
Ce înseamn� aceast� întrebare? 

 

 
   �i pe tine te iube�te Domnul Isus, �ti aceasta, nu-i a�a? Te bucuri din cauza 
aceasta �i I-ai mul�umit Mântuitorului, pentru c� te iube�te? Dragostea Lui 
fa�� de noi oamenii – �i pentru copii – este a�a de mare, c� niciodat� nu o 
vom putea în�elege. Mântuitorul a venit pe acest p�mânt din dragoste pentru 
noi. El a murit apoi pentru p�catele noastre. Da, El a trebuit s� sufere �i 
pentru tine pe crucea Golgota. De ce a murit El acolo pentru tine? Deoarece 
El vrea s�-�i d�ruiasc� via�a ve�nic�. El vrea ca tu s� fi cândva la El în cer, 
pentru totdeauna. 
   Când Mântuitorul a fost pe acest p�mânt, a avut aproape întotdeauna pe cei 
12 ucenici cu El. Era Petru, Ioan, Iacov, �i to�i ceilal�i. Ucenicii au putut s� 
vad� toate minunile pe care Mântuitorul le-a f�cut pe acest p�mânt. Ei au 

tr�it lucruri mari �i minunate împreun� cu Domnul �i St�pânul lor. 
   Într-o zi i-a preocupat ceva foarte deosebit, �i ei au zis Domnului Isus: Cine este cel mai mare în 
Împ�r��ia cerurilor? – Ce înseamn� aceast� întrebare? Nu ar�ta ea mândrie �i arogan��? Ah, 
desigur Domnul Isus s-a întristat, când a auzit aceast� întrebare de la ucenicii Lui. S-au s-a sup�rat 
foarte r�u �i le-a zis, ca ei s� se preocupe cu alte lucruri mai importante? Nu, nicidecum! 
Mântuitorul a r�mas foarte lini�tit. A ascultat în lini�te ce preocupa pe ucenici. �i �ti tu ce a f�cut 
El dup� aceea? Este minunat, cât de r�bd�tor a fost Domnul Isus cu ucenicii S�i �i cât de mult i-a 
iubit. – Mântuitorul a chemat un copila� la El, l-a a�ezat în mijlocul lor �i a zis: »adev�rat v� spun, 
c� dac� nu v� ve�i întoarce la Dumnezeu �i nu v� ve�i face ca ni�te copila�i, cu nici un chip nu ve�i 
intra în Împ�r��ia cerurilor. De aceea, oricine se va smeri ca acest copila�, va fi cel mai mare în 
Împ�r��ia cerurilor.« - Un astfel de r�spuns cu siguran�� nu au a�teptat ucenicii. Dar ei nu au avut 
curajul s� contrazic� pe Mântuitorul. �i pentru noi ast�zi este deosebit de minunat, c� avem 
Cuvântul lui Dumnezeu – Biblia – �i putem s� citim multe din via�a Domnului Isus de aici de pe 
p�mânt. 
   Când Mântuitorul a fost aici pe p�mânt, El nu a trecut f�r� s� bage în seam� pe copii. Nu, noi 
�tim, c� Domnul Isus a iubit foarte mult copiii. El te iube�te �i pe tine! Copiilor le este mult mai 
u�or s� vin� la Mântuitorul �i s�-I d�ruiasc� inima. Aceasta o spune Domnul Isus foarte clar 
ucenicilor: Dac� nu v� ve�i face ca ni�te copila�i. – Da, copil drag, Mântuitorul te-a f�cut ca s� vii 
la El. Dar tu trebuie s� vii! Mântuitorul nu te constrânge! 
   Probabil c� pân� acum ai amânat mereu s�-�i d�ruie�ti inima Mântuitorului. Ah, te rog s� nu mai 
amâi. P�storul cel bun – Domnul Isus – vrea s�-�i vin� ast�zi în întâmpinare. Ast�zi El vrea s� 
devin� Mântuitorul t�u personal. Tu însu�i �ti foarte bine dac� ai o inim� curat� sau nu. Tu �ti dac� 
�i-ai adus p�catele înaintea Domnului Isus. Tu �ti dac� L-ai rugat s�-�i ierte p�catele. 
   Înc� o dat� te rog din toat� inima: vino ast�zi la Domnul Isus. Dac� nu �ti exact cum po�i s� faci 
aceasta, atunci po�i s�-mi scri. Cu pl�cere te voi ajuta �i m� voi ruga în mod deosebit pentru tine. 

     I. H.        
    


