
Conversa�ia din jurul focului de c�rbuni 
 

   Dac� Dumnezeu este dragoste, �i noi �tim, c� El ne iube�te �i pe noi, 
atunci trebuie s� ne punem întrebarea, dac� �i noi Îl iubim. - Iube�ti tu pe 
Mântuitorul? Vreau s� te întreb personal. Te preocupi tu cu El? Sau 
gânde�ti simplu: ah, nu am nevoie de Mântuitor. M� descurc singur, iar în 
ceea ce prive�te rug�ciunea, nu-i acord prea mult� valoare. 
   Atunci vreau s�-�i spun: din dragoste pentru noi oamenii, Dumnezeu, 
Tat�l, a dat pe Fiul S�u, pe Domnul Isus, ca s� vin� aici pe p�mânt. 
Domnul Isus a murit din dragoste pentru noi oamenii, din dragoste pentru 
copii. El a murit pe crucea Golgota. Acolo El a purtat p�catele mele �i 
p�catele tale. El a trebuit s� sufere pentru tot r�ul pe care l-am f�cut noi. 

A�a de mare este dragostea Lui. Dragostea Lui este �i ast�zi tot a�a de mare. 
   Când Domnul Isus era înc� pe p�mântul acesta, �i dup� ce a murit pe cruce, El S-a ar�tat de mai 
multe ori ucenicilor S�i, ca Cel Înviat, înainte ca s� se reîntoarc� în cer. 
   Într-o zi, foarte de diminea��, era împreun� cu ucenicii S�i în jurul unui foc de c�rbuni, unde au 
servit împreun� dejunul. Cu aceast� ocazie, Mântuitorul l-a luat pe Petru, care �i el era un ucenic 
al Lui �i a c�l�torit împreun� cu El. Avea ceva important de discutat cu El; c�ci Petru s-a lep�dat 
de Mântuitorul, când Acesta a fost în momente grele. El a zis, c� nu cunoa�te pe Domnul Isus. 
Mântuitorul a fost întristat din cauza aceasta. Dar �i Petru a v�rsat lacrimi amare din cauza 
aceasta. Acum sosise momentul, când cei doi erau singuri împreun�, unde se putea discuta �i pune 
totul în ordine. 
   �i în aceast� or� memorabil�, în aceast� discu�ie serioas� �i aprofundat�, Mântuitorul l-a întrebat 
pe Petru: M� iube�ti? Ce întrebare serioas�! Petru a r�spuns Mântuitorului – �i cu siguran�� a fost 
foarte sincer - : Da, Doamne, Tu �ti c� Te iubesc! – Dar nu era înc� deajuns. Domnul Isus îl 
întreab� pe Petru a doua oar�: M� iube�ti? Petru Îi r�spunde din nou: Da, Doamne, Tu �ti c� Te 
iubesc! 
   Dar Mântuitorul a întrebat a treia oar�: Petru, M� iube�ti? – Petru s-a întristat �i a zis: Doamne, 
Tu �ti toate; Tu �ti c� Te iubesc! – Da, Mântuitorul �tia cu adev�rat totul. El a �tiut �i c� Petru s-a 
c�it �i a regretat profund fapta sa, atunci când s-a lep�dat de El. Dar Mântuitorul vroia – înainte de 
a merge în cer – ca totul s� fie în ordine cu Petru. Totul trebuia iertat �i uitat. �i Petru a primit o 
misiune deosebit� din partea Domnului �i St�pânului s�u. – Aceast� conversa�ie din jurul focului 
de c�rbuni a fost cu siguran�� o conversa�ie pe care Petru nu a uitat-o niciodat�. Da, el iubea pe 
Mântuitorul �i aceasta a dovedit-o în via�a sa dup� aceea. 
   Ast�zi Mântuitorul st� înaintea ta, copil drag, �i î�i pune întrebarea: M� iube�ti? Care este 
r�spunsul t�u? El este foarte important! 
   Domnul Isus st� înaintea inimii tale �i a�teapt� s�-L la�i în�untru. Nu vrei tu s�-L la�i ast�zi s� 
intre? Nu vrei s� m�rturise�ti prin rug�ciune Mântuitorului tot r�ul �i toate faptele tale murdare? 
F�-o, te rog. Eu m� rog în mod deosebit pentru tine, ca s� devi bucuros �i fericit �i s� duci o via�� 
fiind cu totul în mâna Domnului �i Mântuitorului. Atunci vei spune, ca �i Petru: Doamne Isuse, Te 
iubesc!    (I. H.) 


