincioºi. Nu ne îndoim cã toþi nuntaºii... În Ziua Cincizecimii,
cînd au auzit cuvîntarea ap. Petru: Fraþilor, în Numele Lui vi se
vesteºte vouã iertarea pãcatelor; El este Acel trimis de Dumnezeu;
nu este sub cer alt nume dat oamenilor în care trebuie sã fim
mîntuiþi, decît Numele lui Isus. Atunci mulþi dintre cei care l-au
auzit vorbind pe ap. Petru ºi-au adus aminte de Domnul Isus.
ªi-au adus aminte ce a fãcut Isus ºi atunci la nuntã. ªi poate mulþi
dintre ei vor fi fost acolo ºi s-au întors la Dumnezeu în Ziua
Cincizecimii. Aºa face Dumnezeu.
Fraþii mei dragi ºi surori iubite! Nu este la aceastã nuntã
nimeni cu vreun necaz, cu vreo durere astãzi? Toþi aþi venit numai
fericiþi, sã vedeþi niºte tineri care se unesc cu cununile pe fruntea
lor fericiþi? Aþi venit numai sã vã bucuraþi la nunta aceasta? Nu
este nimeni cu necazuri, care a venit aci sã-L caute din adîncul
inimii pe Isus, la aceastã nuntã? Cãci noi n-am venit la nunta
aceasta numai pentru miri, deºi îi iubim nespus de mult ºi ne
bucurãm, ºi ne rugãm pentru fericirea lor. Noi am venit pentru
Isus, în chip deosebit.
Dacã este la nunta aceasta vreun suflet cu necaz, vreun suflet
cu durere, vreun suflet încercat, vreun tatã amãrît, vreo mamã
zdruncinatã, vreun suflet bolnav, se poate întîlni la nunta aceasta
cu Fiul lui Dumnezeu, care-I Doctorul Cel mare. O, voi toþi care
vã duceþi pe la spitale ºi veniþi mereu plîngînd acasã ºi spuneþi
familiei: Nu s-a gãsit leac pentru rana mea ºi pentru boala mea!...
Veniþi la Isus! Existã leac pentru rana ºi pentru boala voastrã!
Încredeþi-vã în Acela care a fãcut cerul ºi pãmîntul ºi veþi fi ºi voi
vindecaþi. ªi veþi spune, ca mîine, cîntînd cu lacrimi: Pe mine m-a
vindecat Dumnezeu! Nu m-a putut nimeni altcineva vindeca! Da,
iubiþilor, credeþi din toatã inima!

Dar aceia care aþi venit numai din dragoste, o, voi o sã fiþi
binecuvîntaþi nespus mai mult! Iubiþi-L pe Domnul cu toatã inima
voastrã, cu toatã puterea voastrã, cu tot sufletul vostru, cu tot
cugetul vostru. ªi chiar dacã vor uita unii dintre cei ce-au fost
izbãviþi odatã de Domnul, voi tinerilor dragi care aþi venit la
Domnul Isus din dragoste ºi n-aþi aºteptat sã se ruineze viaþa
voastrã, voi iubiþi-L pe Domnul ºi spuneþi tuturora: Nu este
dragoste ca a lui Dumnezeu!
O, aceastã dragoste care s-a arãtat pe Golgota... Vrem ca la
aceastã nuntã iubiþilor, dacã ne-am întîlnit aci, sã înãlþãm Acest
Nume: Numele lui Isus. Cã nu este altul ca El! Toþi prorocii au
mãrturisit despre El cã oriºicine crede, capãtã în Numele Lui
iertarea pãcatelor.
Vedem doi tineri la nuntã. ªi ne bucurãm din tot sufletul cînd
vedem tineri harnici, sãnãtoºi, cu minte, dar mai ales credincioºi.
Cînd privim la ei, vedem în urma lor douã feþe îmbãtrînite, douã
feþe zbîrcite, douã feþe ostenite. Sînt feþele pãrinþilor care s-au
trudit, care s-au muncit, care i-au crescut, care le-au vrut binele
ºi care s-au jertfit pentru ei zi ºi noapte.
O, tineri dragi! Priviþi înapoi! Înapoia voastrã. Cînd voi vã
bucuraþi ºi intraþi în viaþã fericiþi, priviþi înaintea voastrã, la
pãrinþii voºtri. Priviþi la mîinile lor care sînt bãtãtorite de munca
cu care v-au crescut. Priviþi la obrajii lor care s-au zb îrcit
gîndindu-se cum sã vã creeze vouã un viitor mai fericit ºi mai
strãlucit. Gîndiþi-vã la ostenelile lor, gîndiþi-vã la jertfele lor.
Preþuiþi-vã pãrinþii pînã cînd îi mai aveþi lîngã voi. Cã ei sînt
darurile cele mai scumpe, comorile cele mai scumpe pe care doar
cînd le veþi pierde, atunci veþi vedea ce scumpe le-aþi avut.
Tineri dragi, preþuiþi-i pe aceia care v-au crescut. Voi aveþi
parte de o pîine caldã. Voi aveþi parte de o pîine bunã. Voi aveþi
parte de o hainã mai frumoasã ºi mai bunã. Voi aveþi parte de o
casã ºi de un aºternut mai bun ºi mai curat decum au avut pãrinþii
voºtri.
În zilele noastre mîncãm o pîine mai uºoarã, datoritã bunei
conduceri a statului nostru de astãzi. ªi preþuim ºi mulþumim
acelora care s-au ostenit ca noi sã trãim o viaþã mai uºoarã ºi mai
fericitã.
Nu uitaþi scumpi tineri, nu uitaþi! Priviþi la mîinile pãrinþilor
voºtri, cînd masa voastrã va fi plinã, cînd voi veþi avea o viaþã
fericitã ºi tihnitã ºi liniºtitã. Priviþi la obrajii lor, priviþi la feþele
lor, priviþi la pãrul lor încãrunþit. Priviþi la ei, - ºi atunci veþi
vedea cã aveþi o deosebitã datorie de recunoºtinþã faþã de aceste
feþe, faþã de aceste fiinþe care v-au iubit atît de mult ºi care s-au
ostenit atît de mult, atît de mult pentru voi.
Scumpii noºtri, am citit aci un verset la început, din Ev. dupã
Ioan cap. 1, vers. 6-8: A venit un om trimis de Dumnezeu, scrie
acolo. Poate nu era potrivit la aceastã nuntã sã citim acest verset.
Ar fi fost bine sã vorbim numai despre nuntã, numai despre
nuntaºi, numai despre binecuvîntãri, numai despre fericire ºi
numai despre bucurii.

Pe unde sînteþi voi pãrinþilor? Sau sînteþi amîndoi neprihãniþi
î n a i n t e a l u i D u m n e z e u º i p ã zi þ i f ã r ã p a t ã t o a t e p o r u n c i l e
Domnului? Ca sã cereþi Domnului sã vã dãruiascã un copil. Sã vã
dãruiascã un copil, pentru ca apoi voi sã-l dãruiþi lui Dumnezeu.
Cãci numai dacã puteþi dãrui copilul pe care vi l-a dat Domnul,
dacã-l puteþi dãrui Aceluia care vi l-a dat, atunci veþi fi fericiþi,
atunci veþi fi binecuvîntaþi ºi-n viaþa aceasta, ºi-n cealaltã.
Îngerul îi spune lui Zaharia odatã în bisericã, cînd era la
tãmîiere: Zaharia, nu te speria, nu te înspãimînta, nu te teme. A
fost ascultatã rugãciunea ta, Zaharia! A fost ascultatã!...
Dumnezeu, chiar dacã ni se pare nouã cã întîrzie, El nu întîrzie
prea mult. El ascultã rugãciunile iubiþilor Lui. ªi i-a fost ascultatã
ºi rugãciunea lui Zaharia. ªi în curînd i s-a împlinit. ªi a vãzut cu
ochii lui ceea ce a cerut mulþi ani de la Dumnezeu, cu lacrimi. Iar
copilul acesta a venit cu un scop, nu ca alþii. A venit cu un plan.
Dumnezeu a avut o deosebitã lucrare cu acest copil.
A venit copilul acesta trimis de Dumnezeu. A venit copilul
acesta sã mãrturiseascã despre Luminã. Lumina era în lume. N-a
fãcut Dumnezeu Lumina la început? Dumnezeu cînd a început sã
lucreze, prima lucrare pe care a fãcut-o, a fost Lumina. A spus: sã
fie luminã! ªi s-a fãcut luminã. ªi a vãzut cã lumina era frumoasã
ºi bunã. ªi lumina lumineazã pînã în zilele noastre, pînã-n vremile
noastre. ªi toþi ochii vãd lumina. ªi ne bucurãm, ºi umblãm în
luminã ºi muncim la luminã. Ce-am face noi dacã n-ar fi lumina?
D a r c e d u r e r e c î n d n u - L cu n o aº t e m p e A c e l a c a r e a f ã c u t
lumina!...
Era Lumina în lume pe vremea lui Ioan Botezãtorul? Era
Lumina în lume. Dar oamenii trãiau în întuneric, deºi era Lumina
în lume. ªi atunci a fost nevoie sã trimitã Dumnezeu, Cel ce a
fãcut Lumina, un om în mijlocul lor, sã mãrturiseascã despre
L u mi n ã: O amen i l o r, i at ã L u mi n a- i a c i . N u mai u mb l aþ i î n
întuneric! Îndreptaþi-vã cãile! Croiþi cãrãri drepte cu picioarele
voastre! Pocãiþi-vã, cãci se apropie Împãrãþia lui Dumnezeu. Vine
în urma mea Unul... vine în urma mea chiar El Însuºi, Creatorul.
El este Lumina cea adevãratã, El vã poate da fericirea pe care v-o
doriþi fiecare. El vã poate izbãvi de sub puterea întunericului.
Ioan a mãrturisit despre Luminã. Aºadar, dacã nunta iubiþilor
noºtri s-a potrivit chiar acum, în preajma acestei sãrbãtori, sã
vorbim despre viaþa acestui om trimis de Dumnezeu cu un scop pe
pãmîntul acesta: sã mãrturiseascã despre Luminã.
Mulþi oameni au fost pe vremea lui Ioan Botezãtorul, pe
pãmînt ºi în lume, din toate clasele, de toate vîrstele. De ce oare
la nici unul n-a venit îngerul, nu i-a încredinþat Dumnezeu aceastã
slujbã ºi aceastã misiune? Era nevoie de un alt om, era nevoie sã
trimitã Dumnezeu un om anume, un om trimis de Dumnezeu, sã
mãrturiseascã despre Luminã. Ioan a fost acela care a mãrturisit
despre Luminã.
Cînd mã gîndesc la viaþa lui, cînd mã gîndesc la trãirea lui
sãracã... S-a vorbit ºi asearã aci despre viaþa lui. El avea o hainã
din pãr de cãmilã. Cu ea umbla vara ºi se topea de cald, cu ea
umbla iarna ºi tremura de frig. Aceeaºi hainã era de noapte,
aceeaºi hainã era de zi. El n-a avut pîine. Toatã viaþa lui a fost în
post.

Viaþa lui a fost o viaþã de post ºi de rugãciune. El n-a avut
a º t e r n u t . O a r e u n d e t e - i f i o d i h n i t t u ? Tu , s l u j i t o r a l l u i
Dumnezeu, tu om trimis de Dumnezeu, care ai venit sã
mãrturiseºti despre Luminã! De ce toþi aveau case, numai tu nu?
De ce toþi aveau aºternut, numai tu, trimisul lui Dumnezeu,
n-aveai nici un aºternut? De ce toþi aveau pîine caldã ºi se puteau
bucura de ea, numai tu, scump slujitor al Luminii, tu nu aveai?
Alþii puteau sã stea lîngã un pahar ºi-ºi permiteau... Tu nu! Aºa
cu m s cr i e d es p r e el : n u v a b e a n i c i v i n , n i c i v r eo b ãu t u r ã
ameþitoare, ci se va umple de Duhul Sfînt din pîntecele mamei lui.
O, da, Ioane! Tu aºa ai mãrturisit despre Luminã. Tu n-ai vrut
sã mãrturiseºti numai cu gura. Tu n-ai vrut numai sã spui cuvinte
frumoase despre Acela ce vine în urma ta, cãutînd cum sã fie mai
frumos istorisite. Tu ai dovedit prin viaþa ta, prin rugãciunea ta,
prin postul tãu, prin jertfa ta. Tu aºa ai mãrturisit despre Luminã!
Dar Ioane, nu te gîndeºti cã tu, mãrturisind aºa mereu despre
Luminã, fãrã hodinã, fãrã mîncare... nu te gîndeºti Ioane cã tu te
topeºti? Nu te gîndeºti cã viaþa ta se stinge zi cu zi ºi anii tãi se
apropie mereu ºi mereu de capãtul cãlãtoriei tale?...
- Nu fraþii mei, nu mã gîndesc, pentru cã eu am venit sã
mãrturisesc despre Luminã. Pot sã se odihneascã alþii, pot sã
mãnînce alþii, pot sã cînte alþii, pot sã-ºi permitã sã stea la mese
cu pahare alþii... eu am venit sã mãrturisesc despre Luminã. Eu nu
pot sã fac aºa cum fac alþii!...
El a spus aºa: Nu sînt vrednic! Nu sînt vrednic sã-I dezleg
cureaua, încãlþãmintea piciorului Aceluia care vine în urma mea!
Pilda smereniei, pilda ascultãrii. Iatã trimisul lui Dumnezeu! Iatã
cel care vorbeºte despre Luminã, cum s-a plecat pînã la þãrînã,
cum s-a plecat pînã jos. El a spus: Eu nu sînt vrednic. Pentru cã
numai atunci ºi-a început mãrturisirea despre Cel care venea în
urma lui, despre Cel care era Lumina.
Priviþi o clipã la Ioan. Îl vedem în urmã aruncat la o
închisoare.
- De ce, Ioane? Ce rãu ai fãcut tu? Tu ai vorbit numai bine, tu
i-ai învãþat numai bine pe toþi care veneau în jurul tãu. Nu þi-a
trebuit avutul nimãnui, nu te-ai atins de nimic al nimãnui. De
dreptul nimãnui tu nu te-ai atins. Tu ai postit mereu, tu te-ai
rugat. De ce ai ajuns acolo, Ioane? De ce? De ce?...
Pentru cã oamenii iubeau mai mult întunericul ºi urau Lumina.
ªi tu voiai sã arãþi Lumina, ºi faptele lor rele nu puteau sã te
sufere pe tine, care mãrturiseai Lumina. ªi de aceea te-au adus
pînã în starea aceea.
Irod pune mîna într-o zi pe Ioan ºi-l aruncã la închisoare. Nu
l-a aruncat în închisoare cu gîndul sã-l prãpãdeascã, sã se scape
de el, cã Irod vedea cã Ioan e un om al l u i D u mnezeu, cã-i
trimisul l u i D u mn ezeu ; ºi-l asculta cu plãcere, ºi stãtea în
cumpãnã de multe ori ºi nu ºtia ce sã facã cînd Ioan îi vorbea
despre judecata viitoare, despre neprihãnire, despre adevãr. Cînd
îi spunea cu îndrãznealã sfîntã: Nu-þi este îngãduit! Poþi sã fii tu
oricine ai fi! Trãieºti în nelegiuire! Nu þi-e permis lucrul acesta.
Am sã pun odatã capãt rãutãþii mele ºi am sã ascult de omul
acesta.

Aºa-l asculta Irod cu plãcere. Dar Irodiada n-a vãzut bine
lucrul acesta. ªi astãzi, ºi mîine l-a îndemnat pe Irod, pînã cînd
l-a bãgat pe Ioan în închisoare.
Soseºte ziua cea cu bun prilej, cînd Irod îºi prãznuia ziua
naºterii; ºi atunci, în timpul ospãþului, fiind turmentat el de vin,
vine diavolul ºi îl aduce în starea din care sã facã ceea ce el n-a
gîndit cã va face niciodatã. Priviþi o clipã la palatul lui Irod.
Priviþi acolo pe lãutari. Priviþi acolo la ospeþe, priviþi la bãutori
ºi la bãuturi, priviþi acolo la mîncãri. Priviþi ce vesel e împãratul
Irod. ªi treceþi dincolo, într-o camerã fãrã luminã, într-o camerã
rece ºi întunecoasã, ºi veþi vedea un om în genunchi acolo,
postind. ªi nu poate rãmîne nici acolo. Sã nu trãiascã omul acela
nici acolo. Noi sîntem aici fericiþi, avem vin, avem bucurii, avem
ospeþe, dar omul acela dacã iese de-acolo, iar ne mustrã pe noi. Sã
nu mai iese ºi sã nu mai fie!
ªi iatã înºelãciunea vrãjmaºului, cu prilejul zilei acesteia. Cãci
tu Iroade, dacã nu te-ai hotãrît pentru Domnul cînd ascultai cu
plãcere Cuvîntul lui Dumnezeu, acuma þi-a venit ziua ºi prilejul
sã fii nenorocit pentru totdeauna ºi sã n-ai de la cine-l mai asculta
niciodatã. Tu nu ºtiai cînd ai trimis la închisoare sã-i taie capul
acestui om trimis de Dumnezeu care a fãcut numai bine ºi numai
bine þi-a voit ºi þie, tu nu ºtiai cã atunci îþi tai fericirea ta ºi
d e- aici, ºi pentru veºnicie ºi cã te osîndeºti pe t i n e p en t r u
totdeauna?
O, slujitor scump al lui Dumnezeu! Tu te-ai dus în pace. Dar
Lumina pe care ai mãrturisit-o tu a rãmas în urmã ºi a strãlucit
mai frumos ºi va strãluci pînã la sfîrºitul vremilor, ºi pînã la
sfîrºitul veacurilor. Va strãluci aceastã Luminã fiindcã a fost
mãrturisitã cu putere, a fost mãrturisitã cu o îndrãznealã sfîntã.
Da, lucrarea acestei mãrturisiri a Luminii a rãmas pînã la sfîrºitul
veacurilor.
Am vrea ºi de aceastã datã, ºi de la aceastã nuntã, sã ne
despãrþim cu un gînd. Dupã cum toþi nuntaºii spun dupã ce se
întorc: A fost nuntã frumoasã! Au fost mîncãri aºa, au fost
mîncãri aºa, s-au primit atîtea daruri... sã spunem ºi noi: Am
rãmas ºi noi cu ceva de la acea nuntã din Sîmbãteni. Cã a fost
Fiul lui Dumnezeu acolo ºi cei amãrîþi s-au întors fericiþi; ºi cei
ce s-au dus bolnavi, s-au întors sãnãtoºi; ºi cei care s-au dus
vinovaþi acolo, s-au întors fãrã vinã, ca ºi cum n-ar fi avut-o
niciodatã. Iar cei care cu dragoste L-au iubit, vor duce ºi mai
departe dragostea ºi ascultarea lor pînã la capãt.
Am vrea sã ne întoarcem ºi noi de la nunta din Sîmbãteni cu
ceva.
A venit un om trimis de Dumnezeu. De atunci e mult, fraþilor.
Ne întoarcem mai aproape, spre noi. Ne întoarcem aproape, înspre
zilele noastre. ªi în zilele noastre, în poporul nostru, în biserica
noastrã, a venit un om trimis de Dumnezeu. Fiecare dintre voi îl
ºtiþi pe acest om pe care l-a trimis Dumnezeu.
Au fost mulþi oameni pe vremea lui Ioan Botezãtorul, dar a
trebuit sã vinã un altul.
Au fost mulþi oameni pe vremea pãrintelui Iosif, dar noi eram
fãrã luminã.

Eram copii pe bãncile ºcolii ºi cîntam în stranã la bisericã:
Vãzut-am Lumina cea adevãratã, - ºi cîntam o minciunã. Nimeni
nu vãzuse Lumina cea adevãratã. ªi mã gîndesc la mulþi dintre cei
care nici astãzi n-au vãzut Lumina cea adevãratã. Au vãzut mulþi
lumini. Au vãzut lumina cunoºtinþei, au vãzut lumina cãrþii. Au
vãzut luminã... au vãzut. Dar adevãrata Luminã a fost ascunsã de
mulþi ochi.
ªi a venit un om trimis de Dumnezeu; ºi el nouã ne-a
mãrturisit despre Luminã. ªi pentru cã pãrintele Iosif a venit în
mijlocul poporului nostru trimis de Dumnezeu, în mijlocul
bisericii noastre, noi am vãzut Lumina. Noi eram fãrã Luminã.
N o i er am î n î n t u n er i c, n o i u mb l am î n î n t u n er i c, t r ãi am î n
întuneric, pentru cã întunericul ne orbise ochii. Dar Dumnezeu
S-a îndurat de noi ºi ne-a trimis ºi nouã un om. El a mãrturisit
despre Luminã. El ne-a spus: Treziþi-vã, iubiþilor! Veniþi la
Luminã, nu mai staþi în întuneric! Lumina-i lîngã voi! Hristos vã
aºteaptã, veniþi la El! Iatã Lumina!
Da, acest om trimis de Dumnezeu. Priviþi la viaþa lui. Priviþi-l
într-un pat bolnav. Priviþi atîtea operaþii pe trupul lui. Priviþi-l
cum se roagã ºi cum posteºte el. Priviþi la munca ºi jertfa depuse
de el pentru ca tu frate, pentru ca tu sorã, sã te poþi bucura de
L u mi n ã, s ã v ezi º i t u L u m i n a . S ã p o þ i s p u n e: D o amn e, Î þ i
mulþumesc cã L-am aflat pe Isus. Dar cum L-ai aflat? Dar cine
þi-a spus þie despre Isus? Cine te-a dus pe tine la Isus? A cui mînã
te-a luat, te-a þinut de mînã ºi te-a dus ºi pe tine sã te întîlneºti cu
Dumnezeu?
Dacã n-ar fi fost acest om trimis de Dumnezeu în þara noastrã,
mulþi dintre noi nu L-am fi aflat pe Domnul niciodatã, deºi au
fost multe credinþe în þara noastrã ºi au fost multe religii în þara
noastrã... Da, iubiþilor, pentru noi nu era nici una. Pentru noi a
trebuit sã vinã un om deosebit, trimis de Dumnezeu la noi acasã,
acolo unde eram noi. ªi el sã ne mãrturiseascã despre Luminã, ºi
el sã ne spunã despre Luminã. ªi doar prin ascultarea lui ºi prin
jertfa ºi dragostea ºi credincioºia sa sã ne bucurãm ºi noi astãzi
de un har, de o binecuvîntare ºi de o fericire nespus de mare.
Fraþii mei dragi, oamenii cei trimiºi de Dumnezeu sînt foarte
rari. Preþuiþi-i pe oamenii care-s trimiºi de Dumnezeu. Ei sînt
scumpi ca lumina ochilor. Aºa sînt de scumpi oamenii care-s
trimiºi de Dumnezeu! Dumnezeu, care-i trimite, þine la oamenii
Lui ca la ochii Sãi. Sînt oameni care valoreazã cît un popor. Sînt
oameni care valoreazã cît o þarã. Gîndiþi-vã la Moise de odinioarã:
cînd mîinile lui se ridicau spre cer, biruinþa întregului popor era
cîºtigatã; iar cînd Moise îºi lãsa mîinile jos, tot poporul era în
primejdie ºi toþi piereau. Aceste douã mîini erau mai scumpe decît
tot poporul, decît tot neamul celãlalt, decît toatã þara cealaltã.
Da, iubiþilor, oamenii care-s trimiºi de Dumnezeu sînt scumpi.
Preþuiþi-i ºi ascultaþi-i. Da, ascultaþi-i. Pînã cînd îi mai aveþi în
mijlocul vostru.
Ne gîndim la temnicerul din Filipi, cînd s-a întors el la
Domnul. Ap. Pavel ºi Sila au trebuit sã plãteascã atunci o jertfã
aºa de mare! A trebuit sã fie bãtuþi ºi chinuiþi ºi zdrobiþi ºi
aruncaþi acolo în închisoare, închiºi, acolo unde era temnicerul,
ca s ã- l s co at ã p e t emn i cer de-aco l o , d i n s t ar ea d e o r b i e º i
întunecime ºi sã-i arate Lumina ºi sã i-L arate pe Hristos.

De ce oare temnicerul din Filipi n-a putut sã fie mîntuit numai
prin Jertfa Crucii de pe Golgota? De a trebuit Pavel, slujitorul
scump al lui Dumnezeu, sã mai plãteascã ºi el o jertfã, sã mai
verse ºi el sudoare ºi sînge ºi lacrimi? De ce? El a împlinit în
trupul sãu ceea ce lipsea suferinþelor lui Hristos.
Temnicerul din Filipi, dupã ce s-a întors la Domnul, în acelaºi
ceas i-a dus acasã, le-a spãlat rãnile ºi le-a pus masa. S-a trezit ºi
el, ºi toatã casa lui ºi s-au bucurat de mîntuirea care le-a fost
adusã. Dar pe urmã i-a dus înapoi la locul unde au fost închiºi cu
picioarele în butuci, acolo unde îi pusese ºi stãtuserã înainte ºi
unde cîntau ºi-L lãudau pe Domnul, din chinurile cele mai
groaznice. Pe trupºorul lor ºi pe picioarele lor se scursese sîngele
pînã jos.
Pentru temnicerul din Filipi n-a fost un loc mai cald ºi mai
fericit decît locul acela. Dupã aceea, ori de cîte ori avea el o clipã
liberã, se ducea acolo, la locul acela, ºi sãruta plîngînd locul unde
au fost picioarele acelora care i-au vestit lui pe Isus Cel Rãstignit.
ªi ori de cîte ori a vorbit, cu lacrimi sau cu dragoste despre
Numele lui Isus, a vorbit cu aceeaºi dragoste ºi cu aceleaºi
lacrimi ºi despre numele lui Pavel. Pentru temnicerul din Filipi
n-a fost un Isus fãrã Pavel; ºi n-a fost un Pavel fãrã Isus. În inima
temnicerului din Filipi au fost legaþi Isus cu Pavel împreunã; cã
dacã n-ar fi fost Pavel, nici el nu L-ar fi aflat niciodatã pe
Domnul Isus.
Vã miraþi oare de ce i-a purtat recunoºtinþã aºa de multã
temnicerul? Vã miraþi oare de ce unii tineri îi iubesc aºa de mult
pãrinþii lor? Vã veþi mira oare de ce, cînd vestim Numele lui Isus,
noi spunem ºi numele lui Iosif? De ce oare? Pentru cã el a fost
acela care ne-a mãrturisit nouã despre Luminã. Pentru cã, pe lîngã
Jertfa de pe Golgota, s-au plãtit de-atunci încoace mereu osteneli
ºi jertfe, mereu lacrimi de cãtre aceia care au venit în urmã ca sã
mãrturiseascã despre Luminã.
Vã bucuraþi astãzi în locul acesta - ºi sîntem aºa de fericiþi,
chiar dacã pe feþele noastre sînt lacrimi. Noi ne bucurãm în chip
deosebit, ºi printre lacrimile noastre, de o mîntuire care ne-a fost
ºi nouã adusã de Acela care pe Golgota S-a rãstignit. ªi vrem sã-I
mulþumim lui Dumnezeu, ºi dorim din tot sufletul nostru iubiþilor,
sã-I fim recunoscãtori lui Dumnezeu nu numai pentru ceea ce El
a fãcut pe Golgota din dragoste pentru noi, dar ºi pentru ceea ce
au fãcut de-atunci ºi pînã la noi, acei care au fost trimiºi de
Dumnezeu sã ne mãrturiseascã despre Luminã.
Sã nu uitãm: acela care-i trimis de Dumnezeu, el va mãrturisi
numai despre Luminã. El va trãi luminos. Viaþa lui va fi o luminã.
Aºa cum s-a topit Ioan Botezãtorul ca sã arate Lumina, pe Isus,
aºa s-a topit pãrintele Iosif. Aºa s-a topit. Aºa s-a topit, luminînd,
picãturã cu picãturã.
Vãzut-aþi, cînd n-avem luminã electricã, aprindem cîteodatã
lumînarea de seu. Dar privim mereu la ea: Oare nu vine lumina?
ªi vedem cã lumina pe care am aprins-o noi, de seu, se topeºte, se
topeºte, se topeºte. Picurã mereu cîte-o lacrimã din ea, ºi cînd se
terminã ultima picãturã, noi rãmînem iar fãrã luminã.
La lumina lui Ioan Botezãtorul s-au bucurat mulþi în timpul
acela. Dar cînd Ioan Botezãtorul s-a dus ºi a fost luat din mijlocul
lor, atunci ei au rãmas iarãºi la întuneric.

O, iubiþilor! Preþuiþi-i pe aceia care mai lumineazã în mijlocul
vostru ºi care se topesc luminînd. Sînt ºi astãzi printre noi oameni
trimiºi de Dumnezeu. S-a spus înainte aci: poate ºi-n clipele
acestea or fi mîini înãlþate spre cer pentru binecuvîntarea acestei
nunþi; pentru propãºirea tinerilor noºtri dragi; pentru fericirea lor;
pentru înaintarea Evangheliei, pentru Numele lui Isus ca sã fie
vestit, ca sã fie mãrturisit. Nu-i uitaþi pe-aceia!
Aduceþi-vã aminte de cei care au vestit Cuvîntul lui Dumnezeu.
Uitaþi-vã la sfîrºitul felului lor de vieþuire ºi urmaþi-le credinþa.
S-a spus mereu ºi mai înainte aºa. Iubim pe toþi oamenii, iubim pe
toþi credincioºii. Toþi sînt fraþii noºtri. Iubim pe toþi vecinii noºtri
ºi trãim cu toþi în pace. Dar faþã de tatãl nostru, faþã de familia
noastrã, faþã de pãrinþii noºtri duhovniceºti, precum ºi de cei
trupeºti, noi avem o deosebitã dragoste ºi respect - ºi sã nu se
mire nimeni de lucrul acesta!
O, sora mea tînãrã, o fratele meu tînãr, oriºicînd, oriºiunde, la
orice stare vei ajunge în viaþa aceasta, nu uita, nu uita de pãrinþii
tãi. La orice stare înaltã vei ajunge, tu nu vei putea sã spui
niciodatã despre pãrinþii tãi, decît cuvinte frumoase ºi dulci, decît
cuvinte pline de dragoste, de recunoºtinþã ºi de iubire.
Nu demult, în zilele trecute, i-am auzit pe niºte tineri, dupã ce
niºte vizitatori au ieºit din casa lor, iar tinerii i-au petrecut
spunînd: Apoi nu vã luaþi dupã pãrinþii mei. Nu vã luaþi dupã tata
acum... el îi bãtrîn, ºi-a mai pierdut dintre ele... O, cît de zdrobiþi
au rãmas cei care au auzit aceste cuvinte! O, cît de zdrobitã a fost
inima mea cînd am auzit aºa ceva...
O, tineri dragi! Voi nu veþi putea sã spuneþi niciodatã despre
pãrinþii voºtri aºa ceva. Priviþi la pãrul lor alb, priviþi la el. ªi
niciodatã voi nu veþi putea sã spuneþi decît cuvinte frumoase,
decît cuvinte de recunoºtinþã despre aceºti peri. Despre mîinile
care, bãtãtorite, v-au crescut pe voi ºi v-au creat un viitor mai
frumos ºi mai strãlucit. Aduceþi-vã aminte, aduceþi-vã aminte
mereu de pãrinþii voºtri. Aduceþi-vã aminte de munca ºi osteneala
lor, de dragostea lor. Încununaþi-i cu ascultarea voastrã, pînã-i
mai aveþi.
N-aþi vãzut pe mulþi tineri, cînd pãrinþii le-au murit, cum vin
cu cununi grãmadã ºi le aruncã pe mormîntul lor? Cununile
acestea nu sînt cununi, ci sînt pietre grele pe pieptul pãrinþilor
lor, ºi acolo în mormînt, dacã copiii nu ºi-au ascultat pãrinþii pînã
cînd aceºtia au fost în viaþã împreunã cu ei ºi pînã cînd copiii au
avut pe cine sã asculte.
Tinerii noºtri dragi, voi sã nu aduceþi cununi dupã moarte.
Aduceþi cununi acuma. Încununaþi-vã pãrinþii cu ascultarea
voastrã, cu dragostea voastrã ºi cu recunoºtinþa voastrã, pînã cînd
îi mai aveþi.
O, tineri dragi care nu vã ºtiþi preþui pãrinþii voºtri... Veþi
plînge odatã amar lîngã niºte morminte mute, care nimic nu vã
vor mai spune niciodatã, niciodatã. Cãci ceasul acesta trece aºa de
repede ºi vine veºnicia. Cei care aþi ascultat pînã la capãt, cei care
aþi rãmas supuºi ºi credincioºi pînã la capãt, veþi moºteni ceea ce
vi s-a promis. Iar dacã acuma n-am putut sã fim ascultãtori, cît
þine clipa aceasta scurtã ºi ceasul acesta atît de scurt, o, iubiþilor,
în zadar va fi plînsul prea amar apoi, cînd nu veþi mai putea
cãpãta ce aþi pierdut niciodatã, niciodatã...

Mulþumim lui Dumnezeu ºi pentru nunta aceasta. Nunþile
noastre aºa-s. Sã nu se mire cei care n-au mai vãzut o astfel de
nuntã. Mulþumim lui Dumnezeu care L-a trimis pe Fiul Lui Cel
Scump în lume, sã-i mîntuiascã pe cei pãcãtoºi, dintre care ºi eu
sînt cel dintîi; ºi poate cã vor mai fi în casa aceasta, la nunta
aceasta, care vor spune tot aºa ca ºi mine.
Mulþumim pentru oamenii trimiºi de Dumnezeu, care au venit
sã ne arate nouã pe Isus. Le purtãm respect ºi cinste pînã cînd
vom intra în mormînt. ªi vom pune numele lor aºa drag lîngã
Numele lui Isus, pentru cã nouã ei ne-au vestit Lumina, ºi fãrã de
ei, pentru noi era Lumina, dar noi n-am fi vãzut-o niciodatã,
niciodatã!...
Scumpii noºtri tineri miri, frate mire ºi sorã mireasã! Dorim
din toatã inima ca, dupã cum aþi început în ziua de astãzi ºi L-aþi
chemat pe Domnul Isus sã vã însoþeascã, sã vã însoþeascã pînã la
capãtul cãlãtoriei voastre. Pentru cã tinereþea ºi zorile vieþii-s
trecãtoare, sãnãtatea-i trecãtoare, cei care sînt astãzi lîngã voi,
sînt ºi ei trecãtori. Dacã Isus v-a rãmîne cu voi, în cãminul vostru
drag, dacã legãtura scumpã pe care o face El astãzi între sufletele
voastre va rãmînea nestingheritã, voi veþi fi fericiþi. Voi nu veþi
pierde nimic niciodatã, orice pierdere ar fi în viaþã, atîta vreme cît
voi veþi rãmîne ascultãtori, cît voi veþi pãstra dragostea, cît voi
veþi fi cu Domnul Isus mai departe.
Scumpul nostru frate mire, gîndeºte-te cã astãzi faci un mare
pas. Dumnezeu þi-a dãruit astãzi un dar scump. Soþia ta e un dar
al lui Dumnezeu. Adu-þi aminte de ce te apropii. Ea a fost trimisã
de Dumnezeu aici cu un scop, sã mãrturiseascã despre Luminã.
Pentru cã atîþia tineri ºi atîtea tinere se duc în întuneric ºi se
bãlãcesc acolo ºi acolo ºi îºi pierd pentru totdeauna de multe ori
ºi viaþa aceasta trecãtoare, nu numai pe cea veºnicã.
Dragul nostru frate mire, þi-a dãruit Dumnezeu, þi-a dãruit
Domnul astãzi þie un dar atît de scump! Mireasa ta este copila lui
Dumnezeu, este fiica lui Isus, este una dintre cele trimise de
Dumnezeu. Erau multe mirese pe-aici prin jurul tãu. Nu þi-a
plãcut de nici una. Tu ai vrut sã ai o floare d i n g r ãdina lui
D u mn ezeu. Gîndeºte-te la aceastã floare ºi pãst r eazã- I l u i
Dumnezeu recunoºtinþã pentru ea. Sã fie în casa ta mereu o floare.
Sã se simtã totdeauna fericitã. S-o uzi mereu cu lacrimile tale, cu
dragostea ta. Inima ta sã se lãrgeascã faþã de aceastã fiinþã
scumpã. Tu va trebui, ca soþ, de acum înainte, sã þii locul tatãlui
ei care a crescut-o ºi care s-a trudit pentru ea. Tu va trebui de aci
înainte sã þii locul fraþilor ei. Cît de largã trebuie sã fie inima ta
atunci, ca ea sã se simtã bine, sã simtã cã nu a pierdut nimic din
ce a lãsat, pentru cã a gãsit iarãºi, ºi n-a lãsat nimic în zadar.
Domnul Isus sã-þi ajute sã fii aºa. Un copil credincios, un
bãrbat credincios, harnic, muncitor, care sã faci cinste pãrinþilor
care te-au crescut ºi care þi-au dat aceastã învãþãturã frumoasã
pînã acum. Sã dovediþi cã într-adevãr aþi fost ascultãtori ºi cã veþi
fi ascultãtori pînã la capãtul cãlãtoriei voastre împreunã.
Iubitã sorã mireasã, la fel gîndeºte ºi tu, cã ºi þie tot Dumnezeu
þi-a îngrijit sã ai un soþ credincios. Cã mirele acesta pentru tine,
ºi el îºi lasã mama, îºi lasã pãrinþii, îºi lasã tot ce a avut. Deci,
pentru inima lui, tu eºti mai scumpã decît orice.

Nu uita niciodatã lucrul acesta, cît de mult a þinut el la tine; ºi
toatã recunoºtinþa ta, cît vei trãi. La fel ºi el sã se simtã bine ori
de cîte ori se va întoarce acasã. Va veni de la muncã poate, de
multe ori prea obosit, dar zîmbetul de pe faþã sã nu se ºteargã
niciodatã. Tu sã-i vorbeºti cald, tu sã-i vorbeºti cu iubire, tu sã-i
vorbeºti cu dragoste. El atunci se va simþi aºa de fericit ºi va
spune: Nici o casã nu-i ca a mea. Nici un cãmin nu-i ca al meu.
Acolo mã simt aºa bine, acolo mã simt aºa de fericit! Cum spunea
un frate tînãr asearã: Cînd împreunã cu soþia ne plecãm genunchii
la rugãciune, ºi cu copiii, mi se pare cã cerul întreg este în casa
noastrã.
O, gîndiþi-vã apoi la atîþia nefericiþi care nu mai ºtiu sã se
întoarcã acasã. Nu-ºi mai cunosc casa, nu-ºi mai cunosc soþia,
nu-ºi mai cunosc pãrinþii. Gîndiþi-vã la fiinþele acestea nenorocite
ºi veniþi în ajutorul lor ºi mãrturisiþi-le ºi lor despre Luminã, sã-L
afle ºi ei pe Hristos, ca sã fie fericiþi ºi-n viaþa aceasta, ºi-n viaþa
cealaltã.
Domnul Isus, Acela pe care L-aþi chemat la nunta voastrã, sã
vã împodobeascã întreaga voastrã viaþã, frunþile voastre cu
virtuþile vieþii acesteia sfinte, aºa cum au trãit cei dinaintea
voastrã. Ca sã împodobiþi ºi mai departe Lucrarea lui Dumnezeu
ºi Biserica lui Dumnezeu cu curãþia voastrã ºi cu dragostea
voastrã, ºi cu ascultarea voastrã.
Timpul s-a cam scurs ºi-i vremea sã mergem la bisericã. Aº
vrea sã ne gîndim mult la cei dinaintea noastrã.

11 - Vorbirea fratelui Popa Petru din Sãucani la o înmormîntare
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În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh. Amin.
Isus S-a întors spre ele zicînd: Fiice ale Ierusalimului, nu Mã
plîngeþi pe Mine, ci plîngeþi-vã pe voi înºivã ºi pe copiii voºtri
(Luca 23, 28) .
Slãvit sã fie Domnul!
Scumpii noºtri, pe pãmîntul ãsta, nu ºtim de ce sînt multe
lacrimi. Cînd vine omul în lumea aceasta, vine cu lacrimi în ochi.
ªi rareori se depãrteazã lacrimile din ochii omului, atîta vreme cît
stã aci pe pãmîntul acesta - doar scurt timp ºi ele, ºi noi.
Dar lacrimile sînt de mai multe feluri. Nu-s lacrimile numai
de-un fel. Vei vedea oameni plîngînd, dar nu vei ºti care-i cauza:
pentru ce plînge omul.
Am fost la multe înmormîntãri ºi i-am vãzut pe mulþi plîngînd.
Doamne, ce jale ºi ce durere era în atîtea locuri! Mulþi erau gata
sã leºine în durerea pe care o simþeau.
Lacrimi... Sînt lacrimi de durere. Sînt lacrimi de necaz. Sînt
lacrimi ºi de bucurie. Sînt multe feluri de lacrimi. Dar mai existã
un fel de lacrimi: lacrimile pocãinþei. Lacrimile acestea se vãd aºa
de rar...

La multe înmormîntãri am vãzut multe lacrimi de-un singur
fel: dupã cel mort. Dar odatã ce l-au înmormîntat, cei care au
plîns se întorc acasã ºi... l-au uitat. Acelea-s niºte lacrimi plînse
numai în zadar. Ei s-au dus acasã ºi au spus: Apoi... ierte-l
Dumnezeu! Aºa i-a fost rînduit. Ce sã tot plîngem noi acuma?
L-au uitat ºi s-au pus iarãºi pe pãcatele lor. Cîte lacrimi sînt
lacrimile acestea care se varsã numai în zadar!...
Domnul Isus, odatã era ºi El într-un drum greu, cu Crucea
urcînd pe Dealul Cãpãþînii ºi mulþi plîngeau în urma Lui atunci:
O , Tu car e- ai f ãcu t n u mai b i n e, d e ce ºtie lumea aºa s ã- Þ i
rãsplãteascã azi? Sã-Þi punã Þie o Cruce grea în spate, sã-Þi punã
o cununã de spini pe cap, sã Te scuipe, sã Te chinuiascã pe Tine,
care ai fãcut numai bine? ªi plîngeau în urma Lui cei care-L
iubeau, femeile care L-au urmat din Galileia. Iar Domnul Se
întoarce spre ele înapoi ºi le spune: Nu Mã plîngeþi pe Mine. De
ce Mã plîngeþi pe Mine? Nu Mã plîngeþi! Eu Mã duc la Tatãl
Meu. Am îndeplinit slujba aceea pentru care am venit. Nu trebuie
sã Mã plîngeþi. Vã plîngeþi pe voi ºi pe copiii voºtri! Cã nu
gîndiþi voi ce veþi ajunge mîine... Ce vor ajunge copiii voºtri,
dacã nu se întorc la Dumnezeu... Ce veþi ajunge voi, dacã mergeþi
mai departe tot în pãcat ºi tot în fãrãdelege! Nu vã gîndiþi la
lucrul acesta, ce groaznic va fi sã mori fãrã Dumnezeu ºi sã
trãieºti o viaþã veºnicã - nu ca viaþa aceasta - fãrã Dumnezeu.
Plîngeþi-vã astãzi, plîngeþi-vã pe voi!
În locul acesta toate sînt cu lacrimi. Mulþi dintre noi sînt cu
lacrimile în ochi. Dar parcã sora noastrã ne-ar spune aºa cum a
spus Domnul altãdatã: Fraþii mei, neamurile mele, nepoþii mei,
vecinii mei, nu mã plîngeþi pe mine! Nu mã plîngeþi pe mine... Eu
m-am dezlegat de lutul acesta, de tinã, ºi mã duc la nuntã... Mã
duc acolo unde-i viaþa fãrã de sfîrºit, fãrã lacrimi. Acolo n-are ce
cãuta boala, nici moartea nu mã mai aflã. Mã duc la Dumnezeu.
Aºa ne-ar spune.
Am cunoscut-o pe aceastã fiinþã de cînd era copilã. Aºa cum
s-a amintit, în copilãrie ne rugam împreunã... ªi treceam dealurile
din Ceiºoara pînã-n Tãrcãiþa. A fost cea care L-a cunoscut pe
Domnul Isus din copilãria ei. În casa pãrinþilor ei, a fost o copilã
ascultãtoare. Dacã mama ei ar fi în seara aceasta aci, cred cã aºa
ne-ar spune: Cît a fost fatã în casa mea, niciodatã nu mi-a cãlcat
vorba; niciodatã n-a fost neascultãtoare.
O, voi copii dragi care mai aveþi mamã, voi care mai aveþi
pãrinþi astãzi, cînd e tot mai mare neascultare pe tot locul, îi
ascultaþi voi pe pãrinþii voºtri? Sã n-o plîngem pe ea. Ea i-a
ascultat pe pãrinþii ei. Ascultat-am noi pe pãrinþii noºtri? Ar putea
sã spunã pãrinþii noºtri aºa cum ar putea sã spunã despre ea mama
ei: Ea m-a ascultat, a fost o fiicã ascultãtoare?
O, copii dragi care mai aveþi pe cineva care vã îndrumã frumos
ºi vã iubeºte, care mai aveþi o mamã, care mai aveþi un tatã,
ascultaþi-i. Nu le-ntoarceþi vorba. Nu le cãlcaþi cuvîntul. Nu le
zdrobiþi inima. Ascultaþi-i pe pãrinþii voºtri. Aceasta-i cununa cea
mai frumoasã pe care copiii pot sã o aducã pãrinþilor pînã cînd
aceº t i a mai t r ãi es c: as cu l t ar ea l o r. N u v e n i þ i cu cu n u n i l a
mormintele pãrinþilor voºtri. Nu-s de nimic cununile.

Cununile doar îi ard mai puternic pe aceia care aduc numai cununi
ºi n-au adus ascultare. Dacã vreþi sã faceþi cinste pãrinþilor voºtri,
ascultaþi-i, iubiþi-i pînã cînd îi aveþi. Pentru ca atunci cînd nu-i
veþi mai avea, sã puteþi merge cu sufletul împãcat ºi sã puteþi
spune: Doamne, Îþi mulþumesc cã mi-ai dat un tatã, o mamã, un
pãrinte pe care l-am putut asculta, l-am putut iubi ºi i-am putut
aduce recunoºtinþa mea.
Aºa a fost copilãria ei...
Mi-aduc aminte cînd i-a venit vremea cãsãtoriei... Mulþi dintre
fraþii care sînt astãzi lîngã sicriu am fost martori cînd ºi-a pus pe
cap cununa de mireasã, cununîndu-se cu fratele Grigore. ªi n-am
ºtiut atunci cã ne vom întîlni aºa de curînd ºi aci...
Cred cã a fost o soþie ºi o tovarãºã de viaþã aºa cum trebuie sã
fie o soþie credincioasã. ªi dacã a fost o fiicã ascultãtoare în casa
pãrinþilor ei, a fost ºi o soþie ascultãtoare în casã cu soþul ei. El
este aci ºi ar putea sã ne spunã cît de bine s-au înþeles ei în viaþa
lor. Cum s-au ajutat unul pe celãlalt, cum s-au rugat ei împreunã,
cum au citit ei împreunã, cum au vorbit ei din Cuvîntul Sfînt
împreunã, cum ºi-au crescut copiii împreunã. Cîþi pãrinþi astãzi nu
se mai roagã unul cu celãlalt, în viaþa lor!... Cîþi soþi astãzi, cîþi
oare, trãiesc în vrãjmãºie, trãiesc în duºmãnie, trãiesc în rãutate,
trãiesc în ceartã unul cu celãlalt, se chinuiesc unul pe celãlalt!
Într-o casã credincioasã, o soþie credincioasã, o sorã
credincioasã, o mamã credincioasã este îngerul casei; este preotul
casei; este apostolul casei. De mamã depinde toatã casa. Dacã-i o
mamã bunã, ºtii cã bunã-i mîncarea acolo. Dacã-i o soþie bunã,
ºtii ce frumos merge munca... ºi odihna. ªi toate sînt fericite, ºi
toate sînt frumoase cînd e o soþie bunã, cînd e o soþie
credincioasã.
Sora noastrã care astãzi tace, cu viaþa ei ne vorbeºte cã la ei
aºa a fost. Fratele poate sã ne spunã cã într-adevãr aºa a fost. ªi
aºa trebuie sã fie într-o casã credincioasã. Aºa trebuie sã fie o
soþie credincioasã.
O, voi surori iubite care aveþi încã soþi pe lîngã voi, n-o
plîngeþi pe sora noastrã care pleacã. N-o plîngeþi. Ea a fost o soþie
credincioasã. Ea a fost o sorã credincioasã. Ea ºi-a fãcut o slujbã
credincioasã. Învãþaþi de la ea sã vã iubiþi soþii. Învãþaþi de la ea
sã iubiþi Cuvîntul lui Dumnezeu. Învãþaþi de la ea sã vã rugaþi cu
soþii voºtri împreunã. Învãþaþi de la ea sã citiþi cu soþii voºtri din
Cartea lui Dumnezeu laolaltã. Cãci numai aºa, cînd a sosit ºi
pentru noi acest pas, aceste 4 scînduri, vom putea ºi noi sã
mergem împãcaþi, sã nu plîngem atunci.
Cineva spunea odatã: Cînd ai venit în lumea aceasta, ai plîns.
Cît trãieºti în lume, fã-i pe cei din jurul tãu sã se bucure pe toþi.
Pentru ca atunci cînd tu vei merge din lumea aceasta, tu sã te
bucuri, chiar dacã ei vor plînge pentru un timp.
Am vrea sã privim o clipã ºi între fraþi, ºi între surori. Fraþii
ºi surorile de aici pot sã spunã ce îndemnuri, ce sfaturi, ce
mîngîieri au primit fiecare cînd s-au întîlnit cu ea. Ea a fost o sorã
din gura cãreia nu s-a auzit niciodatã o vorbã rea despre cineva.
N-a judecat pe nimeni, n-a discutat pe nimeni. A îndemnat la
dragoste pe fiecare suflet care a trecut pe-aici.

Luaþi exemplu surorilor noastre dragi, pînã n-au venit cele 4
scînduri. Luaþi exemplu, sã nu plîngeþi atunci prea amar. Hai sã
ne învãþãm sã trãim creºtineºte. Hai sã ne învãþãm sã trãim ca
niºte fraþi, ca niºte credincioºi, ca niºte copii ai lui Dumnezeu
care-s ostaºi în Oastea Lui cea sfîntã!
Ca mamã, la fel, a ºtiut sã-ºi creascã copiii în ascultare de
Dumnezeu, în credinþa ei ºi-n credinþa pãrinþilor. Lucrul acesta se
dovedeºte, îl putem vedea cu ochii noºtri. S-a mai amintit aci cã
aceastã mamã ºi-a crescut copiii credincioºi. Multe mame astãzi
nu mai reuºesc sã-ºi creascã copiii buni ºi ascultãtori. Multe
mame îi cresc pînã la 20 de ani, ºi cînd la 20 de ani îi lasã din
braþe, se duc în foc, se duc în crîºmã, se duc în pierzare, se duc
în moarte, se duc în prãpastie.
O, tu mamã a lui Moise, cum ai ºtiut tu sã-þi creºti copilul sã
fie un copil al lui Dumnezeu! Tu, mamã a lui Samuel, cum ai ºtiut
sã-l creºti pe Samuel ca sã fie o binecuvîntare pentru lume ºi
pentru Lucrarea lui Dumnezeu!
Voi surorilor noastre mame, de ce n-aþi reuºit? De ce nu
reuºiþi? Sora Tiþa tace. Întrebaþi-o! Tãcerea ei vã va spune mai
mult decît orice. Niciodatã buzele cuiva pînã vorbesc, nu-þi spun
atît de mult cum îþi spun atunci cînd se închid ºi nu-þi mai zic
nimic.
Aceastã mamã nu ºi-a bãtut copiii. Multe mame îi bat cu
ciomagul. Mi-aduc aminte de o mamã de la noi din sat. Lucram la
ei, construiam casa. ªi-a dezbrãcat copilul pînã la piele ºi l-a
bãtut seara cu boata de l-a învineþit. ªi s-a dus pribeag peste vãi,
sãrmanul copil. Ce credeþi cã a fãcut din el? Un ticãlos ºi un
nenorocit.
Alte mame nu folosesc bîta. Alte mame nu folosesc, numai
puiul mamei ºi dragul mamei. ªi la fel, cresc din ei niºte bandiþi.
ªi cele cu bîta ºi cele cu puiul mamei.
Am vrea sã o întrebãm pe aceastã mamã, ce-a folosit ea? ªi
nu-i greu sã ºtim. Ea a folosit lacrimile ºi rugãciunea! Dacã s-a
întîmplat cînd era Viorel micuþ, ca ºi copiii, sã greºeascã ºi el cîte
ceva, deºi el n-a greºit, dar totuºi... sau dacã s-a întîmplat ca
Petricã sã greºeascã ceva, i-a spus cu lacrimi: Nu aºa! Domnul
Isus altfel ne vrea. Cuvîntul lui Dumnezeu altfel ne învaþã. Nu-i
amãrîþi pe pãrinþii voºtri. Voi trebuie sã fiþi credincioºi. ªi aºa a
reuºit sã-i creascã credincioºi.
Surorilor mame, învãþaþi-vã ºi voi odatã sã folosiþi rugãciunea
ºi lacrimile. Mai lãsaþi-l pe puiul meu, mai lãsaþi bîta ºi folosiþi
lacrimile, folosiþi rugãciunea. Dacã vreþi ca în urma voastrã sã
rãmînã urmaºi, sã nu vã rãmînã casa pustie, sã nu rãmînã cartea
voastrã de cîntãri pustie, sã nu rãmînã Biblia voastrã pustie, sã nu
rãmînã pustii cãrãrile pe care aþi umblat voi ºi sã nu mai vinã
fraþii dupã ce veþi pleca voi, - creºteþi-vã copiii cu rugãciunea ºi
cu lacrimile, ca sã rãmînã credincioºi.
Ieri cînd a venit Viorel la noi la Sãucani, noi ne-am gîndit cã
mergem la o bucurie... Am zis: Viorel, noi sã nu ne întristãm ca
cei care n-au nãdejde. Ea s-a dus la Domnul Isus, ea s-a dus la
bucurie, ea s-a dus la odihnã, ea a scãpat de dureri. El a zis:
ªtiu... ºi nu sîntem pentru asta întristaþi. Dar totuºi despãrþirea ne
doare. Nu-i despãrþire aceasta, dragii mei. Aceasta nu-i despãrþire.

S-a cîntat cîntarea: Mã duc sã dorm puþin. A fost obositã...
lãsaþi-o sã doarmã un pic. Dimineaþã vine Acela pe care L-a iubit,
ºi va zice: Scoalã-te! A venit bucuria! A venit primãvara! A venit
nunta! Ne vom întîlni iarãºi!
Evanghelia de astãzi vorbea de o despãrþire dupã care cei
despãrþiþi nu se vor mai întîlni niciodatã unii cu alþii. Nu se vor
mai întîlni niciodatã pãrinþii cu copiii. Pãrinþii care au fost
credincioºi ºi copiii care n-au fost credincioºi. Soþii care au fost
credincioºi ºi soþiile care n-au fost credincioase. Cînd unii s-au
dus la bisericã, ceilalþi s-au dus la bal. Cînd unii se rugau lui
Dumnezeu, ceilalþi blestemau.
Vine-o despãrþire. Vine-o despãrþire dureroasã ºi grea ºi mare.
ªi atunci nu se vor mai întîlni unii cu alþii niciodatã, niciodatã...
Aceia care în viaþa lor L-au cunoscut pe Domnul Isus, aceia
care din tinereþea lor I-au slujit Domnului Isus, aceia care au fost
copii credincioºi la pãrinþii lor ºi nu i-au amãrît ºi nu i-au
întristat, aceia care în viaþa lor cît au trãit, au trãit o viaþã de
înþelegere cu soþii lor, aceia care au fost pãrinþi credincioºi, aceia
care au trãit în mijlocul vecinilor lor ca o luminiþã, fãrã sã
întristeze pe nimeni niciodatã, - ei nu mor. Ei se duc Acasã. Casa
noastrã nu-i aici. Noi ne amãgim cînd zicem: Asta-i casa noastrã!
Nu-i aici! Noi sîntem numai strãini ºi cãlãtori. Noi ne ducem spre
Casa noastrã cea veºnicã, dincolo.
În locul unde eram asearã, mereu s-a repetat cuvîntul: Nu-i
bine sã fie omul singur. Da, nu-i bine ca sã fie omul singur.
Ferice de aceia care nu rãmîn singuri!
Dragii noºtri, copiii lui Dumnezeu care au fost credincioºi, nu
sînt singuri. În clipele cele mai grele, ei rãmîn cu Dumnezeu. Ei
se duc cu Dumnezeu; ºi cei care rãmîn, rãmîn cu Dumnezeu. Noi
nu sîntem singuri!
Scumpii noºtri, seara aceasta cu prezenþa fraþilor aci ºi cu
prezenþa tuturor care sînt aci, dovedeºte ºi de aceastã datã cine a
fost aceea care tace astãzi în mijlocul nostru.
Am vrea ca fiecãruia dintre noi sã ne rãmînã cuvîntul acesta:
sã ne plîngem pe noi, dacã n-am ajuns la starea aceasta. ªi sã ne
dãm silinþele toate. Dacã mai avem un pic de rãgaz ºi ne mai
îngãduie Domnul sã mai trãim, sã ne dãm silinþele sã-L avem pe
Domnul Isus, sã-I slujim, sã-L ascultãm, sã-L iubim pe El.
Aceia care ºi-au pãrãsit pãrinþii ºi i-au întristat, aceia care
ºi-au pãrãsit soþii ºi i-au zdrobit, aceia care ºi-au pãrãsit fraþii ºi
i-au uitat, aceia care ºi-au pãrãsit legãmîntul ºi l-au cãlcat, aceia
care ºi-au pãrãsit credinþa, Doamne, ce amar vor plînge odatã! Ce
amar! Astãzi îl plîngem pe cîte unul care pleacã de lîngã noi ºi nu
ne plîngem pe noi, ticãloºia noastrã, pãcatele noastre, stãrile
noastre nenorocite în care trãim de-atîtea ori mulþi dintre noi.
Am vrea ºi cu acest prilej, din locul acesta sã ne întoarcem mai
altfel. Am vrea ca fiecare din noi sã ne ducem de aici cu un gînd
mai curat. Sã ne punem pe inimã Cuvîntul lui Dumnezeu. Cãci
cuvintele acestea care se vorbesc la priveghiul acesta nu sînt
pentru ea. Pentru ea au fost acelea pe care le-a ascultat atunci; ºi
ei i-au prins bine. ªi nouã vrem sã ne prindã bine, cãci scumpã
este înaintea Domnului moartea celor iubiþi de El.

Dacã a fost o binecuvîntare sora aceasta pentru Lucrarea lui
Dumnezeu ºi pentru fraþi, apoi binecuvîntare este ºi moartea ei;
ºi petrecerea ei este o binecuvîntare. Este o binecuvîntare pentru
Ceiºoara.
Ceiºoarã, mai ascultã încã odatã Cuvîntul lui Dumnezeu!... Ai
avut parte, Ceiºoarã, de multe ori de harul lui Dumnezeu. Nu ºtiu
cîþi au rãmas în acest har al lui Dumnezeu...
O, fraþii mei dragi din Ceiºoara, puneþi-vã pe inimã Cuvîntul
lui Dumnezeu. Nu-i nimeni ca Dumnezeul nostru. Nu este nici un
Mîntuitor ca El. N-avem unde sã ne ducem la altul, cãci El are
cuvintele vieþii veºnice. Rãmîneþi credincioºi lui Dumnezeu.
Iubiþi-L din toatã inima; ascultaþi-L din tot sufletul; urmaþi-L pe
El. Pentru ca atunci cînd va veni ºi pentru noi o searã ca asta, ca
la priveghiul nostru sã stea fraþii, noi sã nu plîngem atunci. Noi
sã putem spune: Nu ne plîngeþi pe noi...
Domnul sã ne ajute ca ºi din locul acesta, ºi de aceastã datã, sã
ne întoarcem fiecare cu folos de mîntuire sufleteascã.
Slãvit sã fie Domnul!
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În Numele Tatãlui ºi al Fiului ºi al Sfîntului Duh. Amin.
Cînd s-a isprãvit vinul, Mama lui Isus a zis: Nu mai au vin.
ªi, pe lîngã lucrurile de afarã, în fiecare zi mã apasã grija
pentru toate Bisericile. Cine este slab, ºi sã nu fiu ºi eu slab? Cine
cade în pãcat, ºi eu sã nu ard? (2 Cor. 11, 28-29) .
Slãvit sã fie Domnul!
Primele cuvinte ne sînt aºa de cunoscute. Le-am auzit pe la
toate nunþile noastre. Acestea au fost cuvintele pe care Sfînta
Mamã a lui Isus, la cea dintîi nuntã la care a fost chemat Isus,
îngrijoratã, ieºind înaintea Lui cînd vinul se isprãvea, I le-a spus:
Nu mai este vin! Noi ºtim atît de bine cã ea a fost aceea care întîi
a venit la nuntã ºi în urma ei a venit Isus ºi ucenicii Lui. Ea a fost
aceea care, plinã de grijã pînã la capãtul nunþii, n-a putut sã fie
liniºtitã.
Noi dacã sîntem la nunta aceasta, n-am avut nici o grijã. Am
venit aci ºi ne bucurãm. Mesele ne sînt încãrcate. Ne privim unii
pe alþii ºi lãcrimãm de bucurie. Dar aici a fost ºi cineva care, de
sãptãmîni sau de luni de zile, s-a gîndit ºi s-a îngrijorat ºi a
pregãtit cînd sã fie, cum sã fie... în ce mãsurã sã fie. ªi poate ºi
în seara aceasta se îngrijoreazã, pentru ca sã nu se isprãveascã
vinul. Ca sã avem ºi noi vin. Sã fim ºi noi binecuvîntaþi, sã fim
ºi noi umpluþi pînã sus.
De cîte ori poate auziþi aceste lucruri sau aþi citit chiar în
Sfînta Evanghelie cã la nunta din Cana, Domnul Isus din niºte apã
a fãcut vin. ªi dupã aceea a bãut nunul ºi ceilalþi. ªi toþi au spus:
Ce vin este vinul acesta? N-a fost altul ca el! O, mire! Alþii nu fac
aºa. Pun vinul cel bun întîi ºi pe urmã îl aduc pe cel slab. Dar tu
ai fãcut ceva deosebit, cum n-a fãcut nimeni. Tu ai þinut vinul cel
bun pînã la urmã. N-am putea crede cã Domnul Isus a fãcut acolo
un vin, la nunta aceea, ca oamenii sã bea ºi sã se îmbete.

Despre lucrurile acestea s-a spus mereu. Ce era în vase înainte de
a veni Isus, înainte de a le binecuvînta ºi ce-a fost pe urmã? Ce
transformare mare s-a fãcut în urma binecuvîntãrii Domnului
Isus? Ceea ce n-au putut face vasele acestea în sute sau mii de
ani, sã facã o curãþire - cã pentru curãþire erau ele, - la
binecuvîntarea Domnului Isus, s-a fãcut o transformare atît de
mare, s-a fãcut o minune atît de mare, încît toþi cîþi au fost acolo
au rãmas atît de fericiþi ºi au spus: Niciodatã n-a fost aºa ceva!
Fraþii ºtiu atît de bine ºi au simþit de atîtea ori acest vin. Vinul
acesta este harul lui Dumnezeu. Vinul acesta înseamnã în Sfînta
Scripturã, viaþã ºi putere. Acolo unde este Isus, acolo unde este
vinul acesta, este viaþã, este putere. Mulþi care au bãut din vinul
acesta s-au întãrit. Mulþi care au fost morþi au înviat, la o nuntã
ca aceasta, la o binecuvîntare ca aceasta, unde a fost Isus, unde a
fost Sfînta Mamã a lui Isus, care a adus cererea în faþa Domnului
Isus: Sã nu se isprãveascã vinul... Nu lãsa sã se isprãveascã vinul!
O, binecuvîntate mame, voi care mereu sînteþi îngrijorate!...
Mamele în chip deosebit, ele mereu au griji. Copiii n-au nici o
grijã. Ei se culcã liniºtiþi, ei adorm în pace, ei se scoalã cu
bucurie, iar atunci cînd se scoalã, masa-i plinã. Ei nu se îngrijesc
cu ce se vor îmbrãca, ei nu se îngrijesc ce vor mînca mîine. Totul
este pregãtit de pãrinþi, totul este pregãtit deja dinainte. Ei nu se
îngrijoreazã de nimic. Se îngrijoreazã pãrinþii. Se îngrijoreazã
mama; s e î n g r i j o reazã t at a. S e î n g r i j o r eazã d e h ãi n u þ e, s e
îngrijoreazã de mîncare, se îngrijoreazã de odihnã, se îngrijoreazã
de toate lucrurile, pentru ca copiii sã nu mai aibã nici o grijã.
Fraþii mei dragi, am citit cîteva versete din 2 Corinteni 11,
unde vorbeºte despre un om al lui Dumnezeu, un alt om al lui
Dumnezeu, care ºi el era plin de îngrijorare. Era marele om al lui
Dumnezeu, ap. Pavel. Aminteºte el aci - ºi fraþii vor citi ºi cunosc
atît de bine versetele de mai înainte, pe care nu le-am citit - prin
ce stãri ºi împrejurãri a trecut acest om al lui Dumnezeu. Prin
osteneli, prin necazuri, prin muncã, prin frig, prin posturi, prin
vegheri... În urmã spune: Astea n-ar fi nimic. Pe toate le-aº suferi
cu bucurie. ªi postul ºi frigul ºi lipsa de îmbrãcãminte, ºi munca
ºi ostenelile. Dar mã apasã o grijã ºi-mi roade inima. Este grija
pentru toate bisericile... Pentru toate bisericile. Pentru fiecare
suflet în parte. Cînd mã gîndesc la voi, la toþi, cînd îmi aduc
aminte de fiecare, nu pot sã dorm noaptea ºi nu pot sã stau liniºtit
la prînz sau la cinã, cã mi-i fricã ºi tremur; nu cumva cineva sã
fie slab. ªi slãbia aceea parcã simt cã-i a mea. Nu cumva cineva
dintre voi sã cadã în pãcat. Eu simt cã ard eu pentru fiecare suflet.
Aºa ne-au fost pãrinþii. Plini de griji pentru fiecare dintre noi.
Nu ºtiu... cînd auzi cîte-o ºoaptã pe ici ºi pe colo: Eu n-am grijã!
Cînd auzi cîte-o ºoaptã pe undeva: Doamne, cît de mult am vrea
sã n-auzim niciodatã decît despre dragostea lui Dumnezeu ºi
despre rãscumpãrarea prin Isus! Dar cînd îl auzi pe Cain, pe ici
pe colo, cîteodatã spunînd: Da ce? Eu sînt pãzitorul fratelui meu?
- atunci începem sã plîngem ºi noi cu ap. Pavel ºi cu Sfînta Mamã
ºi sã alergãm la Isus: Doamne, ni se isprãveºte vinul! Atunci se
isprãveºte vinul. Atunci se împuþineazã harul. Cînd glasul ucigaº
strigã pe ici ºi pe colo: Mie nu-mi pasã de el. ªtie el calea.

Cunoaºte el Cuvîntul! Cunoaºte el Lucrarea! Ce-mi pasã mie dacã
stã în picioare sau cade? Dacã vine sau nu vine? Eu pot sã trãiesc
fãrã de el. Este glasul celui ucigaº. Este o crimã atunci cînd stai
nepãsãtor. Sfîntul Pavel spunea: Cum vom scãpa noi, dacã stãm
nepãsãtori faþã de o mîntuire aºa de mare? Cînd pãrinþii noºtri sînt
plini de griji, cînd se gîndesc la fiecare suflet în parte, cînd se
gîndesc la toþi, noi oare putem sã fim fãrã nici o grijã?
Spuneam nu demult undeva: la nunta din Cana ne-a mirat
foarte mult cã despre apostoli nu se spune cã au fãcut nimic, doar
cã au fost acolo. Cînd alþii au fãcut aºa de mult: slugile au alergat
sã umple vasele pînã sus, iar Sfînta Mamã plinã de griji, n-a putut
sã doarmã sau sã mãnînce pînã nu a alergat la Isus ca sã rezolve,
sã nu cumva sã se termine vinul de la masã, apostolii n-au fãcut
nimic.
Nu ºtiu... cînd citim aceste cuvinte sfinte pe care le avem pe
mesele noastre, le avem în mintea noastrã, le avem în inimile
noastre ºi ne gîndim ce au fãcut pãrinþii noºtri în vremurile
acestea, ne punem întrebarea: Ce-am fãcut noi? Oare noi am fãcut
ceva? Sau n-am fãcut nici noi nimic, numai am fost acolo?
O, fraþii mei dragi, am vrea sã ne gîndim adînc: noi sîntem
copiii unor osteneli; ai unor lacrimi; a unei Jertfe de pe Golgota.
Cînd privim în cortul acesta, vedem peste toate feþele Numele lui
Isus. El ne-a chemat, El ne-a înfrãþit. Nu ne-am fi cunoscut
niciodatã unii cu alþii - aºa cum s-a mai amintit aci, - dacã nu
ne-ar fi cunoscut El. El ne-a cunoscut întîi. ªi a fãcut apoi sã-L
cunoaºtem ºi noi pe El ºi sã ne cunoaºtem unii pe alþii cã sîntem
fraþi. Dacã sîntem noi rodul Jertfei Lui, dacã sîntem noi rodul
jertfei acelora care s-au ostenit pentru El în Lucrarea aceasta, în
Biserica lui Dumnezeu, în Biserica noastrã unde ne-am nãscut,
unde am crescut, unde ni-s pãrinþii noºtri, unde am fost învãþaþi,
dacã ei s-au ostenit, dacã ei au muncit, - ce facem noi? Mã întreb:
Doamne, oare ce-am fãcut eu?
Ni s-a spus mereu: Noi avem o avere de la pãrinþii noºtri. Noi
am avut niºte pãrinþi sãraci. Nu ni-e ruºine de lucrul acesta sã-l
spunem mereu. Am fost o familie sãracã. Dar pãrinþii noºtri au
fost cinstiþi, chiar dacã au fost sãraci. ªi au fost harnici, ºi prin
munca lor cinstitã ºi harnicã, noi moºtenim o comoarã... mai
multe comori. Comori atît de fericite! Ce comoarã-i cîntarea! Ce
comoarã e iubirea! Ce comori sînt fraþii! Ce comori scumpe
moºtenim noi de la pãrinþii noºtri cei ce-au fost sãraci, dar au fost
harnici, cã au muncit ºi s-au ostenit. ªi sîntem ºi rodul jertfelor
lor ºi al ostenelilor lor ºi al lacrimilor lor. Pe lîngã Jertfa de pe
Golgota s-au mai depus atîtea jertfe, atîtea osteneli ºi atîtea
lacrimi...
Dacã pãrinþii noºtri au fost sãraci, dar au fost cinstiþi ºi au fost
harnici, apoi fraþii noºtri dragi, pe lîngã dragoste ºi lacrimi - cum
s-a spus cã ne-au lãsat ei moºtenire dragostea ºi lacrimile, - ne-au
mai lãsat ºi munca; ne-au mai lãsat ºi ostenelile.

Vrei sã fii vrednic de acest nume, de al pãrinþilor tãi, frate drag
ºi iubit? Nu-þi fie ruºine de muncã! Nu-þi fie ruºine de lacrimi ºi
de osteneli ºi de privegheri! Este nevoie! ªi dacã în seara aceasta
noi sîntem binecuvîntaþi la aceastã nuntã cum au fost
binecuvîntaþi cei din Cana, este datoritã faptului cã mai avem ºi
astãzi suflete pline de griji; suflete care se îngrijoreazã; suflete
care stau cu braþele întinse cãtre cer; suflete de mame, suflete de
pãrinþi care ºtiu sã-I spunã lui Dumnezeu: Doamne, sã nu se
isprãveascã vinul! ªi atîta vreme cît vom avea astfel de suflete,
astfel de pãrinþi ºi înaintaºi, vom fi binecuvîntaþi. Vinul harului
lui Dumnezeu va da mereu putere, va da mereu viaþã la cei care
vor veni.
Dar cînd pe sufletele acestea nu le vom mai avea printre noi,
se va auzi numai glasul lui Cain tot mai des: Eu pot fi fãrã el!
Ce-mi pasã mie? Rugãciunea mi-o pot face ºi singur. Cîntarea
mi-o pot face ºi singur. Cuvîntul lui Dumnezeu pot sã-L citesc ºi
singur. ªi sora mea stã lîngã mine, ºi fratele meu stã lîngã mine;
ºi eu nu mã duc la el, ºi el nu vine la mine... Glasul cel ucigaº...
O, suflete scumpe care puteþi sã staþi în nepãsare cînd fratele
vostru piere lîngã voi... Cum puteþi sã staþi nepãsãtori? Frate drag
care te rogi singur, fãrã fratele tãu, sorã iubitã care cînþi singurã,
fãrã sora ta, frate iubit care citeºti singur Cuvîntul lui Dumnezeu
ºi nu-þi pasã de fratele tãu, nu-l mai citi! Nu te mai ruga!
Doamne, cum voi ajunge eu în cer fãrã fraþii mei? Cum oare
voi putea sta eu la masa Ta, cînd eu n-am avut grijã dacã el se
pierde sau se mîntuieºte?
Scumpii mei dragi, voi aceia care simþiþi, voi aceia care aþi
bãut din acest vin ºi aþi spus odatã: Nu mai putem uita! - nu-i mai
îngreuiaþi pe pãrinþii voºtri! Cã s-a spus mereu aci, atît de frumos,
cã vine o vreme cînd n-o sã-i mai aveþi. ªi atunci, la rãspîntie, vã
veþi pune întrebarea: Doamne, unde-i, sã-l mai vãd odatã? ªi sã-l
întreb ce sã fac acum!... Acum ce sã fac? Preþuiþi-i pe aceia care-s
plini de griji pentru fiecare dintre voi. Care nu pot sã doarmã,
care nu pot s ã mãn î n ce, g î n d i n d u - s e l a f i ecar e. P r eþ uiþi-i!
Întrebaþi-i astãzi pe cei pe care-i mai aveþi, pînã cînd îi mai aveþi.
ªi ascultaþi-i. ªi sã nu se mai audã glasul ucigaº al lui Cain
niciodatã: Eu pot fi ºi fãrã el! Ce-mi pasã mie de el?... Ci sã se
audã mereu ºi mereu: Unde eºti fratele meu? Unde eºti sora mea?
Mai vii tu? E-n ceaþã, e-n întuneric? Întinde mîna! Întinde o mînã
lui Isus ºi întinde-i o mînã ºi lui; ºi astfel sã ne salvãm unii pe
alþii. Cãci în Împãrãþia lui Dumnezeu nu putem ajunge fãrã de
fraþi.
El ne-a fãcut parte de o chemare sfîntã. Ne-a chemat într-o
Lucrare sfîntã. Am avut niºte pãrinþi sfinþi. Calea pe care mergem
noi este o cale sfîntã. Sã dãm ºi noi dovadã de aceasta. Fraþii mei
dragi, osteniþi-vã ºi voi. Vegheaþi ºi voi unii asupra altora.
Munciþi ºi voi cu dragã inimã, pentru ca în urma acestei munci sã
vinã o binecuvîntare peste cei care vin în urmã. Rugãciunea ºi
munca, hãrnicia ºi cinstea sã le putem lãsa celor care vin în urma
noastrã. ªi sã-ºi aducã ºi ei cu drag aminte de noi. De sfaturile pe
care li le-am dat. De ostenelile noastre. De lacrimile noastre.
Mulþumim Aceluia care ne-a iubit ºi ne-a înfrãþit ºi pentru
acest moment fericit, pentru acest popas drag ºi scump.

ªi dorim ºi pentru familia iubitã care se încheagã acum, pentru
cãminul scump de acum, ca Dumnezeu sã-i facã fericiþi!
Dumnezeu sã le punã pe inimã gîndul acesta chiar din tinereþea
lor: ca niciodatã sã nu poatã fi nepãsãtori. Ci uniþi prin muncã
unul cu altul, prin Isus, uniþi cu Lucrarea, sã-i poatã ajuta ºi ei pe
cei care-i poartã grijile, pentru ca sã le fie munca mai uºoarã; sã
nu le fie munca prea grea. Sã nu-i apese prea adînc, pentru ca sã-i
mai putem avea în mijlocul nostru ºi astfel sã fie o pildã pentru
toþi care vor privi la ei ºi aici, ºi în veºnicie.
Slãvit sã fie Domnul!
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Dumnezeu în dragostea Lui a hotãrît ºi plãnuit dinainte de a ºti
noi ºi întîlnirea noastrã din ziua de astãzi, de-aci. Am venit sã
cãutãm ceva sau aþi dorit sã cãutaþi ceva. În firea fiecãrui om este
a cãuta acel ceva, pînã cînd îl aflã. ªi numai dupã ce l-a aflat,
gãseºte fericirea ºi pacea sufletului. Acel ceva e Dumnezeu, este
Împãrãþia lui Dumnezeu despre care s-a vorbit aci.
Noi sîntem niºte cãlãtori. Aºa s-a amintit ºi s-a spus. Cãlãtorul
are nevoie ºi el pe drum de o hartã, sã ºtie cum sã ajungã, unde
sã ajungã. Mergeam astã varã cu fratele Ghiþã la o nuntã, departe
în þarã. La un moment dat, a trebuit sã stea pe loc, sã deschidã o
carte. ªi o desface în douã, apoi în 4, apoi în 8; era harta pe care
era însemnat drumul nostru ºi care ne arãta pe unde trebuia sã
mergem noi ca sã ajungem la þinta doritã. Fãrã hartã nu puteam sã
ne ducem.
Fraþii mei dragi, noi sîntem niºte cãlãtori ºi dacã vrem, ºi dacã
nu vrem. Ne duce, ne-mpinge timpul, ne-mpinge vremea. Se duc
cei dinaintea noastrã; vin copilaºii, cresc ºi ne împing încolo,
înspre veºnicie. Noi trebuie sã mergem ºi dacã nu vrem. Omul îºi
pune multe întrebãri, dar sînt aºa de puþini aceia care-ºi pun
întrebarea: Oare unde ajung? Unde ajung eu oare, dacã mã duc tot
aºa, pe drumul acesta?
Cã sã ajungi în Împãrãþia lui Dumnezeu, ca sã ajungi la
fericirea doritã, avem ºi noi nevoie de o carte, avem ºi noi nevoie
d e o h a r t ã . Av e m n e v o i e º i d e e a . ª i a c e a s t a - i C a r t e a l u i
Dumnezeu. Aceasta-i Cuvîntul lui Dumnezeu. Aceasta-i
Evanghelia Sfîntã care se citeºte în toate bisericile noastre.
Aceasta este Biblia. Acesta-i scrisul lui Dumnezeu.
Se spune despre un filozof francez, un mare ateu care avea
tipografia lui, cã scria: Biblia este o carte veche. Cartea aceasta
va rãmîne mai învechitã. ªtiinþa avanseazã ºi creºte, ºi cartea
aceasta în curînd n-o s-o mai citeascã nimeni. Oamenii vor citi
alte cãrþi mai înalte ºi mai mari. Aºa scria el. Dar dupã 50 de ani
de cînd scria el aceste lucruri, el putrezea într-un mormînt, iar în
casa lui ºi cu tipografia cu care el a scris aceste lucruri împotriva
Cãrþii sfinte a lui Dumnezeu, se tipãreau Biblii.
Iatã rãspunsul lui Dumnezeu la batjocura unui firicel de praf
din pãmînt care se ridicã ºi el pentru un moment ºi crede ºi el cã
e ceva! Ca sã scrie el împotriva lui Dumnezeu ºi a Cuvîntului
Lui...

Fraþilor, de la început au fost mulþi scriitori, au fost mulþi
oameni care au scris. O vreme scrisul lor a avut o valoare. Dar
odatã cu plecarea lor din aceastã lume, scrisul lor a pierit ºi el ºi
s-a dus în uitare. Cine mai citeºte astãzi cãrþile care s-au scris nu
mai demult, ci numai acum 50 de ani? Nu le mai citeºte nimeni!
S-au ars, s-au aruncat, nu mai au nici o valoare aceste cãrþi.
Ei fraþilor, dar cartea aceasta a lui Dumnezeu e o carte foarte
veche. Primul scriitor al acestei cãrþi a fost un om al lui
Dumnezeu, numit Moise, care a scris primele 5 cãrþi ale ei. ªi
de-atunci au scris mereu alþi ºi alþi scriitori.
Pe urmã ap. Pavel. Între Moise ºi Pavel au fost mii de ani. Dar
de ce oare între scrisul lui Moise ºi scrisul lui Pavel este aºa
legãturã, încît nu cunoºti cã ei n-au fost împreunã ºi n-au scris
împreunã aceste scrieri sfinte ale lui Dumnezeu? De ce oare?
Pentru cã nu Moise a scris; pentru cã nu Pavel a scris, ci Duhul
lui Dumnezeu l-a inspirat pe omul Sãu, pe Moise sau pe Pavel.
Aºa cã toþi scriitorii acestei sfinte cãrþi au fost inspiraþi de Duhul
lui Dumnezeu. ªi nu oamenii au scris aceastã carte, ci Duhul lui
Dumnezeu.
Cartea aceasta e lãsatã de Dumnezeu pentru cãlãtorii înspre
cer, ca ei s ã aj u n g ã a c o l o º i s ã n u g r eºeas cã. Nu mai
îndreptîndu-se dupã cartea aceasta sfîntã poþi sã cauþi Împãrãþia
lui Dumnezeu ºi sã ajungi în aceastã Împãrãþie a lui Dumnezeu.
Cît de mult ar trebui sã-I mulþumim noi lui Dumnezeu cã,
zicînd Tatãl nostru: pîinea noastrã cea de toate zilele dã-ne-o
nouã astãzi, n-am fost lipsiþi de pîine în nici o zi! Mulþumim lui
Dumnezeu pentru acest lucru. Dar pîinea aceasta care-i Cuvîntul
lui Dumnezeu ºi hranã pentru sufletele noastre, Dumnezeu ne-a
dãruit-o ºi vrea s-o avem ºi pe aceasta pe mesele noastre, în
casele noastre. Pentru cã omul nu-i numai materie. Omul este ºi
spirit. Dumnezeu l-a fãcut pe om cu mîna din pãmînt, din lutul
acesta. Nu spune aºa cartea sfîntã, cã a suflat în el suflare de viaþã
ºi astfel omul a ajuns un suflet viu? Deci acesta-i adevãrul. Cã
dacã omul e fãcut din douã pãrþi: ºi de jos ºi de sus, are nevoie de
douã feluri de hranã. În timp ce lutul se hrãneºte cu pîine, ºi
sufletul trebuie sã se hrãneascã cu ceva. Trebuie sã se hrãneascã
cu ceva! Sufletul din noi este acela care tînjeºte ºi cautã ºi doreºte
ceva.
Ne spunea o sorã care a fost într-o echipã artisticã înainte de
a se întoarce la Domnul: Mã duceam cu maºinile, cutreieram
þara... ªi erau pregãtite pentru noi muzici ºi bãuturi ºi mîncãri...
ªi cînd mã-ntorceam seara acasã, plîngeam de durere. Era sufletul
gol, nu ºtiam ce-i cu mine: Doamne, ce-i cu mine oare? Ce-i cu
mine? Pînã cînd, prin îndurarea lui Dumnezeu, s-a întîlnit ºi ea ca ºi noi în ziua de astãzi - cu adunarea lui Dumnezeu. ªi atunci
L-a aflat pe Domnul Isus ºi sufletul ei s-a umplut de acea bucurie
dulce ºi scumpã din Dumnezeu.
O, slavã fie adusã lui Dumnezeu! Cînd Îl cauþi pe El, Îl gãseºti.
Cuvîntul spune: cãutaþi ºi veþi gãsi; ce cauþi, aceea gãseºti.
Prorocul Isaia zice ºi el: Cãutaþi pe Domnul cîtã vreme este
aproape, chemaþi-L pînã cînd Se mai poate gãsi.

Cartea aceasta, demult înainte, era închisã în biserici. ªi acolo
era îmbrãcatã în aur. Pãrinþii noºtri cînd vedeau aceastã carte, se
puneau în genunchi în faþa sfîntului altar. ªi aºa ascultau Cuvîntul
din cartea sfîntã, cu sfialã ºi cu mult respect.
Dar S-a îndurat Dumnezeu în vremile noastre ºi cartea aceasta,
am vãzut, a ajuns mai departe, a ajuns ºi prin casele noastre. Eram
copil la ºcoalã cînd Dumnezeu a rînduit sã ajung sã pun mîna pe
cartea aceasta sfîntã. Auzisem cã existã pocãiþi în jur, prin satele
din vecini, dar la noi nu sînt nici astãzi, ºi mã gîndeam: Oare ce
vor fi aceia pocãiþi?
Aceia, mi se zicea, sînt niºte oameni deosebiþi. Aceia nu se
îmbatã, aceia nu mint, nu furã, nu înjurã.
Mã gîndeam: O, ar fi bine aºa!
- Dar nu se mai duc la bisericã. Aceia nu-ºi mai fac cruce.
- Atunci mie nu-mi place.
ªi cînd S-a îndurat Dumnezeu, cartea aceasta mi-a ajuns în
mîini. Dar cum? Pãrintele Iosif, omul trimis de Dumnezeu în þara
noastrã ºi-n biserica noastrã, de la Sibiu, a început sã sune
puternic într-o trîmbiþã sfîntã. Oare nu cumva el a fost un înger,
acela despre care se spune cã zbura prin mijlocul cerului cu o
Evanghelie, s-o vesteascã la toate neamurile pãmîntului?
Cãrþile pãrintelui Iosif, prin mila lui Dumnezeu au ajuns la noi
la ºcoalã. Era acolo un învãþãtor credincios ºi el a împãrþit la toþi
copiii cãrþi de-ale pãrintelui Iosif Trifa de la Sibiu: Corabia lui
Noe, Mai lîngã Domnul meu, Tîlcuirea Evangheliilor ºi multe
altele din cãrþile sale. Cãrþile acestea le citeam pe la vite, dupã ce
veneam de la ºcoalã. Le citeam plîngînd cu lacrimi. În cãrþile
acelea am aflat despre o pocãinþã în biserica noastrã: cã noi nu
trebuie sã ne schimbãm religia, sã ne schimbãm biserica, sã ne
schimbãm locul nostru, ci sã-L aflãm pe Domnul Isus, sã ne
alipim de El ºi sã-I slujim Lui acolo unde au fost pãrinþii noºtri,
unde au fost marii noºtri înaintaºi.
Atunci am spus: Slãvit sã fii Tu Doamne, aici e locul meu!
Atunci m-am hotãrît pentru Domnul. ªi am trãit o tinereþe atît de
fericitã, încît niciodatã n-avem cuvinte sã vã spunem ce dulce-i
viaþa trãitã cu Dumnezeu, chiar aici pe pãmînt. Ce bucurii sfinte
ºi scumpe sînt bucuriile pe care le coboarã Dumnezeu din cer,
cu m co b o ar ã v a r a roua pe p ãmî n t , cã d i mi n eaþ a v ezi t o at e
firicelele de iarbã cu cîte-un bobuþ de rouã. ªi cînd rãsare soarele,
aº a s cl i p es c t o at e! D oamne, ce minune-i ºi aceas t a! A º a- s
bucuriile pe care le coboarã Dumnezeu peste sufletele noastre,
peste sufletul oricãruia cînd Îl întîlneºte pe Domnul Isus, dupã
ce-L cautã cu însetare ºi cu dragoste, cu foame ºi cu sete, aºa cum
s-a amintit aci.
Clipele acestea pe care le stãm noi aci împreunã sînt deosebit
de scumpe ºi înalte. Poate odatã ne vom da seama despre ele, cum
doream ºi eu atunci, dupã ce am citit aceste cãrþi, ºi numele
acelora care le scriau. Erau pe lîngã pãrintele Iosif, fratele Marini
ºi fratele Traian Dorz. Pe fratele Traian îl cunoºteam cã era
aproape de noi. Pe fratele Marini nu; ºi suspinam: Doamne, cînd
o s ã- l v ãd p e o mu l aces t a care s c r i e at î t d e f r u m o s d es p r e
Dumnezeu, despre Domnul Isus?

ªi a adus Dumnezeu o zi ºi o clipã ºi un ceas fericit în viaþa mea
cînd a venit acest om în casã la noi. Doamne, cum împlineºti Tu
dorinþele celor ce Te iubesc ºi Te doresc!...
M-am gîndit atunci la cele ce s-au citit aci din Faptele
Apostolilor, cap. 10 cu întoarcerea lui Corneliu. Capitolul acesta
ni s-a citit întreg. ªi în capitolul acesta sînt atîtea lucruri atît de
importante la care ar fi bine sã mai revenim ºi sã ne mai aducem
aminte de unele dintre ele, ca sã fie spre învãþãtura noastrã, în
cãutarea Împãrãþiei lui Dumnezeu, cãci nu vrem ca timpul nostru
care-i scump, sã fie trãit în zadar. Noi n-am venit în zadar în locul
aces t a. C i din tot ceea ce am citit, am învãþat, - ºi v r em s ã
rãmînem cu ceva.
ªi dupã cele citite din acest capitol, ne-am gîndit atît de adînc
la acest om. Corneliu era un sutaº din ceata de ostaºi numitã
Italiana. Locuia în Cezareea, un oraº destul de cunoscut în
vremea de-atunci. El era un om cult, un cãpitan roman din ceata
aceasta care purta numele Italiana, care era ceva deosebit în
întreg þinutul acela. ªi pe omul acela roman, pãgîn, cãci cei din
Iudeea erau poporul lui Dumnezeu, ei erau credincioºii, nu
romanii, nu strãinii care stãpîneau p este þara lor ºi erau în
serviciile înalte, pe un om dintre aceºtia îl aminteºte cartea sfîntã
a lui Dumnezeu cã era un om cucernic ºi temãtor de Dumnezeu.
A r f i b i n e s ã s e þ i n ã mi n t e l u crul acesta, cã sî n t º i o amen i
cucernici ºi temãtori de Dumnezeu, deºi sînt mai puþini. Oamenii
cei mai mulþi nu au nici un strop de cucernicie ºi nici temere de
Dumnezeu. De aceea se duc aºa cum se duc ºi nu-ºi pun
întrebarea: Oare unde ajungem noi în felul în care ne ducem aºa,
fãrã Dumnezeu, fãrã credinþã ºi fãrã nici mãcar un bun simþ?
Omul acesta era cucernic ºi temãtor de Dumnezeu. Fãcea multe
milostenii ºi rugãciuni. Aºa ne spune cartea sfîntã: milostenii ºi
rugãciuni. Or, dacã cineva face milostenii ºi rugãciuni, înseamnã
cã în el existã ceva ºi cã nu le face numai în zadar. Dumnezeu în
d r ag o s t ea º i î n b u n ãt at ea L u i , S - a g î n d i t l a r u g ãci u n i l e º i
milosteniile acestui om deosebit, om ales. S-a gîndit sã-i rãspundã
la rugãciunea lui ºi-i trimite într-o zi un înger, într-o zi de jertfã,
într-o zi cînd el postea ºi se ruga zicînd: Dumnezeule, dacã eºti
undeva, descopere-Te ºi la un pãcãtos ca mine, cã sufletul meu
tînjeºte de dor dupã ceva. Eu nu-s mulþumit cã am o funcþie înaltã
ºi un post deosebit în locul acesta unde sînt. Sufletul meu tînjeºte
de dor dupã ceva. ªi Acela eºti Tu, Doamne! Descopere-Te Tu. ªi
Dumnezeu îi trimite un înger care-i spune: Cornelie, rugãciunea
ta a fost ascultatã!
O fraþilor iubiþi cei care vã mai rugaþi lui Dumnezeu în
vremurile acestea cînd mai puþini se roagã ºi mulþi blestemã,
rugaþi-vã ºi mai departe cu credinþã. Vine o vreme cînd veþi vedea
cã Dumnezeu rãspunde la rugãciune. ªi chiar dacã uneori nouã ni
se pare cã El cam întîrzie ºi nu rãspunde imediat la rugãciunea
noastrã, vine o zi cînd vom vedea cu ochii în lacrimi cã
D u mn ezeu n e- a as cu l t a t , c u m a a s c u l t a t º i r u g ã c i u n ea l u i
Corneliu. Îngerul îi spune: Rugãciunea ta a fost ascultatã.

Dar de ce oare îngerul nu-i spune mai mult, ºi-l trimite la un
om? Vine un înger din cer ºi pe Corneliu îl trimite sã cheme un
om în casã la el, cã omul acela are sã-i spunã lui ce trebuie sã mai
facã el. Corneliu e temãtor de Dumnezeu ºi e cucernic ºi are o
valoare în faþa lui Dumnezeu, cã el face rugãciuni ºi milostenii.
Da, într-adevãr! Dar mai trebuie încã ceva: el trebuie sã-L
cunoascã pe Dumnezeu deplin. ªi ca sã-L cunoascã pe Dumnezeu,
sînt pe pãmînt oameni care i-L pot arãta. Nu îngerul, ci ap. Petru!
De ce Petru? Pentru cã Petru a fost alesul lui Dumnezeu pentru
slujba aceasta. Pentru cã Petru a fost acela care a umblat cu
Domnul Isus pe pãmînt 3 ani ºi jumãtate. Pentru cã Ap. Petru a
fost acela care, plin de înflãcãrare, Îi spunea Domnului Isus:
Doamne, dacã se va întîmpla ca toþi aceºti fraþi sã se lepede de
Tine, sã Te lase, sã Te uite, eu niciodatã Doamne! Eu de Tine nu
mã despart! Petre vezi tu cã în noaptea asta, înainte ca sã cînte
cocoºul, tu ai sã te lepezi de Mine, spunînd cã nu Mã cunoºti.
Petru, sãracul, lãudãrosul, ºi-a dat seama dupã cîteva ceasuri cã
aºa s-a întîmplat. Cã el în faþa unei slujnice care n-avea nici o
putere, care era o femeie slabã, fãrã armã, fãrã nimic, spune:
Nu-L cunosc pe Omul Acesta!...
Vai Petre, ce-ai fãcut! Isus Se uitã þintã la el. Domnul era pe
coridor acolo, în curtea lui Pilat, cu o cununã de spini pe cap, pe
care I-o puseserã în batjocurã soldaþii lui Irod. Cãci Pilat Îl
trimise la Irod ºi Irod Îl trimise înapoi la Pilat. Dar nu L-au trimis
înapoi aºa cum a plecat, ci L-au îmbrãcat într-o hainã de purpurã
roºie, bãtîndu-ºi joc ºi zicînd: Acesta a spus cã este împãratul...
Isus Se uitã þintã la Petru. Era cu cununa de spini pe cap. ªi
cînd Petru întîlneºte privirea Domnului, îºi pleacã capul în jos ºi
iese afarã ºi plînge cu amar. ªi a plîns multã vreme... Dupã
Învierea Domnului Isus, Petru abia de ºi-a mai putut reveni:
Doamne, mai primi-mã-vei pe mine învãþãcel? - aºa cum se spune
în cîntãrile noastre bisericeºti: Doamne, chema-mã-vei pe mine
ucenic sau iarãºi mã vei arãta vînãtor adîncului?
Domnul dupã Înviere, de 3 ori îl întreabã: Petre, Mã iubeºti tu
pe Mine? Doamne, ºtii cã Te iubesc! De 3 ori s-a lepãdat, de 3 ori
Domnul îi face primirea înapoi ºi-i spune: Paºte oile Mele, oiþele
Mele, mieluºeii Mei. ªi Petru a vrut sã se þinã de aceastã slujbã,
dupã ce a fost iarãºi primit de Domnul ºi iertat de Domnul. Cine
mai putea sã cunoascã bucuria iertãrii, bucuria primirii din nou,
a unui suflet care s-a lepãdat de Dumnezeu ºi a fost primit din
nou? Nu mai putea ºti nimeni ºi spune nimeni nimãnui despre
aceastã bucurie a primirii, a întoarcerii la Dumnezeu, ca Petru,
care trecuse prin stãrile acestea.
ªi de aceea îngerul îi spune lui Corneliu: Va veni Petru la casa
ta ºi omul acesta îþi va spune þie ce trebuie sã faci; ce-þi mai
trebuie la cucernicia ta, ce-þi mai trebuie încã... Pentru cã tu eºti
temãtor de Dumnezeu ºi faci milostenii ºi rugãciuni. Ce-þi mai
trebuie îþi va spune omul acela. Eu sînt un înger, dar nu cunosc
taina aceasta a sufletelor cînd se întorc la Dumnezeu, cum sînt
primite ele, cum sînt iertate ele. Ce tainã este taina aceasta, numai
Petru are sã-þi spunã.

Corneliu ascultã ce-i spune îngerul ºi trimite dupã omul lui
Dumnezeu. ªi Petru vine imediat, nu se îndoieºte de aceastã
chemare ºi intrã în casa unui pãgîn, deºi era iudeu ºi n-ar fi
trebuit, dupã lege, sã intre el într-o casã de pãgîn. Dar aºa cum s-a
citit aci, Dumnezeu l-a înºtiinþat: Du-te Petre acolo unde eºti
trimis, cã te cheamã ºi Eu te trimit acolo.
M-am gîndit la alt lucru însemnat. Pe cînd Petru ajunge în casa
lui Corneliu, ce fãcuse Corneliu? Îºi chemase toate neamurile lui
la el acolo. Oare de ce a fãcut Corneliu lucrul acesta? Nu putea el
sã-l aºtepte singur? Cã singur a fost el la rugãciune, singur a fost
el cînd i-a spus îngerul: Trimite dupã omul acela. Dar la venirea
acelui om, casa lui Corneliu era plinã de toate neamurile. Slavã
Þie Doamne!
Vã voi spune despre o femeie din Ierihonul din vechime, de
demult, de pe vremea lui Iosua, cînd din cetatea aceasta care era
blestemat ã p entru cã s-a împotrivit lui Dumnezeu ºi a fost
dãrîmatã ºi nimicitã, o singurã casã a rãmas nedãrîmatã. Era casa
unei femei care i-a gãzduit pe solii lui Dumnezeu; ºi în casa
aceasta, acea femeie îºi strînsese toate neamurile ei. Îi ziserã soli
dragi ai lui Dumnezeu: Cheamã la tine pe toate neamurile tale.
Toþi cîþi vor fi cu tine în casã, vor fi salvaþi. Noi rãspundem
pentru viaþa lor. Dar dacã unul dintre ei va fi pe drum, de acela
noi nu rãspundem.
Cu cîtã grijã femeia aceea i-a cãutat pe toþi dragii ei, sã-i
strîngã în casa ei, ca toþi sã fie salvaþi!
Aºa a fãcut Corneliu. El a dorit ca atunci cînd vine un om
trimis de Dumnezeu în casa lui, toate neamurile lui sã audã vestea
cea dulce a Evangheliei ºi ei sã-L poatã cunoaºte pe Dumnezeul
pe care dorea el sã-L cunoascã, pe care-L cãuta el cu atîta însetare
ºi cu atîta bucurie.
Am vrea sã ne gîndim ºi la lucrul acesta, fraþii mei dragi. Cînd
Dumnezeu Se îndurã ºi ne trimite nouã o veste dulce a
Evangheliei ºi a împãcãrii, sã simþim ºi noi în suflete bucuria ca
ºi cei iubiþi ºi dragi ai noºtri, neamurile noastre, sã cunoascã acea
veste dulce a împãcãrii noastre cu Dumnezeu, aºa ca ºi Corneliu,
aºa ca neamurile lui Corneliu.
Cînd soseºte ap. Petru la el, ºtiþi ce-i spune? ªtiþi ce i-a
mãrturisit? Nu i-a mãrturisit lucruri multe ºi mari ºi neînþelese, ci
niºte lucruri aºa de simple! Zice: Dumnezeu L-a trimis pe Fiul
Sãu Isus în lume ca sã-i mîntuiascã pe cei pãcãtoºi. Noi sîntem
martorii Lui; noi am umblat cu El; noi am auzit cuvintele de pe
buzele Lui. Cei de pe vremea noastrã L-au rãstignit ºi L-au
omorît, dar Dumnezeu L-a înviat. El este Judecãtorul celor vii ºi
al celor morþi. Toþi prorocii mãrturisesc despre El cã oricine
crede, capãtã prin Numele Lui iertarea pãcatelor. Deci El a fost
rînduit de Dumnezeu, Fiul Sãu, Isus Hristos. Acela despre care se
spune de 1981 de ani: Hristos S-a Nãscut! El a venit din ceruri
aici pe pãmînt, S-a întrupat dintr-o Fecioarã curatã ºi din Duhul
lui Dumnezeu, a luat chip de om, fiinþã omeneascã ºi a trãit
printre noi. N-a venit la oameni cu slavã, ca sã ne îngrozim de
Dumnezeirea ºi puterea Sa. A venit la noi aºa ca noi. A venit plin
de dragoste ºi plin de milã faþã de biata fiinþã omeneascã, pentru
ca sã ne ridice iarãºi din pãcatul în care zãcusem ºi sã ne împace
cu Dumnezeu.

Pe El Îl mãrturiseºte ap. Petru cînd vine în casa lui Corneliu.
ªi interesant lucru e cã zice despre El cã este rînduit de
Dumnezeu sã fie Judecãtorul; ºi cã El e rînduit de Dumnezeu sã
fie Mîntuitorul. Aºa este: ºi Judecãtor ºi Mîntuitor.
Se apropie 2000 de ani de cînd Fiul lui Dumnezeu, pe Crucea
de pe Golgota, a ispãºit pedeapsa noastrã ºi ne-a împãcat cu Tatãl
Cel ceresc. De-atunci ºi pînã astãzi, El este Mîntuitorul. Pentru
toþi acei care se întorc de la pãcatele lor ºi vin cu pocãinþã, cu
lacrimi, cu mãrturisire, cu hotãrîre în faþa lui Dumnezeu, El e
Mîntuitorul. El îi scapã, El îi salveazã, El îi iartã. El îi curãþã ca
ºi cum n-ar fi avut nici o vinã ºi nici un pãcat. Se spune despre o
ranã vindecatã de doctori, - ºi aºa e, adevãrul acesta este, cã locul
ei rãmîne ºi se cunoaºte cît trãieºti. Eu de cînd eram de 19 ani, am
avut o b o al ã d e p l ãmî n i , 3 ani de zile. ªi astãzi locul ei se
cunoaºte... se cunoaºte. Doctorii nu pot sã vindece ºi locul.
Fiul lui Dumnezeu cînd vindecã, El vindecã ºi locul. Nu se mai
cunoaºte niciodatã. În Psalmul 51 scrie aºa: Curãþeºte-mã cu isop,
ºi voi fi curat; spalã-mã, ºi voi fi mai alb decît zãpada. Cînd
vindecã Acest Mîntuitor, cînd iartã El un pãcat, o vinã, El iartã de
nu se mai cunoaºte cã a fost vinovat sufletul acela niciodatã.
Cînd a murit Fiul lui Dumnezeu pe Cruce, un tîlhar se întoarce
în clipele cele din urmã la Dumnezeu ºi este iertat ºi primit în
ceruri, în rîndul sfinþilor. Cel dintîi care a ajuns în rai a fost un
tîlhar. Spune în cîntãrile noastre bisericeºti: Tîlharul a deschis
raiul cu limba. Cum ai putut tu, tîlharule, sã deschizi raiul cu
limba ta? Î n cl i p el e acel ea el º i - a cu n o s cut vina ºi a spus:
Doamne, adu-Þi aminte ºi de mine, un tîlhar, cînd vei ajunge în
Împãrãþia Ta. Iar Domnul îi rãspunde imediat: Astãzi! Astãzi tu
cu Mine, noi amîndoi, tu în urma Mea vei ajunge în rai. Raiul s-a
deschis pentru toþi pãcãtoºii, pentru cã Dumnezeu moare în locul
tãu, tîlharule, pentru ca tu sã trãieºti. Are Dumnezeu milã de tine.
ªi ajunge tîlharul în rai cu ap. Petru ºi cu sfinþii lui Dumnezeu.
Doamne, cît de mare-i mila Ta! Sã ajungã un tîlhar în rai? Da.
Pentru cã Isus ªi-a dat Sîngele ºi viaþa pentru un tîlhar.
ªi atunci ne mirãm cã atîþia ºi atîþia care n-au fost tîlhari vor
merge în iad în veci. Bogatul din Evanghelie despre care ni s-a
amintit aci, el n-a fost tîlhar. ªi s-a dus în chinuri. Pentru ce s-a
dus el oare în chinuri? Pentru cã el deºi n-a fost tîlhar, n-avea o
inimã plinã de milã; zace un sãrac la uºa lui ºi lui nu-i pasã sã-i
dea mãcar niºte fãrîmituri care cãdeau de la masa lui, pe care
sãracul Lazãr le dorea, dar nici pe acelea nu le avea. Bogatul n-a
fost un tîlhar, dar a fost un om fãrã de milã - ºi iatã cã s-a dus în
iad. Atîþia ºi-atîþia ºi din vremurile noastre poate se vor duce
într-un loc cu bogatul acela, nu pentru cã au fost tîlhari, ci pentru
cã nu se întorc la Dumnezeu!
Singura soluþie este întoarcerea la Dumnezeu. Este problema
mîntuirii. Noi avem un suflet. Domnul Isus este Mîntuitorul, aºa-i
spune ap. Petru lui Corneliu. Aºa spune cartea sfîntã, cã de aceea
L-a trimis Dumnezeu pe Fiul Sãu pe pãmînt, ca sã-i mîntuiascã pe
cei pãcãtoºi; nu pe cei nepãcãtoºi. Cã cei nepãcãtoºi n-au nevoie
de mîntuire... Numai cã pe pãmînt n-a fost nici un om care sã nu
fie pãcãtos. Pentru cã tot cartea asta spune cã toþi sîntem niºte
necuraþi, toþi am ajuns niºte netrebnici.

Aºa cã Dumnezeu S-a îndurat de toþi, ca toþi aceia care se întorc
de la pãcatele lor sã fie mîntuiþi. Cã a trimis Dumnezeu, plin de
milã, un Mîntuitor pentru ei.
Versetul mai departe spune cã prorocii au mãrturisit despre
Domnul Isus încã din vechime.
ªi în vremea noastrã a fost un profet care a mãrturisit pentru
sufletele acestea nenorocite, ca sã le scoatã la luminã. De atunci
a început aceastã sfîntã Lucrare, Lucrarea Oastei Domnului.
Lucrarea Oastei Domnului de prima datã a pornit împotriva
beþiilor ºi împotriva sudãlmilor. Cînd se vorbeºte despre Oaste,
imediat cei strãini care nu cunosc, se gîndesc la o luptã. Dar fraþii
mei dragi, noi n-avem de luptat cu carnea ºi cu sîngele, zice ap.
Pavel. Totuºi toatã viaþa noastrã e o luptã. Atunci cu ce? Cu
pãcatul. Cu patimile. Noi luptãm cu patimile acestea care ne-au
stãpînit ºi ne mai stãpînesc încã pe mulþi ºi din jurul nostru sã le
scoatem afarã din viaþa noastrã, în primul rînd, ºi apoi sã-i ajutãm
ºi pe semenii noºtri sã iese la luminã, sã-L cunoascã pe
Dumnezeu. ªi prin cunoaºterea lui Dumnezeu, ei sã devinã niºte
oameni noi, niºte oameni cinstiþi, niºte oameni cumsecade, niºte
oameni ai lui Dumnezeu.
Slãvit sã fie Domnul!
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Cu aceastã ocazie atît de fericitã ºi datoritã acestei sãrbãtori
care trece peste priceperea noastrã, stînd aci ºi privindu-ne unii
pe alþii, am vrea ca ziua de astãzi sã fie ca aceea de oarecînd cînd
s-a oprit soarele în loc. Aºa am vrea! Sã ne putem privi unii pe
alþii ºi sã ne sãturãm. Cãci Tatãl nostru este un Tatã atît de bogat!
ªi Dumnezeul nostru este aºa de bun cu noi ºi bunãtatea Lui nu
se sfîrºeºte niciodatã. ªi dacã El este atît de bogat, ne hrãneºte
mereu. Mereu ºi mereu cu cuvintele vieþii veºnice.
Pe lîngã toate bucuriile sfinte ºi scumpe ºi mari de care
Dumnezeu ne-a fãcut parte în aceastã sãrbãtoare dublã, am vrea
sã mai citim împreunã cu frãþiile voastre încã 2 versete din
Coloseni 2, 6-7: Astfel dar, dupã cum aþi primit pe Hristos Isus,
Domnul, aºa sã ºi umblaþi în El, fiind înrãdãcinaþi ºi zidiþi în El,
întãriþi prin credinþã, dupã învãþãturile care v-au fost date, ºi
sporind în ea cu mulþumiri cãtre Dumnezeu.
Slãvit sã fie Domnul!
Ap. Pavel îi îndeamnã pe coloseni: dupã cum aþi primit pe
Hristos Isus, Domnul, aºa sã ºi umblaþi în El. Aduceþi-vã aminte
scumpii ºi dragii noºtri fraþi, de prima lacrimã, de dragostea
dintîi, de cîntãrile dintîi, de bucuriile noastre, de întîlnirile
noastre dragi cu lacrimi. Aºa L-am primit noi pe Hristos. Aºa ne-a
fost nouã vestit Domnul Isus de cãtre cei dinaintea noastrã. Cãci
numai aceia care L-au primit pe Domnul Isus au dreptul sã spunã:
Tatãl nostru care eºti în ceruri... Înainte de a-L primi noi pe
Domnul Isus, ºtiþi fiecare ce a fost în viaþa noastrã. A fost
pustietate.

A fost moarte. A fost gol. Dar a venit momentul în care ne-am
întîlnit prin îndurarea lui Dumnezeu, cu Fiul lui Dumnezeu pe
care Tatãl L-a trimis nouã fiecãruia dintre noi, cãci El era Fiul lui
Dumnezeu. Noi n-aveam un mîntuitor. Noi eram morþi în pãcatele
noastre ºi-n greºelile noastre ºi-n neºtiinþa noastrã, ºi-n
întunecimea noastrã. Cerul a dat pãmîntului ce-a avut mai scump,
dar pãmîntul nu L-a primit, ci L-a spînzurat pe Cruce.
Fraþii mei dragi, voi L-aþi primit în inima voastrã ºi-n viaþa
voastrã ºi de-atunci sînteþi binecuvîntaþi. Acelaºi cuvînt al ap.
Pavel este ºi pentru noi, pentru fiecare. Dacã L-aþi primit pe
Hristos Domnul, cum L-aþi primit pe El, aºa sã ºi umblaþi în El.
Binecuvîntaþi sã fie în veci de Dumnezeu cei care L-aþi primit
pe Isus!
Priviþi-L! Priviþi-L cu cununa de spini. Priviþi-L cu fruntea
însîngeratã. Priviþi faþa Lui, cum spunea Isaia: Om al durerii ºi
obiºnuit cu suferinþa. Era aºa de dispreþuit, cã-þi întorceai faþa de
la El. Scuipat în faþã, lovit cu pumnii, cu cununa cea de spini pe
cap... Aºa L-aþi privit ºi aºa aþi crezut în El. Acesta-I Dumnezeul
vostru. Aºa L-aþi primit pe Domnul Isus Hristos.
M-am gîndit la cei 24 de bãtrîni din Apocalipsa, care ºi-au
aruncat cununile lor la picioarele lui Isus, la picioarele Mielului
celui înjunghiat. Binecuvîntaþi sã fiþi în veci de veci de Domnul,
voi bãtrîni, voi sfinþii bãtrîni, care aþi avut cununi ºi le-aþi aruncat
la picioarele Lui! La picioarele Aceluia care a purtat cununa cea
de spini. Bine aþi fãcut voi cã aþi aruncat toate cununile de pe
capetele voastre la picioarele Lui. Capetele voastre sã fie fãrã
cununi pînã în Ziua cea mare a veºniciei, cînd ºi voi veþi fi
î n cu n u n aþ i , t o þ i a c e i a car e aþ i ar u n cat cu n u n i l e v o as t r e l a
picioarele Lui.
M-am gîndit la versetul din 1 Petru cap. 5, acolo unde le scrie
tinerilor: ºi voi tinerilor, fiþi supuºi celor bãtrîni. ªi toþi în
legãturile voastre sã fiþi împodobiþi cu smerenia.
O voi fraþii mei tineri, priviþi ce-au fãcut bãtrînii. Cum ºi-au
aruncat ei toatã cununa lor, toatã slava lor la picioarele Mielului
Celui înjunghiat. Ei au rãmas fãrã cununi în faþa Celui care purta
cununa cea de spini. Tineri dragi, ar fi bine sã urmaþi ºi voi pilda
celor bãtrîni. Tinereþea voastrã este o cununã aºa de frumoasã!
Sãnãtatea voastrã, talentele pe care vi le-a dat Dumnezeu vouã
sînt cununi care vã fac sã fiþi aºa de frumoºi...
O, dragii noºtri tineri, aruncaþi ºi voi toate cununile voastre la
picioarele lui Isus. Aruncaþi ºi voi toatã tinereþea voastrã, toate
bucuriile voastre, talentele voastre, tot ceea ce aveþi, tot ceea ce
vã încununeazã astãzi ºi vã face sã fiþi aºa de fericiþi ºi pe voi ºi
pe cei care vã privesc ºi vã admirã, aruncaþi-le ºi voi pe toate la
picioarele lui Isus. Pentru cã numai în felul acesta veþi putea sã
fiþi mîine ºi voi încununaþi cu slavã, cu cununa slavei. Numai
aceia care au ºtiut sã se plece, sã se smereascã ºi sã arunce tot
ceea ce era pentru ei o bucurie sau o cununã, numai ei, numai ei
vor fi încununaþi mîine în Împãrãþia lui Dumnezeu cu cununa
veºnicã a slavei.

Cum aþi primit pe Hristos Domnul, aºa sã umblaþi în El. A
umbla în El este o fericire dulce atunci cînd trãieºti ca El. Asearã
s-a amintit aci un cuvînt cã trebuie sã trãim ca Isus. Mare lucru
este lucrul acesta! Numai prin aceasta va cunoaºte lumea ºi cei
din jurul nostru cã noi sîntem copii ai lui Dumnezeu. Cînd Petru
ºi Ioan altãdatã erau în faþa sinedriului ºi erau traºi acolo la
rãspundere pentru cã fãcuserã acea minune cu bolnavul, ei au
rãspuns cu atîta îndrãznealã sfîntã, încît cei mari au cunoscut ºi
au priceput cã ei fuseserã cu Isus. Pe feþele lor, în fiinþa lor ºi în
viaþa lor se vedeau acelaºi trãsãturi ca ale Domnului lor.
Sã trãieºti ca Isus... În mijlocul acestei lumi întunecate, pline
de nerecunoºtinþã, pline de întunecime ºi necredinþã, sã trãieºti ca
Isus! Voi tineri dragi, sã trãiþi ca Isus! Sã umbli în El, sã umbli
cu El, sã umbli ca El! Acesta este lucrul care ni se cere fiecãruia
dintre noi.
Dar dulce este umblarea cu Isus. Umblarea aceasta a lui Enoh
a durat 300 de ani, ºi pe urmã a fost aºa de fericit cã Dumnezeu
l-a chemat ºi l-a luat la El acasã, pentru cã îi era drag. Îi era dragã
l u i D u m n e z e u u m b l a rea cu El , f r a þ i i m e i d r a g i , n u n u ma i
vorbirea... Vorbele noastre de multe ori sînt niºte baloane de
spumã care se sparg ºi nu folosesc la nimic. N-au nici o putere.
La predica lui Petru din Ziua Cincizecimii, 3000 de suflete s-au
întors la Dumnezeu. Priviþi ºi citiþi Fap. Ap. ºi veþi vedea ce
simplã a fost aceastã predicã ºi ce putere a avut aceastã predicã.
Pentru cã Împãrãþia lui Dumnezeu nu stã în vorbe, ci stã în
p u t er e. Dacã Î mp ãr ãþ i a l u i D u mn ezeu ar s t a î n v o r b e, t o þ i
vorbãreþii ar moºteni Împãrãþia lui Dumnezeu; dar nu vor moºteni
Împãrãþia lui Dumnezeu. Numai trãitorii, aceia care au trãit. A
vorbi, zicea cineva: Cine are un pic de carte, cine are un pic de
cunoºtinþã poate sã vorbeascã. Dar pentru a trãi cu Hristos, pentru
a umbla cu Dumnezeu prin lumea aceasta, fraþii mei dragi, pentru
aceasta se cere o renunþare de fiecare datã, în fiecare clipã, în
f i e c a r e l o c . O l e p ã d ar e d e s i n e d e f i ecar e d a t ã , î n f i e c a r e
împrejurare. Sã te smereºti, sã fii ascultãtor pînã la moarte ca El,
ºi moarte pe cruce.
O fraþii mei dragi, umblarea cu Hristos! Ferice de cei care L-au
primit pe El ºi au trãit ca El ºi au umblat cu El pe pãmînt! Ei vor
umbla cu El ºi dincolo, în veºnicie.
Ap. Pavel merge apoi mai departe cu îndemnul cãtre coloseni
ºi le spune: Fiind înrãdãcinaþi în El ºi întemeiaþi ºi zidiþi, sporind
în aceasta cu mulþumire cãtre Dumnezeu.
Înrãdãcinaþi în El... Dupã ce L-ai primit pe Isus, fratele meu,
sora mea iubitã, tu ai nevoie de rãdãcini puternice în Hristos, în
Dumnezeu. Cã vin furtunile, vin ispitele, vin pãcatele, vin
primejdiile... ºi pe atîþia ºi pe atîþia i-a smuls, dacã n-au avut
aceste rãdãcini puternice, ºi i-au azvîrlit departe, departe...
Orice plantã îºi are rãdãcinile ei. Orice floare are rãdãcini. Un
firuþ de iarbã, ºi el are rãdãcini. Fãrã rãdãcini nimic nu trãieºte,
toate se usucã. Un pomiºor îºi are rãdãcinile lui. Un arbore ºi el
are rãdãcini, nu numai trunchi. ªi are ºi ramuri. Unii arbori, de
multe ori, cresc falnici datoritã timpului favorabil, datoritã
mediului înconjurãtor. A u n i º t e cr en g i aº a d e p u t er n i ce ºi
voluminoase, dar n-au rãdãcinile pe mãsura ramurilor lor.

Rãdãcinile rãmîn slabe ºi ramurile depãºesc puterea rãdãcinilor.
Aceºti arbori sînt în primejdie. În orice clipã poate sã vinã un
vînt, poate sã vinã o furtunã, sã-i smulgã din rãdãcini.
În vara asta am trecut printr-o pãdure. ªi erau numai arbori
culcaþi la pãmînt. Lungi, puternici se vedeau, dar rãdãcinile le
erau mai slãbuþe. ªi am întrebat pe cineva:
- Ce este, Doamne, aici? Ce parchet s-a fãcut aici? Toþi arborii
cãzuþi la pãmînt! Zice:
- A fost o furtunã puternicã, ºi aºa cum îi vezi, de 20, de 25 de
metri, pe toþi i-a culcat, i-a pus la pãmînt.
- ªi ce va fi acuma?
- Ce sã fie? Se face parchet ori se taie ºi se duc la foc ºi se
face o plantaþie nouã.
Vai, mi-am repetat mereu în inima mea ºi-n gîndul meu, se duc
la foc ºi se face o plantaþie nouã!... De ce oare a fost vîntul acesta
puternic? De ce oare nu puteau sã rãmînã ei, care au crescut în
lumina ºi-n cãldura soarelui atîþia ani ºi-aºa de frumos? De ce a
trebuit sã fie rãsturnaþi? De ce s-a îngãduit furtuna aceea? De ce?
Ea a fost un examen. Furtuna aceasta a fost îngãduitã de
Dumnezeu ca sã fie un examen, sã se vadã. Cei care au avut
rãdãcinile puternice n-au fost rãsturnaþi.
De aceea ap. Pavel îi îndeamnã pe coloseni sã fie înrãdãcinaþi.
Fraþii mei dragi, toate lucrurile noastre vãzute, din afarã: forma
noastrã de evlavie, manifestãrile noastre, vorbirile noastre, toate
lucrurile acestea vãzute, sînt numai niºte ramuri, sînt numai niºte
frunze. Virtuþile noastre sînt rãdãcinile care ne þin.
La un arbore, rãdãcinile nu se vãd. Ele-s ascunse în pãmînt.
Dar ele dau putere ramurilor ºi fructelor. Rãdãcinile nu se vãd.
Ele-s ascunse. Tot ce-i vãzut n-are prea mare valoare. Numai ce-i
ascuns.
Fraþii mei dragi, rãdãcinile acestea ascunse în Hristos, în
Dumnezeu, i-au sprijinit ºi le-au dat putere celor dinaintea
noastrã. Rãdãcinile acestea care nu s-au vãzut. Ne-am gîndit la
oamenii mari ai lui Dumnezeu din Biblie: cît de înrãdãcinaþi au
fost ei în Hristos, în Dumnezeu! Ce rãdãcini puternice au avut ei!
Ne gîndim la puterea rugãciunii. Rugãciunea cu putere, nu
r u g ã c i u n e a b u z e l o r, n u r u g ã c i u n e a d e o b i c e i , d e f o r m ã .
Rugãciunea cu putere, ea este o rãdãcinã. Ea este o rãdãcinã
puternicã ce i-a sprijinit în grele încercãri ºi vremuri pe marii
oameni ai lui Dumnezeu. Puterea rugãciunii. Acesta nu-i un lucru
vãzut. Este un lucru ascuns. Numai Dumnezeu ºtie sufletul care
se roagã în tainã, cu putere. Numai Dumnezeu cunoaºte lacrimile,
postul ºi rugãciunea acelora care strigã cãtre El.
Doamne, ce bine ar fi ca timpul nostru sã se lungeascã ºi sã ne
mai gîndim la unii oameni mari din Biblie, la rugãciunile lor! Ce
putere au avut aceste rugãciuni! Ne gîndim la Ana, mama lui
Samuel din Biblie, cînd stãtea acolo în faþa Domnului, în templu;
ºi se ruga multã vreme, cu sufletul amãrît. Nu i se auzea gura. Nu
i se auzea graiul. Doar buzele ºi le miºca, ºi cu sufletul amãrît, ea
striga cãtre Dumnezeu. Cîtã putere a avut rugãciunea acestei
fiinþe, a acestui suflet! Era acolo preotul Eli, omul acela care era
obiºnuit cu rugãciunea; care stãtea în templu de ani, de zeci de
ani. Dar n-a putut s-o înþeleagã pe fiinþa aceasta ºi nici puterea
rugãciunii ei.

Rugãciunea este o putere; rugãciunea cu putere... Pãrintele
Iosif vorbea despre puterea acestei rugãciuni. Chiar scrisese el o
carte cu privire la puterea rugãciunii.
Ne gîndim apoi la Moise, omul lui Dumnezeu, prietenul lui
Dumnezeu, acela care vorbea cu Dumnezeu gurã cãtre gurã, aºa
cum vorbeºte un om cu prietenul lui. Moise! Moise! Poate unii
g el o º i ai t i mp u l u i l o r, n e v o r j u deca: De ce vorbiþi des p r e
oameni?...
O fraþii mei dragi! Aceºtia n-au fost oameni de rînd! Aceºtia
au fost oamenii lui Dumnezeu! Oameni cu care Dumnezeu a lucrat
împreunã la mîntuirea altora. Oameni fãrã de care Dumnezeu n-a
lucrat. Ci a lucrat împreunã cu ei. Aceºtia nu-s oameni de rînd.
Domnul Isus Însuºi vorbeºte. Dacã citiþi la Matei 11, 7 ºi mai
departe, o sã vedeþi cã El spune noroadelor despre Ioan
Botezãtorul: Ce aþi ieºit voi sã vedeþi în pustie? Un om îmbrãcat
în haine moi? O trestie clãtinatã de vînt? Un proroc? Da, vã spun,
mai mult decît un proroc. Vã spun cã dintre cei nãscuþi din
femeie, n-a fost nici unul mai mare decît Ioan Botezãtorul! Aºa
vorbeºte Domnul Isus despre omul Lui; despre oamenii Lui;
d es p r e al eº i i L u i ca r e a u f o s t s c u m p i º i d r a g i î n o c h i i l u i
Dumnezeu. ªi dacã în ochii lui Dumnezeu ei sînt atît de scumpi...
o r i ci n e v ã p r i meº t e p e v o i - l e s p u n e E l l o r - p e M i n e M ã
primeºte. Oricine nu vã ascultã pe voi, pe Mine nu Mã ascultã.
O fraþii mei dragi, preþuiþi-i pe oamenii lui Dumnezeu, cã-L
preþuiþi pe Dumnezeu! Ascultaþi-i pe oamenii lui Dumnezeu, cã-L
ascultaþi pe Dumnezeu.
De aceea am zis: ºi Moise era unul dintre aceºti iubiþi ºi aleºi
de Dumnezeu. Moise care vorbea cu Dumnezeu gurã cãtre gurã.
Moise, a cãrui faþã strãlucea cî n d venea de la întîlnirea cu
Dumnezeu, iar el ºi-o acoperea: Doamne, sã nu vadã copiii lui
Israel strãlucirea feþei mele! El îºi ascundea strãlucirea. Moise,
acela care s-a rugat în timpul luptei, în timpul primejdiei. Cînd
Amalec era în rãzboi cu Israel, Moise se suie pe munte. De ce te
sui tu Moise pe munte? Poate chiar ºi Iosua ar fi dorit aºa de mult
sã fie Moise lîngã el în luptã! Poate mulþi dintre cei care trebuiau
sã lupte ar fi dorit prezenþa lui lîngã ei, sã-i îmbãrbãteze. De data
aceasta Moise îºi alege alt loc, altã slujbã. El se duce pe munte,
nu se duce la slujbã. Ce faci tu acolo pe munte, Moise?
O, binecuvîntat sã fie Dumnezeul tãu, Moise, în vecii vecilor!
Dumnezeul pãrinþilor tãi ºi Dumnezeul pãrinþilor noºtri! Cã în
toate vremurile au fost oameni care au fãcut ca Dumnezeu; care
au trãit ca Isus; care s-au rugat ca Isus. Aduceþi-vã aminte de
Domnul Isus, de cîte ori nu Se suia pe munte, Singur, la o parte,
sã Se roage Singur... ªi de-acolo primea El putere ca toatã ziua sã
vesteascã Evanghelia lui Dumnezeu.
ªi Moise face aºa: se duce pe munte, nu jos la luptã. De-acolo
de pe munte, el a putut sã-ºi ajute fraþii care erau în primejdia cea
mai mare.
Fratele meu drag, cînd fraþii tãi sînt în primejdie, suie-te pe
munte, cã numai de-acolo poþi sã-i ajuþi. Dacã-þi iubeºti fraþii,
dacã vrei sã-þi aj u þ i f r aþ i i , n u mai s t a î n v al e! R idicã-te la
rugãciune!

Cînd Moise se ruga, biruia Israel. Iar cînd mîinile lui Moise,
slãbite, muncite, obosite, nu mai puteau, se lãsau în jos, era
pierdutã toatã biruinþa lui Israel. ªase mii de oameni din Israel
erau ei. Dar toþi piereau. Toatã rugãciunea lor era nimic; toatã
sforþarea lor, toatã puterea lor era nimic... Douã mîini pe munte,
la rugãciune... acolo era biruinþa.
Cum a vrut Dumnezeu sã-l înalþe pe omul Lui în acele
momente, în ochii lui Israel! Biruinþa nu putea ea sã fie ºi altfel,
cãci în mîna lui Dumnezeu era? De ce a lãsat Dumnezeu biruinþa
în mîinile lui Moise? Acum Moise se roagã ºi ei numai prin
rugãciunea lui Moise au biruinþã.
Mîini slãbite... mîini muncite... o, mai staþi spre ceruri, oricît
sînteþi de obosite! Pentru cã atunci cînd voi veþi înceta, mîini
scumpe ale oamenilor trimiºi de Dumnezeu, noi toþi pierim... Mai
staþi acolo cãtre cer înãlþate, mîini sfinte! Mai staþi pînã cînd va
birui poporul lui Dumnezeu. Pînã cînd vor birui credincioºii lui
Dumnezeu, mai staþi acolo!
Ce cinste pentru Aaron ºi pentru Hur în acele momente! Ei au
observat acest lucru cei dintîi, cãci ei au fost mai lîngã Moise.
O fraþii mei dragi care aveþi lîngã voi un trimis al lui
Dumnezeu, voi sînteþi cei dintîi care sã-i observe pe cei care atîta
vreme au þinut mîinile spre cer, ca sã le mai sprijiniþi ºi voi.
Cea mai frumoasã cinste pentru Aaron ºi Hur, a fost în
momentul acela cînd unul s-a pus lîngã el de-o parte ºi altul s-a
pus de cealaltã parte ºi au þinut mîinile lui Moise în sus pînã cînd
a biruit poporul lui Dumnezeu. Oare ce rugãciune va fi fãcut
Moise în acele momente? Oare a auzit cineva o larmã a gurii
lui?... cum am amintit de Ana, cã numai buzele ºi le miºca, dar nu
i-a au zi t n i men i graiul. Rugãciunea Anei a fost un suspin;
rugãciunea Anei a fost din adîncul inimii. Rugãciunea lui Moise,
de bunã seamã, a fost la fel.
Despre cineva se spunea mai tîrziu cã a înãlþat cãtre Dumnezeu
rugãciuni cu strigãte, cu lacrimi ºi cu suspine. Aºa a fãcut ºi
Moise în acele momente. Suspinele lui ºi lacrimile lui au fost
a u z i t e l a D u m n e z e u . ª i s u s p i n e l e º i l acr i mi l e au f ã c u t c a
rugãciunea lor sã fie cu putere, sã fie ascultatã ºi ei sã biruie.
Aceasta este rugãciunea cu putere.
O, fratele meu, o sora mea, aceasta a fost o rãdãcinã puternicã,
ce i-a þinut pe oamenii lui Dumnezeu, în vremurile grele, sã nu fie
doborîþi de vînturi, de orice ispite, de orice furtuni puternice.
Folosiþi rugãciunea, puterea rugãciunii, voi fraþilor iubiþi ºi voi
surori dragi! Priviþi la Isus în fiecare dimineaþã, la Acel Isus
încununat cu spini.
ªi dacã voi tinerilor, veþi arunca ºi voi slava voastrã, cununa
voastrã, tinereþea voastrã, bucuria voastrã la picioarele Mielului
înjunghiat, sã ºtiþi cã veþi primi ºi voi ce a primit El: cununa de
spini.

ªi voi surorilor iubite care L-aþi primit pe Hristos în inima ºi-n
viaþa voastrã ºi care vreþi sã aveþi cununa de slavã în cer, nu vã
aºteptaþi pe pãmînt la bucurii. Nu aºteptaþi pe pãmînt sã vã
meargã numai bine, cãci Isus, Acela care a purtat cununa de spini,
va pune ºi pe fruntea voastrã cununa cea de spini. Ce vei simþi
atunci, sora mea? Ce vei simþi atunci, fratele meu, cînd ºi a ta faþã
va fi brãzdatã ºi însîngeratã? Cînd ºi ai tãi ochi vor trebui sã
plîngã mereu? Cînd vei spune ºi tu în fiecare dimineaþã cã-þi
mãnînci pîinea cu lacrimi? Cînd aºternutul tãu þi-l stropeºti cu
lacrimi în fiecare noapte? Aceasta e cununa de spini, sora mea, pe
care þi-a pus-o Isus, dacã tu ai pus la picioarele Lui cununa ta.
Poart-o, sãrut-o ºi mulþumeºte-I lui Isus, ºi mulþumeºte-I lui
D u m n e z e u c ã t e - a î n v r ed n i ci t p e p ãmî n t d e o car ã , c ã t e - a
învrednicit pe pãmînt ºi pe tine sã suferi, sã ai parte de suferinþã.
Pentru cã pe urmã vei avea ºi tu parte de bucurii. Cei care au avut
parte de suferinþã, aceia vor avea parte ºi de bucurii dincolo, în
Împãrãþia lui Dumnezeu.
Ce pildã puternicã de rugãciune ne-a fost apoi Ilie! Ilie despre
care spune ap. Iacov cã era supus aceloraºi slãbiciuni ca ºi noi,
dar cã s-a rugat cu stãruinþã sã nu plouã - ºi n-a plouat în þarã 3
ani ºi 6 luni. La rugãciunea acestui om, Dumnezeu închide cerul:
- Doamne, altarele Tale le-au dãrîmat. Pe prorocii Tãi i-au
omorît. Am rãmas numai singur... Nu Te cunosc Doamne pe Tine!
O, dragul Meu, slujitorul Meu, aºa spui tu? Eu te ascult. Iatã
închid cerul ºi nu va mai ploua în þara asta pînã cînd vei zice tu.
Binecuvîntat sã fie Dumnezeu! Ce bun e El! Cum îi ascultã El
pe iubiþii Lui! Aceasta a fost o rugãciune cu putere. Numai la
cuvîntul acestui om Dumnezeu a deschis cerul, dupã multã vreme.
Numai la cuvîntul lui!
Rugãciunea cu putere...
Pe urmã dupã ce a fãcut el acea mãrturisire frumoasã în faþa lui
Ahab ºi în faþa întregului Israel, se duce ºi el sãracul, 40 de zile
ºi 40 de nopþi, departe undeva, pînã la muntele lui Dumnezeu,
Horeb. ªi acolo i Se aratã Domnul:
- Ce faci tu aici Ilie al Meu? Slujitorul Meu, dragul Meu, aici
eºti tu? N-am ºtiut Eu cã tu eºti aici... Eu am ºtiut cã mãrturiseºti
Numele Meu în faþa celor mari.
- Doamne, iatã în ce stare am ajuns... Altarele Tale-s dãrîmate,
prorocii Tãi au murit. Am rãmas numai eu singur, ºi cautã sã-mi
ia viaþa!
Atunci trece prin faþa lui Ilie un vînt puternic, ce sfãrîma
stîncile. ªi Dumnezeu nu era în vînt. Ilie stã acolo liniºtit, în
peºterã. ªi vine un foc; ºi nu era Dumnezeu în foc. ªi vine un
cutremur; ºi nu era Dumnezeu în cutremur. ªi vine un susur blînd
ºi liniºtit. Ilie iese afarã ºi-ºi acopere faþa:

- Aici e Dumnezeu!
Slãvit sã fie Dumnezeu, Cel ce vine la voi blînd ºi liniºtit. Nu
vine în furtuni, nu vine în vuiet, nu vine în cutremure. Dumnezeul
pãrinþilor noºtri, Acela blînd ºi liniºtit. Duhul acela blînd ºi
liniºtit... Noi aºa L-am cunoscut pe Dumnezeul nostru. Aºa L-am
primit pe Domnul Isus în adunarea ostãºiei Lui scumpe: într-un
susur dulce ºi blînd ºi liniºtit. O liniºte dulce, care-þi acoperea
ºi-þi cuprindea înt r eagã fiinþa ta ºi faþa ta. Aºa-i cînd vine
Dumnezeu. Aºa-i cînd vine Isus! Nu vine cu cutremure... nu vine,
fraþii mei, cu vuiete. El vine în susurul cel dulce ºi blînd ºi
liniºtit. Noi aºa L-am primit pe El. Noi aºa vrem sã-L urmãm pe
El. Noi aºa L-am primit de la pãrinþii noºtri, de la înaintaºi. Noi
aºa vrem sã-L lãsãm mai departe ºi copiilor noºtri. Sã-L cunoascã
pe Dumnezeul Acela de pe Golgota, care a spus: Veniþi la Mine
ºi învãþaþi de la Mine cã Eu sînt blînd ºi smerit cu inima!...
Puterea rugãciunii!
Sora mea, care ai fost altoitã în Hristos, puterea rugãciunii e
rãdãcina care te va þine în vremurile grele.
Podoaba smereniei este apoi o altã rãdãcinã puternicã ce i-a
sprijinit pe copiii lui Dumnezeu în toate vremile. Blînd ºi smerit
cu inima. Aceastã podoabã este neobservatã. Aceastã podoabã este
ascunsã. Nimãnui nu-i place sã se împodobeascã cu smerenia.
Tuturor le place sã se împodobeascã cu lucruri vãzute, izbitoare
în afarã: cu frumu s eþ e, cu l au d e. . . D ar ci n e o ar e o doreºte
totuºi?... Numai sfinþii au dorit smerenia. Sã se acopere, sã se
îmbrace cu ea. Nimãnui altcuiva nu i-a plãcut aceastã podoabã.
Nici n-au ºtiut cã smerenia este o podoabã, numai sfinþii lui
Dumnezeu. Aceastã podoabã a smereniei este o rãdãcinã
puternicã, pe lîngã puterea rugãciunii, care i-a sprijinit în toate
veacurile pe copiii lui Dumnezeu.
Sora mea iubitã, vrei sã rãmîi în Hristos? Vrei sã nu fii smulsã
de vreun vînt, de vreo furtunã? Rãdãcinile puternice acestea-s:
puterea rugãciunii, podoaba smereniei ºi trãirea în sfinþenie.
O, trãirea în sfinþenie! Aºa au trãit marii oameni ai lui
Dumnezeu. Cînd te gîndeºti la Iosif din Biblie, cînd un vînt
vrãjmaº a vrut sã-i pãteze nevinovãþia, el cum a putut sã biruie
aceastã ispitã puternicã? A trebuit sã plãteascã scump, însã nu s-a
lãsat întinat. Sfinþenia... sfinþenia vieþii. Aceasta este acea
rãdãcinã puternicã de care avem nevoie fiecare dintre noi. Pe
lîngã puterea rugãciunii, pe lîngã podoaba smereniei, sã avem
trãirea în sfinþenie. Sã trãim ºi sã umblãm aºa ca Hristos.
Mulþumim din adîncul inimii noastre Dumnezeului nostru
Celui bun pentru toatã dragostea pe care ªi-a arãtat-o faþã de noi.
Pentru tot ce a lãsat El pentru noi ºi pentru tot ce ne-a dat El nouã
cînd am lãsat ºi noi ceva pentru El.
Mulþumim lui Dumnezeu pentru ziua de astãzi atît de fericitã,
cã am fost aºa de bucuroºi la prilejul nunþii celor dragi ºi scumpi
ai noºtri! Cãci datoritã lor, noi am avut parte de aceastã întîlnire
ºi de aceastã bucurie, pe lîngã cealaltã, fraþii mei dragi, bucuria
pe care am simþit-o fiecare din cîþi am fost aci, la mãrturisirea
fratelui nostru pe care dorim sã-l iertãm din toatã inima noastrã.
ªi Domnul sã-i ajute ºi sã-i dea putere ca cot la cot, împreunã sã
lucrãm de-aci înainte, în zilele ºi anii care ne-au mai rãmas,
pentru slãvirea Numelui Sfînt al Domnului Isus.

Sã le ajute Domnul la toþi aceia care au pe inimã gîndul acesta de
a se apropia, de a se uni, cãci aceasta e rugãciunea lui Dumnezeu:
Doresc ca toþi sã fie una. Nu ºtiu cum au putut sã vorbeascã
despre dragoste aceia care n-au cãutat sã lupte pentru unitate.
Toate vorbirile despre dragoste, atunci cînd nu vrei sã fii una cu
fratele tãu, sînt niºte baloane de spumã, cum am amintit la
început, care se sparg; n-au nici o valoare. Dacã-l iubeºti pe
fratele tãu, dragul meu, nu vei vrea pierzarea lui. Vei spune ºi tu
ca Moise atunci: Poporul acesta a pãcãtuit, Doamne. Dar iartã
pãcatul lor. Dacã nu-l poþi ierta, ºterge-mã Doamne ºi pe mine din
cartea Ta. Nu l-a ºters Dumnezeu pe Moise din cartea Lui. Cum
sã te ºterg Eu pe tine, dragul ºi iubitul Meu? Niciodatã nu I-a fost
mai drag lui Dumnezeu Moise ca atunci cînd se pusese el între
pãcatul poporului ºi între Dumnezeu. Ei au pãcãtuit Doamne.
Loveºte-mã pe mine pentru ei! Ori iartã pãcatul lor. ªi Se lasã
Dumnezeu înduplecat de Moise ºi iartã pãcatul celor care au
pãcãtuit.
Fraþii mei dragi, rugaþi-vã pentru fraþii voºtri! Rugaþi-vã pentru
unitatea Lucrãrii! Iubiþi-vã unii pe alþii, din toatã inima voastrã.
Dumnezeu sã fie binecuvîntat pentru sãrbãtoarea aceasta sfîntã
ºi pentru bucuriile pe care ni le-a dãruit la aceastã sãrbãtoare a
nunþii celor dragi ai noºtri.
Dumnezeu sã binecuvînteze nu numai ziua aceasta a lor, ci sã
binecuvînteze toatã viaþa lor ºi toatã veºnicia lor; sã fie o pricinã
de bucurie, cãci ei ne-au fãcut bucuria aceasta sfîntã în ziua de
astãzi!
Slãvit sã fie Domnul!

15 - Vorbirea fratelui Popa Petru din Sãucani la o adunare de
botez la Vãlani de Pomezãu din martie 1983
Cu prilejul acestei sãrbãtori - mulþumim lui Dumnezeu pentru
ea - noi ne bucurãm cu Sfîntul Cuvînt al Lui ºi din El vrem sã
citim, sã ne împrospãtãm, sã ne zidim, sã ne sãturãm, sã ne
învãþãm, ca apoi ducîndu-ne din locul acesta, sã putem sã trãim
ceea ce am învãþat de la Dumnezeu.
S-au citit aci mai multe lucruri ºi s-au spus mai multe
îndemnuri. Am vrea sã mai citim din cartea lui Neemia cîteva
versete, începînd cu cap. 1, vers. 2:
A venit Hanani, unul din fraþii mei, ºi cîþiva oameni din Iuda.
I-am întrebat despre iudeii scãpaþi care mai rãmãseserã din robie,
ºi despre Ierusalim. Ei mi-au rãspuns: Cei ce au mai rãmas din
robie sînt acolo în þarã, în cea mai mare nenorocire ºi ocarã;
zidurile Ierusalimului sînt dãrîmate ºi porþile sînt arse de foc.
Cînd am auzit aceste lucruri, am ºezut jos, am plîns, ºi m-am jelit
multe zile. A m p o s t it ºi m-am rugat înaintea Dumnezeului
cerurilor, ºi am zis: Doamne, Dumnezeul cerurilor, Dumnezeule
mare ºi înfricoºat, Tu care þii legãmîntul Tãu ºi eºti plin de
îndurare faþã de cei ce Te iubesc ºi pãzesc poruncile Tale! Sã ia
aminte urechea Ta ºi ochii sã-Þi fie deschiºi: ascultã rugãciunea
pe care þi-o face robul Tãu acum, zi ºi noapte, pentru robii Tãi
copiii lui Israel, mãrturisind pãcatele copiilor lui Israel,

pãcatele fãcute de noi împotriva Ta; cãci eu ºi casa tatãlui meu
am pãcãtuit. Te-am supãrat, ºi n-am pãzit poruncile Tale, legile
ºi orînduirile pe care le-ai dat robului Tãu Moise. Adu-Þi aminte
de cuvintele acestea pe care le-ai dat robului Tãu Moise sã le
spunã: Cînd veþi pãcãtui, vã voi risipi printre popoare; dar dacã
vã veþi întoarce la Mine ºi dacã veþi pãzi poruncile Mele ºi le veþi
împlini, atunci, chiar dacã veþi fi izgoniþi la marginea cea mai
depãrtatã a cerului, de acolo vã voi aduna ºi vã voi aduce iarãºi
în locul pe care l-am ales ca sã locuiascã Numele Meu acolo. Ei
sînt robii Tãi ºi poporul Tãu pe care l-ai rãscumpãrat prin puterea
Ta cea mare ºi prin mîna Ta cea tare. Ah! Doamne, sã ia aminte
urechea Ta la rugãciunea robului Tãu, ºi la rugãciunea robilor
Tãi, care vor sã se teamã de Numele Tãu! Dã astãzi izbîndã
robului Tãu, ºi fã-l sã capete trecere înaintea omului acestuia! Pe
atunci eram paharnicul împãratului . Î n luna Nisan, anul al
douãzecilea al împãratului Artaxerxe, pe cînd vinul era înaintea
lui, am luat vinul ºi l-am dat împãratului. Niciodatã nu fusesem
trist înaintea lui. Împãratul mi-a zis: Pentru ce ai faþa tristã?
Totuºi, nu eºti bolnav; nu poate fi decît o întristare a inimii.
Atunci m-a apucat o mare fricã, ºi am rãspuns împãratului:
Trãiascã împãratul în veac! Cum sã n-am faþa tristã, cînd cetatea
în care sînt mormintele pãrinþilor mei este nimicitã ºi porþile ei
sînt arse de foc? ªi împãratul mi-a zis: Ce ceri? Eu m-am rugat
Dumnezeului cerurilor, ºi am rãspuns împãratului: Dacã gãseºte
cu cale împãratul, ºi dacã robul tãu îi este plãcut, trimite-mã în
Iuda la cetatea mormintelor pãrinþilor mei, ca s-o zidesc din nou.
Împãratul, lîngã care ºedea ºi împãrãteasa, mi-a zis atunci: Cît va
þine cãlãtoria ta, ºi cînd te vei întoarce? Împãratul a gãsit cu cale
sã mã lase sã plec, ºi i-am hotãrît o vreme. Apoi am zis
împãratului: Dacã gãseºte împãratul cu cale, sã mi se dea scrisori
pentru dregãtorii de dincolo de Rîu ca sã mã lase sã trec ºi sã
i n t r u î n I u d a, ºi o scrisoare pentru Asaf, pãzitoru l p ãd u r i i
împãratului, ca sã-mi dea lemne sã fac grinzi pentru porþile
cetãþuiei de lîngã casã, pentru zidul cetãþii, ºi pentru casa în care
voi locui. Împãratul mi-a dat aceste scrisori, cãci mîna cea bunã
a Dumnezeului meu era peste mine. M-am dus la dregãtorii de
dincolo de Rîu, ºi le-am dat scrisorile împãratului, care pusese sã
mã însoþeascã niºte mai mari ai oastei ºi niºte cãlãreþi. Sanbalat,
Horonitul, ºi Tobia, slujitorul Amonit, cînd au auzit lucrul acesta,
nu le-a plãcut deloc cã venea un om sã caute binele copiilor lui
Israel. Am ajuns la Ierusalim ºi am rãmas acolo trei zile. Dupã
aceea, m-am sculat noaptea cu cîþiva oameni, fãrã sã fi spus cuiva
ce-mi pusese Dumnezeul meu în inimã sã fac pentru Ierusalim. Nu
era cu mine nici o altã vitã, afarã de vita pe care cãlãream. Am
ieºit noaptea pe poarta vãii ºi m-am î n d r ep tat spre izvorul
balaurului ºi spre poarta gunoiului, uitîndu-mã cu bãgare de
seamã la zidurile dãrîmate ale Ierusalimului ºi la porþile lui arse
de foc. Am trecut pe la poarta izvorului ºi pe la iazul împãratului,
ºi nu era loc pe unde sã treacã vita care era sub mine. M-am suit
noaptea pe la pîrîu ºi m-am uitat iarãºi, cu bãgare de seamã la zid.
Apoi am intrat pe poarta vãii, ºi astfel m-am întors. Dregãtorii nu
º t i a u u n d e f u s e s e m , º i c e f ã ce a m . P î n ã î n c l i p a a c e e a , n u
spusesem nimic iudeilor, nici preoþilor, nici mai marilor, nici
dregãtorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi.

Le-am zi s at u n ci : Ved eþ i s t area nenorocitã în care sîntem!
Ierusalimul este dãrîmat, ºi porþile sînt arse de foc. Veniþi sã
zidim iarãºi zidul Ierusalimului, ºi sã nu mai fim de ocarã! ªi
le-am istorisit cum mîna cea bunã a Dumnezeului meu fusese
peste mine, ºi ce cuvinte îmi spusese împãratul. Ei au zis: Sã ne
sculãm, ºi sã zidim! ªi s-au întãrit în aceastã hotãrîre bunã.
Sanbalat, horonitul, Tobia slujitorul amonit, ºi Gheºem, arabul,
fiind înºtiinþaþi, ºi-au bãtut joc de noi ºi ne-au dispreþuit. Ei au
zis: Ce faceþi voi acolo? Vã rãsculaþi împotriva împãratului? ªi eu
le-am rãspuns: Dumnezeul cerurilor ne va da izbînda. Noi, robii
Sãi, ne vom scula ºi vom zidi; dar voi, n-aveþi nici parte, nici
drept, nici aducere aminte în Ierusalim. Marele preot Eliaºib s-a
sculat împreunã cu fraþii sãi, preoþii, ºi au zidit poarta oilor. Au
sfinþit-o ºi i-au pus uºile; au sfinþit-o de la turnul Mea, pînã la
turnul lui Hananeel. Alãturi de Eliaºib au zidit ºi oamenii din
Ierihon; alãturi de el a zidit ºi Zacur, fiul lui Imri. Fiii lui Senaa
au zidit poarta peºtilor. Au acoperit-o cu scînduri, ºi i-a pus uºile,
încuietorile ºi zãvoarele. Alãturi de ei a lucrat la dregerea zidului
Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoþ; alãturi de ei a lucrat
Meºulam, fiul lui Berechia, fiul lui Meºezabeel; alãturi de ei a
lucrat Þadoc, fiul lui Baana; alãturi de ei au lucrat Tecoiþii, ai
cãror fruntaºi nu s-au supus în slujba Domnului. Ioiada, fiul lui
Paseah, ºi Meºulam, fiul lui Besodia, au dres poarta cea veche.
Au acoperit-o cu s cî n d u r ã º i i-au pus uºile, încuietorile ºi
zãvoarele. Alãturi de ei au lucrat Melatia Gabaonitul, Iadon,
Meronotitul, ºi oamenii din Gabaon ºi Miþpa, pînã la scaunul
dregãtorului de dincoace de rîul Eufrat; alãturi de ei a lucrat
Uziel, fiul lui Harhaia, dintre argintari, ºi alãturi de el a lucrat
Hanania, dintre fãcãtorii de mir. Au întãrit Ierusalimul pînã la
zidul cel lat. Alãturi de ei a lucrat Refaia, fiul lui Hur, care era
mai mare peste jumãtate din þinutul Ierusalimului. Alãturi de ei a
lucrat, în faþa casei sale, Iedaia, fiul lui Harumaf, ºi alãturi de el
a lucrat Hatuº, fiul lui Haºabnia. O altã parte a zidului ºi turnul
cuptoarelor au fost drese de Malchia, fiul lui Harim, ºi de Haºub,
fiul lui Pahat-Moab. Alãturi de ei a lucrat, cu fetele sale, ªalum,
fiul lui Haloheº, mai marele peste jumãtate din þinutul
Ierusalimului. Hanun ºi locuitorii Zanoahului au dres poarta vãii.
Au zidit-o, ºi i-au pus uºile, încuietorile ºi zãvoarele. Ei au fãcut
o mie de coþi de zid pînã la poarta gunoiului. Malchia, fiul lui
Recab, mai marele peste þinutul Bet-Hacheremului, a dres poarta
gunoiului. A zidit-o, ºi i-a pus uºile, încuietorile ºi zãvoarele.
ªalun, fiul lui Col-Hoze, mai marele peste þinutul Miþpa, a dres
poarta izvorului. A zidit-o, a acoperit cu scînduri, ºi i-a pus uºile,
încuietorile ºi zãvoarele. A fãcut zidul iazului Siloe lîngã grãdina
împãratului, pînã la treptele care coboarã din cetatea lui David.
Dupã el, Neemia, fiul lui Azbuc, mai marele peste jumãtate din
þinutul Bet-Þurului, a lucrat la dregerea zidului pînã în faþa
mormintelor lui David, pînã la iazul care fusese zidit ºi pînã la
casa vitejilor. Dupã el au lucrat Leviþii, Rehum, fiul lui Bani, ºi
alãturi de el a lucrat, pentru þinutul sãu, Haºabia, mai marele peste
jumãtate din þinutul Cheila. Dupã el au lucrat fraþii lor, Bavai, fiul
lui Henadad, mai marele peste jumãtate din þinutul Cheila; ºi
alãturi de el Ezer, fiul lui Iosua, mai marele Miþpei, a dres o altã
parte a zidului, în faþa suiºului casei armelor, în unghi.

Dupã el Baruc, fiul lui Zabai, a dres cu rîvnã o altã parte, de la
u n g h i p î n ã l a p o a r t a c a s e i ma r el u i p r eo t E l i a º i b . D u p ã e l
Meremot, fiul lui Urie, fiul lui Hacoþ, a dres o altã parte de la
poarta casei lui Eliaºib, pînã la capãtul casei lui Eliaºib. Dupã el
au lucrat preoþii din împrejurimile Ierusalimului. Dupã ei,
Beniamin ºi Haºub au lucrat în dreptul casei lor. Dupã ei Azaria,
fiul lui Maaseia, fiul lui Anania, a lucrat lîngã casa lui. Dupã el
Binui, fiul lui Henadad, a dres o altã parte, de la casa lui Azaria
pînã la unghi ºi pînã la colþ. Palal, fiul lui Uzai, a lucrat în faþa
unghiului ºi în faþa turnului de sus care iese înainte din casa
împãratului, lîngã curtea temniþei. Dupã el a lucrat Pedaia, fiul lui
Pareoº. Slujitorii Templului, care locuiesc pe deal, au lucrat pînã
în dreptul porþii apelor, la rãsãrit, ºi pînã în dreptul turnului care
iese în afarã. Dupã ei Tecoiþii au dres o altã parte, în dreptul
turnului cel mar e car e i es e î n af ar ã p î n ã l a zi d u l dealului.
Deasupra porþii cailor, preoþii au lucrat fiecare înaintea casei lui.
Dupã ei Þadoc, fiul lui Imer, a lucrat înaintea casei lui. Dupã el
a lucrat ªemaia, fiul lui ªecania, pãzitorul porþii de la rãsãrit.
Dupã el Hanania, fiul lui ªelemia, ºi Hanun, al ºaselea fiu al lui
Talaf, au dres o altã parte a zidului. Dupã ei Meºulam, fiul lui
Berechia, a lucrat în faþa odãii lui. Dupã el Malchia, dintre
arg i n t ar i , a l u cr at p î n ã l a c a s e l e s l u j i t o r i l o r Te m p l u l u i º i
negustorilor, în dreptul porþii Mifcad, ºi pînã la odaia de sus din
colþ. Argintarii ºi negustorii au lucrat între odaia de sus din colþ
ºi poarta oilor. Cînd a auzit Sanbalat cã zidim iarãºi zidul, s-a
mîniat ºi s-a supãrat foarte tare. ªi-a bãtut joc de iudei, ºi a zis
înaintea fraþilor sãi ºi înaintea ostaºilor Samariei: La ce lucreazã
aceºti iudei neputincioºi? Oare vor fi lãsaþi sã lucreze? Oare vor
j er t f i ? O a r e v o r i s p r ã v i ? O a r e v o r d a e i v i a þ ã u n o r p i et r e
î n m o r m î n t a t e s u b m o r m a n e d e p r af º i ar s e d e f o c? To b i a ,
Amonitul, era lîngã el, ºi a zis: Sã zideascã numai! Dacã se va sui
o vulpe, le va dãrîma zidul lor de piatrã. Ascultã, Dumnezeul
nostru, cum sîntem batjocoriþi! Fã sã cadã ocãrile lor asupra
capului lor, ºi dã-i pradã pe un pãmînt unde sã fie robi. Nu le
ierta fãrãdelegea, ºi pãcatul lor sã nu fie ºters dinaintea Ta; cãci
au necãjit pe cei ce zidesc. Am zidit zidul care a fost isprãvit
pretutindeni pînã la jumãtate din înãlþimea lui. ªi poporul lucra
cu inimã. Dar Sanbalat, Tobia, arabii, amoniþii ºi aºdodiþii, s-au
supãrat foarte tare cînd au auzit cã dregerea zidurilor înainta ºi cã
spãrturile începeau sã se astupe. S-au unit toþi împreunã ca sã
vinã împotriva Ierusalimului, ºi sã-i facã stricãciuni. Ne-am rugat
Dumnezeului nostru, ºi am pus o strajã zi ºi noapte ca sã ne apere
împotriva loviturilor lor. Însã Iuda zicea: Puterile celor ce duc
poverile slãbesc, ºi dãrîmãturile sînt multe; nu vom putea sã zidim
zidul. ªi vrãjmaºii noºtri ziceau: Nu vor ºti ºi nu vor vedea nimic
pînã vom ajunge în mijlocul lor; îi vom ucide ºi vom face astfel
sã înceteze lucrarea. ªi iudeii, care locuiau lîngã ei, au venit de
zece ori ºi ne-au înºtiinþat despre toate locurile pe unde veneau la
noi. De aceea am pus, în locurile cele mai de jos, dinapoia
zidului, ºi în locurile tari, poporul pe familii, i-am aºezat pe toþi
cu sãbiile, suliþele ºi arcurile lor. M-am uitat, ºi sculîndu-mã, am
zis mai marilor, dregãtorilor ºi celuilalt popor:

Nu vã temeþi de ei! Aduceþi-vã aminte de Domnul Cel mare ºi
înfricoºat, ºi luptaþi pentru fraþii voºtri, pentru fiii voºtri ºi fetele
voastre, pentru nevestele voastre, ºi pentru casele voastre!
Slãvit sã fie Domnul!
Fiindcã sîntem aici cu prilejul unui botez, mulþumim lui
Dumnezeu cã în vremile acestea, încã se mai gãsesc ºi astfel de
prilejuri, deºi sînt atît de rare. Cum vedeþi lucrul acesta?
Ioan Botezãtorul, aºa cum s-a amintit aci, a fost un copil cerut
prin rugãciune. ªi Samuel a fost un copil cerut prin rugãciune, ºi
alþi oameni mari ai lui Dumnezeu. Cãci oamenii mari ai lui
D u mn ezeu a u f o s t n u m a i o a me n i i c a r e a u f o s t c e r u þ i p r i n
rugãciune. ªi numai cei care au avut mame credincioase ºi pãrinþi
credincioºi, numai copiii aceia au putut ajunge niºte oameni care
sã fie o cinste ºi o binecuvîntare - aºa cum s-a amintit - ºi pentru
societate, ºi pentru neamul lor, ºi pentru familia în care au fost
crescuþi, ºi pentru Biserica ºi credinþa înaintaºilor lor.
Sã ne gîndim la ceea ce ni s-a spus în seara aceasta cu privire
la rugãciune, cãci aceste mame au cerut de la Dumnezeu ºi
Dumnezeu le-a ascultat rugãciunea. Ana a spus: Dã-mi Doamne,
cãci Þi-l voi da Þie. Aºa ar trebui sã fie fiecare Anã, aºa ar trebui
sã fie fiecare mamã. Dar în faþa acestor lucruri care ni s-au spus
în seara aceasta, ne rugãm sã nu ne lase Dumnezeu sã stãm ca
niºte stane de piatrã ºi sã ne ducem de aici ºi sã fim tot noi, aceia
care am fost mai înainte. Mi se pare cã, poate foarte mulþi dintre
noi ne plecãm faþa în jos cu ruºine, cã noi n-am fãcut rugãciunea
aceasta poate niciodatã. Ci tocmai invers...
Dacã de data aceasta sãrbãtorim un botez aºa cum trebuie
sãrbãtorit un botez, creºtineºte, mulþumim lui Dumnezeu, se
datoreazã ºi aceasta unor pãrinþi, unor mame care au ºtiut în
primul rînd sã-ºi creascã copiii dupã voia lui Dumnezeu, ca ºi ei
apoi sã-i înveþe pe copiii lor în adevãrul ºi-n calea poruncilor lui
Dumnezeu, aºa cum s-a spus aci.
Sîntem aici ºi sãrbãtorim aceastã zi a Cristianei. Ce nume
frumos, ce nume înalt, ce nume minunat! De fapt ea este Ana. Dar
Cristi este de la Hristos. Aceasta înseamnã: El în ea ºi ea în El.
Aºa ar trebui sã fie fiecare Anã. Aºa ar trebui sã fie fiecare copil.
Aºa ar trebui sã fie! Dar ce trist ºi dureros, cînd nu-i aºa... ªi nu-i
de mirare cã nu-i aºa, cînd nu se face, nu se cere prin rugãciune,
cînd nu se cere de la Dumnezeu. ªi nu se poate sã fie nici o
binecuvîntare atunci cînd nu-i aºa.
În Psalmul care s-a citit la început - ºi de care s-a mai amintit,
s e s p u n e: C o p i i i s î n t o moºtenire de la Dumnezeu ºi ro d u l
pîntecelui este o rãsplatã de la El. Da! ªi poetul mai adaugã
acolo: Ferice-acel ce-ºi umple cu ei casa, ferice omul care-i va
avea. Aºa spune cartea lui Dumnezeu cea sfîntã. Dar necredinþa
nu spune aºa, ci: Cum sã fie casa plinã de copii fericitã? Nu!...
Fericitã-i casa care e plinã de mobila cea mai scumpã. ªi nu intri
în ea, numai deschizi uºa ºi arãþi la vecinul ºi la neamurile tale ce
ai putut sã faci în aceastã lume... Acolo-s copiii! Aceasta-i casã
fericitã, care-i plinã de haine, care-i plinã de toate lucrurile
acestea pãmînteºti. Aºa spune necredinþa.

ªi tot mai multe mame au lãsat Biblia, Cuvîntul lui Dumnezeu,
care spune cã fericitã-i casa cu copii ºi cã copiii sînt moºtenire de
la Dumnezeu, ºi au trecut de partea cea cu lumea, cu ceilalþi, care
spun sã ai mobilã, sã ai haine, sã ai cu ce sã te îmbraci, sã ai...
Pentru cã o mamã care îºi creºte copiii, sãrmana mamã, cîtã jertfã
trebuie sã depunã ea! De cîte ori se scoalã ea nopþile! De cîte ori
rãmîne ea flãmîndã! De cîte ori rãmîne ea dezbrãcatã, numai sã
aibã fiecare, numai sã fie fiecare mulþumit, fiecare sã fie sãtul,
fiecare sã fie acoperit! Numai biata mamã nu. Atunci sigur mamã,
tu pregãteºte-te de jertfã, dacã vrei sã fii mamã. Cãci numai prin
jertfã vei putea sã faci slujba aceea înaltã ºi mare, cum spune
cîntarea: Mamã, ce cuvînt de aur! Nu-i alt cuvînt mai frumos ºi
mai înalt decît cuvîntul mamã. Ca sã fii mamã, nu-i uºor. Este
foarte greu sã fii mamã. Dar meritã sã fii, pentru cã la sfîrºitul
luptei tale, la sfîrºitul cãlãtoriei tale, slujba ta, lacrimile tale,
ostenelile tale vor fi încununate ºi vor fi puse lîngã Acela care ºi
El prin multe jertfe ºi prin multe suferinþe ºi prin multe lacrimi,
a nãscut copii din nou pentru Dumnezeu, pentru cer, pentru
Împãrãþia cea de Sus.
Binecuvîntatã-i casa atunci cînd Dumnezeu trimite copii în ea.
Dar cealaltã oare cum va fi binecuvîntatã? Cu mobile, cu lucruri
scumpe, cu haine, cu CEC-uri, cu lucruri luxoase, cu mîncãri, cu
bãuturi, cu tot felul... Cînd va fi ea binecuvîntatã? Poate nici pe
pãmînt nu se va bucura ºi nici în veºnicie nu va avea
binecuvîntare. Se spunea undeva, la un botez, cã o casã fãrã copii
e ca o grãdinã fãrã flori; ca un clopoþel care nu sunã.
Binecuvîntatã e casa cînd vine un copil trimis de Dumnezeu în ea.
Cînd vine tata acasã, oricît de obosit de munca grea a zilei, cînd
douã mînuþe se întind spre el ºi copilaºul îi spune: Tãticule! - uitã
orice obosealã. Oriºice obosealã ºi oriºice tristeþe este alungatã de
pe faþa lui, doar prin zîmbetul ºi prin guriþa aceea care ºtie numai
cîteva cuvinte sã rosteascã ºi-i aduce o mulþumire atît de plinã ºi
atît de fericitã.
Binecuvîntatã este casa aceea care dupã Cuvîntul ºi voia lui
Dumnezeu, se lasã atrasã în slujba ºi în dragostea lui Dumnezeu.
Dar atîtea cãmine, atîtea case, atîtea mame, atîþia pãrinþi sînt
nefericiþi. Întrebaþi-i! Întrebaþi mamele acelea care nu au copii ºi
vã vor spune cît sînt de fericite!... Necredinþa va spune cã ea se
culcã seara ºi doarme, nu se mai scoalã. Nu se oboseºte; se
odihneºte. Ea poate sã se îmbrace cu toate hainele cele mai
scumpe, cã nu trebuie sã îmbrace copii. Ea poate sã mãnînce
mîncarea cea mai bunã, pentru cã nu trebuie sã o împartã cu
nimeni. Întrebaþi-o pe ea ºi vã va spune ea cã nu-i fericitã. ªi vã
va spune mereu: Ce rost are munca mea, alergarea mea, truda
mea, umblarea mea? Pe mine nu mã aºteaptã nimeni cu drag, mie
nu-mi spune nimeni: mamã. Pe mine nimeni nu mã iubeºte. Eu
trãiesc numai în zadar, muncesc în zadar. Nu este fericitã nici în
veacul acesta ºi nici în cel viitor.

Spunea sora Tiþa a lui Pescãu: Am fost la Gostat cu o femeie
din sudul Bihorului. Spunea cã are o singurã fatã. ªi o purtase la
ºcoalã, aº a cum fac mamele, aºa cum fac taþii, aºa cum fac
pãrinþii, sã le fie bine, sã le caute un viitor, sã le caute o slujbã,
sã aibã carte, sã înveþe, sã nu munceascã, sã nu se chinuiascã aºa
cum s-au chinuit pãrinþii lor ºi cum s-au muncit pãrinþii lor.
Mama ei se ducea toatã ziua ºi muncea la Gostat. Dar fata cum sã
se ducã sã munceascã în soare? Mîinile ei sã ºi le bãtãtoreascã ea
cu sapa ºi toatã ziua sã stea în cãldura soarelui? Ea stã acasã, dar
fãrã serviciu!...
Dupã ce terminã ºcoala, se împrieteni cu un vagabond ºi voia
sã se cãsãtoreascã cu el. Dar mama era împotrivã. ªi mereu îi
spunea sorei Tiþa: Am o singurã fatã. Mi-aduc aminte cîtã vreme
am fost cu ea însãrcinatã, în mai multe rînduri mi-a venit gîndul
s-o ucid. Astãzi nu se mai spune s-o ucizi. Se spune mai frumos,
cã a ucide este prea urît: cã avortezi. Cum nici la crîºmã nu i se
mai spune astãzi crîºmã, cã-i prea urît. Se spune bufet! Pentru ca
acolo sã poatã merge bietul creºtin de nume, sã-ºi lase acolo banii
ºi mintea, ºi sãnãtatea, ºi cinstea, ºi omenia. Aºa ºi la ucidere i se
spune avort. ªi aceastã mamã spunea mereu: De atîtea ori mi-a
venit gîndul s-o ucid, s-o avortez. ªi îmi pare rãu ºi astãzi de ce
am avut-o. Pentru cã nu mã ascultã. Uite ce vrea sã facã! A
terminat ºcoala, nu are nici un serviciu. La lucru nu vine. Vrea sã
se cãsãtoreascã cu un vagabond. Îmi pare atît de rãu cã nu m-am
folosit de gîndul pe care l-am avut atunci, sã nu mai fi vãzut ea
lumina zilei niciodatã...
Aºa spunea biata mamã, care a avut o singurã fiicã ºi care a
crescut-o în felul acesta, care a învãþat-o carte, care a adus-o pînã
la starea aceasta, la 20 de ani.
Ce n-a fãcut mama, ce n-a reuºit vrãjmaºul sã facã în inima
mamei, a reuºit sã facã în inima fetei. Pentru cã într-o searã cînd
venea tîrziu mama de la serviciu peste un cîmp, cînd nu mai venea
n i men i , f at a ei ce a c r e s c u t ã , f at a ei cea î n v ãþ at ã s t ãt ea cu
vagabondul înaintea mamei sale. ªi vagabondul a prins-o peste
braþe, pe dinapoi, iar fata luase o cãrãmidã ºi i-a zdrobit capul!...
Vedem cu pãrere de rãu cum copiii acestor mame o fac
nefericitã ºi pe mama lor ºi fac ruºine ºi satului lor ºi credinþei
pãrinþilor lor ºi celorlalte lucruri...
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