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Numai oameni cinsti�i 
 
Regele Prusiei, Frederic al II-lea (1712-1786), a fost numit înc� din timpul vie�ii Frederic cel 

Mare, c�ci a fost într-adev�r un mare b�rbat de stat. A fost foarte iubit de popor, care a pre�uit 
mai ales sim�ul lui de dreptate. În anii de mai târziu a fost numit simplu, cu adânc respect: 
„b�trânul Fritz". De multe ori se amesteca printre oamenii din popor, ca s� le poat� cunoa�te 
grijile �i problemele. Pe de alt� parte, nim�nui nu trebuia s�-i fie fric� s�-�i spun� dolean�ele 
înaintea marelui rege. 

Într-o zi, b�trânul Fritz a vizitat o închisoare. Acolo a stat de vorb� cu de�inu�ii �i s-a interesat 
mai ales de faptele lor �i de p�rerea lor fa�� de hot�rârea judec�toreasc�. Marele rege, care în 
simpla lui hain� albastr� a stat de vorb� cu fiecare ocna� în parte, a trebuit s� constate, spre 
marea lui mirare, c� to�i cei întemni�a�i erau nevinova�i. Unii spuneau c� au fost calomnia�i. Al�ii, 
c� au fost victima unei erori, al�ii se prezentau a fi victime ale unor judec�tori nedrep�i. Regele, 
r�bd�tor, i-a ascultat pe to�i. La urm� a ajuns la un om, care p�rea foarte descurajat. La întrebarea 
de ce este a�a de îngrijorat, acel b�rbat a r�spuns: „Maiestate, eu sunt un tic�los! Mai întâi am 
început s� chiulesc de la �coal�. Mai târziu m-am eschivat mereu de la munc�. Aceasta i-a 
întristat mult pe bunii mei p�rin�i. Dar eu eram un libertin. Prin lenevia mea, am intrat în datorii, 
dup� care am atentat la lucrurile altuia. Via�a mea este ratat�. Ah, de-a� mai putea îndrepta odat� 
totul!" Regele prusac a spus despre acest p�c�tos plin de c�in��: „El este singurul nemernic între 
to�i oamenii ace�tia cumsecade. S� plece imediat, pentru ca ceilal�i s� nu fie strica�i sub influen�a 
lui!" De la acesta, regele se mai a�tepta la ceva destoinic �i la un început de via�� nou�. Despre 
ceilal�i, b�trânul Fritz a spus: „Fl�c�ii ace�tia pot s� stea mai departe la r�coare. Ei n-au nici 
ru�ine, nici sentiment de vinov��ie, mint �i sunt convin�i de propria lor dreptate." 

Cât de mul�i tineri �i b�trâni se supraestimeaz� pentru a ap�rea în fa�a altora drep�i �i cinsti�i. 
În ochii oamenilor poate c� �i sunt. În fa�a lui Dumnezeu îns�, nu exist� nici un singur om f�r� 
vin�. Nu trebuie s� fi stat la închisoare sau s� fi omorât pe cineva. A fi convins de propria 
dreptate este un suficient p�cat pentru a nu putea intra în cer. Calea larg�, care duce la pierzare, 
are �i ea un „trotuar". Acesta nu duce prin murd�rie adânc�, îns� conduce spre pierzare ve�nic�. 
�i cât de mul�i merg într-acolo, f�r� griji �i siguri de sine! Concep�ia lor de via�� este exact dup� 
placul lor �i ei se afl� într-o societate numeroas� �i foarte bun�. Dar astfel de oameni nu mai pot 
fi ajuta�i, numai dac� li s-ar deschide ochii la timp s� vad�. Isus Hristos a spus: „C�ci n-am venit 
s� chem la poc�in�� pe cei neprih�ni�i, ci pe cei p�c�to�i" (Matei 9.13). Iar în alt� parte a zis: „Nu 
cei s�n�to�i au trebuin�� de doctor, ci cei bolnavi" (Luca 5.31). 

Dac� e�ti cinstit, atunci trebuie s� recuno�ti c� �i în via�a ta nu sunt toate în ordine. Nu te 
ascunde dup� pretexte �i nu te înve�mânta în mantaua f���rniciei! Nu î�i ascunde nelini�tea �i 
gre�eala! M�rturise�te-I celui mai mare rege vina ta! Prin aceasta faci primul pas, pentru ca El s� 
te poat� ajuta. 
 


