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«Nu este mai mare dragoste decât s - i dea cineva via a pentru prietenii s i.» Ioan 15,13
În ultimul timp am vorbit mult despre tema binef c toare, referitoare la dragostea i bun tatea
divin . Temele noastre se axeaz mult pe dragoste. Probabil, m-am repetat i am vorbit mereu
despre acelea i lucruri, dar nu am putut s vorbesc altfel. Sufletul meu a fost într-o stare de
mul umire, i de aceea gura a vorbit din plin tatea inimii. De fapt, am pu ine motive s m scuz,
c ci dragostea pentru Hristos este patria cre tinilor. În primul rând, prin dragostea lui Hristos am
fost condu i ca s -L cunoa tem i s ne odihnim în El, iar în c ldura bun t ii Lui am fost n scu i
din nou la o via în Dumnezeu. Noi nu am fost împ ca i cu Dumnezeu nici prin groz via drept ii
i nici prin amenin area de r zbunare, ci harul ne-a atras cu frânghii de dragoste.
Din când în când auzim despre persoane bolnave, c rora medicul le recomand s schimbe
aerul, prin plecarea din localitatea unde se afl , pentru a se face s n toase. i noi recomand m
fiec rui cre tin ov ielnic s caute »aerul patriei« dragostei lui Hristos i aten ion m pe orice
cre tin s n tos s r mân în aceast atmosfer natal . Credinciosul care pierde harul, s se
reîntoarc la cruce! Acolo i-a g sit el speran a, i tot acolo trebuie s o reg seasc . Acolo a
început dragostea lui pentru Hristos – noi Îl iubim, pentru c El ne-a iubit mai întâi – i tot acolo
trebuie ca dragostea lui s fie din nou aprins . Aerul din jurul crucii lui Hristos înt re te sufletul.
Gânde te mult la dragostea Lui, în felul acesta te vei înt ri în har! Locuitorii inuturilor de la
poalele mun ilor Alpi sunt sl bi i i sufer de multe boli din cauza aerului umed, ap s tor. Când
îns urc pe munte i r mân acolo un timp, devin iar i s n to i i puternici. Tot a a se întâmpl i
în aceast lume plin de ispite, unde fiecare lupt numai pentru ceea ce este al s u i unde
domne te gândirea egoist de a se îngriji numai de sine; aici cei credincio i sl besc i se
îmboln vesc ca i oamenii din lume. Dimpotriv , sus pe mun i, unde g sim dragostea altruist a
lui Hristos fa de fiii oamenilor, suntem înt ri i pentru o via mai nobil i mai bun . Dac
oamenii doresc s fie cu adev rat mari, atunci ei trebuie s se hr neasc stând sub aripile harului
bogat i ale dragostei care se jertfe te. Exemplul m re al Mântuitorului îi inspir pe ucenicii Lui
s - i fac via a valoroas . Pentru aceasta, El îi echipeaz cu voin pentru a face astfel de fapte,
precum i cu putere pentru realizarea acestora.
În afar de aceasta, este bine s st ruie ti mult timp în dragostea lui Hristos, pentru c ea este nu
numai patria noastr i are efecte învior toare, ci ea ofer i priveli tea « rmului mai bun».
Despre naufragia ii pe o insul p r sit se spune c o mare parte din timpul zilei îl petreceau pe
limbile de p mânt care p trundeau cel mai departe în apa oceanului. F ceau aceasta fiind cuprin i
de speran a c va veni o corabie dintr-unul din porturile patriei natale, chiar dac nu puteau s
vad ara lor. Tot a a este i cu noi: în timp ce st m pe »peninsula« dragostei divine, privim în sus
spre cer i ne familiariz m cu sufletele celor drep i. Dac vrem s vedem cândva cerul, în timp ce
suntem aici pe p mânt, atunci trebuie s -l privim de pe capul crucii sau de pe muntele p rt iei –
de pe acele experien e minunate ale dragostei divine, care se îndep rteaz de gândurile obi nuite
ale oamenilor i se apropie de inima lui Hristos. În orice caz, eu doresc s petrec acolo multe ore,
pân va începe ziua ve niciei. Atunci, umbrele vor disp rea, iar eu voi locui împreun cu to i cei
ale i în ara în care nu mai este nici un p cat. C ci dac aici jos se poate g si un cer, el este acolo
unde „cerul” a venit din cer, ca s moar pentru oamenii p c to i, ca astfel oamenii p c to i s
poat ajunge în cer, ca s tr iasc ve nic.
Tema din diminea a aceasta este dragostea divin i prin aceasta am ales cel mai înalt munte din
ara frumoas , pe care s v sui i. V vom duce ast zi în Locul Preasfânt al dragostei, la Ierusalim,
în ara sfânt a dragostei, la fapta de dragoste, unde dragostea s-a transfigurat i în hainele ei cele
mai frumoase a devenit prea luminoas , ca s poat fi v zut de ochiul muritor, prea str lucitoare
pentru privirea noastr tulbure. S mergem la Golgota, unde g sim dragostea care este mai tare
decât moartea, dragostea care a biruit moartea pentru noi!
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Vom vorbi mai întâi despre fapta minunat de dragoste: «Nu este mai mare dragoste decât s - i
dea cineva via a pentru prietenii s i» (Ioan 15, 13). Deoarece textul este a a de m re , încât nu îl
putem cuprinde, iar argumentarea în explicarea lui pare s fie insuficient , vrem s vorbim despre
cununa în eptit a dragostei lui Isus. Dup aceea va trebui s vorbim despre unele lucruri
împ r te ti, care se cuvin locului pe care st m, atunci când ne adun m la picioarele crucii.

S privim mai întâi MINUNATA FAPT DE DRAGOSTE. Înainte de toate este o intensificare, iar
intensificarea dragostei const în moartea pentru cei iubi i. «Har nemeritat i dragoste pân la
moarte» sunt lucrurile cele mai de pre care pot fi între oameni. Dac le unim, sunt sublimul
însu i. Dragostea poate ob ine multe, poate ob ine imposibilul, dar «nu este mai mare dragoste
decât s - i dea cineva via a pentru prietenii s i». Acesta este punctul culminant al dragostei.
Zborul ei nu poate ajunge pe alt rm, faptele ei în lep darea de sine nu pot merge mai departe.
S - i dai via a, este lucrul cel mai mare, pe care îl poate face dragostea.
Aceasta devine clar, dac ne gândim la urm toarele: dac cineva moare pentru prietenii lui, prin
aceasta el dovede te loialitatea sa profund . Dragostea care este numai o m rturisire cu buzele
trebuie pus totdeauna sub semnul întreb rii. Deseori este numai pref c torie. Dragostea care
vorbe te poate folosi expresii exagerate dup bunul ei plac. Dac ascul i tot ce se spune despre
dragoste, nu mai e ti sigur c exist dragoste adev rat , c ci nu to i care sufl în corn sunt
vân tori i nu to i care vorbesc despre prietenie sunt prieteni. Între oameni exist un sim mânt
foarte asem n tor cu comoara pre ioas , care este dragostea. Aceast dragoste este mai pre ioas
decât aurul din Ofir ( inut în Arabia care era renumit prin aurul care se g sea acolo). Dar deoarece
nu tot ce str luce te este aur, tot a a nu este dragoste tot ce se prezint ginga i simuleaz
simpatie. Când îns un om este gata s - i dovedeasc dragostea prin moartea sa, atunci acel om nu
este un mincinos. Orice suspiciune cu privire la nesinceritate trebuie, în acest caz, s dispar .
Suntem convin i c acela care moare din dragoste iube te cu adev rat.
Dar nu este numai sinceritatea pe care o vedem în acest caz, ci i intensitatea dragostei sale. Un
om poate s ne creeze impresia c el ia lucrurile în serios atunci când vorbe te folosind cuvinte
pline de entuziasm. El poate face i multe fapte care, dup aparen , arat sinceritatea lui. i cu
toate acestea, este posibil ca el s fie un actor versat, care posed arta inducerii în eroare,
prezentând ceea ce nu are ca având. Când îns cineva moare pentru lucrul pentru care s-a pus
cheza , atunci recunoa tem c pasiunea sa nu este superficial . Când dragostea sa îi mistuie via a,
atunci este clar c interiorul fiin ei lui arde de dragoste. Dac este gata s - i verse sângele pentru
persoana iubit , atunci în venele dragostei lui trebuie s fie sânge – este o dragoste vie. Cine poate
pune la îndoial pasiunea sincer a dragostei unui om, care î i d via a i se las îngropat pentru
ceea ce iube te? De aceea »nimeni nu are o dragoste mai mare decât aceasta«, deoarece el nu
poate oferi o dovad mai mare despre sinceritatea i intensitatea dragostei lui, decât aceea c î i d
via a pentru prietenii s i.
În afar de aceasta este o dovad a altruismului deplin al inimii atunci când un om, din dragoste,
î i pune via a în joc. Dragostea i altruismul fa de persoana iubit merg mân în mân . Dac eu
simulez c iubesc o anumit persoan , dar nu dau nici argintul i nici aurul meu pentru alinarea
nevoilor ei i nu renun cu nici un chip la comoditatea i confortul meu pentru el, atunci o astfel de
dragoste este de dispre uit. Ea poart ce-i drept numele, dar îi lipse te caraterul adev rat.
Adev rata dragoste trebuie m surat dup gradul cu care cel care iube te este gata s ia asupra sa
crucea i pierderea, suferin a i altruismul. Valoarea comercial a unui lucru se stabile te dup
pre ul care se d pentru acel lucru. Tot a a, valoarea dragostei unui om trebuie evaluat dup cât
este el gata s dea pentru ea. Cât vrea s sufere el pentru cei iubi i? Nici un om nu are dragoste
mai mare pentru prieteni, decât acela care î i d via a pentru ei. Chiar i satana confirm realitatea
virtu ii pe care o are un om care vrea s moar , atunci când cu privire la Iov a spus lui Dumnezeu:
«Piele pentru piele! Omul d tot ce are pentru via a lui. Dar ia întinde- i mâna i atinge-Te de
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oasele i de carnea lui, i sunt încredin at c Te va blestema în fa » (Iov 2, 4,5). Deci, dac
dragostea ar putea s renun e la animale i terenuri, la comori i posesiuni p mânte ti, atunci ar fi
tare. Dar ea va falimenta dac nu poate merge pân acolo, încât s ia asupra sa suferin e personale,
chiar moartea. O astfel de omisiune nu a fost în dragostea Mântuitorului. Mântuitorul nostru S-a
dezbr cat de toat slava Sa i i-a dovedit dragostea prin mii de feluri de altruism. Dovada cea
mai conving toare a dat-o atunci când i-a dat via a pentru noi. «Noi am cunoscut dragostea Lui»,
spune apostolul Ioan, «prin aceea, c El i-a dat via a pentru noi» (1 Ioan 3, 16). Pare ca i cum el
ar fi l sat la o parte tot ce a f cut Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Pare c arat cu degetul îndreptat
spre moartea Sa i spune: «Prin aceea am cunoscut noi dragostea Lui».
A fost o dragoste maiestuoas , care L-a f cut pe Mântuitorul s renun e la podoaba i str lucirea
Lui, s dea stelelor str lucirea lor, s renun e la mantaua Lui albastr i s-o dea boltei cerului, iar
apoi s vin pe p mânt, ca în haina s rac a c rnii i a sângelui nostru s lucreze ca i noi. Îns
capodopera dragostei a realizat-o atunci când a renun at chiar i la haina trupului S u omenesc i
S-a dat celor mai mari dureri ale mor ii pe cruce. Nu putea s mearg mai departe. Altruismul a
ajuns la extrem. Nu putea s renun e mai mult la Sine, atunci când i-a dat chiar via a.
Dragii mei, aici este um motiv în plus pentru faptul c moartea pentru persoana iubit este fapta
de dragoste suprem : ea dep e te toate celelalte fapte! Isus Hristos a dovedit dragostea Sa prin
aceea c a locuit ca Frate în mijlocul poporului S u i ca Prieten a luat parte la s r cia oamenilor,
a a c putea spune: «Vulpile au vizuini i p s rile cerului au cuiburi, dar Fiul Omului nu are undei odihni capul» (Matei 8, 20). El a descoperit dragostea Sa prin aceea c a spus oamenilor tot ce
tia de la Tat l Lui i a dest inuit unor pescari simpli tainele ve niciei. El a ar tat dragostea Sa
prin r bdarea cu care a suportat gre elile lor, niciodat nu i-a respins aspru, ci i-a mustrat cu
blânde e, i aceasta numai rareori. El a descoperit dragostea Lui prin minunile, pe care le-a f cut
în favoarea lor, i prin onoarea, pe care a acordat-o ucenicilor S i folosindu-i în lucrarea Sa. Au
fost realmente mii de fapte de dragoste împ r teasc , pe care Isus Hristos le-a f cut pentru ai S i,
dar nici una din ele nu poate nici m car pentru un moment s se compare cu moartea – moartea pe
cruce, plin de chinuri, le dep e te pe toate. Aceste fapte de dragoste din via a Lui str lucesc ca
stelele i atunci când le prive ti, apar mult mai mari decât i le-ai imaginat – ca i stelele. Îns ele
sunt numai stele în compara ie cu acest soare clar, str lucitor al dragostei nesfâr ite, care se vede
în moartea sângerând de pe cruce, pe care Domnul a suferit-o pentru poporul S u.
Trebuie s adaug, c moartea Sa include toate celelalte fapte de dragoste ale Lui, c ci atunci
când un om î i d via a pentru prietenul lui, atunci a dat i pe toate celelalte. D - i via a, i atunci
i-ai dat i bog ia – c ci unde este bog ia unui om mort? Renun la via , i atunci ai renun at i
la pozi ia ta – c ci unde este rangul i numele aceluia care zace în mormânt? Sacrific - i via a, i
atunci ai pierdut orice desf tare – c ci ce bucurie poate s fie într-o morg ? Pe scurt, cine î i
pierde via a, acela a pierdut totul. De aceea i concluzia urm toare este cu mare putere de
expresie: «El, care n-a cru at nici chiar pe Fiul S u, ci L-a dat pentru noi to i, cum nu ne va da f r
plat , împreun cu El, toate lucrurile?» (Romani 8, 32). Atunci când Dumnezeu a dat via a Fiului
S u iubit, El a sacrificat tot ce era Fiul S u. Deoarece Hristos este nem rginit i este totul în to i,
d ruirea vie ii Sale cuprinde i f g duin a cu caracter general – nici nu putea s fie mai mult.
Iubi ilor, vorbesc con tient despre o tem care ar trebui s mi te în primul rând inima mea i
apoi inimile voastre! Duh al Dumnezeului celui viu, vino din cer ca un vânt învior tor i f în
acest moment ca scânteile dragostei noastre s se transforme într-un foc puternic, dac este dup
voia Ta!
Dragii mei, vrem s atragem aten ia c cea mai m rea dovad a dragostei este în mod clar
atunci când un om moare pentru prietenii s i! Cuvintele «s - i dea via a pentru prietenii s i»
lunec foarte u or pe limba i buzele mele – dar ti i sau sim i i ce înseamn cuvintele acestea? S
mori pentru cineva!
Sunt oameni care nici m car nu vor s dea s racilor din avu ia lor. S dea ceva slujitorilor s raci
ai lui Dumnezeu este pentru ei ca i cum le-ai t ia un m dular. Astfel de oameni nu tiu ce
înseamn s ai suficient dragoste, ca s o po i d rui din bel ug altora – tot a a cum un orb nu î i
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poate imagina culorile. Nu vrem s discut m despre ace ti oameni. Sunt îns i oameni iubitori,
care din dragoste pentru semenii lor renun la comoditate i confort, da, chiar la nevoile lor
obi nuite. Ace tia sunt într-o oarecare m sur în stare s - i fac o imagine despre ce înseamn s
mori pentru al ii. Desigur, nimeni din noi nu poate în elege în totalitate ce înseamn aceasta. S
mori pentru cineva! Imagina i-v ! Concentra i-v asupra acestui lucru! Noi ne îngrozim de
moarte, c ci în orice lumin am privi moartea, pentru natura uman ea este ceva îngrozitor. Dup
moarte s intri în slav , este într-adev r o speran netulburat , c ci moartea va fi înghi it de
biruin , dar moartea în sine este ceva amar; de aceea trebuie înghi it prin victorie înainte de a o
suferi. Ea este ca un medicament amar, care trebuie dizolvat într-un lichid dulce înainte ca s ne
putem bucura de el. Sunt sigur c f r gândul pl cut la prezen a lui Dumnezeu i la viitorul
frumos din cer, fiecare din noi ar considera moartea ca un r u îngrozitor. Chiar i Mântuitorul
nostru S-a îngrozit în clipele când s-a apropiat moartea. Gândul c va muri L-a tulburat chiar i pe
El. Gândi i-v la sudoarea care se f cuse ca ni te pic turi mari de sânge în gr dina Ghetsimani i
la rug ciunea Sa ca Om: «Tat , dac voie ti, dep rteaz paharul acesta de la Mine.» Dac v
gândi i la aceast lupt sufleteasc , atunci ve i în elege mai mult dragostea divin , care cu hot râre
a luat cu ambele mâini paharul i a b ut f r întrerupere din el, pân când Domnul a sc pat pe tot
poporul S u de la condamnare i a înghi it moartea lor în moartea Lui de Loc iitor.
Nu este u or s mori. Noi vorbim deseori u or despre moarte, dar a muri nu este pentru nimeni
un joc de copii. A a cum a murit Mântuitorul, în dureri i chinuri îngrozitoare ale sufletului, a fost
o fapt de dragoste deosebit de mare. S-ar putea înv lui moartea în lux i la patul de moarte s-ar
putea atârna semne ale celei mai ginga e dragoste, prin iscusin a farmaci tilor i a medicilor s-ar
putea diminua durerile, dar cu toate acestea moartea în sine nu este ceva u or, i atunci când este
pentru al ii, atunci ea este o capodoper a dragostei.
În încheierea studiului cu privire la fapta de dragoste suprem permite i-mi s mai spun: când un
om moare pentru cineva, atunci dragostea lui pentru acest om nu mai poate fi pus la îndoial .
Ar fi o nebunie extrem de mare, dac necredin a ar îndr zni s se furi eze la piciorul crucii – i cu
toate acestea, ea a fost acolo i s-a dovedit a fi o nebunie dus la extrem. Când un om moare
pentru prietenul s u, atunci el trebuie s -l iubeasc ; nimeni nu se îndoie te de aceasta. i dac Isus
a murit pentru poporul S u, atunci trebuie ca El s -l fi iubit – cine poate pune la îndoial acest
fapt? Fiecare copil al lui Dumnezeu trebuie s se ru ineze dac vreodat îndoiala va încerca s
nege aceast fapt dovedit !
Îns Domnul Isus – tiind c chiar i aceast capodoper a dragostei Sale va fi zguduit prin
necredin – a înviat din mor i cu o dragoste în inim a a de proasp t , cum nu a fost niciodat , Sa în l at la cer i a luat robia roab . Ochii Lui str lucesc de dragostea ve nic , ce L-a f cut s vin
pe p mânt. A intrat pe por ile de m rg ritar suindu-Se în triumf spre tronul Tat lui S u minunat.
Cu toate c a privit spre Tat l cu o dragoste ve nic , de nedescris, El a privit i spre poporul S u,
c ci inima Lui b tea mereu pentru el. Chiar i acum prive te de pe tronul S u de slav , înconjurat
de serafimi, spre poporul S u, cu o dragoste plin de îndurare i de har nem rginit. El este în totul
dragoste. «Nu este mai mare dragoste decât s - i dea cineva via a pentru prietenii s i.»

CELE APTE CUNUNI ALE DRAGOSTEI LUI ISUS, PE CARE EL A DOVEDIT-O PRIN MOARTEA SA,
constituie al doilea punct al studiului nostru. Sper s m urm ri i cu toat aten ia atunci când v
voi prezenta c mai presus de aceast fapt m rea a dragostei umane exist ceva cu mult mai
sublim în moartea din dragoste a lui Hristos. Atunci când oamenii mor pentru prietenii lor este
ceva deosebit. Dar moartea lui Hristos pentru noi este a a de sublim în compara ie cu cea mai
mare fapt uman , încât aceasta din urm devine un lucru obi nuit. Doresc s v ar t aceasta în
apte puncte.
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Primul punct este urm torul: Isus a fost nemuritor – de aceea caracterul deosebit al mor ii Sale.
Damon1 a fost gata s moar pentru Phintias. Povestirea clasic arat c cei doi prieteni vroiau cu
pl cere s moar unul pentru altul. S presupunem c Damon moare pentru Phintias, prin aceasta
el anticipeaz ceea ce va urma s aib loc, c ci Damon va trebui cândva s moar . Dac î i d
via a pentru prietenul lui, probabil cu zece ani mai devreme decât dac ar fi murit în mod normal,
prin aceasta el va pierde numai ace ti zece ani din via a lui. Mai devreme sau mai târziu, el va
trebui s moar ! Sau dac Phintias moare i Damon scap , este posibil ca unul din ei s moar
numai cu câteva s pt mâni mai devreme, c ci ambii trebuie s moar cândva. Dac cineva î i d
via a pentru prietenul lui, prin aceasta el nu renun la ceva pe care îl putea avea ve nic. Putea s -l
p streze numai un timp. Chiar dac l-ar fi avut pentru cea mai lung posibil via muritoare –
pân la înc run irea p rului –, în cele din urm ar fi devenit jertfa s ge ilor mor ii. O moarte
suplinitoare din dragoste ar fi fost în mod obi nuit numai o plat anticipat a acelei datorii a
naturii, care trebuie pl tit de to i. La Isus îns nu este a a.
Isus nu trebuia nicidecum s moar . Nu era nici un motiv i nici o cauz ca s moar , în afar de
cazul c El i-a dat via a pentru prietenii Lui i în locul lor. Unsul lui Dumnezeu a fost acolo sus
în slav din ve nicie la Tat l. Urmele b trâne ii nu erau pe fruntea Lui i noi putem spune despre
El: «Capul Lui este o cunun de aur curat, pletele lui ca ni te valuri sunt negre cum e corbul»
(Cântarea Cânt rilor 5, 11). El a venit pe acest p mânt i a luat chip ca al nostru, ca s poat muri.
Nu uita i îns c via a Lui nu trebuia s moar , cu toate c putea s moar . Trupul Lui nu a
v zut putrezirea, c ci în El nu era elementul p cat, care produce moartea i putrezirea. Domnul
nostru Isus, i numai El, putea s stea la marginea mormântului i s spun : «Nimeni nu Mi-o ia
cu sila, ci o dau Eu de la Mine. Am putere s-o dau, i am putere s-o iau iar i» (Ioan 10, 18). Noi,
s rmanii oameni muritori, avem putere numai s murim, dar Hristos are putere s tr iasc .
Încununa i-L pentru aceasta! A eza i înc o cunun pe capul Lui iubit! Ceilal i iubi i, care au
murit pentru prietenii lor, pot fi încununa i cu argint, pentru Isus îns aduce i diadema de aur i
a eza i-o pe capul Celui nemuritor, care niciodat nu ar fi trebuit s moar , dar care totu i S-a
f cut muritor i care numai din cauza dragostei Lui S-a expus mor ii îngrozitoare.
Observa i c oamenii care i-au dat via a pentru al ii au considerat probabil sau au presupus c
pedeapsa cu moartea nu va fi executat cu privire la ei. Au sperat c vor sc pa totu i. Damon a
stat înaintea lui Dionysius, tiranul, ca s fie omorât în locul prietenului s u Phintias. Poate v
aduce i aminte c tiranul a fost atât de impresionat de dragostea celor doi prieteni, încât nu a mai
omorât pe nici unul din ei. În felul acesta a sc pat i suplinitorul de bun voie.
Mai exist o istorisire veche despre un miner credincios care lucra împreun cu un camarad
necredincios în mina de c rbuni. Vroiau tocmai s arunce în aer o stânc de piatr i trebuiau s
p r seasc mina înainte s explodeze pulberea. Au urcat amândoi în co , dar mâna care trebuia s i trag afar nu avea putere destul s -i scoat pe amândoi deodat . Minerul tem tor de Dumnezeu
a s rit din co i a zis: «Tu e ti un om nemântuit, i dac vei muri, sufletul t u va fi pierdut pentru
totdeauna. F cum po i, ca s ajungi cât mai repede afar . Cât m prive te, îmi încredin ez sufletul
în mâinile lui Dumnezeu. Dac voi muri, eu sunt mântuit!» Acest om, care a ar tat o dragoste a a
de mare pentru mântuirea sufletului aproapelui s u, a sc pat. L-au g sit nev t mat sub
d râm turile de stânc – a sc pat cu via . Dar nu uita i, pentru Mântuitorul nostru nu putea s
aib loc a a ceva. El tia c nu exist nici un loc de refugiu, dac era vorba s pl teasc pre ul
r scump r rii sufletelor noastre – El trebuia s moar . Ori El trebuia s moar , ori oamenii
trebuiau s moar – nu exista o alternativ . Dac noi trebuia s sc p m din groap prin El, atunci
trebuia ca El s moar pentru noi. Nu era speran pentru El, nu era un alt drum pe care paharul s
treac pe lâng El.
Au fost oameni curajo i, care i-au pus via a în joc pentru al ii. Dac ar fi fost absolut siguri c
fapta temerar se va sfâr i cu moartea, probabil c ar fi ezitat s o fac . Isus a fost sigur c
mântuirea noastr va fi legat de moartea Sa, c i ultima pic tur din pahar va trebui golit , c El
1

Damon i Phintias sunt dou figuri din cartea lui Schiller „Chez ia”, a c ror credincio ie în prietenie a devenit
renumit .
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va trebui s sufere chinurile mor ii i cu nimic nu va fi cru at de suferin ele mor ii. i cu toate
acestea, pentru noi a luat de bun voie moartea asupra Sa, ca s Se uneasc cu noi. Spun iar i:
mai aduce i o diadem ! A eza i o a doua cunun pe Capul care odinioar a purtat o cunun de
spini! Minunat Emanuel! Împ rat al suferin ei i Domn al dragostei! A existat oare vreodat o
dragoste ca a Ta? Voi, cânt re i de pretutindeni, l uda i-L prin cânt rile voastre de laud ! L uda iL, o tiri cere ti! În l a i-I tronul mai presus de stele i de îngeri i sl vi i-L, c ci cu inten ii precise
a luat moartea asupra Sa! El a tiut c va trebui s sufere i c va trebui s fie adus ca jertf pentru
p cat. Dar din pricina bucuriei care Îl a tepta, a suferit crucea i nu a luat în seam ru inea!
S lu m acum seama la a treia calitate deosebit a faptei de dragoste suprem a lui Isus, i
anume c El nu putea s aib nici un alt motiv pentru moartea Sa, ci numai îndurarea i
dragostea curat , pur , L-au f cut s moar .
Cu siguran , v aduce i aminte de întâmplarea urm toare: când un nobil rus str b tea stepa
înz pezit a rii sale, sania lui a fost urm rit de o ceat de lupi înfometa i, care vroiau s -i
înghit pe c l tori. Caii au fost biciui i, ca s alerge cu cea mai mare vitez . Dar ei nu aveau
nevoie de bici, c ci fugeau dinaintea urm ritorilor care urlau pentru a- i salva via a. Tot ceea ce
putea s -i fac pe lupi s se opreasc pentru un timp din urm rire, le-a fost aruncat – zadarnic! A
fost dezlegat un cal – ei l-au urm rit, l-au prins i l-au sfâ iat în buc i, iar apoi i-au continuat
înfuria i vân toarea de urm rire. În cele din urm , un slujitor credincios, care a tr it mul i ani la
curtea st pânului s u, a zis: «Exist numai o speran pentru dumneavoastr . M voi arunca
înaintea lupilor i în felul acesta ve i câ tiga timp s sc pa i.» În aceasta s-a ar tat o dragoste
mare. Dar f r îndoial , ea era amestecat cu obi nuin a de a fi ascult tor sau avea sensul de
acordare a onoarei conduc torului familiei, poate i cu sentimentul de recuno tin pentru aten ia
care i-a fost acordat în anii mul i petrecu i la curtea nobilului. Nu vreau s dezapreciez aceast
jertf , în nici un caz, mult mai mult, doresc s întâlnesc mai des în rândul oamenilor acest curaj
pre ios, de viteaz! Cu toate acestea constat m o diferen mare între aceast jertf nobil i mult
mai nobila fapt a lui Isus: Isus i-a dat via a pentru aceia care nu I-au f cut nici un favor, nu I-au
slujit niciodat , care au fost mult mai jos decât El i fa de care nu a fost niciodat obligat s le
aduc mul umire. Dac nobilul s-ar fi aruncat el însu i lupilor, ca s -i salveze pe slujitorii lui, i
dac acel slujitor ar fi încercat în trecut s -l omoare, i cu toate acestea st pânul s-ar fi dat pentru
robul nevrednic, atunci am fi putut recunoa te o anumit paralel . Dar a a cum stau lucrurile,
diferen a este enorm de mare.
Isus a avut numai un motiv în inim : dragostea Lui pentru noi. El ne-a iubit cu toat m rimea
fiin ei Lui minunate. El ne-a iubit i de aceea S-a dat din dragoste, din dragoste pur i numai din
dragoste, pentru noi la moarte sângeroas .
Iubirea- i f r -asem nare
În lumea-aceasta Te-a adus,
Te-a mistuit f r -ncetare
i la Golgota Te-a condus.
A eza i a treia cunun pe capul Lui plin de slav ! Voi, îngerilor, aduce i diadema nepieritoare,
p strat din ve nicie numai pentru El, i a eza i-o s str luceasc pe fruntea Lui!
În al patrulea rând observa i ceea ce deja am schi at, c moartea Mântuitorului nostru nu a fost
realmente, ci numai într-un anumit sens pentru prietenii Lui. «Nu este mai mare dragoste decât
s - i dea cineva via a pentru prietenii s i». Citi i textul a a cum este scris; el exprim un mare
adev r. Dar un om poate avea o dragoste mai mare, decât s - i dea via a pentru prieteni, i anume
atunci când moare pentru du manii s i. Tocmai în aceasta se descoper m rimea dragostei lui
Isus. Cu toate c ne-a numit «prieteni», prietenia a fost exclusiv din partea Lui. El ne-a numit
prieteni, dar inimile noastre L-au numit du man, deoarece ne-am r sculat împotriva Lui. La
dragostea Lui nu am r spuns cu dragoste. «Era a a de dispre uit c î i întorceai fa a de la El, i noi
nu L-am b gat în seam » (Isaia 53, 3).
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O, ce du m nie nutreau inimile noastre împotriva lui Isus! Nimic nu se aseam n cu ea. Dintre
toate du m niile care s-au ridicat vreodat din adânc, du m nia inimii oamenilor împotriva
Unsului lui Dumnezeu este cea mai ciudat i cea mai amar . i cu toate acestea, Isus i-a dat
via a pentru oamenii p c to i i strica i, pentru oameni, a c ror stare era a a de împietrit , c
inima lor se asem na cu o piatr de moar , pentru oameni care nu puteau s r spund iubirii lui
Isus. «Pentru un om neprih nit cu greu ar muri cineva, dar pentru binef c torul lui poate c s-ar
g si cineva s moar . Dar Dumnezeu Î i arat dragostea fa de noi prin faptul c , pe când eram
noi înc p c to i, Hristos a murit pentru noi» (Romani 5, 7-8).
Aduce i diadema regal i încununa i pe Domnul nostru iubitor, pe Domnul dragostei, c ci a a
cum în toate este Împ ratul împ ra ilor, tot a a este i Împ ratul împ ra ilor în dragoste!
Sper s nu v obosesc, dac v atrag aten ia c mai exist o alt realitate minunat în moartea lui
Hristos: noi în ine am fost cauza care a f cut necesar moartea Lui.
Au fost odat doi fra i pe o plut , pe care s-au salvat de pe un vapor care se scufunda. Deoarece
hrana nu le ajungea, s-a propus s se reduc num rul naufragia ilor, ca astfel cel pu in câ iva s
poat r mâne în via . Mul i au trebuit s moar . S-a aruncat sor ul pentru via i moarte. A c zut
i pe unul din fra i, care urma s fie aruncat în mare. Cel lalt frate a intervenit pentru el i a zis:
«Tu ai acas o so ie i copii, eu sunt singur i se poate renun a la mine, de aceea vreau s mor
pentru tine!» «Nicidecum!», a replicat cel lalt frate. «De ce s mori tu? Sor ul a c zut pe mine!»
S-au luptat aducând argumente care dovedeau dragostea lor unul pentru altul, în cele din urm
loc iitorul a fost aruncat în mare. Nu era nici un motiv de ceart între cei doi fra i; erau prieteni i
chiar mai mult decât prieteni. Nu ei au creat greut ile care f ceau necesar ca unul din ei s fie
jertfit. Nu puteau s - i repro eze nimic c au fost constrân i s fac aceast alegere.
În cazul nostru, dimpotriv , niciodat i pentru nimeni nu ar fi fost necesar s moar , dac noi
nu am fi fost uciga ii, uciga ii premeditari. i cine a fost cel lezat, a c rui onoare a fost r nit ?
Corespunde realit ii dac spun Hristos, Cel care i-a dat via a, El a fost Cel lezat. P catul a fost
îndreptat împotriva lui Dumnezeu i a maiest ii divine, i pentru a terge petele de pe dreptatea
divin , a fost absolut necesar pedeapsa, i p c tosul trebuia s moar . Cel lezat a luat locul
f c torului de rele i a murit, ca astfel datoria s fie pl tit , cerut fiind de dreptatea Lui. În acest
caz, Judec torul poart pedeapsa pe care trebuia s o dea acuzatului.
Asem n tor se petrece într-o povestire clasic , în care tat l, ca judec tor, condamn pe fiul s u,
care s vâr ise adulter, s - i piard ochii. Pentru ca fiului s -i r mân un ochi, las s i se scoat
lui un ochi. În cazul acesta, judec torul ia asupra sa o parte din pedeaps . În cazul nostru este
Hristos, care ap r onoarea Legii Sale i totodat ia asupra sa toat pedeapsa acelora pe care îi
iube te, a acelora care s-au r zvr tit împotriva domniei Lui i L-au întristat. Spun iar i – dar unde
sunt buzele care pot s spun a a cum se cuvine! – aduce i înc o diadem mai str lucitoare decât
cununa împ r teasc , ca s încunun m din nou capul Mântuitorului nostru mult sl vit! Face i ca
toate harfele cerului s intoneze muzica cea mai minunat spre slava dragostei Lui minunate!
Lua i seama înc o dat , c exist oameni care mor pentru al ii, dar ei nu au purtat niciodat
p catele altora. Au fost gata s ia asupra lor pedeapsa, dar nu vina. În exemplele amintite nu era
pus în joc caracterul. Phintias l-a jignit pe Dionysius. Damon a fost gata s moar pentru el, dar
Damon nu a luat asupra lui jignirea care a provocat-o Phintias. Un frate este aruncat în mare
pentru fratele s u. Dar în acest caz nu este nici o învinov ire. Slujitorul moare pentru st pânul s u
în Rusia, dar felul de a sluji devine aici vizibil i aceasta nu are nici o leg tur cu vre o gre eal a
st pânului; st pânul, în cazul acesta, este complet nevinovat. Dar la Hristos este a a: cu mult timp
înainte ca s trebuiasc s moar , trebuia s se scrie despre El c «a fost pus în num rul celor
f r delege i a purtat p catele multora» (Isaia 53, 12). Asem n tor st scris i în urm torul text
biblic: «Dar Domnul a f cut s cad asupra Lui nelegiuirea noastr a tuturor» (Isaia 53, 6). «Pe
Cel ce n-a cunoscut nici un p cat, El L-a f cut p cat pentru noi, ca noi s fim neprih nirea lui
Dumnezeu în El» (2 Corinteni 5, 21). «Hristos ne-a r scump rat din blestemul Legii, f cându-Se
blestem pentru noi, - fiindc este scris „Blestemat e oricine este atârnat pe lemn”» (Galateni 3,
13).
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Niciodat inimile noastre s nu spun c Hristos nu a fost des vâr it de sfânt i f r pat . Cu
toate acestea, trebuia s se stabileasc o leg tur între El i p c to i, prin aceea c El a devenit
Loc iitorul lor, ceea ce pentru natura Lui era foarte probabil greu de suportat. Faptul c a fost
r stignit pe cruce între doi f c tori de rele, c a fost învinuit de blasfemie i a fost pus în rândul
f c torilor de rele, c El, Cel neprih nit, a suferit pentru cei p c to i i a trebuit s sufere mânia
lui Dumnezeu, ca i cum El Însu i ar fi fost vinovat – toate acestea sunt minunate i dep esc
capacitatea noastr de în elegere! Aduce i cununa str lucitoare i a eza i-o pe capul Lui, în timp
ce noi vom continua s împletim a aptea cunun pentru capul vrednic de slav .
Gândi i-v bine c moartea lui Hristos este o dovad a dragostei de neegalat, pentru c Hristos a
refuzat orice ajutor i u urare care puteau s fac moartea mai pu in îngrozitoare. Nu m mir c
un copil al lui Dumnezeu poate muri fiind cuprins de bucurie. Fruntea lui poate fi lovit , dar ochii
lui str lucesc, c ci el tie c Tat l lui ceresc prive te spre el i pe el îl a teapt slava. El poate fi
cuprins de bucurie, chiar dac sudorile mor ii îi stau pe frunte, c ci îngerii îi vin în ajutor i cu
fiecare or vede tot mai aproape ara îndep rtat i por ile de m rg ritar. Dar, oh! Când mori pe
cruce i nici un ochi plin de compasiune nu prive te la tine – când mori înconjurat de o mul ime
de oameni care te batjocoresc, când strigi la Dumnezeu i El Î i întoarce fa a – când cuvintele
«Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai p r sit!» slujesc ca recviem i se aud
cuvintele pline de durere «Eli, Eli, lama sabactani!» cum niciodat mai înainte nu s-au auzit,
zguduind întunericul – aceasta este ceva îngrozitor!
Triumful dragostei care se descopere în moartea lui Isus dep e te toate celelalte fapte de vitejie
ale altruismului. A a cum vârfurile cele mai înalte ale mun ilor Alpi se înal peste vârfurile
mun ilor din jur str pungând norii, «ca s tr iasc într-o pl cut prietenie cu stelele», tot a a
dragostea lui Hristos plute te peste cele mai mari fapte care au avut loc în istoria lumii i peste tot
ceea ce- i poate imagina inima omeneasc . Moartea Lui a fost foarte îngrozitoare, agonia Lui a
fost i mai tulbur toare. Nimeni nu are dragoste mai mare ca acela care î i d via a în felul acesta
pentru cei mai nedemni du mani. O, nu vreau s mai spun «Încununa i-L!» - c ci ce sunt cununile
pentru El? Preasl vit Miel al lui Dumnezeu, Te iubim din toat inima, c dem la picioarele Tale cu
adânc reveren i sufletele noastre Te prosl vesc în lini te!

Vreau s vorbesc pe scurt cu privire la ultimul punct:

ACEAST
TREBUI S NE FAC S AVEM O COMPORTARE ÎMP R TEASC .

DRAGOSTE ÎMP R TEASC

AR

Mai întâi, iubi i fra i, vreau s ar t cum aceste gânduri cu privire la moartea lui Hristos, care
dovede te dragostea Sa, m resc valoarea altruismului. Nu tiu cum v sim i i – eu m simt foarte
neînsemnat atunci când m gândesc la ce a f cut Mântuitorul pentru mine. Faptul c duc o via
relativ u oar i pl cut m face s m ru inez. A lucra pân la epuizare mi se pare c este nimic.
Ce facem noi de fapt, în compara ie cu ce a f cut El? Aceia care pot s sufere pentru El, care pot
s - i dea via a pe câmpul de misiune i din pricina lui Hristos sufer oboseala, s r cia i prigoana
– fra ii mei, ace tia sunt de invidiat, ace tia au o parte care întrece pe cea a fra ilor lor. Ne ru in m
s st m acas i s savur m atâta comoditate, în timp ce Isus S-a lep dat atât de mult de Sine.
Gândul la dragostea sângerând a Domnului nostru ne face s nesocotim via a noastr i s avem
p reri neînsemnate despre noi. Dimpotriv , ea ne face s l ud m altruismul altora înaintea lui
Dumnezeu i s dorim mijloacele pentru realizarea acestuia.
O, cum treze te în noi curajul vitejiei! Dac vii la cruce, atunci ai p r sit teritoriul oamenilor
simpli i ai atins maturitatea adev ratei virtu i. Isus moare, i noi sim im c i noi am fi putut s
murim. Ce fapte minunate au f cut oamenii, când au tr it în dragostea lui Hristos!
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Îmi vine în minte istoria fra ilor meri i2 i vreau s o povestesc înc o dat , chiar dac a i auzit-o
de mai multe ori: cu mul i ani în urm era o localitate în Africa de Sud în care au fost alunga i
oamenii lepro i. Era un inut înconjurat de ziduri înalte, peste care nu putea s sar nimeni ca s
scape. Era numai o poart i cine intra pe ea, nu mai ie ea niciodat de acolo. Unii fra i meri i sau uitat peste zid i au v zut doi b rba i: unul, ale c rui mâini putreziser din cauza leprei, purta
pe umeri pe un altul, care î i pierduse picioarele. Împreun f ceau gropi în p mânt i sem nau
semin e. Cei doi fra i meri i s-au gândit: «În acest loc mor cu sutele din cauza bolii care produce
putrezirea. Vrem s mergem la ei i s le vestim Evanghelia!» Li s-a spus: «Dac ve i intra acolo,
nu ve i mai putea ie i afar . Ve i muri acolo de lepr !» Au intrat i nu au mai ie it afar , pân
când au fost lua i acas în cer. C l uzi i de dragostea lui Isus au murit pentru al ii.
Al i doi din ace ti oameni sfin i au c l torit spre insulele de vest unde se g sea un inut, pe care
nu avea voie nimeni s p easc i s vesteasc Evanghelia, cu excep ia c era sclav. Cei doi
b rba i s-au vândut ca sclavi i au lucrat ca i ceilal i, numai ca s le poat vesti Evanghelia. O,
dac am avea gândul care era i în Hristos, atunci am face lucruri mari! Vrem s -l avem din nou,
i trebuie s -l avem. Adunarea a pierdut totul, dac i-a pierdut vitejia. Dac dragostea lui Hristos
nu o mai constrânge, atunci ea i-a pierdut puterea de a birui lumea.
Observa i cât de minunat a fost înso it vitejia în acest caz de blânde e. Cavalerismul trecutului
a fost îngrozitor. În cea mai mare parte consta în aceea c un tân r puternic, îmbr cat cu o
arm tur din fier, înainta i t ia în buc i pe un altul, care din întâmplare nu avea o arm tur
asem n toare. Îndr znesc s afirm c în zilele noastre am putea s reprimim acest fel de vitejie,
dar f r el o ducem mai bine. Dorim s avem acel cavalerism binecuvântat al dragostei care îl face
pe om s gândeasc : «A suporta acele jigniri, dac din pricina lui Hristos a putea face ceva bun.
Da, sunt gata s fiu un tergar al picioarelor a ezat la poarta templului Domnului meu, pe care s i tearg picioarele to i cei ce intr , dac prin aceasta a putea sl vi pe Hristos.» Curajul
impun tor, pentru Hristos, s fie totul sau nimic pentru Adunare – acesta este curajul crucii, c ci
Hristos S-a f cut nimic, renun ând la renumele S u: «El, m car c avea chipul lui Dumnezeu,
totu i n-a crezut ca un lucru de apucat s fie deopotriv cu Dumnezeu, ci S-a dezbr cat pe Sine
Însu i i a luat un chip de rob, f cându-se asemenea oamenilor. La înf i are a fost g sit ca un om,
S-a smerit i S-a f cut ascult tor pân la moarte, i înc moarte de cruce» (Filipeni 2, 6-8).
În sfâr it, mi se pare c aud o voce de pe cruce care strig : «P c tosule, p c tosule, p c tos plin
de vin , toate acestea le-am f cut pentru tine – ce ai f cut tu pentru Mine?» i o alt voce strig :
«Întoarce i-v la Mine, i ve i fi mântui i to i cei ce sunte i la marginile p mântului!» (Isaia 45,
22).
Doresc s pot s v vestesc a a cum se cuvine pe Isus cel crucificat! M ru inez c nu pot s o
fac mai bine i rog pe Domnul ca El s Se prezinte ochilor vo tri în mod mai impresionant decât
pot s o fac cuvintele mele. O, p c tos plin de vin , o privire îndreptat spre Cel crucificat este
via ! Îndreapt - i ochii acum spre El i crede în El! Numai dac crezi în El, vei g si iertare, har,
via a ve nic i cerul. Credin înseamn s prive ti la marele Loc iitor. Dumnezeu s v ajute,
pentru Hristos, s ave i aceast privire! Amin.
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Germani evanghelici care au trebuit s fug din Mähren i s se stabileasc pe proprietatea lui Nikolaus Ludwig graf
von Zinzendorf (1700-1760) în Sachsen (1722). Zinzendorf a întemeiat acolo împreun cu ei colonia Herrnhut, din
care a luat na tere Adunarea fra ilor. Ace tia au apar inut Adun rii fra ilor Herrnhut i unii dintre ei au fost trimi i
mai târziu ca misionari.
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