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Pe urmele paşilor Lui 
 

1 Petru 2.21-23: … ca să călcaţi pe urmele Lui:El, care n-a făcut păcat, nici nu s-a găsit 

viclenie în gura Lui; care, fiind insultat, nu răspundea cu insultă; suferind, nu ameninţa, ci 

Se încredinţa pe Sine Celui care judecă drept. 

 
Matei 11.29-30: Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt 

blând şi smerit cu inima; şi veţi găsi odihnă pentru sufletele voastre. Pentru că jugul Meu 

este bun [uşor de purtat] şi sarcina Mea este uşoară.  

 
 
   Domnul Isus Hristos este marele subiect al întregii Scripturi, şi cu toate acestea fiecare pasaj 
prezintă aspecte deosebite ale Persoanei şi ale lucrării Sale. Versetele de mai sus ne arată într-
un chip foarte frumos harul smerit care a caracterizat drumul Său de suferinţe ca Om 
desăvârşit de dependent. 
 
   Într-unul din locuri suntem solicitaţi prin apostolul Petru să călcăm pe urmele Lui; în  
celălalt loc credincioşii sunt solicitaţi de Domnul Însuşi să înveţe de la El. Este bine dacă noi 
toţi luăm seama la solicitare şi urmăm invitaţia plină de îndurare. Ca să putem face aceasta 
trebuie să întrebăm cu reverenţă ce sunt urmele paşilor Săi, pe care trebuie să mergem şi ce 
înseamnă să învăţăm de la El. 
 
1. Urmele paşilor Săi (1 Petru 2.21-23) 
 
   Să ascultăm mai întâi solicitarea apostolului. În istoria lui Petru a fost o zi în care Domnul a 
spus ucenicului Său restabilit: „Urmează-Mă!” (Ioan 21.19). Acum apostolul dă mai departe 
fiecăruia din noi aceste cuvinte, când spune: „Călcaţi pe urmele paşilor Lui”. În creştinătate şi 
chiar şi la credincioşii adevăraţi cuvintele „călcaţi pe urmele Lui” sunt deseori folosite cu 
uşurătate şi neclaritate. Chiar şi oamenii neîntorşi la Dumnezeu folosesc aceste cuvinte pentru 
ei în mod abuziv, ca să sprijine gândul fals, că oamenii care respectă regulile predicii de pe 
munte sunt creştini foarte buni şi prin aceasta dobândesc mântuirea sufletelor lor. Probabil 
aceia care vorbesc cu atâta uşurătate, că ei merg pe urmele paşilor Lui, nici măcar nu ştiu 
unde pot să găsească în Scriptură această solicitare, şi de aceea preferă propria lor interpretare 
a acestor cuvinte, în loc să afle înţelesul cu care Duhul Sfânt le foloseşte. 
 
   Dacă ne ocupăm cu pasajul în care se întâlneşte această solicitare, vom observa imediat din 
context că aceste cuvinte sunt adresate credincioşilor – acelora despre care apostolul poate 
spune că ei vor avea ca sfârşit al credinţei lor mântuirea sufletelor lor (1 Petru 1.9). Este 
evident că în acest loc din Scriptură nu este vorba de o solicitare adresată păcătoşilor, de a 
merge pe urmele paşilor Lui, ca să obţină mântuirea. Fără moartea de jertfă a lui Hristos şi 
fără credinţa în sângele Lui preţios nu este mântuire pentru un păcătos neputincios. În nici un 
loc din Scriptură Dumnezeu nu foloseşte „urmele paşilor Lui” ca înlocuitor pentru lucrarea 

Sa. 
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   Solicitarea de a merge pe urmele paşilor Lui este deci adresată credincioşilor şi în afară de 
aceasta are un înţeles deosebit. Care este acest înţeles, îl putem recunoaşte din cei patru paşi 
diferiţi, care ne sunt prezentaţi. Este clar, că multe lucruri, pe care Domnul le-a făcut în viaţa 
Sa minunată, noi nu le putem face, şi nici nu trebuie să le facem. El a făcut fapte măreţe, chiar 
şi învierea morţilor; El a vorbit, aşa cum nici un alt om nu a vorbit. Noi nu suntem solicitaţi 
să-L urmăm pe aceste căi. Cele patru urme ale paşilor Lui, în care noi trebuie să-L urmăm, 
sunt posibile pentru fiecare credincios, de la cel mai tânăr şi până la cel mai în vârstă. 
 
   Mai întâi ni se aminteşte că „El n-a făcut [nici un] păcat”. Ştim că El a mers din loc în loc 
făcând bine; şi în aceeaşi epistolă suntem mereu solicitaţi să facem „fapte bune” şi „binele”. 
Însă aici solicitarea este formulată negativ: noi trebuie să mergem pe urmele paşilor Lui în 
sensul că El n-a făcut nici un păcat. Orice s-ar întâmpla, în orice situaţii am putea ajunge, de 
orice respingere va trebui să avem parte, orice umilirii vom suferi, orice jigniri va trebui să 
îndurăm, noi să nu facem nici un păcat. Comparativ, este mai simplu să faci binele ca 
binefăcător, ca să satisfaci nevoile altora; dar pentru că noi avem încă în noi carnea, uneori 
este greu să nu faci nici un păcat. Domnul a fost desăvârşit în toate situaţiile, şi la fel ar trebui 
să fie şi obligaţia noastră supremă, indiferent în ce situaţii ne aflăm, să urmăm pe urmele 
paşilor Lui şi să păstrăm Fiinţa Lui în sensul că nu facem nici un păcat. Este mai bine să suferi 
nedreptate, decât să păcătuieşti, mai bine să laşi să ţi se ia haina, decât Fiinţa lui Hristos. 
 
   În al doilea rând citim: „nici nu s-a găsit viclenie în gura Lui”. Oricât de grav L-ar fi ispitit 
oamenii răi, nici o întrebare, pe care El a pus-o, nici un răspuns, pe care El l-a dat, nici un 
cuvânt, care a ieşit de pe buzele Lui, nu a fost vreodată însoţit de un suflu de viclenie. Vai, 
probabil la noi uneori înapoia „cuvintelor de lapte”, care sunt „mai alunecoase decât 
untdelemnul” (Psalm 55.21), pândesc răutatea şi invidia. La El nu erau motive rele ascunse 
înapoia cuvintelor frumoase. Viclenia pândea dimpotrivă împotriva întrebărilor aparent 
nevinovate ale fariseilor: „Este permis sau nu să se dea impozit cezarului?”, căci noi citim, că 
ei s-au sfătuit „cum să-L prindă prin cuvintele Lui” (Matei 22.15-18). Cu carnea în noi este 
uşor posibil să atragem în cursă prin cuvinte linguşitoare şi întrebări aparent nevinovate. Vai, 
noi ne putem ataca reciproc cu cuvinte, pe care le adresăm lui Dumnezeu în rugăciuni publice. 
De aceea, cât de bine şi de important este să urmăm solicitarea de a merge pe urma paşilor 
Aceluia în a cărui gură nu s-a găsit vicleşug. 
 
   În al treilea rând ni se aminteşte că Domnul era Acela, „care, fiind insultat, nu răspundea cu 
insultă; suferind, nu ameninţa.” În faţa învinovăţirilor false, a umilirilor şi acuzaţiilor rău 
intenţionate, El a rămas liniştit. Atunci când înaintea sinedriului iudaic s-a depus mărturie 
falsă, El „tăcea”. La acuzaţia adusă de iudei împotriva Lui înaintea lui Pilat, „El nu a răspuns 
nimic”. Lui Pilat însuşi „El nu i-a răspuns nici măcar un singur cuvânt”. Irod dispreţuitorul L-
a întrebat multe lucruri, „dar El nu i-a răspuns nimic” (Matei 26.63; 27.12+14; Luca 23.9). 
Cât de bine este, dacă mergem pe urmele paşilor Lui şi rămânem liniştiţi la cuvintele rău 
intenţionate ale oamenilor, indiferent din ce parte ar veni ele. Alte locuri din Scriptură arată 
clar că creştinul are voie să „roage”, „să îndemne” şi chiar „să pedepsească”, dar niciodată el 
nu trebuie să batjocorească sau să ameninţe. 
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   În al patrulea rând, El S-a încredinţat pe Sine Celui care judecă drept. Să nu faci nici un 
păcat, să nu vorbeşti cu viclenie şi să rămâi liniştit când ţi se adresează cuvinte răuvoitoare, 
toate acestea au un caracter de negare. Ultima urmă a paşilor are caracter pozitiv. Dacă 
rămânem liniştiţi când suntem umiliţi, aceasta nu înseamnă că împotriva răului nu acţionează 
nimic, ci că răspunsul este lăsat în seama lui Dumnezeu. Noi niciodată nu ar trebui să 
încercăm să ne răzbunăm pe făcătorii de rele. Toată răzbunarea este în mâinile lui Dumnezeu. 
El a spus: „«A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti», zice Domnul, şi din nou: «Domnul va 
judeca pe poporul Său»” (Evrei 10.30). Partea noastră este să mergem pe urmele paşilor 
Domnului Isus şi când suntem umiliţi să ne încredinţăm Aceluia care judecă drept, amintindu-
ne de cuvintele: „nu vă răzbunaţi singuri, preaiubiţilor, ci daţi loc mâniei, pentru că este scris: 
«A Mea este răzbunarea, Eu voi răsplăti», spune Domnul” (Romani 12.19). Ne putem aminti 
şi de cuvântul profetului: „Domnul este bun pentru cei care Îl aşteaptă, pentru sufletul care-L 
caută. Este bine ca omul să aştepte, şi aceasta în tăcere, mântuirea Domnului” (Plângerile lui 
Ieremia 3.25-26). 
 
   Deci aici avem patru paşi, pe care Domnul a mers în chip desăvârşit, şi pe care noi trebuie 
să-i urmăm. În toate aceste urme ale paşilor nu găsim nici un cuvânt de predică sau de slujire, 
care ar face impresie în lumea aceasta sau ne-ar crea prestigiu în poporul lui Dumnezeu. Dacă 
aceasta este aşa, atunci am putea spune probabil fără să gândim că aceste solicitări de a nu 
face nimic rău, de a nu vorbi cu viclenie, de a rămâne liniştit, când eşti umilit, şi de a ne 
încredinţa lui Dumnezeu, în totalitate nu sunt ceva deosebit şi sunt puţin dezamăgitoare. Dar 
dacă realizăm practic aceste lucruri şi mergem pe urma paşilor Lui, atunci cu siguranţă fraţii 
noştri nu vor fi dezamăgiţi de noi. Dacă nu am putea face nimic altceva, decât numai de a 
merge pe aceste urme, atunci ceilalţi ar vedea în noi ce este cel mai minunat care se poate 
vedea în lumea aceasta – ei ar vedea un om, care este ca Hristos. 
 
   Să ne ferească Dumnezeu, să nu discredităm adevărata slujbă pentru Hristos, dar să nu 
uităm, că noi putem fi în slujire pe plan mondial şi putem predica înaintea a mii de oameni, şi 
că numele nostru poate fi foarte bine cunoscute în cercurile religioase şi că slujba noastră îşi 
poate găsi locul cuvenit în scrierile religioase, şi cu toate acestea din punctul de vedere al lui 
Dumnezeu au valoare mică, dacă lipsesc aceşti patru paşi. Aşa că în ziua care va veni, 
probabil mii din predicile noastre, cu care probabil ne-am lăudat, şi pentru care probabil fraţii 
noştri ne-au elogiat, se vor dovedi ca praf şi cenuşă, în timp ce puţinul din Hristos în viaţa 
noastră, care probabil l-am uitat complet, va străluci în toată frumuseţea şi va primi plata 
mare. Astfel aceşti paşi nu ne conduc în câmpul vizual al publicului, ci în gloria Împărăţiei 
din ziua care va veni. Şi vom face bine să ne amintim de cuvântul: „Mulţi din cei dintâi vor fi 
cei din urmă şi cei din urmă vor fi cei dintâi” (Marcu 10.31).  
 
2. „Învăţaţi de la Mine” (Matei 11.29-30) 
 
   La transpunerea în viaţă a solicitării apostolului de a „călca pe urmele Lui” ne va fi de mare 
ajutor dacă punem la inimă cuvintele Domnului Însuşi: „Învăţaţi de la Mine”. Ca să învăţăm 
de la El, trebuie să privim la „Cel care a răbdat de la păcătoşi aşa mare împotrivire de faţă de 
Sine” (Evrei 12.3). 
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   În primele capitole ale evangheliei după Matei vedem pe Domnul Isus în mijlocul poporului 
Israel, cum El face parte tuturor de har şi putere, prin aceea că eliberează pe oameni de toate 
poverile lor, de care suferă. El a vindecat bolnavi, a dat hrană celor flămânzi, a îmbrăcat pe 
cei goi, a eliberat de sub puterea lui satan, a iertat păcate şi a înviat morţi. Ca mulţumire 
oamenii au fost împotriva Lui, fără vreun motiv, în loc de bine I-au dovedit rău şi la dragostea 
Sa I-au răspuns cu ură (Psalm 109.3-5). Şi-au „bătut joc de El”, spunând: „El scoate demonii 
prin căpetenia demonilor”, şi că El ar fi „un mâncăcios şi un băutor de vin” (Matei 9.24+34; 
11,19). 
 
   Cum S-a comportat El în faţa împotrivirii din partea păcătoşilor, a urii, care dispreţuia 
dragostea Lui, şi a răului, care batjocorea bunătatea Lui? Faţă de toată această vrăjmăşie 
citim, că El mergea la rugăciune (Psalm 109.4). În loc să Se îndrepte împotriva 
împotrivitorilor Săi şi să batjocorească pe cei care Îl batjocoreau, El S-a adresat lui Dumnezeu 
în rugăciune, şi S-a încredinţat Celui care judecă drept. 
 
   Putem astfel vedea în această scenă minunată din Matei 11, care prezintă reacţia la faptele 
Lui măreţe în mijlocul lui Israel, cum Se comportă Domnul, atunci când este dispreţuit şi 
lepădat de oameni. Vedem că El Se adresează Tatălui, şi Îl auzim spunând: „Da, Tată, pentru 
că aşa a fost plăcut înaintea Ta”. El Se supune deplin voii Tatălui şi ia totul din mâna Sa. Şi 
apoi, cu El Însuşi înaintea noastră ca model desăvârşit, Îl auzim spunând: 
 

„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de la Mine” 

 
   „Jugul” în Scriptură este întotdeauna o imagine a supunerii faţă de voia altuia. De la 
începutul şi până la sfârşitul drumului Său minunat prin lumea aceasta Domnul, Omul 
desăvârşit, era pregătit să facă voia Tatălui. Când a venit în lume, El putea spune: „Iată-Mă, 
vin să fac voia Ta, Dumnezeule.” Pe drumul prin lumea aceasta El putea spune: „Am venit 
din cer, nu ca să fac voia Mea, ci să fac voia Celui care M-a trimis”, şi mai departe El spune: 
„Pentru că întotdeauna fac ce Îi este plăcut”. Când era în momentul să plece din lume, cu 
privirea îndreptată spre cruce putea spune: „Nu voia Mea, ci voia Ta să se facă” (Evrei 10.9; 
Ioan 5.38; 8.29; Luca 22.42). 
 
   Greutăţile noastre mici, oricât de dureroase şi cercetătoare ar fi ele uneori, nu sunt nimic în 
comparaţie cu cele de care Domnul a trebuit să aibă parte. Dar oricare ar fi împrejurările, noi 
suntem solicitaţi să luăm jugul Domnului, prin aceea că ne supunem liniştiţi la ceea ce Tatăl 
permite. 
 
   În afară de aceasta Domnul spune: „învăţaţi de la Mine, pentru că Eu sunt blând şi smerit cu 
inima”. El era bând şi smerit nu numai în comportare, ci El era „blând şi smerit cu inima”. 
Comportarea corectă, văzută de oameni, poate fi simplu prezentată vizibil, dar adevărata stare 
a inimii, pe care numai Domnul o poate vedea, ia naştere numai prin aceea că ne îndreptăm în 
rugăciune spre Domnul şi ne supunem voii Tatălui. În noi înşine nu suntem blânzi şi smeriţi. 
În loc să cedăm cu blândeţe, ne impunem faţă de alţii; în loc să gândim smeriţi despre noi 
înşine, suntem înclinaţi spre înălţare de sine. Pentru a corecta aceste înclinaţii naturale, 
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Domnul ne preocupă cu El Însuşi, spunând: „Învăţaţi de la Mine!” Când privim la El şi 
admirăm aceste însuşiri plăcute, pe neobservate suntem transformaţi în chipul Lui. Din punct 
de vedere moral vom fi ca Acela pe care Îl admirăm. Vai, faptul că noi ne asemănăm aşa de 
rar cu El, arată clar cât de puţin Îl avem înaintea inimilor noastre – cât de puţin învăţăm de la 
El. 
 

   Dacă luăm asupra noastră jugul Său şi învăţăm de la El, vom găsi odihnă pentru sufletele 
noastre. Preocuparea cu împrejurările grele, în care probabil suntem, iritarea din cauza 
umilirilor, care probabil ne sunt aduse, lipsa de fidelitate a prietenilor falşi, răutatea 
persoanelor invidioase, nu vor da odihnă sufletului. Dacă ne supunem la ceea ce Tatăl permite 
şi ne însuşim duhul frumos al lui Hristos în toată blândeţea şi smerenia Lui, prin aceea că 
învăţăm de la El, atunci vom savura odihna duhului, care totdeauna era partea Domnului într-
o lume a nelinişti. 
 
   În afară de aceasta, dacă luăm jugul Său asupra noastră şi ne supunem voii Tatălui, vom 
experimenta că jugul Său este uşor de purtat şi sarcina Lui este uşoară. Căci dacă mergem pe 
urma picioarelor Lui, nu facem nici un păcat, nu vorbim cu viclenie, rămânem liniştiţi când 
suntem jigniţi şi ne încredinţăm lui Dumnezeu, atunci vom avea parte de ajutorul Lui, 
deoarece suntem împreună cu El în acelaşi jug, Cel care S-a supus voii Tatălui. Şi cu ajutorul 

Lui şi în părtăşie cu El vom remarca cât de adevărate sunt cuvintele: 
 

Jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară.” 
 
   Astfel la citirea acestor locuri din Scriptură devenim conştienţi, că Petru nu ne solicită să 
facem paşi imposibili, şi Domnul nu ne cere să învăţăm lecţii imposibile. 
 
   Petru ne solicită să nu facem nici un păcat, să nu ne folosim de viclenie, să fim liniştiţi când 
suntem umiliţi şi să ne încredinţăm lui Dumnezeu. Domnul ne roagă să învăţăm de la El, să 
fim supuşi voii Tatălui, cu blândeţea care gândeşte la alţii, şi cu smerenia, care nu gândeşte la 
sine însuşi. 


