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Din clipa aceea, mul i din ucenicii Lui s-au întors înapoi, i nu mai umblau cu El. Atunci Isus
a zis celor doisprezece: „Voi nu vre i s v duce i?” „Doamne”, I-a r spuns Simon Petru, „la
cine s ne ducem? Tu ai cuvintele vie ii ve nice. i noi am crezut, i am ajuns la cuno tin a c Tu
e ti Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.” Ioan 6, 66-69
Fra ilor, noi credem c cel neprih nit va r mâne pe drumul s u i c cel ce are mâinile curate
va r mâne tare. Noi credem i c cine crede în Hristos, are via a ve nic i de aceea va tr i
permanent. Apa vie, pe care Hristos o d unui om, va deveni în el o fântân de ap , care va curge
în via a ve nic . Domnul nostru a spus despre oile Sale, c nu vor pieri i nimeni nu le va zmulge
din mâna Sa. Dar noi mai tim i c dac cineva d înapoi, Domnul nu are pl cere de el, i noi
suntem siguri c »f r sfin ire nimeni nu va vedea pe Domnul«. Nu ne temem c El va pierde
vreodat pe cineva pe care El l-a ales, dar nu vrem s facem abuz de har. Vom considera abuz,
dac vom deveni indiferen i, îndr zne i i mândri i ne vom închipui c nu putem c dea sau c
nu ne vom abate de la calea cea dreapt . Credem adev rul, c cei sfin i vor r bda pân la sfâr it.
Dar ni se pune întrebarea, suntem noi cu adev rat copii ai lui Dumnezeu? Este în noi s mân a
nepieritoare, c re tr ie te i r mâne ve nic? i cum putem ti c suntem copii ai lui Dumnezeu,
dac nu prin aceast perseveren , care este într-adev r efectul ac iunii harului, dar este în acela i
timp unul din semnele cele mai sigure c suntem copii ai lui Dumnezeu, c ci harul lui Dumnezeu
nu este în inim , dac în ea nu este perseveren a pân la sfâr it. »Dar cine va r bda pân la
sfâr it, va fi mântuit«. Dar ce-ar fi dac am avea numai lic rirea trec toare a unei ilumin ri i
apoi vom c dea din nou în întunericul mare al Egiptului? Aici este un motiv suficient pentru o
team sfânt . Veni i fra ilor, voi care v încrede i în harul neschimb tor, în dragostea i puterea
lui Dumnezeu, fiecare din voi s se verifice i face i din timpul acesta un moment de cercetare al
inimii.
De ce întreab Domnul pe ucenici?
Cu siguran nu a vrut s le pricinuiasc dureri inutile. A avut un motiv în elept pentru care i-a
verificat cu o astfel de întrebare.
Mai întâi îi întreab , pentru c era un timp de dec dere. »Din clipa aceea, mul i din ucenicii
Lui s-au întors înapoi, i nu mai umblau cu El.« Ve i constata c în toate bisericile au existat
timpuri când oamenii au venit uvoi, când mul i zburau spre biseric ca porumbeii spre ferestrele
lor, dar fericit este biserica care nu a avut niciodat un timp când a fost p r sit de oameni, când
mul i din cei care au fost pu i la încercare nu au rezistat i nu au mai putut fi g si i. Bisericile au
vara lor, ca i gr dinile noastre, i atunci totul este plin. Îns apoi vine iarna, i, vai, cât de goale
devin! Nu am v zut noi to i apa mânat de flux peste maluri, i nu am v zut noi refluxul, când
fiecare val a devenit mai mic decât cel anterior? Astfel de flux i reflux exist în istoria Bisericii
lui Hristos. În unele zile sunt mul i care vin, iar în alte zile oamenii par s se ru ineze de credin a
cre tin . Merg pe drumul pres rat cu mii de în l torii, iar biserica este sl bit prin înv turi
gre ite, asem narea cu lumea, prin indiferen i tot felul de lucruri rele. Deseori istoria bisericii
poate fi prezentat în felul urm tor: »Atunci to i ucenicii L-au p r sit i au fugit.« Este bine când
Domnul spune acelora care mai stau tare: »Voi nu vre i s v duce i?« O, dragi prieteni, unii
dintre voi sunt tari acolo unde biserica înflore te. Ce va fi dac pastorul ar muri, sau numele lui
ar fi vorbit de r u? Ce se va întâmpla dac se va vedea o dec dere a bisericii în toate activit ile?
Ave i m duv destul în oase ca s r mâne i credincio i, când to i ceilal i devin necredincio i?
Ave i curajul s fi i ca Daniel, „curajul s stai singur“? Pute i lupta în continuare când b t lia a
fost pierdut ? Pute i intra în sp rtur i s fi i ultimii viteji curajo i care ap r trec toarea
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împotriva tuturor agresorilor? Vai, cât sunt de mul i cei care înnoat în lungul râului! Cât de
pu ini sunt cei care înnoat împotriva curentului! Ce repede sunt oamenii cuprin i de o fric
îngrozitoare i fug din toate puterile, când v d pe al ii c fug din lupt ! Cât de pu ini ap r podul,
ca viteazul Hora iu din vechime! Pe drept poate Mântuitorul s ne pun ast zi întrebarea, c ci i
noi suntem tot a a de slabi i nestatornici ca i al ii, i s-ar putea s vin timpuri mai rele decât
acestea: »Voi nu vre i s v duce i?«
Pe lâng aceasta era un timp de dec dere între ucenici. »Din clipa aceea, mul i din ucenicii Lui
s-au întors înapoi, i nu mai umblau cu El.« Ucenici? Da, nu simplii coda i, nu mitoc nimea,
care s-a alipit de El din cauza pâinii i pe tilor pe care i-ai mâncat, ci unii din ucenicii Lui s-au
întors înapoi. Cei care au auzit cuvintele Lui i un timp L-au numit »Domnul i Înv torul«,
chiar i dintre ace tia unii au devenit dezertori. Numele lor r mâne, ei sunt numi i »ucenici«, cu
toate c s-au întors înapoi. i aceasta arat vina mare a acelor femei i b rba i care intr în
Biseric i dup un timp se îndreapt spre înv turi gre ite sau spre p cat: ei pleac în uniforma
regal i poart livreaua lui Hristos în slujba lui Satan. Peceta ucenicului este pe to i, cu toate c
s-au ab tut. Vor fi judeca i conform cu afirma ia lor i vor primi o pedeaps grea ca
necredincio i. Citim despre »Simon leprosul«, el este numit leprosul, dup ce a fost vindecat.
Aici, dimpotriv , sunt din aceia care poart numele lor bun, chiar dac ru inea lor a fost dat pe
fa . Aceasta face ca tr darea lor s fie mai îngrozitoare. A a cum numele de »curv « înso ea pe
Rahab, dup ce a devenit o femeie cinstit i credincioas , tot a a îi înso e te numele bun, dup
ce a încetat s li se mai potriveasc , i r mâne ca o amintire a nebuniei lor îngrozitoare. Du-te i
locuie te pe str zile mahalalei, pref -te cât po i de mult – de fiecare dat când vei ap rea pe
strad , vecinii t i vor spune, chiar dac nu- i vor spune în fa , vor op i în spatele t u: „Acolo
merge unul care a fost ucenic. Acolo este unul care a zis c este un urma al lui Hristos, dar a
întors spatele Domnului s u.“ Amintirea m rturisirii tale va r mâne toat via a, ea va r mâne în
ve nicie. Dac e ti un lup în piele de oaie, unele fire de lân vor atârna de tine mult timp dup ce
ai tras pielea de oaie peste capul t u. Ah, fie ca niciunul din noi s nu fie vreodat dintre ucenicii
care s-au dep rtat de Isus i nu au mai umblat cu El! Dar când ucenici cad, este timpul s întrebi
pe ceilal i ucenici: »Voi nu vre i s v duce i?«
C derea a avut loc aici din cauza înv turii. Mântuitorul nostru nu a f cut nimic care s poat
nec ji pe urma ii S i. El nu le-a vorbit nici m car aspru. Departe a a ceva. El a vestit simplu
adev rul, c El este hrana vie ii noi. Dar ei nu au în eles aceasta i de aceea nu au vrut s asculte
mai departe i nici s cear explica ii. Au plecat imediat înapoi, adev rul era prea aspru pentru ei,
nu puteau s -l suporte. »Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?« Un ucenic
adev rat ade la picioarele înv torului i crede ce i se spune, chiar dac nu în elege tot ce i se
spune, sau nu poate recunoa te motivele de ce este a a. Dar ace ti oameni nu au avut duhul unui
ucenic adev rat i de aceea nu au vrut s asculte mai departe atunci când Înv torul lor a început
s le prezinte partea l untric a adev rului. Voiau s cread numai atât cât puteau s în eleag ,
dar când nu au mai putut în elege s-au întors i au p r sit coala marelui Înv tor. În afar de
aceasta, Domnul Isus a înv at înv tura despre nem rginirea lui Dumnezeu i c oamenii au
nevoie de Duhul Sfânt ca s fie condu i la El, »c ci Isus tia de la început cine erau cei ce nu
cred, i cine era cel ce avea s -L vând . i a ad ugat: „Tocmai de aceea v-am spus c nimeni nu
poate s vin la Mine, dac nu i-a fost dat de Tat l Meu“«. Domnul nostru a vorbit aici despre
înv tura demodat a harului liber, a a cum oamenii din zilele noastre nu o iubesc. O numesc
„calvinism“ i o dau deoparte, sub înv turile învechite, despre care epoca iluminat nu tie
nimic. Nu tiu cu ce drept atribuie ei reformatorului din Genf o înv tur care este a a de veche
ca i mun ii. Dar Domnul nostru Isus nu a ezitat s pun aceast înv tur înaintea du manilor
Lui. El le-a zis: »Nimeni nu poate veni la Mine, dac nu-l atrage Tat l, care M-a trimes.« El le
spune aici clar, c ei nu pot veni la El, dac Tat l nu le-ar oferi harul pentru aceasta. Ei nu puteau
accepta aceast înv tur smerit , i de aceea au plecat. Dac adev rul însu i devine o piatr de
poticnire, dac Evanghelia, care trebuie s atrag pe oameni la cer, devine cauza pentru care ei se
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întorc i pleac , atunci este timpul pentru noi s nutrim suspiciune fa de noi în ine i s ne
întreb m: „Nu vei deveni i tu acum ov ielnic? Nu te va pune în încurc tur vreun adev r? Nu
te vei poticni de vreuna din tainele Împ r iei cerurilor?“ Ferice de cel ce nu se poticne te de
Hristos! Ferice de cel ce pune la o parte în elepciunea proprie, ca s fie înv at de Domnul. Este
foarte important c s-a pus aceast întrebare, c ci mul i au plecat nu numai de la Hristos, ci »s-au
întors înapoi«. Normal, urmare acestui fapt au devenit curând ce au fost odinioar . Be ivul
vindecat de be ie s-a întors la paharul lui, paharele s-au umplut în curând iar el se t v lea iar i
în alcool ca scroafa în noroi. B rbatul care a dus o via desfrânat i la care a renun at un timp,
s-a reîntors în casa anumitor femei. »Câinele s-a întors la v rs tura lui.« Mincinosul convertit a
început s mint , ho ul s fure, i cel care blestema a început din nou s blast me. S-au întors
înapoi a a ca „u uraticul“, care a p r sit calea pelerinajului i s-a reîntors în cetatea pierz rii.
Este un lucru îngrozitor, când oamenii recunosc nebunia vie ii lor i ies din ea iar dup un timp
se reîntorc în obiceiurile pe care le aveau odinioar . Vai, ace ti copii care s-au ars, alearg iar i
în foc, ân arul nerod zboar în sursa de lumin . Erau aproape sc pa i, dar se cufund iar i în
puhoiul de ert ciunilor. Ce va deveni din ei? Nu este de temut, c sfâr itul lor va fi îngrozitor,
din cauza violen ei cu care ei au atacat con tiin a lor i Cuvântul lui Dumnezeu. Duhul r u a ie it
din ei i a alergat în jurul lor. Apoi a revenit i a g sit casa goal , cur it i împodobit . De
aceea el ia alte apte duhuri cu el, care sunt mai rele decât el, i de aceea starea din urm este
mult mai rea decât cea dintâi. N-a fi crezut, dac mi-ar fi spus cineva, c acesta s-a întors
înapoi, c ci el p rea foarte obosit din cauza p catului i foarte dezgustat. Mi-a fi putut imagina
c ar putea s cad într-o ispit mare i astfel s devieze pe cale, dar s se întoarc înapoi? – cum
ar fi posibil a a ceva? Cum, acest b rbat, care a fost eliberat de be ie i inea prelegeri despre
abstinen , a ajuns iar i un be iv? Acesta, care a sc pat de necur iile lui de odinioar i care
aten iona pe al ii s nu ajung în aceia i stare, se t v le te iar i în pofte? Ce nebun! Dac
umblarea lui a fost bun , de ce a p r sit-o? Dac a fost în elept, ca s-o p r seasc , de ce s-a
întors înapoi? Dac este corect s se reîntoarc , de ce nu a r mas de la început acolo? Din cauza
acestei nebunii f r margni, sângele lui va veni asupra capului lui.
Dar dac vedem oameni cu minte c se comport în felul acesta, chiar oameni de la care ne
a tept m la mai mult, s nu ne mir m dac ni se pune personal întrebarea: „Voi nu vre i s v
duce i?“
În cazul de fa dec derea de la Hristos era evident , c ci citim: »Nu mai umblau cu El«.
Odinioar au mers împreun cu Isus pe str zi, dar acum nu mai voiau s aib nimic a face cu El.
Când Isus propov duia, unde erau ace ti ascult tori permanen i? Când a f cut o minune, unde
erau ace ti spectatori uimi i? I-au dat din averile lor, dar acum nu mai d ruiau nimic. L-au rugat
s le explice Cuvântul, pe care El îl vestise public, dar acum nu mai aveau nici o dorin dup
întrunirile intime. L-au rugat s -i înve e s se roage. Dar ei nu mai au nici un interes s se pun
pe genunchi. Nu mai sunt destul de f arnici, ca s in pasul cu El, dac inima lor nu mai este cu
El. Cel pu in sunt suficient de cumsecade, ca s nu mai umble cu El, întorcându-se la p catele lor
de odinioar . Vai, cunoa tem pe unii care obi nuiau s umble cu Hristos i care acum nu mai
merg împreun cu poporul Lui, c ci inima lor s-a îndep rtat de Hristos. Nu mai respect ziua de
duminic , au pus Biblia la o parte, rug ciunea este neglijat i probabil desconsiderat . Nu mai
umbl cu Hristos, prefer calea cea larg . Dac vorbe ti cu ei despre starea lor i le aminte ti ce
obi nuiau s fac odinioar , se retrag i par s spun : „Nu mai vorbi despre aceasta, vreau s uit
ce a fost.“ Îmi aduc aminte de o familie, în care to i b ie ii i toate fetele afirmau c s-au întors la
Hristos. Dar unii din ace ti tinerii iubeau distrac iile care nu se potriveau cu m rturisirea de
credin , i când îi g seai în astfel de distrac ii, ce f ceau? Se ro eau pu in, dar treptat afirmau cu
toat îndr zneala c niciodat nu au fost întor i la Dumnezeu, c au fost îndupleca i s fac ceea
ce dup p rerea lor nu ar fi trebuit s fac . Scuza lor era tot a a de gre it , ca i m rturia lor de
odinioar . Ei tiau c din proprie ini iativ au f cut ceea ce au f cut i de bun voie au m rturisit
pe Hristos. Vai, tu, r zvr titule, tu po i afirma c ai fost înduplecat, dar ti foarte bine c în mod

O întrebare serioas

i un r spuns corect – C. H. Spurgeon

con tient i-ai m rturisit credin a, c ci altfel n-ai fi fost niciodat botezat. Ai c utat expres s fi
primit în Adunarea lui Dumnezeu, c ci altfel nu ai fi fost primit. Tu singur por i responsabilitatea
pentru aceasta. Dac ai plecat de la Hristos, singur trebuie s por i ru inea din cauza aceasta,
acum i în ve nicie. Dar dac unii se despart a a de evident de p rt ia cu Cel r stignit, totu i
întrebarea trebuie s mearg de la inim la inim : »Voi nu vre i s v duce i?«
Întrebarea propriu-zis
Domnul a avut un motiv s le pun pe inim aceast întrebare, c ci unul dintre ei plecase. El a
zis: »Nu v-am ales Eu pe voi cei doisprezece?« Nu erau mul i – doisprezece. »Nu v-am ales Eu
pe voi cei doisprezece? i totu i unul din voi este un drac.« Este oare cota parte a în el torilor
dintre noi mai mic decât la ucenici? Nu vreau s spun – ar fi o nedreptate – c la fiecare
doisprezece membri ai Adun rii, unul este un Iuda. Nu am nici un drept s afirm aceasta. Dar m
tem, c este foarte probabil ca în orice localitate oamenii s fie în medie a a cum au fost în
timpul Domnului nostru, i probabil starea de lucruri în Londra este mai rea decât cea din Iudeea
i din Galileea. Chiar dac a crede c la noi este mai bun , exist totu i un anumit pericol. Este
adev rat c în aceast Adunare este numai un membru care va tr da pe Hristos? Dac este a a,
l sa i întrebarea s se pun începând cu cel de la amvon i s mearg prin toat Adunarea, pân
la cel mai tân r membru: »Doamne, nu cumva sunt eu?« Cu siguran unul dintre noi va t g dui
sau va vinde pe Domnul s u. S dea Dumnezeu, ca s nu fiu eu acela!
În afar de aceasta, Domnul a tiut c to i erau în stare s fac aceasta. To i puteau s -L
p r seasc , i f r harul Sau ar fi f cut-o. S-a sculat Petru, acela i Petru, care a dat un r spuns
îndr zne la întrebare. Dar Domnul tia, c Petru era apt s fie tot a a de necredincios ca i Iuda,
dac harul Lui nu l-ar fi înt rit. Ah, fra ilor, dac ast zi vedem pe uni care cad, s spunem:
„Mâine s-ar putea s mi se întâmple mie!“ Nu este în noi aceia i inim , aceia i natur , aceia i
înclinare spre p cat? Nu suntem noi to i în pericol? M tem, c în mod deosebit este în pericol
acela care în seara aceasta spune: „Sunt un om cu experien , nu mi se poate întâmpla nimic.“
Dac între noi este un frate care spune: „Aceste aten ion ri nu sunt pentru mine“, atunci acela
este probabil omul care va face ru ine numelui sfânt, dup care este numit. Dac un diacon, un
b trân, un cre tin cu p rul c runt, o femeie credincioas , demn de toat cinstea, va zice: „Nu m
tem de nici o ispit , eu stau în afara domeniului unde se cere aten ie i veghere“, atunci am
motivele mele s m îndoiesc. Prieten vigilent, m tem c tu e ti omul. Aceast încredere
fireasc , aceast cutezan plin de mândrie s - i fie o aten ionare, c ci ele sunt fumul care arat
spre focul care mocne te. »Cine crede c st în picioare, s ia seama s nu cad «.
În afar de aceasta, Isus le pune întrebarea, pentru c ar fi fost deosebit de trist, dac ei ar fi
plecat. Nu citesc, c Isus ar fi spus ceva despre cei care au plecat înapoi. El se refer la ei prin
expresia »Voi nu vre i«, dar nu pare s fie mers în urma lor, ca s -i roage s se întoarc înapoi.
El tia cine erau ei i tia c era mai bine dac ei ar fi departe de El. Dac pleava a fost suflat ,
atunci era numai împlinirea prorociei lui Ioan Botez torul: »Acela are lopata în mân ; Î i va
cur i aria«, de aceea a l sat pleava s mearg la locul ei. Dar când a privit la cei doisprezece,
atunci a zis cu o team i grij sfânt : »Voi nu vre i s v duce i?« Ca i cum ar fi vrut s spun :
„Dac voi pleca i, voi, care de la început a i fost cu Mine, care a i fost ale i ca s fi i martori
oculari ai vie ii Mele, dac voi, cei care a i fost cei mai apropia i de inima Mea i a i avut parte
împreun cu Mine de bucuria i suferin a Mea – dac voi pleca i, aceasta va fi un p cat.“
Prieteni, dac unul din noi pleac , ce scuz poate fi pentru noi? Dac eu plec de la Domnul
meu, nu pot s a tept nimic altceva decât mânia aprins a lui Dumnezeu. Nenorocitul de mine,
am predicat înaintea oamenilor, i apoi s m leap d de Domnul! Voi deveni inta s ge ilor de
r zbunare. i ce s spun despre fra ii mei, care stau înapoia mea, diaconii i b trânii acestei
adun ri? Dac vor pleca de la Hristos i Îl vor p r si, m rturisind cu curaj aceasta, cine îi va
ap ra? Mul i b rba i i multe femei de aici s-au eviden iat. Experian a voastr cre tin este
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îndelungat , adânc i deosebit , i a i vorbit i altora despre aceasta cu mult încredere i
bucurie. Dac pleca i, merita i s fi i spânzura i, ca i Haman, de o spânzur toare înalt de
cincizeci de co i – un monument al lui Dumnezeu pentru aceia care calc în picioare sângele lui
Hristos. Ve i fi cei mai mari p c to i ai timpului vostru. Fac Dumnezeu, ca niciodat s nu se
întâmple a a ceva, c ci dac unul din cei doisprezece o face, atunci este cel mai mare p cat.
Inima Domnului se va întrista, gura batjocoritorului se va deschide, cei sfin i se vor întrista, iar
pentru cei r zvr ti i va fi o mare ru ine.
i cu toate acestea, dac unii pleac , este necesar s se pun întrebarea, c ci dec derea este
foarte molipsitoare. Noi suntem numi i oi, i este în natura oilor, c dac una merge pe drumul
drept, celelalte o urmeaz . Dac eu, cu experien a mea limitat , am v zut predicator dup
predicator cum au plecat dup înv turi noi, i în mod deosebit spre groapa adânc a gândirii
moderne, atunci m-am gândit la unul i la altul i mi-am zis: „Voi nu vre i s v duce i?“ Când
oameni, cu care am vorbit, cu care m-am rugat i în care am avut încredere, unul dup altul au
c zut de la credin a celor ale i ai lui Dumnezeu, aceasta m-a umplut de uimire i mi-a dat de
gândit. Cu siguran , acest p cat la mod are o influen fermec toare asupra multor suflete i,
dac ar fi posibil, ar în ela chiar i pe cei ale i. Cât de pu ini sunt cei ce stau tare la pietrele de
hotar din acest veac al r t cirilor! Cât de pu ini sunt cei ce se p zesc în ziua ispitirii!
În sfâr it, ca s încheiem aceast parte a temei noastre, Mântuitorul nostru pune întrebarea,
deoarece El dore te ca noi s -L urm m totdeauna de bun voie. Vorbim câteodat despre
„constrângerea blând a harului“. Dar aceasta trebuie în eleas numai simbolic, c ci nimeni nu
poate umbla împreun cu Isus împotriva voin ei lui proprii. Lipsa de voin ar duce la nimicire.
Voin a înceteaz s mai fie voin , dac ea nu are o anumit putere. Harul lui Dumnezeu îi d
putere. Aceia care urmeaz pe Hristos cu adev rat, Îl urmeaz nu pentru c au fost constrân i s
o fac . Harul nu are sclavi, el st pâne te un imperiu c ruia Fiul i-a dat deplina libertate. Cre tinii
nu sunt târâ i înapoia lui Hristos. Ei cedeaz cu pl cere puterii de atrac ie a dragostei Lui, puterii
adev rului, pe care El îl înva , i dragostei, pe care El o descoper . Ei slujesc cu bucurie
Domnului i St pânului lor. Isus pare s zic : „Dac nu vre i s -Mi sluji i, pute i pleca.“ Vre i s
pleca i? Hristos nu vrea ca cineva s m rturiseasc c este cre tin, dac el nu vrea s fie cre tin.
El nu vrea ca un predicator s vesteasc Evanghelia, pentru c el este pl tit pentru aceasta, sau
pentru c dac nu ar face-o i-ar pierde prestigiul înaintea oamenilor tem tori de Dumnezeu. El
nu vrea sclavi, ca s împodobeasc tronul S u. Farmecul ascult rii const în aceea c ea este de
bun voie. Binecuvântarea slujitorului lui Hristos const în aceea c noi lu m de bun voie i
din toat inima i din tot sufletul crucea Lui asupra noastr i Îl urm m. Nu neg constrângerea
harului. Spun numai c ea se împac foarte bine cu libertatea absolut a voin ei înnoite de har.
Dumnezeu trateaz pe oameni ca oameni, nu ca pe o gr mad de pietre i moloz. Harul lui se
arat în aceea, c El îi converte te i îi schimb ca pe oameni care au voin , i nu ca pe
trunchiurile de copaci, pe care Solomon a dispus s fie t iate i cioplite, f r voin a lor. Nu, nu,
dac vre i s pleca i, atunci, pleca i, dar dac voi i s r mâne i cu El, atunci El v va da harul s L urma i pân la sfâr it.
Nu tiu dac ascult torii mei sunt con tien ii de seriozitatea acestui fapt, c ci eu doresc s îl
pun pe inima lor, dar eu însumi îl simt. O, fra ilor, este foarte u or s strângi o mul ime de
oameni. Problema este s men ii ani la rând pe aceia care m rturisesc c sunt poc i i. În toate
bisericile are loc o permanent cernere, i aceasta înl tur pleava. Un fora lucreaz pe aceast
arie. Unii r mân mul i ani i cu toate acestea se dovedesc nefolositori. Domnul continu s
cearn , dar anumit pleav nu zboar imediat, probabil din cauz c deasupra ei stau boabele de
grâu: este o so ie bun , sau o mam sfânt , sau un b rbat evlavios, prin care cei dubio i mai sunt
înc p stra i. Când ace tia vor fi lua i, la urm torul vânt pleava va fi spulberat . Ah, nu fi i ca
pleava care este acoperit i st ascuns sub grâu. Nu pleca i, v rog. Domnul v poate ine. Ar fi
un privilegiu pentru mine s v înmormâtez, decât s v terg numele, din cauza comport rii
voastre în contradic ie cu m rturisirea voastr . Ar fi mai bine ca voi s v strânge i în jurul
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trupului meu mort, dac a a Îi place Lui Dumnezeu, ca s m ia acas , i s zice i: „A tr it i a
murit fiind credincios Domnului s u“. Da, ast zi s aibe loc aceasta, dac a a vrea Dumnezeu,
mai bine decât dac a tr i i a dezonora adev rul pre ios, pe care l-am vestit, i a pleca de la
Domnul, despre care spun c Îl iubesc. Ceea ce îmi spun, gândesc c fiecare din voi î i zice:
„Este mult mai bine s mor, decât s t g duiesc pe Domnul nostru.“
R spunsul lui Petru
»Doamne, la cine s ne ducem?« Acesta este primul r spuns. Observa i c lui Petru nu i se pare
posibil ca cineva s plece înapoi, c ci r spunsul natural la întrebarea lui Petru »La cine s ne
ducem?« este „pleca i înapoi“. Petru nu poate suporta acest gând. Te întreb, pe tine, fratele meu
preaiubit în Hristos, po i tu s -l supor i? Po i tu? M-a putea îndrepta spre unul din fra ii no trii,
care odinioar a fost printre cei ce blest mau i se îmb tau, iar acum este unul dintre cei mai
zelo i dintre noi: frate, vrei s te întorci înapoi? Sunt sigur, c gândul la o b taie i-ar fi mai pl cut
decât s - i imagineze c se va întoarce la taverna de odinioar . M adresez unui altuia, care a
iubit tot felul de p cate, el este în seara aceasta între noi, cel mai bucuros dintre cei bucuro i în
lucrarea pentru Domnul lui, i îl întreb: frate, vrei s te întorci acolo de unde ai venit? Vrei s
savurezi iar i via a pl cerilor de odinioar ? Ar însemna moartea ta. S presupunem c unul
dintre noi, care este proprietate a lui Hristos, ar fi propus s mearg înapoi în lume. Presupune i
c noi nu suntem imorali ci comportarea noastr exterioar este a a cum cineva i-o poate dori,
vom vrea noi s ne întoarcem la acea moralitate moart în care nu era nici via a credin ei i nici
lumina speran ei? Nu, nu! Pe când cre tinul din cartea „C l toria cre tinului“ a lui Bunyan s-a
gândit s se întoarc înapoi, i-a adus aminte c nu are nici o armur pentru a- i proteja spatele.
Avea un scut i era acoperit din cap i pân la picioare, dar nu avea nimic care s -i protejeze
spatele. De aceea, dac s-ar fi întors, du manul putea s -l str pung cu o s geat . De aceea i-a
zis, oricât de r u ar fi, voi merge tot înainte, c ci dac m-a întoarce ar fi mult mai r u, i i-a
continuat curajos drumul spre slav . Lua i seama, atunci când sunte i ispiti i: nu v l sa i
cople i i de gândul de a fugi din lupt în ziua de m cel! Fie ca retragerea voastr s fie
imposibil ! Dumnezeu în harul S u s-o fac imposibil !
Dar, atunci, la cine s ne ducem?
Unde a putea s m retrag, dac a renun a la meseria mea i a vrea s încetez s mai
m rturisesc despre Isus? Dac a fi la bordul unui vapor i s-ar ridica o furtun , atunci marinarii
vor spune: „El este Iona“. Dac p r sesc pe Dumnezeul meu i lucrarea Lui, atunci cel mai de
jos om va ar ta cu degetul spre mine ca spre cel mai r zvr tit om. Dac m-a duce pe continentul
de vest i acolo m-a ascunde în satele i p durile din spatele lor, pot paria 10 la 1 c dac m-a
ascunde în cel mai îndep rtat bloc, se va g si unul care m va descoperi i va zice: „Ce, tu e ti
omul ale c rui predici le citesc în ziarul nostru? Cum de ai ajuns aici?“ În cele mai singuratice
locuri ale p mântului, unde oamenii vorbesc limba englez , predicile mele vor alerga ca un
strig t înapoia r uf c torului i vor sluji drept mandat de arestare. Cu siguran voi auzi
întrebarea: „Ce faci tu aici, Ilie?“ i ce a putea s r spund? Unde m-a putea duce? Nu va exista
nici un loc de refugiu pentru mine. Eu trebuie s slujesc permanent lui Dumnezeu. Tot a a este i
cu voi, prieteni dragi. Voi nu pute i pleca de la Isus. Voi, cei care sunte i ucenicii Lui, v-a i
predat lui Hristos. Nu exist nici un loc unde a i putea pleca. S presupunem c a i încerca s v
întoarce i la necredin . Voi ti i prea multe, ave i o experien mare. Necredin a nu v va oferi o
u urare, chiar dac ar face-o la al ii. Un liber-cuget tor? Dar, con tiin a ta te va chinui. S
presupunem c ai deveni un catolic. Te vor satisface formele i ceremoniile? Nu. Fra ii mei, nu
tiu unde a i putea merge, dac ve i p r si pe Isus i adev rul. V pute i coborî în adânc, dac
vre i, dar acolo nu ve i avea lini te, c ci cei pierdu i vor striga: „A i venit aici? Cum, voi a i mers
la Masa Domnului, nu-i a a? Voi sunte i oamenii care obi nuiau s împart pliante. Nu v-am
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auzit noi predicând la col urile str zilor?“ Va fi ceva insuportabil pentru voi, s merge i în locul
de pierzare. Î i spun, omule, de zece ori mai r u decât pentru un altul, c ci strig tele celor f r de
Dumnezeu te vor urm ri toat ve nicia, i cuvintele lor vor arde ca focul de ienuper, când vor
striga: „Ipocritule! Necredinciosule! Ai cunoscut Adev rul i nu l-ai tr it.“ Dac am obosit fa
de Domnul nostru, nu vom primi altul. Unde am putea g si un altul a a de bun ca El? S plec m
înapoi de unde am venit, sau s revenim la El? S mergem imediat la El i s -I spunem cât de
nebuni am fost. S -L rug m s ne p streze în casa Lui. „Nu m alunga din lucrarea pentru Tine,
Doamne!“ Nu sunt vrednic, nici m car s dezleg cureaua sandalelor Tale, dar permite-mi s fiu
slujitorul T u, c ci cui a putea s slujesc? Cum a putea s tr iesc altfel? Ce alt bucurie a
putea avea, decât aceea de a face ceva pentru Numele T u?
Dar Petru a dat un al doilea r spuns. El a zis Domnului nostru: „Tu ai cuvintele vie ii ve nice“,
ca i cum ar fi vrut s spun : „Nu putem s plec m de la Tine, Doamne bun, dac ne gândim la
ve nicie.“ O, ve nicie! Ce vor face în ve nicie aceia care pentru un câ tig josnic sau ca s scape
de un zâmbet batjocoritor, se îndep rteaz de Hristos? Cei care renun la Evanghelia lui Hristos,
ca s par „respectabili“ sau s fie cul i – ce vor face ei în ve nicie? Numai Hristos poate da via a
ve nic , sau via a pentru ve nicie. Desp r i i de El suntem arunca i afar ca mor i. Cei
necredincio i vor fi alunga i ve nic dinaintea Lui Dumnezeu i de la slava puterii Sale, c ci
Dumnezeu nu este un Dumnezeu al celor mor i, ci al celor vii. Fra ilor, noi credem c mântuirea
este în Hristos, i niciunde altundeva. Cum putem atunci s -L p r sim? Noi tim i suntem siguri
c Cuvântul S u a pus via a ve nic în noi. Din când în când vedem lic riri ale zilei ve nice, din
care lumina, pe care o avem, se va m ri tot mai mult, i suntem siguri c Domnul ne-a dat via a
ve nic prin Cuvântul S u. Cum am putea atunci s -L p r sim? Mântuitorule, leag -ne de Tine
Însu i! Vino, stigmatizeaz -ne cu crucea. F s purt m în trupul nostru semnul r nilor Tale. Unii
dintre noi poart pe trupul lor un filigram. Pecetea noastr nu este pe un anumit loc al corpului
nostru, ci noi suntem cufunda i în Numele T u. Din cap i pân la picioare suntem ai T i. Nu
putem s anul m faptul c prin botez am fost îngropa i împreun cu Tine. Suntem ai T i prin
semnele exterioare, dar mult mai mult suntem ai T i prin harul l untric, care ni l-ai dat, prin care
noi suntem mor i fa de lume i prin care Tu ne-ai trezit la via ve nic în Tine.
Aici sunt dou funii care ne in. Una este, c noi nu ne putem niciunde duce, i a doua, c f r
Hristos nu putem avea via a.
Cea de-a treia funie este: »Noi am crezut, i am ajuns la cuno tin a c Tu e ti Hristosul, Sfântul
lui Dumnezeu.« A i înv at voi, fra i iubi i, c Hristos este cu adev rat Mesia, Fiul Tat lui?
Crede i voi aceasta? Crede i i ti i c Hristos este Fiul Celui Preaînalt? Cum putem s -L
p r sim? Dumnezeu L-a trimis, atunci s plec m noi de la El? El este Dumnezeu, cum s -L
respingem? Nu, Doamne bun, c dem la picioarele Tale i le inem strâns. Cu smerenie lu m
hot rârea ca prin puterea Duhului T u s r mânem în Tine. Mântuitorule, vrem s fim ve nic ai
T i. Pute i s spune i cu mult îndr zneal aceasta, dac vorbi i având încredere în har, c ci,
fra ilor: »Cine ne va desp r i de dragostea lui Dumnezeu, care este în Hristos Isus, Domnul
nostru?« Ce chinuri au suferit sfin ii care au fost prigoni i i cât de neeficiente au fost atacurile
du manilor, care voiau s -i despart de Hristos! Dac suntem cu adev rat una cu Hristos, atunci
Satana poate tot a a de pu in s ne despart de Hristos, cum a putut s despart pe Pavel, sau pe
Ioan. Ace ti sfin i nu au avut mai mult putere decât avem noi. Ei au primit totul de la Hristos, i
aceasta facem i noi. Gândi i-v cum au fost biciui i i chinui i martirii, i totu i au strigat:
„Nimeni altul, decât Hristos“. Au fost lega i de cozile cailor i târâ i în moarte, dar niciodat nu
le-a venit gândul s se lepede. În acele zile de început mul imi de b rba i, femei i copii erau
înaintea tribunalelor iar judec torii lor obosiser în împlinirea sarcinilor lor sângeroase.
Prigonitorii au inventat tot felul de chinuri, pe care nu le pot numi, dar sfin ii lui Dumnezeu au
triumfat peste martiriul lor. Lupta dintre cruzimea infernal a p gânismului roman i slava lui
Dumnezeu din sufletele b rba ilor i femeilor credincioase a fost foarte înver unat . Privi i chiar
la prigonirile din timpul nostru când Smithfield era înfl c rat de moartea celor sfin i. Cu cât
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glorie au învins cei credincio i pe du manii lor! Citim despre o sfânt , c atunci când a n scut un
copil în temni , în dureri a strigat, a a c chinuitorii ei au întrebat triumf tori: „Dac nu po i
suporta aceste dureri, cum vei suporta când peste câteva zile vei fi ars de viu?“ Ea a r spuns:
„Voi vede i în mine, o femeie, sl biciunea firii, dar a tepta i pân va veni ziua, i ve i vedea în
mine, un m dular al trupului lui Hristos, puterea harului. Nu m voi da înapoi i nu voi ipa, când
voi arde pentru Hristos.“ i ei au constatat c ea nu s-a dat înapoi, nu s-a speriat i nu a ipat sau
s-a zvârcolit, ci a ars repede, m rturisind pe Domnul ei. Ah, a fost minunat! Hristos a râs de
du manii S i cei mai puternici, dar Duhul S u S-a odihnit peste sfin ii Lui slabi i i-a înt rit, a a
c ei au biruit. Ah, de am avea to i acest har. Îl vom avea când va veni încercarea, c ci »Domnul
Sabaot este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este locul nostru de sc pare.«

