
ȘAPTE ÎNDEMNURI IMPORTANTE
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Scumpii mei, mult iubiți prieteni!

1) Puneți mare preț pe evlavie în orice domeniu. Astfel omul se îndepăr-
tează de rău, departe, foarte departe!!! Evlavia și dragostea de Dumnezeu 
nu pot fi niciodată prea mari! Spuneți asta! Cu toată gura!

2) Iubiți-vă unii pe alții neîncetat și fără întrerupere! Nu-i niciun pericol de a 
exagera în acest domeniu! Umple-ți-vă de dragoste extremă, și nu econo-
misiți niciodată nici fapte, nici cuvinte!

3) Feriți-vă de discuții și lupte ca de râie, da, ca de focul iadului! Suferiți 
orice-i nevoie pentru a le evita! Considerați-le un scandal groaznic! Dovediți 
că nu aparțineți neamului de răzvrătiți, pe care Dumnezeu îl va zdrobi. – 
Vestește asta cu seriozitate de moarte! –

4) Fiecare să se străduiască puternic să ajungă la desăvârșita odihnă în 
Dumnezeu, fără excepție! O mare parte a odihnei în Dumnezeu ia ființă prin 
credință vie în versete ca de ex.: „Dumnezeu – calea Lui este desăvârșită.” 
„Toate lucrurile sunt slujitori ai lui Dumnezeu.” „Dumnezeu face tot ce-i 
place în cer și pe pământ.” „Se întâmplă oare vreo nenorocire într-o cetate, 
fără s-o fi făcut Domnul?”

„„Toate lucrurile lucrează împreună spre cel mai bine pentru cei care se tem 
și iubesc pe Dumnezeu.” Rom. 8. „Nicio vrabie nu cade la pământ fără voia 
Tatălui vostru ceresc, Nu se vând oare cinci vrăbii cu doi bani? Totuși niciuna 
din ele nu este uitată înaintea lui Dumnezeu și chiar perii din cap, toți vă sunt 
numărați!”

5)5) Caută din toată inima, complet conștient, să devii pe deplin înrădăcinat 
în gânduri mici despre tine însuți! Refuză cu înverșunare toate formele de 
gânduri înalte despre tine însuți! Ferește-te de înțelepciunea și dreptatea 
proprie ca de iad! Atunci ești într-adevăr înțelept!

6)6) Trăiește complet pentru ceilalți! Dispari astfel, în această contradicție 
desăvârșită față de tot ce se cheamă dragoste de sine, față de tot ce se nu-
mește eu! Mai întâi ceilalți! După care ceilalți! Și apoi: ceilalți la nesfârșit! 
Când ai grijă de ceilalți, Dumnezeu are grijă de tine în mod deosebit! Nu 
uita asta! La timp și la netimp. 

7) Este nevoie de putere de acțiune! Caut-o! Umple-te cu ea! Altfel devii 
doar un mototol cu intenții bune și un palavragiu!


