
Canarul lui George 

 
   Un b�iat, pe care vrem s�-l numim George, a primt cadou un canar foarte 
frumos. Pas�rea era foarte vioaie �i ciripea toat� ziua. Mama lui George era foarte 
bolnav� �i z�cea în pat. Într-o diminea��, când b�iatul st�tea lâng� patul mamei lui, 
cu mâna lui în mâna mamei, a observat, cum la ciripitul p�s�rii totdeauna aluneca 
pe fa�a iubitoare a mamei un nor de durere. Mai înainte avea pas�rea într-o alt� 
camer�, mai îndep�rtat�. El întreb� pe mama lui: „Nu po�i s� supor�i ciripitul 
p�s�rii?” – „Nu, acum nu, m� doare capul!”, a r�spuns mama bolnav�. George s-a 

uitat cu mirare la ea, �i a întrebat-o înc� o dat�: „Cu adev�rat, nu po�i s� supor�i cântatul?” „Ah, 
copilul meu drag!”, a r�spuns ea – 
   Micu�ul George a p�r�sit în lini�te camera. Penele frumoase ale p�s�rii lui iubite str�luceau în 
lumina soarelui. Pas�rea cânta cu voce tare cântecul ei. Dar tân�rului nu-i mai pl�cu cântecul. A 
luat colivia �i a scos-o din cas�. Când s-a întors, i-a spus mamei, c� pas�rea nu o va mai deranja 
niciodat�; c�ci a d�ruit-o tat�lui s�u. 
   „Dar tu iubeai foarte mult pas�rea!”, a zis mama. „Cum ai putut s� te despar�i a�a repede de ea?” 
– „Da, eu iubeam foarte mult pas�rea, dar pe tine, m�mico, te iubesc mult mai mult!” „Tu îmi e�ti 
mai drag� decât orice!” - - Copil drag, ai putea s� aduci �i tu o astfel de jertf�, din dragoste pentru 
mama ta, sau pentru altcineva? 
   Eu cunosc îns� pe Unul, care a adus o jertf� �i mai mare. Îl cuno�ti �i tu? Este Domnul Isus! El a 
iubit chiar �i pe du�manii Lui, pe aceia, care Îl urau. Domnul Isus Însu�i spune în Ioan 15 versetul 
13: »Nu este mai mare dragoste decât s�-�i dea cineva via�a ...« - Da, copil drag, Mântuitorul a 
murit la cruce pentru noi, ca s� ne salveze. P�catele noastre trebuiau nimicite �i sp�late din inima 
noastr�. Aceasta putea s� aib� loc, numai dac� Mântuitorul �i-a l�sat sângele s� curg� pentru noi. 
Vezi, a�a de mult ne iube�te Domnul Isus! Da, a�a de mult te iube�te �i pe tine! Dar El poate s�-�i 
ia p�catele numai dac� I le aduci. Vrei s� I le aduci? Atunci îngenunche într-un loc lini�tit �i 
m�rturise�te-I Mântuitorului prin rug�ciune tot ce ai f�cut r�u. Po�i atunci s� crezi, c� El a murit �i 
pentru tine; c�ci El a spus: »P�storul cel bun î�i d� via�a pentru oile Sale!« (Ioan 10, 11) – Po�i s�-
I mul�ume�ti pentru aceasta �i s� cân�i cu bucurie: Toate, toate p�catele mele, le-a îndep�rtat 
sângele Lui! Ah, nu exist� ceva mai frumos pe p�mânt, decât s� te bucuri de dragostea Domnului 
Isus �i s� fi în totul al Lui.   J. K. 


