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Merit� s� fie v�zut 

 
Nenum�ra�i turi�ti din toate continentele viziteaz� Londra, capitala Angliei. Mul�i viziteaz� 

renumitele monumente arhitectonice ale acestui ora� grandios cu opt milioane de locuitori, iar un 
obiectiv important de vizitat este �i catedrala Sf. Pavel, cea mai mare biseric� din Anglia. Ea este 
a�ezat� chiar în inima ora�ului. Arhitectul Sir Christopher Wren, constructorul mai multor cl�diri 
renumite, a construit �i aceast� biseric� între anii 1675-1710. 

Aceast� catedral� avea s� devin� cea mai important� crea�ie a sa. În anul 1723, la vârsta de 91 
de ani a încetat din via�� �i a fost înmormântat aici. Deasupra mormântului s�u este scris� o 
inscrip�ie modest�: „Dac� îi cau�i monumentul, atunci prive�te în jurul t�u!" 
�i al�i oameni de seam� sunt înmormânta�i în aceast� catedral�. Aici po�i g�si cavoul 

curajosului amiral Nelson, care în anul 1805 a câ�tigat o mare lupt� naval� în fa�a coastei de sud 
a Spaniei, la Trafalgar, împotriva flotei franco-spaniole �i care a fost r�nit mortal în aceast� 
b�t�lie. De asemenea, aici e înmormântat �i generalul Wellington. Poate î�i aminte�ti de la 
cursurile de istorie c� el împreun� cu mare�alul prusac Blücher, în anul 1815 la Waterloo în 
apropiere de Bruxelles, au învins definitiv pe mândrul Napoleon �i oastea lui. 

Dar vreau s�-�i atrag aten�ia asupra altui lucru. Dac� vei merge vreodat� la Londra, nu trebuie 
s� pierzi prilejul de a vizita catedrala Sf. Pavel, unde vei putea vedea tabloul pictorului englez 
William Holman Hunt (1827-1910) intitulat: „The Light of the World" (Lumina lumii). Tabloul 
vorbe�te insistent oamenilor, care zi de zi stau în fa�a lui. În acest tablou predomin� întunericul. 
Un chip maiestuos �i blând îl înf��i�eaz� pe Fiul lui Dumnezeu. El poart� o coroan� de spini �i 
�ine în mâna stâng� o lumin� vie, care str�punge întunericul. Cu mâna dreapt� bate într-o u��. Pe 
aceast� u�� se pot vedea cuie ruginite, a�chii, printre care se ca��r� un m�r�cini� s�lbatic. E 
ciudat îns� c� u�a nu are nici o clan��. Oare s� fi uitat pictorul s� o fac�? �i de ce a înf��i�at 
aceast� u�� atât de resping�tor, încât, îndat� ce prive�ti tabloul, observi c� nu a fost deschis� 
niciodat�? Sub tablou se afl� un pasaj din Cuvântul lui Dumnezeu, care vrea s�-l ajute pe cel ce 
prive�te s� în�eleag� tabloul: „Iat� Eu stau la u�� �i bat. Dac� aude cineva glasul Meu �i deschide 
u�a, voi intra la el..." (Apocalipsa 3.20). 

Oare nu se refer� u�a din acest text biblic, cât �i u�a din tablou la inima omeneasc�? Cu 
siguran��! Iar pictorul a încercat s� înf��i�eze aceast� inim� omeneasc� a�a cum este ea din fire: 
plin� de întuneric �i necur��ie, resping�toare �i antipatic�. Cât de disperat� ar fi fost situa�ia 
noastr�, dac� Domnul Isus Hristos, care Se nume�te pe Sine „Lumina lumii" (Ioan 8.12), nu ar fi 
b�tut la u�a inimii noastre! El ascult� încordat, dac� b�t�ile Lui sunt auzite �i dac� se deschide 
u�a inimii, ca s� aduc� lumina, via�a �i bucuria! Acum în�elegi �i tu, desigur, de ce lipse�te 
mânerul u�ii pe dinafar�. Pictorul a vrut s� arate celor ce privesc tabloul c� u�a inimii poate fi 
deschis� numai pe din�untru. Domnul Isus nu for�eaz� u�a inimii omului. Îns� El bate... , uneori 
încet, alt�dat� mai tare. Tu însu�i trebuie s�-I deschizi. Ai auzit vreodat� b�taia la u�a inimii tale? 
Deschide-I f�r� �ov�ial�! Nu �tii, dac� ast�zi st� pentru ultima dat� în fa�a u�ii tale. 
 


