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„TRANSFORMÃ-TE“

C

uvântul geniu este corect? Pãi, sã ne gândim ce înseamnã el în conformitate
cu dicþionarul. Acesta spuna cã geniul este puterea complet satisfãcãtoare
de a crea ºi a realiza. Folositã de discipoli, ea înseamnã forþa chemãrii,
eficace pentru scopul transformãrii, pentru cã transformarea este obiectivul
discipolilor acum a minþii ºi a caracterului apoi a organismului. Unul dintre cei
dintâi exponenþi a spus odatã: „Nu te conforma . . . dar transformã-te prin reînnoirea
minþii.“ Aceasta ar trebui sã nu ne surprindã. Adevãrul este cã uceniciei i s-a dat o
exprimare completã care poate sã schimbe vieþile oamenilor în mod radical ºi sã
redirecþioneze energiile ºi aspiraþiile lor.
Saul din Tars este un excelent exemplu: dintr-o persoanã stãpânitã de mânie ºi
un persecutor el a devenit iubitor ºi un apostol. Forþa pe care ºi-a irosit-o blestemând
pe Hristos a fost redirecþionatã ºi în schimb el L-a încoronat ca rege. Paul a scris
unora dintre credincioºii Corinteni: „ªi aºa eraþi unii dintre voi“; ºi cum ei fuseserã
este descris în 1 Corinteni 6:11. El a continuat spunând: „Dar aþi fost spãlaþi, aþi
fost sfinþiþi, aþi fost socotiþi neprihãniþi în numele Domnului Isus Hristos ºi prin
Duhul Dumnezeului nostru.“ Acesta este geniul uceniciei, forþa centralã de a chema
eficace pentru scopul transformãrii.
Probabil majoritatea discipolilor ar recunoaºte cã un lucru care împiedicã
transformarea este puterea de sine. Ea încãtuºeazã spiritul ºi aduce fermitate în
dezamãgiri sumbre. Omul din Tars a înþeles aceasta: „Ceea ce urãsc, aceea fac.“
Aceasta este cea mai tristã mãrturisire din Biblie. Scopuri mãreþe cu nici o putere;
intenþii bune mânuite de impotenþã. Conºtiinþa poate fi defectuoasã dar ea ºtie
unde este problema. Uneori oamenii pot fi înnebuniþi de chinurile date de eºecurile
greu de controlat. Filozofia gãseºte explicaþii în origine ºi mediul înconjurãtor.
Aceste lucruri nu sunt fãrã semnificaþie dar necazul real este mai profund
decât circumstanþele din naºtere sau din viaþa de zi cu zi. Cumva noi ºtim în
adâncurile inimilor noastre cã nu este din astre ci din noi înºine, din eºecurile
noastre. Individul, care ar trebui sã fie supus servitor, este stãpân. Nici o ºicanare
nu poate schimba aceasta. Nimeni de pe pãmânt nu poate face din negru alb. Nu
existã nici o ºarlatanie care sã aducã un remediu arhisuficient. Autotorturarea nu
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este un remediu. Repararea la repezealã nu este rãspunsul. Rigoarea nu purificã
inima. Ajustarea exterioarã este numai un expedient. Scurtãturile sunt succese
mãrunte. Unii cautã victoria dãruind din averea lor pentru cauze bune. Dãruirea
este un har binecuvântat ºi o parte din spiritul de misionariat dar noi nu putem sã
compensãm prin generozitate ceea ce ne lipseºte din tãria spiritualã.
Pentru ca sã ajungem la problema centralã remarcaþi cuvintele împãraþilor:
„Dacã voieºte cineva sã vinã dupã Mine, sã se lepede de sine, sã-ºi ia crucea de
fiecare zi ºi sã Mã urmeze“ (Luca 9:23). Acest lucru este fundamental – însemnarea
spune cã El a spus aceasta tuturor. Dintre cele trei lucruri care au fost poruncite
ultimul este foarte important – vital – de urmat. Celelalte douã sunt extrem de
esenþiale pentru cã prin esenþial ajungi la ceea ce este vital. Motivaþia este aceasta:
Tu poþi sã aprobi dar sã nu urmezi. Tu poþi înþelege ºi predica fãrã sã urmezi. Tu
poþi sã aperi Adevãrul certându-te sau batându-te dar fãrã sã-l urmezi.Poþi sã te
oboseºti în lucrãri care sã-þi ocupe mult timp dar fãrã sã le urmezi.
Negarea de sine
Lucrul central este negarea de sine. Este extrem de radical. Negarea de tine
este un lucru din interior. A-þi duce crucea zilnicã este o manifestare exterioarã
dintr-o condiþie interioarã. A vorbi despre aceasta nu înseamnã cã ºi realizezi
acest lucru. Folosirea cuvântului zilnic subliniazã cã aceasta nu este numai o teorie
ci ceva care este real ºi practic. Confruntarea directã cu fiecare circumstanþã nouã;
confruntarea bravã cu fiecare impediment; prinderea cu bucurie a fiecãrei noi
oportunitãþi. Practic aceasta înseamnã sã dai acces fãrã dificultãþi Stãpânului în
fiecare camerã ºi în special în fiecare colþ întunecat. Sã te gândeºti cã acea
posibilitate ar putea sã ne facã sã ne simþim ruºinaþi dar în acelaºi timp sã ne facã
bine.
Considerã cã a lua crucea nu este un lucru care odatã fixat nu mai evolueazã.
Acesta poate sã însemne lucruri diferite pentru oameni diferiþi, la timpuri diferite.
Uneori crucea omului tânãr nu este crucea omului bãtrân. Principiile persistã,
practicile se schimbã. Purtarea crucii nu este instituþionalã, ea este pe deplin
personalã. Este crucea ta care trebuie sã fie luatã, nu a fratelui. Este adevãrat cã tu
poþi sã ajuþi fratele tãu în purtarea crucii precum Simion a fãcut cu Hristos dar în
final crucea fiecãrui om este propria cruce. Nu este nici a lui Hristos pentru cã el
a purtat-o odatã pentru noi toþi astfel ca sã poþi sã o porþi pe a ta fãrã ezitare.
Partea de geniu în a fi discipol este sã recunoºti crucea din viaþa fiecãruia ºi sã
înfrunþi aceasta, dar nu în suferinþã ci bucuros de dragul iubirii.
Scriitorul este din ce în ce mai impresionat în discuþiile despre a fi discipol cã
foarte adesea bãtãlia trebuie dusã asupra unui singur lucru. Aºa cum a fost cu
tânãrul bogat, „Un lucru îþi lipseºte.“ Lucruri diferite la oameni diferiþi pot fi, cu
toate acestea, un singur lucru în fiecare caz. Geniul în ucenicie forþeazã ucenicii
sã înfrunte un singur lucru. Fãrã el nu este nici o transformare. Dacã Hristos este
acceptat în prim plan orice alt lucru trebuie sã fie înlãturat.
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Motivaþia cea dreaptã
Lista prioritãþilor trebuie sã fie complet rearanjatã. Dacã aceste cuvinte par
severe ele nu sunt aºa de severe precum cuvintele rostite de Hristos. „Tot aºa,
oricine dintre voi, care nu se leapãdã de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu“
(Luca 14:33). Termenii sunt aºa de riguroºi încât ei pot avea succes numai dacã
motivaþia este corectã. Aºadar cauzele trebuie examinate amãnunþit. Este interesul
personal? Este ca sã mulþumeºti o altã persoanã? Este loialitatea la un anumit
sistem? Este pentru ca sã susþii o reputaþie? Nici unul dintre acestea nu este
suficient. Poate sã sune banal dar este adevãrat – stãpânirea este câºtigatã prin
încoronarea stãpânului ca Domn ºi Rege. Aceasta înseamnã sã cãutãm sã facem
totul de dragul Lui. Aceasta este motivaþia corectã. De aceea Pavel a venit sã
scrie: „Sunt crucificat cu Hristos deºi eu trãiesc.“
Majoritatea ucenicilor ºtiu despre o anumitã tentaþie. Aceasta poate sã fie
descrisã prin dorinþa de a manipula înþelegerea noastrã în ucenicie astfel ca noi sã
pãstrãm lucrurile care ar trebui respinse; sã continuãm în maniera de viaþã care se
cade sã fie schimbatã; sã reþinem întovãrãºirile care ar trebui desfãcute.
Adevãrata ucenicie nu încurajeazã interpretarea unui rol. Toatã lumea poate fi
o scenã dar ucenicii nu sunt pur ºi simplu actori. Termenii sunt incisivi,
intransigenþi, categorici ºi imperativi. Pavel a spus: „Transformã-te prin reînnoirea
minþii.“ De aceea folosirea cuvântului geniu – forþa dominantã care este creativã
prin efectul sãu. Procesul nu este o lucrare de reparaþie. Nu este un aranjament de
vitrinã. Nu este a face tot ce se poate dintr-o situaþie rea. Nu este numai un mijloc
de evadare. Nu este ca sã ne facã capabili sã îndurãm ceea ce nu poate fi tratat.
Ucenicia este un lucru nou, o viaþã nouã bazatã pe un legãmânt nou. Vocaþia este
în cele din urmã sã realizãm un cer nou ºi un pãmânt nou. Vechile lucruri sunt
dispãrute – toate lucrurile au devenit noi. Ucenicia înseamnã un om nou creat de
Dumnezeu în sfinþenie ºi adevãr.
Omul cel nou
„Urmeazã-mã,“ a spus Regele. Aceastã chemare este aºa de simplã cã orice
copil o poate înþelege. Sensul sãu este atât de sublim cã nici un filosof nu poate
epuiza semnificaþia misterului – a geniului sãu. Nu este suferinþã, este bucurie.
Nu este îndoialã, este convingere. Nu este fricã, este certitudine binecuvântatã.
Apostolii sunt slujitori curajoºi dar ºi prieteni care ºtiu voinþa Stãpânului. Ei nu
trag de ei înºiºi încet ºi fãrã voinþã în speranþa cã suferinþa le-ar putea aduce o
rãsplatã. Ei Îl urmeazã bucuroºi de dragul iubirii. Ei nãdãjduiesc cã deoarece El
trãieºte, ºi ei vor trãi.
Geniul cerut de ucenicie – transformarea atinge fiecare aspect al vieþii: a fi
chemat, convins, încrezãtor, dedicat, purificat, împãciuitor, rugãtor ºi în serviciul
Lui. În capitolele urmãtoare aceste lucruri ºi altele vor fi prezentate mai pe larg.
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2
IMEDIAT DUPÃ CE EªTI CHEMAT

N

u existã nici un dubiu cã Dumnezeu cheamã oamenii la Adevãr. Mãrturia
este prea clarã ca sã fie disputatã. Isus a spus: „Nimeni nu poate sã vinã la
mine dacã nu-l atrage Tatãl, care m-a trimis“ (Ioan 6:44). Pavel a scris
despre aceasta: „Dumnezeu care vã cheamã la Împãrãþia ºi Slava Sa“ (1
Tesaloniceni 2:12). ªi Petru despre El: „cel ce v-a chemat din întuneric la lumina
Sa minunatã“ (1 Petru 2:9). A spus bãrbatul evreu: „Fraþi sfinþi care luaþi parte la
chemarea cereascã“ (Evrei 3:1). Iacov a spus: „N-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt
sãraci în ochii lumii acesteia ca sã-i facã bogaþi în credinþã?“ (Iacov 2:5). Iuda a
spus: „Cãtre cei chemaþi care sunt iubiþi în Dumnezeu Tatãl ºi pãstraþi pentru Isus
Hristos“ (Iuda 1).
Chemarea începe când Evanghelia este auzitã ºi înþeleasã. Aceasta înseamnã
cã pe mãsura pocãinþei va fi rãspunsul la constrângerea iniþialã lãsatã de Dumnezeu
asupra lor prin cuvântul Sãu. Prin natura lucrurilor Dumnezeu are iniþiativã.
Invitaþia trebuie sã preceadã rãspunsul. Credinþa este reacþia omului la revelaþia
Adevãrului, dar adevãrul vine de la Dumnezeu. Deci Dumnezeu este cel care
cheamã, omul este cel care rãspunde. Se înþelege fãrã nici un dubiu cã oricine este
de acord cã Dumnezeu cheamã oamenii la Adevãr.
Oricum opiniile variazã ºi punctele de vedere sunt divergente când se ajunge
la cum ar putea fi definite, modus operandi (modul de acþiune) al chemãrii lui
Dumnezeu. Care sunt metodele folosite de Dumnezeu în confruntarea oamenilor
cu invitaþia? În linii mari sunt douã puncte de vedere asupra acestui lucru. În
primul rând este ceea ce poate fi numit modul individual de selecþie. Aceasta îºi
imagineazã cã Dumnezeu pune degetul Sãu pe indivizi selectaþi ºi spune de fapt,
„Te chem pe tine, pe tine, ºi pe tine“ ºi apoi aranjeazã circumstanþele în aºa o
manierã ca sã-i confrunte pe ei cu Evanghelia. Altã metodã poate fi numitã modul
de predicare general. Aceasta înseamnã cã Evanghelia este predicatã aici ºi dincolo,
acasã ºi în strãinãtate sub controlul martorilor lui Dumnezeu ºi toþi cei ce o aud ºi
o înþeleg sunt chemaþi. Aceasta semnificã pentru scriitor cã existã un suport Biblic
pentru ambele puncte de vedere.
Sã luãm cazul selecþiei individuale. Dumnezeu l-a chemat pe Noe sã
construiascã arca. Dumnezeu l-a chemat pe Avraam sã pãrãseascã Caldeea ºi sã
meargã în Canaan. Isus a chemat pe cei doisprezece pe fiecare în parte. Acelaºi
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lucru poate fi spus de Saul din Tars ºi unii ar dori sã-l adauge pe listã pe Corneliu,
eunucul etiopian, Lidia ºi temnicerul filipean. S-a demonstrat cã unii dintre aceºtia
au fost chemaþi individual ºi în mod special pentru cã au avut o lucrare specialã de
fãcut.
Cu alte cuvinte chemarea nu a fost numai o chemare la salvare ºi a fost ºi o
alegere pentru o misiune de îndeplinit ºi de aceea a fost individualã. Cu siguranþã
sunt mãrturii clare cã aºa a fost.
Corãbiile alese
Noe a fost chemat sã construiascã; Avraam sã plece ºi sã cãlãtoreascã. Apostolii
sunt menþionaþi ca martori ai lui Dumnezeu aleºi în prealabil de Dumnezeu. Pavel
este numit corabia aleasã sã poarte numele lui Hristos înaintea celor ce nu sunt
evrei, a regilor ºi copiilor lui Israel.
Cu privire la ceilalþi de pe listã nu este nici o mãrturie Biblicã asupra alegerii
lor ca sã îndeplineascã o misiune ar putea bine sã fie cã ei au fost cazuri speciale.
Corneliu poate pentru cã el a fost cel prin care uºa spre regatul cerului a fost
deschisã la neevrei – primul care nu era evreu care urma sã fie botezat cu Duhul
Sfânt. Noi am putea presupune cã eunucul etiopian a fost ales sã fie primul
predicator al Bibliei printre compatrioþii sãi. Poate cã Lidia a avut de jucat un rol
special în serviciul Adevãrului – lucrând cu ºi oferind alinare celor care predicau
Cuvântul. Noi nu ºtim nimic despre temnicerul filipean dupã convertirea sa – dar
el a fost un om remarcabil. Într-o orã el apare împietrit ºi brutal ºi în urmãtoarea
orã el spalã chingile prizonierilor sãi. Care a fost scopul special pe care Dumnezeu
l-a avut cu el noi nu putem sã ghicim dar convertirea sa este foarte impresionantã.
Un cutremur de pãmânt în Evanghelie în cântec ºi apoi în predicarea Cuvântului
Domnului.
Acei care favorizeazã predicarea generalã ar putea arãta spre Fapte 2 ºi marea
companie companie a evreilor, oameni devotaþi din fiecare naþie care au auzit
predica lui Petru ºi cãrora apostolul le-a spus: „Pocãiþi-vã ºi fiecare dintre voi sã
fie botezat în numele lui Isus Hristos“ (Fapte 2:38). În aceeaºi zi trei mii de persoane
s-au convertit. Curând dupã aceasta, precum cuvântul a predicat mai multe mii sau adãugat la pãrtãºia mântuiþilor. Versetele din Fapte 8 aratã campania bunului
samaritean. Aceasta spune ca Filip l-a propovãduit pe Hristos ºi gloatele luau
aminte cu un gând. Trebuie sã fi fost cu mult mai mulþi oameni implicaþi pentru ca
cronicarul sã spunã „Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu“ (versetul 14).
Apostolii au decis cã aceasta a fost destul de remarcabil ca sã necesite trimiterea
lui Petru ºi Ioan. În Fapte 14, în Iconiu ºi alte oraºe gloatele erau adunate ca sã
audã cuvântul lui Dumnezeu ºi Pavel sã le vorbeascã ca ºi cum fiecare era
îndreptãþit sã asculte ºi nimeni nu era exclus.
Prevederea lui Dumnezeu
În pilda semãnãtorului sãmânþa a fost rãspânditã în toate direcþiile ºi a cãzut
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pe diferite varietãþi de soluri ºi cu rezultate diferite. În pilda nãvodului, acesta a
fost aruncat în mare ºi a prins tot felul de peºti. În Apocalipsa noi gãsim aceste
cuvinte: „cine vrea, sã ia apa vieþii fãrã platã“ (Apocalipsa 22:17). Isus a spus:
„Dacã cineva vrea sã facã voia lui Dumnezeu, va ajunge sã cunoascã dacã
învãþãtura este de la Dumnezeu“ (Ioan 7:17). Petru spune: „Domnul doreºte ca
nici unul sã nu piarã ci toþi sã vinã la pocãinþã“ (2 Petru 3:9). În Fapte 10 Petru se
confeseazã cu uimire: „În orice neam cine se teme de el ºi lucreazã în neprihãnire,
este primit de El“ (versetul 35). Aceastã mãrturie este precedatã de declaraþia cã
Dumnezeu nu þine seama de persoane. Aceste pasaje aratã cã oricine poate sã
vinã ºi nimeni nu va fi împiedicat dacã aceºtia acceptã condiþiile.
Desigur, sunt dificultãþi. Romani 8:29 este una dintre ele: „Pe aceia pe care ia cunoscut mai dinainte i-a ºi hotãrât mai dinainte sã fie deasemenea chipului
Fiului Sãu pentru cã el este cel dintâi nãscut dintre cei mai mulþi fraþi.“ În acest
pasaj cel mai lung cuvânt care apoi departe face referire „înapoi“ este „dinainte
cunoscut“. Cuvântul „dinainte hotãrât“ sau „dinainte uns“ se referã la o acþiune
luat ca urmare a „dinainte cunoscut“. Observaþi cã acþiunea este lucrarea pe care
Dumnezeu a întreprins-o astfel ca acei pe care Dumnezeu îi ºtia mai dinainte ar
putea sã se asemene cu imaginea Fiului Sãu. Marcu simte cã preungerea este la
caracter. Nu este un amestec în voinþa oamenilor ci face capabilã voinþa umanã sã
fie influenþatã în aºa fel încât caracterul sã fie asemãnãtor cu imaginea Fiului lui
Dumnezeu.
Aceasta urmezã sã se producã în aceea pe care El îi cunoºtea mai dinainte.
Cine sunt aceºtia? Întreaga învãþãturã a Bibliei ne spune cã ei sunt aceia care
cred, se predau ºi ascultã. Principala obiecþie este cã cunoaºterea mai dinainte a
lui Dumnezeu poate crea necesitate în cazul voinþei umane. Se spune cã dacã
Dumnezeu cunoaºte în avans apoi libera voinþã a oamenilor este distrusã. Nu.
Dumnezeu este atotputernic: El poate sã facã aºa cum îi place.
Libera voinþã a omului
În crearea omului s-a limitat în privinþa unui lucru dar a fost fãrã limite în
privinþa altui lucru. El s-a limitat în privinþa voinþei umane – El a putut dar el nu a
constrâns oamenii. El îi lasã liberi sã aleagã. Totuºi, în acelaºi timp el a pãstrat
puterea Sa de cunoaºtere mai dinainte. El nu s-a autolimitat în cunoaºterea direcþiei
în care oamenii îºi pot exercita libera voinþã. Aceasta înseamnã cã deoarece
Dumnezeu este fãrã limite el poate sã se limiteze cum ºi când doreºte. El poate sã
ºtie dinainte fãrã sã forþeze oamenii contra voinþei lor. El preunge dacã ei urmeazã
sã fie ai Lui, ei trebuie sã se asemene cu imaginea Fiului Sãu.
Romani 1:26,28 reprezintã o altã dificultate. Dumnezeu i-a lãsat în voia unor
patimi dezgustãtoare. I-a lãsat în voia unei minþi destrãbãlate. Aceia care cunosc
Biblia vor ºti cã acesta este principiul dupã care Dumnezeu a acþionat întotdeauna.
Aceasta este problema în osândã când Dumnezeu lasã destrãbãlaþii în voia
propriilor alegeri. Este acelaºi lucru ºi cu unii israeliþi din Vechiul Testament:
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„Atunci i-am lãsat în voia pornirilor inimilor lor ºi am urmat sfaturile lor“ (Psalmi
81:12). Noi ºtim cã pentru Israel ca naþie scopul a fost corectarea greºelilor.
Dumnezeu s-a lepãdat de ei astfel încât sã poatã sã-i adune în sfârºit.
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CHEMAREA ªI ALEGEREA NOASTRÃ
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acã Dumnezeu doreºte ca nici unul dintre noi sã nu piarã, atunci de ce
atât de mulþi nu au avut vreodatã ocazia sã asculte Evanghelia ºi sã
rãspundã? Majoritatea sunt pierduþi din cauza ignoranþei. În ceea ce-l
priveºte pe scriitor se pare cã nu existã nici un rãspuns la aceastã problemã. A
spune cã oamenii nu au nici un drept sã se plângã nu rãspunde la problema voinþei
lui Dumnezeu pe de o parte ºi lipsa de ocazie pe de altã parte.Noi ºtim cu certitudine
cã Dumnezeu obþine din neamuri un popor în numele sãu Hristos a spus Apostolilor
sãi cã ei urmau sã fie martorii Lui în cele mai îndepãrtate colþuri ale pãmântului.
Trebuie sã credem cã oricare este voinþa lui Dumnezeu noi trebuie sã o
împlinim.Neglijenþa ºi slãbiciunea umanã nu pot înfrânge scopul lui
Dumnezeu.“Tot aºa ca ºi cuvântul Meu care iese din gura Mea nu se va întoarce
la mine fãrã rod, ci va face voia Mea ºi va împlini planurile Mele“ (Isaia 55:11).
Oportunitatea
Este greu sã trebuiascã sã contemplezi faptul cã oamenii care ar putea fi salvaþi
sunt pierduþi din cauza indiferenþei umane.Întreaga învãþãturã a Bibliei constã în
faptul cã aceia care cu adevãrat cautã Adevãrul pentru a se supune lui,îl vor gãsi.
Isus a spus:“Cere ºi vei primi, cautã ºi vei gãsi, bate ºi þi se va deschide’’.Dacã nu
este adevãrat, atunci înseamnã cã noi am fost profund decepþionaþi.
Sigur,dacã cineva cautã Adevãrul cu o inimã adevãratã Dumnezeu va garanta
cã ei au oportunitatea de a-l gãsi.De ce oportunitatea nu vine la niºte oameni pe
care nu-I cunoaºtem. Nu putem crede cã este o problem!a de ºansã purã.
Din nou altã problemã. Ar chema Dumnezeu pe aceia despre care ºtie cã nu
vor izbuti? Noi ºtim cã s-a întâmplat odatã. Iuda a fost chemat ca unul din cei
doisprezece.Acesta ar putea fi un caz special,dar adevãrul este cã atunci când
semãnãtorul merge mai departe sã semene-metodã de chemare ca sã meargã mai
departe-unele seminþe cad pe un sol inferior pe când altele cad pe un sol bun. Sã
punem problema altfel folosind o figurã de stil: când Dumnezeu îndreapta magnetul
divin într-o direcþie sau alta, dupã cum martorii Sãi predicã aici sau acolo,uneori
minþile superficiale rãspund la fel de bine ca minþile profunde. La început neghina
ºi grâul rãspund împreunã. Aceasta este o altã probã cã Dumnezeu nu se amestecã
în voinþa umanã în materie de rãspuns final. El cheamã,El implorã, El invitã,dar
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în final oamenii sunt liberi sã accepte sau sã respingã chemarea.
Astfel ne întoarcem la cele douã moduri(selecþia divinã individualã pe de o
parte ºi lucrarea de predicã generalã pe de altã parte-vezi capitolul anterior) ºi în
final se pare cã ambele se bazeazã pe Scripturã.Noi trebuie sã fim foarte atenþi la
utilizarea mãrturiilor din Scripturã în maniere negarantate de învãþãrurile
Bibliei.Noi putem fi siguri cã în limitele neputinþei umane voinþa omului este
liberã ºi este capabilã sã aleagã. Imediat ce este luminat el devine responsabil.In
conformitatea cu dovezile din Biblie Dumnezeu a chemat oamenii la Adevãr.Dacã
este o chemare adevãratã prin selecþie sau prin predicare generalã, pânã la urmã
fiecare chemare este individualã.
Convertirea
În gândirea de azi ºi din istoria comunitaþii noastre accentul pare sã fie pe
experinþa individualã. Probabil cã majoritatea conversiilor au fost fãcute individual
sau în grupuri foarte mici. Uneori circumstanþele par sã fie foarte bine chibzuite.Un
om cumpãrã un tablou,înlãturã partea din spate a lui ºi gãseºte un text religios.Îl
citeºte ºi se converteºte. Într-o zi rece,umedã ºi cu vânt un manifest zboarã în
grãdinã,este luat ºi citit ºi grãdinarul se converteºte.
Sincer vorbind noi nu auzim nici despre acei care cumpãrã un tablou vechi si
texte religioase ca apoi sã le ignore, nici cum multe manifeste sunt culese ºi aruncate
la coºul de gunoi cu dispreþ. Cu toate cã înseamnã cã anumiþi oameni sunt
confruntaþi cu Adevãrul în maniere ciudate ºi deosebite ºi cã în strãfundul inimilor
lor ei cred cã în acele circumstanþe ciudate Dumnezeu i-a chemat la salvare.
Fratele John Thomas este un exemplu în acest sens:chemat la salvare,precum
ºi ales pentru sarcina de a dezvãlui Adevãrul în zilele din urmã.Pe de altã parte
grupuri ocazionale de oameni sunt chemate prin predica generalã. Odatã,cu ani în
urmã,in eclezia scriitorului erau optsprezece oameni chemaþi în acelaºi timp-toþi
din capela localã. Mulþi oameni tineri sunt chemaþi prin învãþãturã ºi influenþa
pãrinþilor. Binecuvântarea unei case a lui Dumnezeu nu poate sã fie subliniatã
prea mult. Dumnezeu foloseºte familia ca pe un mijloc de confruntare al copiilor
cu Adevãrul. Anumiþi oameni au spus cã Adevãrul aºa de natural în circumstanþele
educaþiei de acasã nu are acelaºi impact ca o conversaþie tumultoasã în circumstanþe
emoþionale. În lumina învãþãturii clare din Noul Testament de a creºte copii în
hrana Adevãrului ºi sã-i aduci la Hristos, aceastã estimare trebuie sã fie greºitã.
Chemarea prin familie este bunã, adevãratã ºi originalã.Este unde Isus ºi-a început
viaþa prin credinþã. Hai sã recunoaºtem cã nu putem sã explicãm de ce unii nu
sunt chemaþi ºi de ce rãmân în ignoranþã. Dumnezeu ºtie – noi nu. Ce putem ºi ce
trebuie noi sã facem este sã devotãm atenþia noastrã la propria chemare ºi alegere
ºi aceasta de la fraþii ºi surorile noastre. Chemarea însãºi este vitalã. Modul în
care este fãcutã este secundar.Sunt variaþii în delatiile convertirii. Singurul fapt
comun este diferenþa în care Hristos o face. În fiecare este o nouã creaþie.
Oamenii înþeleg conform cu ceea ce ei sunt. Concepþia lor este o proiecþie a
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lor înºiºi. Calitatea vieþii de discipol este o noua concepþie a lui Dumnezeu ºi a
scopului sãu. Din noua concepþie rezultã o nouã atitudine faþã de viaþã. Ei îi vãd
pe oamenii din jurul lor într-o nouã luminã. Ei fac judecãþile la noi standarde. Ei
acþioneazã din noi motive-din din iubire. Ei Îl vãd pe Dumnezeu oriunde. Pãmântul
este plin.de gloria Domnului. Frica înceteazã sã mai fie groazã ºi devine veneraþie.
Mormântul devine un dormitor liniºtit. Casele devin locuri de siguranþã ºi încântare.
Eclezia este o familie chemat sã fie un loc al înþelepciunii, evlaviei ºi bucuriei.
„O, adâncul bogãþiei . . .“
Ce lucru minunat se dovedeºte a fi chemarea. Ea poate fi convulsivã sau paºnicã
la început. Nu conteazã pentru cã în inima ei este pacea. Pot fi cutremure,dar
când praful se aºeazã, se aºterne liniºtea. Tot binele se gãseºte în ea. Mulþumeºte
Domnului cã ai primit-o. Mulþi niciodatã nu o primesc. Alþii sunt aproape sã o
atingã dar nu ajung la ea. Din pãcate unii vor pieri totuºi. Lasã sã plece totul,
predã totul, pãrãseºte totul, ca tu sã obþii chemarea pe vecie.
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4
CONVINGEREA

C

onvingerea este un lucru misterios. Nu existã nici un dubiu asupra sursei
lui. „Credinþa vine din cele auzite, iar cele auzite prin Cuvântul lui
Dumnezeu.“ Misterul nu este sursa dar face parte din proces. Aici sunt
doi oameni, ambii inteligenþi, ambii oameni integri. Fiecare citeºte Biblia zilnic,
fiecare este cunoscut scriitorului. Fiecare acceptã mãrturia Apostolului Pavel despre
structura naturii umane în 1 Tesaloniceni 5:23: „Dumnezeul pãcii El însuºi sã vã
sfinþeascã pe deplin; ºi duhul vostru, sufletul vostru ºi trupul vostru sã fie pãzite
întregi fãrã prihanã la venirea Dumnezeului nostru Isus Hristos.“
Douã atitudini ale minþii
Un om este convins cã omul este nemuritor prin natura sa. Se argumenteazã
astfel: dacã nu este adevãrat atunci rolul omului în scopul lui Dumnezeu înceteazã
sã mai fie raþional. El insistã cã trebuie sã fie forma de continuitate conºtientã
între viaþa de acum ºi viaþa care va veni. El susþine cã dacã nu este aºa –dacã
moartea înseamnã cu adevãrat stingerea totalã din punct de vedere al conºtiinþei
umane –atunci o personalitate se strãduie ºi îndurã iar cealaltã este rãsplãtitã cu
viaþa veºnicã. Se argumenteazã cã trebuie sã fie aceeaºi persoanã în fiecare din
cele douã situaþii, acum ºi în lumea de apoi ºi cã acea persoanã trebuie sã fie
conºtientã de ambele condiþii altfel, rãsplata nu are sens.Altfel, spune el, totul
devine iraþional ºi apoi foloseºte un exemplu simplu pentru a insista asupra acestui
punct. Este ca ºi cum ai cere unui câine sã-þi aducã ziarul ºi apoi ai da osul altui
câine.
Al doilea om este convins cã omul este în mod inevitabil muritor ºi cã în
eventualitatea cã nemurirea vine la el ea va fi extrem de condiþionatã. El
argumenteazã cã moartea nu înseamnã totalã necunoºtinþã, din punct de vedere al
omului, dar pentru aceia care vor fi subiecþii învierii va fi un adevãrat sens al
continuitãþii. Ei vor ºti cine sunt ºi vor fi în stare sã-ºi aminteascã ºi sã aibã legãturã
cu viaþa lor de dinainte de moarte, altfel cum ar putea sã dea socotealã despre ei
înºiºi în faþa lui Dumnezeu la judecatã? Cei care sunt rãsplãtiþi sunt aceia care
îndurã ºi care cunosc aceasta. Existã continuitate în mintea lui Dumnezeu ºi în
mintea oamenilor când ei vor fi aduºi la viaþã prin înviere.
Aici este un lucru interesant. Ambii oameni ajung la concluzii din propria
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înþelegere a Bibliei-uneori din acelaºi pasaj al Scripturii. Ia cazul tâlharului de pe
cruce. Primul este convins cã atunci când Isus a spus tâlharului:“Azi vei fi cu
Mine în paradis“ este o promisiune clarã cãci chiar în acea zi tâlharul muribund
va trece în fericirea raiului. El argumenteazã cã a spune altfel înseamnã sã fii dus
în necinste prin claritatea cuvintelor în sine.
Al doilea om spune cã pentru a înþelege rãspunsul lui Hristos tu trebuie sã
observi atent întrebarea tâlharului: „Doamne adu-þi aminte de mine când vei veni
în împãraþia ta.“ Solicitantul era nerãbdãtor pentru acea zi din viitor când Mesia
va veni din nou în regatul Sãu. Rãspunsul lui Hristos a fost dat în consecinþã: „Tu
îmi ceri Mie sã-mi aduc aminte de tine în ziua când Eu voi veni din nou dar te
asigur cã azi: când va veni timpul tu vei fi cu mine în paradis – în împãrãþia Mea.“
Omul spune cã Isus a folosit cuvântul paradis pentru cã El reprezenta toate lucrurile
care erau foarte opuse situaþiei grele de atunci. Grãdina lui Dumnezeu – un loc al
pãcii, bucuriei, liniºtei, al vieþii în ascensiune ºi al vieþii abundente. Hristos a
promis bucurie în locul durerii, fericire în locul necazului ºi viaþa în locul morþii.
Denaturarea adevãrului
În mintea evreilor ºi chiar a tâlharilor, paradisul înseamna aceasta. Primul om
nu va crede nimic din aceasta. El spune politicos cã este o încercare de a face ca
cuvintele lui Hristos sã însemne ceva ce ele nu intenþionau sã însemne. Oamenii
simpli sunt mulþumiþi de înþelesuri simple. „Azi vei fi cu Mine în paradis“ înseamnã
azi – ziua care a început în aceastã dimineaþã ºi se sfârºeºte cu aceastã noapte.
Astãzi vei fi cu Mine în rai dupã ce noi vom fi murit amândoi ºi sufletele noastre
vor fi pãrãsit corpurile noastre. Deci fiecare crede cã celãlalt greºeºte.
Cercetarea noastrã este legatã de întrebarea de ce primul om nu împarte
convingerea cu al doilea. Omul nr. 1 crede sincer cã omul nr. 2 a denaturat adevãrul.
Convingerea este un lucru misterios.Uneori este condiþionat cu mult timp în urmã.
Aºa ºi în acest caz. Din zilele tinereþii ºi din perioada studiilor universitare el ºi-a
format o puternicã opinie cã omul este o creaturã spiritualã. Aceasta opinie
puternicã s-a dezvoltat dintr-o eroare a ideii cã omul este un animal. Credeþi aceasta
ºi veþi avea prima scuzã sã vã comportaþi ca o fiarã. Astfel el se agaþã puternic de
ideia cã omul este o creaturã spiritualã.
Prin creaturã spritualã el înþelege cã omul este în esenþã spirit prin compoziþia
sa. Corpul este un vas,un vas pãmântean fãcut cu teamã ºi minunãþie din care
spiritul, adevãratul om rezidã. El spune cã a crede în natura spiritualã înseamnã a
crede în nemurirea sa. Aceia care neagã nemurirea sa, neagã esenþa sa spiritualã.
El argumenteazã cã dorinþa universalã a omului pentru existenþa fãrã sfârºit este
probabil proba în favoarea acestui fapt. În felul acesta omul vine la Biblie cu o
opinie puternicã ºi cã este ca o sitã prin care fiecare pasaj trebuie sã treacã; o
mãsurã prin care fiecare doctrinã primeºte note. Natura omului, destinul celor
corecþi, destinul celor pãcãtoºi, cazul pãgânilor ignoranþi, învierea, Împãrãþia lui
Dumnezeu, judecata, venirea lui Hristos, botezul, natura bisericii, totul este afectat
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de doctrina omului asupra nemuririi înnãscute.
Idei preconcepute
În anumite cazuri ideia este întãritã de selecþia capricioasã a pasajelor pe care
sã se insiste, în argumentarea ideii.Trebuie spus cã anumiþi oameni trec prin Biblie
ca printr-un magazin universal alegând ceea ce le place ºi lãsând de o parte lucrurile
care nu se potrivesc cu gusturile lor. Noi credem cã doctrina nemuririi sufletului
este o amãgire, dar nu numai o amãgire: cea mai rea dintre toate amãgirile, o
capcanã, pentru cã ea conduce la multe erori cu privire la scopul lui Dumnezeu.
În acest caz particular cel mai important obstacol în opinia corectã asupra
adevãrului este ideia preconceputã, susþinutã cu tenacitate ºi care nu va fi rãspânditã
în ciuda argumentelor contra ei. Corect spus acest impediment este o prejudecatã.
Dupã toate gândeºte-te ce prejudiciu este: o judecatã fãcutã dupã o cercetare
deformatã a argumentelor înclinate în favoarea propriei tale opinii, o dispozitie a
sufletului care ascunde adevãrul. Un lucru este de notat: existã un element de
adevãr în ideia preconceputã. Omul nu este un animal. Este fãcut dupã chipul lui
Dumnezeu. Corect înþeles el este o fiinþã spiritualã. El este o personalitate raþionalã,
cu capacitatea de a discerne între bine ºi rãu. El este înzestrat cu puteri care îl
plaseazã în punctul culminant al creaþiei. Existã o mare prãpastie între un animal
superior ºi un om inferior. Greºeala fatalã este sã crezi cã în acest caz spiritual
înseamnã nemuritor.
Impedimente la credinþã
Sunt alte forþe care ridicã bariere împotriva convingerii reale. Aici este o listã
scurtã: mândria intelectualã, speculaþii inutile, viaþa mondenã, anticipaþia moralã.
Gândeºte-te la aceasta. Mândria intelectualã este starea minþii care nu poate sã
recunoascã faptul cã ar fi putut sã fi greºit; nedoritor sã înveþe pentru cã a ceda
învãþãturii înseamnã a renunþa la opiniile susþinute mult timp ºi a pãstra ideile.
Speculaþiile inutile privesc adevãrul ca pe o teorie interesantã – un subiect pentru
un discurs încântãtor; o curiozitate. Interesul este superficial. Viaþa mondenã
înseamnã a trãi ca ºi cum aceasta ar fi singura lume, o preocupare asupra laturii
materiale. Mintea este dominatã de lucruri. Antipatia moralã este un fel de
antagonism autodeterminat care rezultã într-un cadru al minþii rezultat din
înþelegerea adevãrului, pentru cã a capitula în faþa addevãrului înseamnã o
interferenþã cu obiceiuri ºi imoralitate de mult infiinþate ºi fortificate; o tulburare
cãtre satisfacþia carnalã cãreia nu-i poþi face faþã.
Când te gândeºti acestea sunt impedimente serioase. Din experienþã ele nu
sunt strict separate aºa cum sunt în analizã. Oamenii sunt afectaþi parþial de una ºi
parþial de alta. In practicã ele sunt împletite. Dar ele întotdeauna sunt serioase.
Adevãrul nu se discerne uºor de o minte cu prejudecãþi stãpânitã de mândrie ºi
prejudecãþi. Realitatea spiritualã nu este posibil sã fie descoperitã de o curiozitate
inutilã. Mintea saturatã de influenþe materiale nu este adesea atrasã de lucruri ale
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spiritului. Aceia care iubesc întunericul tind foarte mult sã urascã lumina. Acestea
sunt bariere în convingere. Nu înseamnã cã ele (barierele) sunt impenetrabile dar
penetrarea cere hotãrâre, curaj ºi umilinþã. Aceasta selecteazã susþinãtorii
adevãrului. Un lucru devine evident pe latura pozitivã a problemei. În procesul de
ajungere la o convingere este atins un punct unde lucrul esenþial este o minte
umilã ºi receptivã. Biblia insistã cã adevãrul este descoperit de sufletele modeste
ºi pocãite. Sã intri intr-o altã dispoziþie este un mare dezavantaj. Adevãrul nu se
bizuie pe niºte întâmplãri din educaþie sau rang. Progresul cere onestitate, respect
ºi înþelegere. Aceia care cautã o nouã senzaþie, un avantaj material, un paravan
pentru autoavansare sunt într-un domeniu greºit.
“El învaþã pe cei smeriþi calea sa“
Convingerea este un lucru misterios. Aceasta înseamnã cã poate fi comunicat
numai unui anumit fel de spirit. Isus a spus un lucru neobiºnuit în Ioan 18:37:
„Oricine este din adevãr ascultã glasul Meu“; ca ºi cum existã o anumitã condiþie
a minþii ºi dispoziþie a sufletului care este o condiþie esenþialã pentru convingere.
Omul care pentru prima datã a auzit cuvintele regelui a fost înverºunat, fãrã speranþã
ºi mândru. Noi am putea avea milã de Pilat pentru slãbiciunea sa dar Hristos nu se
va certa cu el. Este o stare care îþi opreºte întrebarea sincerã ºi o alta care o
elibereazã. „El face pe smeriþi sã umble în tot ce este drept. El învaþã pe cei
smeriþi calea Sa.“ (Psalmul 25:9). Cãutarea adevãrului pentru a i te supune lui
este cea mai bunã stare sufleteascã.
Uneori aceia care se confruntã cu adevãrul dar nu îi cedeazã gãsesc satisfacþie
în asedierea lui. Uneori spiritul care nu îndrãzneºte sã spunã: „Am greºit toatã
viaþa mea“ gãseºte refugiu în reducerea valorii acþiunii care l-a îndemnat sã
cerceteze. Astfel disputa se transformã dintr-o datã în opoziþie. Mâniaþi de aceasta
logicã ei condamnã dovada ºi neagã cuvântul lui Dumnezeu. Uneori oamenii sunt
mai îngrijoraþi în a fi fideli principiilor decât în a se întreba dacã princiipiile lor
sunt adevãrate. S-a întâmplat cã pentru a fi consecvenþi ei au trebuit sã fie falºi.
Faptul de a fi în dubiu a fost o povarã groaznicã întotdeauna. Incertitudinea
continuã înseamnã obosealã. Un om cu mintea îndoitã este ca o corabie fãrã cârmã.
Oricum, îndoiala sincerã nu este o greºealã – ºi dacã aceasta ne conduce la
convingerea despre adevãr este o binecuvântare. Astfel noi mulþumim lui
Dumnezeu cã am gãsit convingerea ca parte a calitãþilor de discipol. Este un pas
mare în procesul lung al vieþii în credinþã; rãdãcinã din care pot creºte alte lucruri.
Noi acþionãm dupã cum suntem ºi ceea ce suntem este orânduit dupã credinþa
noastrã.
În final, sã anticipãm o întrebare. Ce crezi despre cei care vin la credinþã ºi
apoi pãrãsesc adevãrul? Este invalidat ceea ce am spus anterior? Nu. Eºecul
seceriºului nu înseamnã cã germinarea a fost deficientã. Pilda semãnãtorului
mãrturiseºte cã au fost alte cauze ale eºecului. Credinþa nu este salvare. Poþi sã
porneºti bine ºi sã sfârºeºti rãu. Un lucru este sã crezi corect ºi alt lucru este sã
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trãieºti dupã ceea ce crezi. Este posibil sã mãrturiseºti principii mãreþe ºi apoi sã
trãieºti în josnicie. Aceasta nu duce la principii înalte nici ca prima mãrturisire a
lor sã fie falsã. Credinþa este un prim pas dar nu este totul. Aceasta va fi întãritã pe
cãnd vom continua.
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5
ÎNCREDEREA

E

ste interesant sã observãm cum uneori lucrurile care sunt adevãrate la nivelul
vieþii obiºnuite sunt mult mai adevãrate în viaþa unui discipol. Sã ilustrãm:ca
sã deþii autoritatea mai întâi trebuie sã i te supui.Dacã vrei sã exerciþi
controlul, mai înainte trebuie sã fii controlat. Acest lucru a fost realizat la nivelul
vieþii obiºnuite în viaþa sutaºului Roman. A fost realizat la superlativ în viaþa lui
Isus. Principiul acesta este adevãrat mai ales în cazul încrederii. Încrederea este
chiar temelia vieþii obiºnuite. Pe drumurile de zi cu zi noi punem la încercare
încrederea. Viaþa ar fi imposibilã fãrã ea.
Când ieºim din casã dimineaþa noi avem încredere cãci conducãtorul auto
cunoaºte drumul ºi va opri acolo unde trebuie. Mai târziu cu nerãbdare luãm
cuþitul ºi furculiþa ºi avem încredere cã ceea ce a fost pus înaintea noastrã a fost
preparat fãrã rãutate. Noi mâncãm cu încredere. Dacã noi ar trebui sã cercetãm
înseamnã sã testãm fiecare fel de mãncare dacã este otrãvitã ºi am muri de foame.
Întreaga lume a afacerilor este unitã printr-un mare sistem de încredere mutualã.
Oamenii fac comerþ ºi dau credite pe încredere. Acumularea cunoºtinþelor este
bazatã pe încredere. Noi avem încredere în profesorii noºtri. Acceptãm de la ei
adevãruri despre care noi nu avem nici o ocazie sã le dovedim.
Este ciudat cã lucrurile de care suntem cei mai siguri încep pur ºi simplu
printr-un act de încredere.Fãrã încredere nu este nici un progres în nimic. Cea mai
intimã relaþie în viaþa obiºnuitã începe prin a crede prima ºoaptã de iubire. Casele
sunt familiale din cauza încrederii. Gelozia ºi suspiciunea le fac locuri de chin.
Încrederea aduce bucurie ºi credinþã. Prietenia este bazatã pe încredere. Dacã
fratele tãu nu poate avea încredere în tine cum poþi fi tu prietenului lui? Cel mai
rãu loc din lume este locul unde nu este încredere – un loc stãpânit de disperare.
Toate aspectele vieþii obiºnuite par sã dovedeascã cã cerinþa universalã este
încrederea. Toate acestea sunt mai adevãrate în viaþa discipolilor. Este încrederea
care se transformã în convingere în credinþã. Este un lucru sã declari cã o funie
este solidã; alt lucru este sã-þi pui greutatea pe ea. Convingerea este esenþialã dar
nu este totul. Un lucru este sã crezi adevãrul; altceva este sã acþionezi dupã el.
Încrederea este acþiunea în credinþã. Credinþa uneori este o expresie teologicã dar
în dezvoltarea sa devine extrem de personalã. Credinþa este convingerea cã
Dumnezeu este rãsplãtitorul celor care Îl cautã cu sârguinþã. Declaraþia fãrã silinþã
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este calea de a fi jumãtate adevãrat, poate chiar jumãtate fals pe buzele acelora
care mãrturisesc dar nu cred.
“Evidenþa lucrurilor nevãzute“
Chibzuieºte asupra verbelor din Evrei 11: Abel a adus, Enoh a fost mutat, Noe
a fost mutat cu frica lui Dumnezeu, Avraam a plecat, Moise a îndurat. Scriitorul a
auzit acestea explicate ca o problemã de simplã credinþã. A înþeles corect cã este
adevãrat dar predica este cã credinþa este simplã pentru cã este fãrã efort. Cel ce
spune cã este fãrã sacrificii a înþeles greºit. Nu a fost uºor pentru Noe sã construiascã
o arcã în mijlocul unui sol sterp. Nu a fost uºor pentru Avraam sã pãrãseascã o
viaþã aºezatã ºi sã se confrunte cu pustietatea în cãutarea unui pãmânt pe care
niciodatã nu-l vãzuse ºi nu-l cunoscuse. Nu i-a fost uºor lui Moise sã renunþe la
viaþa de prinþ ºi sã o înlocuiascã cu una plinã de constrângeri. Nu degeaba Pavel
ne îndeamnã sã ducem lupta cea dreaptã în credinþã.
Discipolii ar putea fi bucuroºi sã lupte dar nu este uºor. Ei trebuie sã aibã tãrie
de caracter, forþã ºi încredere. A încerca ºi a avea încrederea sunt complementare.
Încrederea este optimismul din credinþã. Tuturor oamenilor li se pare cã optimismul
este negarantat dar pentru oamenii cu credinþã optimismul este o certitudine
perfectã. Încrederea este ceea ce scriitorul cãtre evrei a vrut sã spunã prin evidenþa
lucrurilor nevãzute. Încrederea are ca efect atestarea invizibilului. El ne face sã
fim încrezãtori în declaraþie ºi sã încercãm încrezãtori ceea ce ne-a sugerat
promisiunea. Rezultatul este o siguranþã în lucrurile pentru care am sperat.
Încrederea este un risc, o încercare, o aventurã. Ea are în ea un element de
inspiraþie.Nu este oarbã, o ºansã plinã de gafe. Credinþa nu este o adoptare ignorantã
– numele corect pentru aceasta este superstiþie. Credinþa este o încredere inteligentã.
De ce a fost Avraam aºa de sigur de pãmântul necunoscut? Pentru cã a fost
extrem de sigur de Dumnezeul cel nevãzut. Ioan în Patmos a avut o viziune despre
un oraº. Acesta este mai frumos ºi mai minunat decât oricare altul. Ca noi sã
credem în asta ºi sã avem încredere, ºtim în adâncul inimii cã am fost aduºi în
pãrtãºie cu viitorul. Încrederea în lucruri nevãzute ne dã sigutanþa în lucrurile
pentru care am sperat. Încrederea noastrã nu este în autoritãþi parlamente sau
politici, altfel noi ar trebui sã fim cei mai jalnici dintre toþi oamenii. Nici nu ar
trebui ca încrederea noastrã sã fie amãnunþitã, întâmplãtoare, la mila fiecãrei
schimbãri trecãtoare. Ar trebui sã riscãm la fel de mult în decembrie ca ºi în iunie.
Încrederea în lucrurile de nezdruncinat aduc statornicie în mijlocul schimbãrilor
din viaþã. Printre contradicþii, adversitãþi, refuzuri aparente, Dumnezeu ne oferã
credinþa. Noi nu ºtim întotdeauna motivul neliniºtii, dar ºtim ceea ce ne neliniºteºte.
Noi putem sã avem încredere în El.
Dramul de credinþã
Gândeºte-te la Luca 8 ºi la femeia cu scurgere de sânge. In mijlocul mulþimii
care se înghesuia Regele a spus: „Cine m-a atins?“ Întrebarea este o revelaþie. O
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sutã de oameni l-au atins dar unul a ajuns la El altfel decât alþii. A fost o atingere
din credinþã. Observaþi cã – a fost o atingere la care sub constrângerea dragostei
El a fost obligat sã rãspundã cu toate cã avea treburi urgente din partea lui Iair.
Prin atingerea din credinþã un suflet a fost separat de mulþime ºi a fost recunoscut
de Rege. Gânteºte-te la aceea care a fost separatã. Doisprezece ani de suferinþã,
doisprezece ani de ostracizare, doisprezece ani de separare de pãrtãºie. Ea a auzit
cã acest bãrbat vindeca bolnavii ºi întãrea pe cei slabi. Ea însãºi era bolnavã ºi sa zbãtut ca sã ajungã în faþã epuizata ºi emoþionatã. Omul din Nazaret a trecut pe
lângã ºi ea l-a atins. Noi putem specula cã a fost mai mult decât o atingere cu
vîrful degetului. Urgenþa datã de nevoie ar fi putut sã-i întãreascã mâna. Oamenii
în agonie sunt gata sã te strângã cerând ajutor, aºa cum ea s-a agãþat de poala
hainei. Un lucru este de înþeles: ea s-a aventurat (a riscat) pe baza mãrturiei pe
care a primit-o despre acest bãrbat. De aceea ea l-a atins plinã de speranþã,
tremurând dar încrezãtoare. Fãrã îndoialã, o parte din speranþa ei a fost cã ea va fi
descoperitã, o femeie care a venit ºi a sperat sã se strecoare departe.
Dar credinþa nu este generatã ca sã te ascunzi. Mãrturisirea secretã nu este cea
mai bunã. Discipolul este aºteptat sã-l mãrturiseascã pe Domnul deschis. Domnul
a spus deja cu câteva zile mai înainte cã nimic nu este secret din ceea ce ar trebui
cunoscut. Aceia care cred ar trebui sã vinã la luminã. Este ceva sã-l vezi pe Domnul
trecând pe lângã tine dar este mai bine sã-L întâlneºti faþã în faþã. Încrederea ei a
fost juastificatã. Ar fi trebuit sã fie o vindecare completã. Acest medic nu-ºi
distribuie vindecarea în cutiuþe. Ei nu i-ar fi trebuit o a doua opinie. El a spus:
„credinþa ta te-a mântuit, mergi în pace!“ Orice a fãcut El a fãcut extraordinar.
Dar existã ºi o altã binecuvântare. El a numit-o „fiicã“. Pentru o femeie ostracizatã
acest cuvânt este muzicã. Pentru unul dintre adepþi acesta este inelul afecþiunii.
Lecþia este aceasta – pentru aceia care riscã în încredere existã o binecuvântare.
Dacã acþionezi din credinþã tu ai putea descoperi lucrurile secrete ale pãrtãºiei.
A fost subliniat de mai multe ori cã miracolul asupra femeii trebuie sã fi avut
un efect profund asupra lui Iair. Femeia a fost bolnavã timp de doisprezece ani
exact atãt cât fiica sa a trãit si acum ea a murit. Doisprezece ani si apoi un miracol.
Isus a spus „Nu vã temeþi! Credeþi numai!“ Este o altã cale de a spune credeþi-mã.
Probabil Iair a plecat la casa sa cu un pas mai uºor – o greutate deja ridicatã de pe
inima sa, gata sã creadã. Aceasta ne aratã cãci credinþa nu este numai pentru noi
înºine. Credinþa unui discipol poate ajuta un altul. De aceea Evrei 11 este aºa de
bun pentru noi. Mãrturisirea credinþei poate ajuta pe unii ca Iair, înfruntând
adversitãþi, îngrijorat ºi lovit. Uneori încrederea este transmisibilã.
Noi credem pentru cã ºtim
Psalmistul spune: „Cei ce cunosc Numele Tãu se încred în Tine (Psalmi 9:10).
Motivul încrederii este în ceea ce noi ºtin despre Dumnezeu. Garanþia credinþei
este caracterul divin. Pentru cã Dumnezeu este drept El nu poate greºi. Pentru cã
El este dragoste. El poate sã acþioneze numai cu iubire. Necredinþa va încerca sã
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nege aceasta – dar nu are nimic din ea. În ciuda chinurilor ºi a încercãrilor
Dumnezeu meritã încrederea. Lui îi place sã fie crezut. Într-o analizã finalã este
ceea ce El ne cere. Nu ca noi sã-i explicãm Lui, sã-L apãrãm sau sã-l susþinem –
ci sã Îl credem. Pentru Dumnezeu ºi pentru credinþa oamenilor cel mai preþios
lucru este sã ai calitatea care face viaþa posibilã în orice sferã a existenþei, înaltã
sau joasã. Încrederea este un lucru puternic. Este calitatea importantã a vieþii de
discipol.
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6
SUPUNEREA

N

u este nevoie de nici o definiþie ezotericã. Aici cuvântul înseamnã ceea ce
de obiciei înseamnã. Supunerea este predarea controlului unei alte
persoane; renunþarea la putere în favoarea altei autoritãþi.
Gândeºte-te la aceasta astfel. Viaþa discipolilor este ca o citadelã. Discipolul
este îngrijitorul. Regele deþine controlul. Scopul Regelui este suveranitatea peste
întreaga clãdire. El doreºte acces la fiecare camerã ºi fiecare coridor de la subsol
pâna la turn. El îndeamnã la supunere dar nu constrânge. El roagã stãruitor dar nu
conduce. El va folosi fiecare împrejurare ca sã încurajeze ºi sã facã din fiecare
obstacol o trambulinã – dacã îngrijitorul va coopera. Îngrijitorul a fãcut un legãmânt
ca sã coopereze. In principiu el a fãcut predarea controlului.; în practicã el se
împotriveºte sã se supunã. Anumite camere sunt închise pentru Rege. Anumite
uºi sunt cu meþiunea personal. Anumite intrãri spun: „Nu intraþi.“ Îngrijitorul
spune cã el ar trebui sã-ºi pãstreze o anumitã independenþã. Sunt anumite lucruri
de care el ar trebui sã se bucure; anumite zone unde preferinþele sale ar trebui sã
prevaleze. Regele nu este un hoþ. El bate dar nu încalcã drepturile cuiva. El cheamã
dar nu constrânge. Regele este rãbdãtor. Uneori el a aºteptat o viaþã de om pentru
uºi ca sã se deschidã. El îl cunoaºte bine pe îngrijitor. Îngrijitorul are infirmitãþi la
ambele extremitaþi ale constituþiei sale. El are o memorie slabã ºi are probleme cu
picioarele. Mintea sa bântuie ºi picioarele merg într-o direcþie greºitã. Regele
spune cã existã remediu pentru invaliditate dacã suferindul se va „supune“
tratamentului. Regele ºi îngrijitorul au întâlnire regulatã ca sã discute progresul în
supunere. Regele este întotdeauna acolo – îngrijitorul este absent prea des. El este
aºa de ocupat cu treburile din afara cetãþii. Uneori el este închis în apartamente
private prin voinþa sa ºi pentru propriile interese. El insistã sã deþinã ºperaclul.
Uneori el este iritat de ciocãnitul Regelui la uºã, deranjat când se gândeºte la
prezenþa Regelui, bucuros cã zãvorul de pe uºã este de partea sa. Îngrijitorul
spune cã pãstrarea în totalitate a controlului nu este rea – existã numai anumite
lucruri care trebuie pãstrate pentru sine. Regele spune cã regulile serviciului sãu
sunt altele; mãsurate prin standardele îngrijitorului chiar paradoxale. Acei care se
supun sunt fãcuþi liberi. Acei care þin la viaþa lor o pierd. Acei care o pierd de
dragul lui Dumnezeu, o gãsesc.
Îngrijitorul considerã acest lucru o teorie fascinantã. Uneori el o discutã pe
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larg. Filozofia îl face sã se simtã bine. Realitatea îl face ca sã-i fie fricã. El este
susþinut în rezistenþa sa de suspiciunea cã Regele va voi sã facã shimbãri.
Îngritorului nu-i plac tulburãrile, iar Regele este cel care le produce; El nu întreabã
dacã îþi convine. Îngrijitorul spune cã el intenþiona ca citadela sã fie un loc de
confort ºi siguranþã. Regele spune cã el este interesat mai mult de sãnãtate decât
de confort. El spune cã îngrijitorul trebuie sã fie gata sã fie tulburat pentru cã
aceasta este calea pentru a fi într-adevãr netulburat. Trebuie sã fii pregãtit ºi sã ai
lãmpile aprinse. Cu aceasta îngrijitorul este de acord dar este nervos la expunerea
la pericole. El se simte mai în siguranþã în camera sa cu propriile lucruri ºi
îngrijindu-se de afacerile personale. Existã timpuri când el se simte rãu ignorând
o pretenþie pe care inima sa o aprobã.
Supunerea nu este victorie uºoarã
Regele ºi îngrijitorul ºtiu cã supunerea nu este lucru uºor. Aºa cã Regele insistã.
Cu toate eºecurile el îl þine pe îngrijitor aprope de ideal. Uºor el înlãturã obstacolele
sau le pune în cale – totul pentru progresul cauzei. Pe mãsurã ce zilele trec
îngrijitorul se va eschiva mai puþin ºi va crede mai mult. Zãvoarele vor fi descuiate
ºi uºile vor fi deschise. Într-o bunã zi suveranitatea Regelui nu va fi provocatã ºi
citatela va fi sub un nou management.
Sã lãsãm pilda ºi venim la viaþa realã – tânãrul conducãtor din Marcu 10. El
nu este un discipol când noi îl întâlnim dar cazul sãu este semnificativ pentru cã el
are de a face cu o faptã de nesupunere. El a fost un om cu un trecut fãrã patã ºi
nerãbdãtor sã gãseascã o viaþã cu mai multe satisfacþii decât viaþa unui tânãr bogat
– un om cu aspiraþii veritabile ºi un temperament fin. Hristos i-a spus: „Un lucru
îþi lipseºte.“ Acesta era faptul cã el trebuia sã se supunã pentru cã era singurul
lucru care stãtea în calea vieþii de discipol. Este o interpretare superficialã ca sã
spui cã îi lipsea sãrãcia. Numai faptul de a fi sãrac nu este un paºaport cãtre viaþa
eternã. Hristos a vãzut cã în ciuda aspiraþiilor sale acest om era stãpânit de bogãþia
sa. Nimeni nu poate servi doi stãpâni. Dacã te-ai predat unei forþe nu poþi fi stãpânit
de o alta.
Ceea ce îi lipsea cu adevãrat era adevãratul stãpân. Principiul dominant al
vieþii sale era aurul când de fapt ar fi trebuit sã fie Hristos. El a îngenunchiat la un
tron greºit. El ar fi trebuit sã respingã lucrul care îl stãpânea astfel ca sã devinã un
servitor în slujba Regelui. „Vinde tot ce ai ºi dã la sãraci ºi vino ºi urmezã-mã.“
Fãrã primul lucru el niciodatã nu ar putea sã-l facã pe al doilea. Citadela sa a fost
nepredatã în timp ce el se îngropa sub o grãmadã de aur. „Urmeazã-mã“ înseamnã
a cere supunere. A te supune înseamnã a te preda.
Un remediu drastic
Nu numai faptul cã eºti bogat constituie un impediment. Dupã toate acestea
bogãþia este un lucru relativ. Un om sãrac aici ar putea fi bogat altundeva. Bogãþia
a fost un mijloc de procurare a tuturor lucrurilor care sã-i ajute satisfacerea
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dorinþelor. În mãsura în care noi putem vedea cã el nu a renunþat la avantajele
sale. Nu este numai sã ai bani care sunt aºa de atrãgãtori dar ºansele pe care banii
þi le aduc: ocaziile sã te bucuri de toate lucrurile pe care carnea ºi spiritul le cer.
La acestea el nu a putut sã renunþe. Leacul lui Hristos a fost drastic pentru cã
nevoia era drasticã. Sunt anumite lucruri pe care nu le poþi repara la repezealã. A
vinde ºi a da jumãtate din bogãþia avutã sãracilor l-ar fi lãsat pe jumãtate bogat
faþa de cum a fost înainte, dar încã bogat – suficient rãmas ca sã-ºi satisfacã toate
dorinþele egoiste.
În acest caz leacul trebuia sã fie îndrãzneþ ºi radical. El necesitã eroism ºi
curaj. Observaþi acest paradox dulce din vocea Regelui: „ºi tu vei avea o comoarã
în ceruri.“ Supusul ar fi efectuat un transfer de comoarã de la o bancã pãmântenã
la un loc unde rugina nu poate sã strice ºi unde hoþii nu pot fura. Lasã-i sã plece ca
sã sporeascã. Pierde-i ºi îi vei gãsi. Noi nu ºtim cu siguranþã ce a fãcut el în cele
din urmã. Dar putem fi siguri de un lucru – el nu a mai fost acelaºi. Nici un om
vreodatã nu vine aºa de aproape de viaþã ca acesta.
Cuvântul lui Hristos cãtre noi s-ar putea sã nu atingã contul nostru în bancã.
Dar el va pune degetul pe un lucru care, dacã noi nu-l abandonãm, nu vom fi
capabili sã ne supunem în înþelesul final. Este un lucru dificil de stãpânit dar
periculos sã ne stãpâneascã. Deci el spune: „Du-te ºi . . .“ Scriitorul nu ºtie ce
urmeazã dar poþi fi sigur cã el trebuie sã ºtie pentru el însuºi. Dacã bãrbaþii ºi
femeile îºi acordã cinci minute de onestitate,ei sau ele vor ºti. Nu va fi ca o revelaþie
dar ei vor ºti mult mai mult. Este lucru care ºade între noi ºi deplina realizare la
„Urmeazã-mã“. Cautã mãrturia celor care au fost confruntaþi ºi s-au supus. Ei îþi
vor spune cã în realizarea acestui lucru ei ºi-au gãsit viaþa. Viaþa neîncredinþatã
Lui este viaþa în pivniþã ºi în întuneric. Viaþa predatã este viaþa în turn ºi în luminã
Examenul
In practicã s-ar putea sã trebuiascã sã fii drastic dacã este vorba despre afaceri.
Regele ne-a pregãtit pentru aceasta. „Dacã mâna dreaptã te supãrã tai-o. Dacã
ochiul drept te supãrã scoate-l.“ Ar putea aceasta include mamã, tatã, soþie, copil?
Niºte lucruri bune care au devenit o cursã? Satisfacere de dorinþe care îþi stoarce
tãria? O anumitã asociere care te conduce departe de Adevãr? Anumite ambiþii
care îþi ruineazã caracterul? Riscuri în tentaþii care te ademenesc cãtre pierzanie?
Închiderea luminii care îþi sufocã conºtiinþa? Sau iarãºi poate sã nu fie nimic aºa.
Poate simpla neglijare a lucrurilor care ar trebui sã aibã întreaga ta atenþie. O
obosealã care interferã cu serviciul religios, anumite dubii care înþepenesc energia
ºi devotamentul tãu.
Oricare ar fi impedimentul Regele ne îndeamnã sã ne supunem Lui fãrã rezerve.
În aceastã supunere noi putem gãsi salvarea ºi adãpostul.
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7
IERTAREA

C

ând totul este zis ºi fãcut, discipolii sunt indivizi ºi ei diferã între ei în
multe privinþe dar intr-o singurã privinþã ei sunt asemãnãtori – ei toþi au
nevoie de iertare. Dacã este prima iertare prin botez sau urmãtoarea iertare
din viaþa de zi cu zi a discipolului, principiile sunt aceleaºi. Acest capitol este
legat în mod special de iertarea necesarã ºi cãutatã la sfârºitul fiecãrei zile sau al
fiecãrei sãptãmâni. Iertarea în ziua de naºtere este esenþialã dar chiar acum ne
preocupãm de necesitatea iertãrii în experienþa mereu crescândã a discipolului.
Este la modã pentru unii oameni sã spunã cã iertarea este deplinã ºi liberã dar
existã niºte condiþii. Nu este o ºtampilã de cauciuc. Iertarea este pentru acei care
se cãiesc. Condiþiile nu sunt arbitrare – ele sunt o parte esenþialã a procesului.
Este dificil sã salvezi un om care se îneacã dacã el nu se supune regulilor de
salvare ale vieþii. Analogia nu este perfectã, dar ceea ce este dificil la omul care se
îneacã este imposibil pentru omul pãcãtos dacã el nu se supune princiipiilor
dãtãtoare de viaþã. Oamenii nu pot fi iertaþi împotriva voinþei lor. Deci, corect
înþeles, iertarea este condiþionalã. Gândeºte-te la condiþii. În primul rând trebuie
sã fie mãrturisirea. Ioan spune simplu: „Dacã ne mãrturisim pãcatele, El este
credincios ºi drept ca sã ne ierte pãcatele ºi sã ne curãþeascã de orice nelegiuire“
(1 Ioan 1:9). Imediat trebuie sã fie o cãinþã. Psalmistul spune aceasta într-un psalm
care este numai despre iertare. „Dumnezeule, tu nu dispreþuieºti o inimã zdrobitã
ºi mâhnitã“ (Psalm 51:17). Pavel spune corintenilor: „întristarea este dupã voia
lui Dumnezeu, aduce o pocãinþa care duce la mântuire.“ (2 Cor 7:10) Raþiunea
sanctificatã ne învaþã cã nu poate fi pocãinþã dacã nu este regret. În al treilea rând
trebuie sã fie un scop în aceastã rectificare – cã este o strãdanie sã eviþi sã comiþi
din nou pãcatul pentru care cauþi iertarea Iertarea este necondiþionatã asupra faptului
de a nu comite niciodatã pãcatul din nou; este necondiþionatã asupra intenþiei de a
nu mai face aºa comportându-te fãrã prefãcãtorie.
Scriitorul îºi aminteºte o poveste veche despre ultimul minut de comutare a
pedepsei pentru un om condamnat. Înainte sã fie predat condamnatul a fost întrebat
ce ar face dacã ar fi eliberat. El a spus cã ar omorî pe judecãtor ºi pe martorul
principal. Suspendarea pedepsei a fost anulatã pentru cã iertarea este pentru omul
care este pregãtit sã nu mai greºeascã, lui îi este datã ºansa. Sã cauþi purificare cu
intenþia de a te intoarce la vechiul pãcat este sã invalidezi procesul chiar de la
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început. Petru spune aceasta folosind o ºocantã figurã de stil. El spune cã este
precum un câine s-ar întoace la propria-i vomã. Deci trebuie sã fie o intenþie
sincerã de schimbare. Iertarea nu este un permis de a merge mai departe la fel ca
înainte. În practicã trebuie sã se recunoascã cãci noi suntem constrânºi sã
mãrturisim aceleaºi pãcate mereu. Cu toate cã, un lucru este sã te strãduieºti pentru
succes ºi sã nu izbuteºti datoritã slãbiciunii, regretând cu amãrãciune eºecul ºi
altceva este sã eºuezi cãutând ocazia de a pãcãtui în mod voit. Este un lucru sã
greºeºti din ignoranþã sau lipsã de experienþã, dar altceva este sã flirtezi cu tentaþia
fãrã bãgare de seamã. Nimeni nu poate fi blazat de pãcat. Deci trebuie sã fie un
scop serios în schimbare.
Un spirit iertãtor
In al patrulea rând, iertarea cere un spirit iertãtor faþã de ceilalþi. Isus a spus
categoric: „Dacã iertaþi oamenilor greºelile lor ºi Tatãl vostru ceresc vã va ierta
greºelile voastre.“ El intrã în detaliu asupra robului iertat care a fost el însuºi
neiertãtor ºi judecata care a venit pe inima sa împietritã spunând: „Tot aºa vã va
face ºi Tatãl Meu cel ceresc dacã fiecare dintre voi nu iartã din toatã inima pe
fratele sãu.“ Aceastã învãþãturã este întãritã prin cazul din Matei 5 al omului care
oferã un dar pe altar ºi apoi îºi aminteºte cã el este înstrãinat de fratele sãu. El
trebuie sã lase darul pe altar, sã-i cearã iertare fratelui sãu ca jertfa sã fie primitã în
ceruri. Atâta vreme cât nu este din toatã inima, iertarea pãcatelor tale este
împiedicatã. Iertarea este condiþionalã.
Sã ne întoarcem la mãrturisire. Psalmul 32 spune: „Ferice de cel cu fãrãdelegea
iertatã ºi de cel cu pãcatul acoperit. Ferice de omul cãruia nu-i þine în seamã
Domnul nelegiurea ºi în duhul cãruia nu este viclenie.“ Ce este viclenia în acest
context? Este încercarea de a ascunde sau a tãinui infracþiunea. Este þinerea sub
tãcere atunci când noi ar trebui sã fim deschiºi ºi sinceri. Este prefãcãtorie pentru
a tãinui. La prima vedere ar putea fi spus cã este imposibil sã foloseºti viclenia cu
Dumnezeu, dar noi o folosim. Cât de des ne spunem cã lucrurile rele pe care le
facem nu sunt aºa de rele precum par. Cât de des dãm nume frumoase lucrurilor
dubioase pentru a le face plauzibile. Cât de des ne spunem chiar în confesiunile
noastre cã am fãcut acest lucru dar cã aºa ar proceda o mulþime de alþi oameni în
circumstanþe asemãnãtoare. Într-un mod sau altul cãt de des încercãm sã justificãm
greºelile ca sã facem mãrturisirea ºi greºelile mai uºoare.
Nici o ascunzãtoare pentru pãcat
Este viclenie ºi încã viclenie cu Dumnezeu. Din Psalmul 32 reiese cã unde
este viclenie nu existã iertare. Citind atent se câºtigã impresia cã greºeala este
fixatã mai cu fermitate când viclenia este folositã. Este un lucru sã greºeºti. Dar
mai rãu este sã-þi justifici greºeala sau pe furiº sã cauþi sã o ascunzi sau sã o negi.
Psalmistul spune cã atunci când a facut acest lucru, ceva straniu i s-a întâmplat.
„Câtã vreme am tãcut mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate cãci zi ºi
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noapte mâna ta apãsa asupra mea; mi se usca vlaga cum se usucã pãmântul de
seceta verii.“ (verset 3-4). Se pare cã atunci când el încerca sã-ºi ascundã pãcatul,
sã-l uite ºi sã-l facã sã disparã, Dumnezeu nu i-a dat liniºte. Mâna lui Dumnezeu
l-a tulburat. El a vrut sã liniºteascã memoria faptelor dar conºtiinþa lui a rãmas vie
în mintea sa prin Dumnezeu ºi nu era nici un fel de pace. Dumnezeu a fãcut ca
pãcatul sã-l bântuie pe pãcãtos. Dumnezeu nu îi va permite sã scape prin uitare.
Când el era gata sã uite Dumnezeu a susþinut contrariul. Sã o spunem deschis,
pãcãtosul a fost mizerabil. Observaþi imaginea pe care o foloseºte ca sã descrie
aceasta: „vlaga s-a transformat în seceta verii.“ Imaginea este a unui pom fãrã
sevã, ofilit ºi prãpãdit; un lucru viu lovit de secetã. Aceasta a fost metoda lui
Dumnezeu cu omul care nu îºi va recunoaºte greºeala. Poate sã parã sever – este
sever dar plin de compasiune grijulie. Observaþi rezultatul: „Atunci þi-am mãrturisit
pãcatul meu ºi nu mi-am ascuns fãrãdelegea.“ De observat este cât de repede
Dumnezeu a rãspuns. Imediat ce bãrbatul a fãcut mãrturisirea, iertarea a venit.
„ªi Tu ai iertat.“ Nu a fost necesar ca penitentul sã fie îngenunchiat într-un loc
secret. Nu a fost amânatã pânã la Serviciul religios de Sabat. Imediat ce viclenia
a fost abandonatã pãcatul a fost iertat. Când înºelãtoria a luat sfãrºit poluarea a
fost curãþatã. Chiar în momentul în care atitudinea de supunere este arãtatã
Dumnezeu acþioneazã.
Este exact ca în parabola fiului risipitor. Când bãiatul a spus: „Mã voi ridica ºi
voi merge la tatãl meu“ ºi tatãl a ieºit afarã îndreptându-se spre el. Nu a fost nici
o aºteptare pânã el a venit ºi a îngenunchiat ºi a cerut iertare. Chiar confesiunea sa
a fost uºuratã de dragoste. Iertarea este un har rapid când obstacolele sunt înlãturate.
Într-un moment, într-o clipire de ochi, aºa de repede ca lumina, ºi mai repede, aºa
de liniºtitor ca prima strãlucire a zorilor, este pronunþat verdictul de libertate a
omului vinovat.
Locul milei
Viclenia este un impediment în iertare. Gândeºte-te la celãlalt – un spirit
neiertãtor. Bãrbatul din Matei 5 se trage lângã altar. El trebuie sã fie recunoscut
dacã scopul lui de a se trage lângã altar este iertarea. Altarul este locul îndurãrii.
Regele ne spune ceva remarcabil: altarul nu este un loc unde sã te ascunzi. Este
un loc de refugiu dar nu un loc de decepþie. Acolo oamenii sunt în luminã. Nu este
nici o precauþie pentru tãinuirea adevãrului. Este un loc pentru confesiune dar nu
pentru scuze. Isus spune cã este locul unde voinþa este provocatã sã acþioneze.
Examinarea inimii în prezenþa scaunului îndurãrii aduce la luminã un impediment:
ruptura netratatã din viaþa penitentului. Darul trebuie sã aºtepte. Nu ar fi deloc
bine sã grãbeºti ofranda.
A merge înainte înseamnã a merge înapoi. Isus spune: „Lasã acolo darul înaintea
altarului. Aici este misterul. Sã mergi la fratele tãu este ca sã tragi mai aproape de
Dumnezeu. Ca rezultat al mersului tu pui cruce mândriei. dar aceasta este ceea ce
meritã. Aminteºte-þi cã nu numai de dragul tãu mergi ci ºi de al fratelui tãu. Spiritul
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tãu iertãtor va uºura resentimentul lui. Iertarea lui va sfârºi fieberea ta. Pe când
voi vã înfruntaþi în spiritul toleranþei iubitoare o importantã binecuvântare este
pregãtitã. Ascultã primirea cãlduroasã: „Apoi vino ºi oferã darul tãu.“ Harul lui
Dumnezeu poate sã curgã acum. Omul pocãit este acum deschis, onest, sincer. El
este la luminã acum ºi de aceea este în pãrtãºie cu cerurile. Iertarea îi este acordatã
pentru cã el l-a iertat pe fratele sãu.
Important pentru iertare
Aminteºte-þi ce problemã importantã este. Un spirit neiertãtor înseamnã cã nu
este nici o iertare pentru pãcatele tale. Ruptura a crescut când ea ar fi putut fi
tratatã. Acesta este un blestem pentru viaþa în credinþã. Neglijarea oþeleºte
conºtiinþa. Mintea devine morbidã ºi multiplicã rea voinþa. Harul cedeazã ºi
ºiretenia se extinde. Nevoia de iertare este chemarea fiecãrui discipol sã-ºi
examineze la altar sentimentele faþã de alþi copii ai lui Dumnezeu. Un spirit
neiertãtor înseamnã cã dezolarea din pãcatul neiertat sãlãºuieºte ºi creºte. Aici nu
este loc pentru neglijenþã. Este prea grav ºi eºecul rezultat este prea solemn. Noi
nu putem sã câºtigãm iertarea. O putem primi numai bucuroºi ºi recunoscãtori.
Lasã fiecare inimã tulburatã sã înlãture impedimentele ca sã ierte, sã primeascã
iertarea bucuros ºi sã-ºi gãseascã pacea.
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ºa cum toþi discipolii sunt împotriva pãcatului, ei sunt în favoarea puritãþii.
Dar toþi discipolii ºtiu cã este mai uºor sã denunþi pãcatul decât sã renunþi
la el. Majoritatea mãrturisesc cã este mai uºor sã aprobi puritatea decât so realizezi practic. Sã fii condamnat la impuritate este mai rãu decât sã fii condamnat
la lãcomie. Nu este un mai rãu de neînlãturat dar pare sã fie mai rãu. Este mai
ºocant. De ce? Pentru cã în minþile multor oameni impuritatea are o conotaþie
sexualã. Este de înþeles, pentru cã toleranþa sexualã chiar duce la o impuritate
foarte mare.
Dar existã alte comportamente trupeºti care sunt în afarã de sexualitate: lãcomia
la bani, lãcomia la mâncare, trândãvia. Este þipãtul din gurã, cãutãtura din ochi ºi
mâna apucãtoare. Este ispitirea tentaþiei. Acestea sunt: invidia, gelozia ºi desfrâul.
Prin aceste lucruri viaþa de discipol este alteratã. Puritatea este o condiþie scutitã
de contaminare ºi poluare. Este curatã, castã, nemurdãritã. Tonul absolut al acestor
adjective te face sã realizezi cã este mai uºor de spus decât de fãcut. Ca un exemplu
gândeºte-te la aceasta. Noi uneori spunem cã am avut motive nevinovate. Cine
îndrãzneºte sã spunã cã motivele lui sunt întotdeauna nevinovate? Nici un egoism
secret; nici o autoapreciere ascunsã; nici o mãndrie violatã? Deºi am putea fi
satisfãcuþi cã suntem lipsiþi de impuritatea sexualã, înþelepciunea ne-ar putea
avertiza cã existã alte categorii care ar putea fi recunoscute ºi repudiate.
Puritatea cere hotãrâre
Sunt trei pasaje în Scripturã care trateazã acest subiect asupra cãrora ar trebui
sã reflectãm cu atenþie. Primul este în 2.Corinteni 7:1: „Deci fiindcã avem astfel
de fãgãduinþe prea iubiþilor sã ne curãþim de orice întinãciune a cãrnii ºi a duhului
ºi sã ne ducem sfinþirea pânã la capãt, în frica lui Dumnezeu.“ Primul lucru pe
care sã-l observãm este cã forþa motivului în procesul de curãþire nu este tãria
omului ci influenþa divinã. Având aceste promisiuni „Puterea este în promisiuni ºi
în afirmaþia cã credinþa le face. A te strãdui pentru curãþirea personalã ºi sã nejlijezi
promisiunile înseamnã eºec. A accepta promisiunile ºi a neglija curãþirea personalã
înseamnã a pãstra poluarea. Care sunt promisiunile? Capitolul 6 ne dã rãspunsul:
„Eu voi locui ºi voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor ºi ei vor fi
poporul Meu.“ „Eu voi fi Tatã ºi voi îmi veþi fi fii ºi fiice.“ Datoritã promisiunii
comanda de purificare este: “Nu vã atingeþi de ce este necurat ºi vã voi primi“
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(vezi versetele 16-18).
Este evident cã discipolii sub influenþa Tatãlui au de fãcut un lucru bine definit.
Având pusã credinþa în promisiune ei ar trebui sã acþioneze hotãrât pentru
purificarea de ceea ce este necurat, oricare ar fi el. Nu jumãtãþi de mãsurã, nu
reþineri secrete, nu cãi de evadare, nu reþineri pentru a reconstrui vechile legãturi
în cazul în care noi trebuie sã ne retragem. Chemarea este fermã, precisã. Trebuie
sã renunþãm ºi sã negãm asocierile, obiceiurile, prieteniile, satisfacerea dorinþelor
care sunt cunoscute cã duc la lucruri necurate. Taie funia, arde fiecare pod. Întoarcete la zilele dinainte de a fi implicat în viciu. Întoarce-te la început când viziunea a
fost luminoasã ºi separarea de viciu completã.
„Fugi de poftele tinereþii“
Pe când Regele se plimba printre cele ºapte candelabre de aur el a spus celor
din Efes: „Dar ce am împotriva ta este cã þi-ai pãrasit dragostea dintâi. Adu-þi deci
aminte de unde ai cãzut pocãieºte-te ºi fã faptele dintâi.“ Aceasta înseamnã sã te
întorci la lucrurile pe care cândva le-ai iubit ºi le-ai neglijat de atunci. Este un
paradox aici: sã mergi înainte pe când te întorci. Cea mai uºoarã cale sã cazi în
pãcat este sã cochetezi cu tentaþia. Cea mai bunã cale de a sta departe de lucruri
necurate este sã le eviþi. De exemplu: dacã vrei sã scapi de gânduri necurate evitã
cãrþile necurate. Fã curãþenie în dulapul cu cãrþi ºi îþi vei curãþa mintea. Când Iosif
a fost ademenit de soþia lui Potifar „el a fugit“. Pavel spune în Timotei: „Fugi de
poftele tinereþii.“ Uneori a te amuza înseamnã ruinã.
Al doilea pasaj de notat este Matei 5:13: „Voi sunteþi sarea pãmântului. Dar
dacã sarea îºi pierde gustul prin ce îºi va cãpãta iarãºi puterea de a sãra. Atunci nu
mai este bunã la nimic, decãt sã fie lepãdatã afarã ºi cãlcatã în picioare de oameni.“
Primul lucru pe care îl învãþãm de aici este cã puritatea nu este perfecþiunea propriei
vieþi ci cã influenþa sa este pentru binele colectiv. Scopul sãrii este sã purifice nu
sã te purifice pe tine însuþi. Scopul este sã purifice materialul pe care este pusã
sarea. Intenþioneazã sã opreascã rãspândirea alterãrii în zona unde ea lucreazã.
Influenþa este antisepticã. Puritatea discipolului este ca influenþa antisepticã a
sãrii. Puritatea discipolului opreºte rãspândirea stricãciunii în mica lume unde el
se miºcã. Acest punct de vedere este accentuat prin cuvântul pãmânt. Nu este în
cer ºi nici în lumea largã dar „Noi suntem sarea pãmântului.“ Poluarea este a
pãmântului. Pãmântul pe care oamenii stau ºi unde se corup pe ei inºiºi. În lumea
materialã, valea unde murdãria se adunã, unde duhoarea este rea ºi bolile abundã.
Influenþa purtãtorului de sare
Purtãtorii de sare nu sunt chemaþi sã cureþe universul, dar acea sferã limitatã
de influenþã în care ei se miºcã în fiecare zi. Nu este un marº de cruciat. Nici o
lucrare de stindard. Nu este susþinutã de trompete. Efectul sãrii este modest ca al
drojdiei nesfãrâmate (într-un bulgãre): tãcut, nevãzut dar real. Discipolii devin
sare prin ceea ce ei sunt. Gândeºte-te ce înseamnã în practicã. Un bãrbat sau o
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femeie într-un grup ridicã tonul conversaþiei prin prezenþa lor. Grosolãnia, bârfa
sunt avantaje care sunt restrânse sau uneori oprite prin refuzul de a te conforma.
Cãminele ar putea sã nu fie ceea ce ele ar trebui sã fie: irascibilitate, cuvinte
strigate, uºi trântite ºi stricarea lor se extinde. Inimile sunt agitate ºi spiritele scoase
din þâþâni. Casa devine o închisoare ºi dragostea este pierdutã dacã niºte suflete
binecuvântate nu sunt puse la încercare acolo în lucrarea purtãtorului de sare.
Gândeºte-te la recreere. Puritatea cere cã nu poþi consimþi sã te amuzi de lucruri
care degradeazã viaþa acelora care te amuzã. Nici nu poþi sã aprobi recrearea care
rãneºte fratele tãu sau îi slãbeºte viaþa cu adevãrat. Ruinarea altora înseamnã
rãspândirea stricãciunii si puritatea vieþii de discipol trebuie sã opreascã aceasta.
A te strãdui pentru puritatea sãrii este o cercetare. Se subliniazã cã tu nu poþi
pune sarea la încercare în exterior dacã nu o ai în interior. Isus a spus: „Noi suntem
sarea pãmântului.“ Ea nu este un ingredient, eºti chiar tu. Nu poþi fi pur în public
ºi impur în particular. Viaþa dublã este în afara legii. Oglinda nu va face nici un
bine. Purtarea mãºtii este fãrã folos. Sarea trebuie sã fie naturalã. Poate aceasta a
vrut sã spunã Isus prin „Dacã sarea ºi-a pierdut savoarea unde ea va mai sãra? Nu
mai este bunã de nimic.“ S-a întâmplat cã discipolii au tãcut când ei ar fi trebuit sã
spunã cu voce tare despre puritate pentru a avea fãcut un stand care sã fi scos la
ivealã discrepanþa dintre viaþa lor cunoscutã ºi principiile pe care ei ar fi trebuit sã
le apere. Strãduinþa pentru puritate este o cercetare cu probleme.
Ea este subliniatã prin al treilea pasaj asupra cãruia sã reflectãm in Tit 1:15:
„Totul este curat pentru cei curaþi, dar pentru cei necuraþi ºi necredincioºi nimic
nu este curat; pânã ºi mintea ºi cugetul le sunt spurcate.“ Evident apostolul Pavel
nu a vrut sã spunã cã lucrurile care sunt necurate prin ele însele vor apãrea curate
minþilor curate. El spune cã lucrurile care nu sunt necurate sunt vãzute în curãþenia
lor de minþile celor curaþi. El accentueazã acest lucru datoritã faptului asupra
cãruia el atrage atenþia cã nimic nu este curat pentru acei care ei înºiºi sunt necuraþi.
Minþile necurate vãd impuritatea oriunde. Imaginaþia bogatã transformã nevinovãþia
în vinovãþie ºi vede dezordine acolo unde este pace. Lumea este trasformatã în
sãlbãticie de cei cu conºtiinþe necurate.
Din fericire ºi opusul este adevãrat. Un om care cautã sã fie curat vede pe alþii
în lumina pe care el însuºi o cautã. Pentru cã inima lui este curatã el nu vrea sã
vadã în alþii rãul pe care el cautã sã-l evite. Este o vedere sãnãtoasã asupra lumii.
In final: proba care duce la curãþire este parte din evanghelia crucii: „Cu cãt
mai mult sângele lui Hristos care prin duhul cel vecinic s-a adus pe sine însuºi
jertfã fãrã patã lui Dumnezeu, vã va curãþi cugetul vostru de faptele moarte, ca sã
slujiþi Dumnezeului celui viu“ (Evrei 9:14). Faptele moarte sunt o referire la
pângãrirea care urmeazã dupã contactul cu morþii sub legea veche: nu prin strãdania
umanã nici prin deºteptãciunea umanã este pângãrirea purificatã ci numai prin
misterul sângelui vãrsat. Cãutarea lucrurilor curate nu este opþionalã este o parte
esenþialã a procesului de pocãinþã. Isus a spus: „Binecuvântaþi sunt cei cu inima
curatã pentru cã ei îl vor vedea pe Dumnezeu.“
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n acest caz noi nu considerãm fierul de plug, pacea cosorului dintre naþiuni
proclamatã în Isaia ºi Mica mai precis acea pace a inimii la care apostolul
Pavel s-a referit când a spus: „Lãsaþi pacea lui Dumnezeu sã stapâneascã inimile
voastre (Coloseni 3:15). Ceea ce trebuie sã considerãm în acest capitol este natura
pãcii, ceea ce este ºi ceea ce nu este.
Peste pajiºtea de la casa autorului este o baltã. Este un loc al pãcii. Nici un
peºte nu apare la suprafaþa apei, nici un pescãruº nu deranjeazã vreodatã papura,
nici o pasãre de apã nu îºi cheamã perechea. Ciripitul pelicanilor nu este vreodatã
auzit. Pe suprafaþa acelei bãlþi este un strat subþire de ierburi verzi. În acest loc
domneºte pacea. Este o pace datoratã stagnãrii. Care este echivalentul acesteia în
viaþa de zi cu zi?
Aici este o evaluare: un om care nu este îngrijorat de ºanse ºi de schimbãrile
de noroc. El nu este bogat dar trãieºte confortabil. El nu este îngrijorat de piaþã.
Pâinea de mâine ºi sãrbãtorile de anul urmãtor nu-i dau o cauzã de îngrijorare. El
este capabil sã-ºi satisfacã dorinþele pe mãsurã ce ele apar. Nu îºi roade unghiile
când se gândeºte la chirie, rate la locuinþã sau declaraþie la bancã. El este liniºtit
cu privire la nevoile de zi cu zi ceea ce noi numim cã grijile vieþii lui nu-i dau nici
o îngrijorare. El nu este niciodatã supãrat de controverse pentru cã el niciodatã nu
se implicã în ele. Apãrarea sa împotriva pericolelor spirituale este indiferenþa.
Ignorã-le ºi ele nu îþi vor face nici un rãu. El nu este supãrat de problemele ºi
durerile altuia pentru cã nu le observã. Lui nu i se înrãutãþeºte situaþia din probleme
de credinþã. Într-un anumit sens el este în pace dar aceasta nu este pacea lui
Dumnezeu, ci este pacea prin stagnare.
Apoi este pacea prin deºertãciune: o viaþã trãitã pur ºi simplu pentru plãcere.
Fericirea constã într-un singur lucru: satisfacerea simþurilor. Liniºtea vine prin
fiecare dorinþã care îi este satisfãcutã. Carnea este mulþumitã – spiritul este mort
prin plictisealã. Mintea este atrofiatã – pacea unei apatii mentale. Morþii sunt în
pace dar aºa sunt ºi unii dintre cei vii pentru aproape acelaºi motiv. Pacea
deºertãciunii – dar foarte departe de pacea lui Dumnezeu.
Ideile umane de pace
Este un fel de pace care în generarea sa este foarte diferitã de cea anterioarã.

Scriitorul a observat la anumiþi oameni un remarcabil simþ al pãcii pãstrat prin
ocuparea întregului timp cu munca. Adesea se obþine prin satisfacþie – satisfacþia
de a te apropia sau de a atinge un scop; o ambiþie greu de atins devenind mai
posibilã cu fiecare nou efort. Un spirit care nu se poate odihni dacã este constrâns
sã o facã. Urmãrirea unei cauze în mod continuu ºi neîndurãtor aduce un soi de
liniºte. A face pauzã este un reproº. Abandonarea lucrului, fie ºi pentru scurt timp
este dezonoare. Singura cale de satisfacþie este sã continui sã lucrezi: pacea trudei.
Recomandabilã în multe privinþe, dar pentru cã este un devotament din toatã inima
al vieþii cãtre ambiþiile umane, nu poate fi autenticã pentru un discipol al lui Hristos.
Pentru cã dedicarea puterilor omeneºti este fãcutã scopurilor omeneºti; ea nu poate
fi calea de a gãsi pacea lui Dumnezeu.
Existã o ideie popularã care a provocat o ambiþie popularã cã o cale cãtre pace
este sã trãieºti la þarã. Reþeta este o cãsuþã cu uºã de caprifoi ºi o alee cu trandafiri.
Oamenii care cred acest lucru au confundat pacea cu liniºtea. Pacea este condiþia
minþii, liniºtea este lipsa de zgomot ºi întreruperi. Pacea este o condiþie permanentã,
liniºtea este tranzitorie. Numai lucrurile serioase pot sã perturbe pacea; lucrurile
triviale perturbã liniºtea.
Tu poþi fi calm în oraº exact ca ºi la þara. Nu-þi trebuie caprifoi ca sã fii liniºtit.
Ar putea fi argumentat cã odihnei îi trebuie circumstanþe corespunzãtoare dar
adevãrul este cã acele circumstanþe corespunzãtoare urmeazã sã fie gãsite la þarã
ºi la oraº. Ca sã o spunem farã ocoliºuri, oamenii de la þarã sunt tot aºa de îngrijoraþi,
tulburaþi ºi neliniºtiþi ca oricare altul, date fiind cauzele. Evident este mai multã
liniºte pe o alee la þarã decât este la uºa de alãturi într-o clãdire de oþel, dar dacã
este cu adevãrat mai multã liniºte este cu semnul întrebãrii.
Ca sã fim corecþi noi nu ar trebui sã subestimãm valoarea liniºtei la timpul ºi
locul potrivit. Este un lucru binecuvântat, în special în preocuparea de rugãciune
ºi meditaþie. Ceea ce este accentuat în acea liniºte este un lucru omenesc controlat
de om. Prin ea însãºi liniºtea nu este un înlocuitor al pãcii reale.
Pacea lui dumnezeu
Pacea lui Dumnezeu nu depinde de circumstanþele exterioare. Dacã ar fi aºa
oamenii niciodatã nu ar fi capabili sã cânte în închisoare sau sã trãiascã mulþumiþi
de ceva. Pacea lui Dumnezeu este la fel de liniºtitã în ianuarie ca ºi în iunie. Pe
timp însorit sau cu furtunã ea este constantã. Nu se bazeazã pe condiþiile exterioare,
nu poate fi distrusã de ele. Rãdãcinile sale sunt în lucrurile eterne, deci nu poate fi
rãsturnatã de lucrurile tranzitorii.
O probã este amintirea circumstanþelor în care cuvintele lui Pavel au fost scrise,
citate în primul paragraf. Scrisoarea cãtre Coloseni a fost scrisã din Roma unde
apostolul zãcea în închisoare, în fiecare zi ºi în fiecare orã aºteptând o moarte
violentã. A fost scrisã într-un timp de persecuþie când falsa doctrinã era frecventã
ºi animozitatea religioasã era cumplitã. Cuvintele despre pace erau date într-un
context de controversã însetatã ºi zeloasã. Noi trebuie sã observãm cã dupã spusele
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apostolului Pavel este posibil ca un discipol sã aibã inima stãpânitã de pacea lui
Dumnezeu chiar ºi la momentul morþii, chiar în mijlocul pericolului, chiar în
centrul controversei religioase înconjurat de amãrãciune ºi urã. De aceea tragem
concluzia cã pacea lui Dumnezeu nu este circumstanþialã.
Pacea care ne stãpâneºte inima
Propunerea este cã existã trei factori spirituali importanþi care creazã adevãrata
pace în inimã: (1) pãcatul ºi moartea au fost stãpânite de Mântuitor ºi roadele
victoriei sunt date apostolilor; prin iertare promisiune ºi putere noi am intrat întro nouã viaþã. (2) toate lucrurile lucreazã împreunã pentru binele acelora care îl
iubesc pe Dumnezeu ºi sunt chemaþi conform cu scopul Sãu; sã fii acolo unde
Dumnezeu vrea ca noi sã fim este sã fim în cel mai bun loc dintre toate chiar dacã
deocamdatã acesta ar putea fi locul suferinþelor ºi dificultãþilor; (3)cel mai bun
lucru urmeazã deja sã fie; viitorul a început dar realizarea cea mai bunã soseºte;
viziunea la mare distanþã nu este un miraj – este cel mai sigur semn cã Dumnezeu
va guverna; capodopera Evangheliei – regatul lui Dumnezeu – urmeazã curând
sã transforme copii lui Dumnezeu ºi lumea; nimic nu poate învinge întronarea
Regelui. Aici este pacea perfectã.
Sã nu înþelegem greºit. Nu înseamnã cã discipolul nu este niciodatã îngrijorat.
Un discipol trebuie sã fie îngrijorat asupra lucrurilor care meritã îngrijorare. Când
copii sunt bolnavi, când este termenul de platã al chiriei, când acoperiºul curge,
anxietatea este justificatã. Este de la sine înþeles. Perspectiva corectã este grija
fãrã panicã, anxietatea fãrã disperare. Prin natura fiinþei umane uneori sufletul
este zdrobit. Apoi pacea lui Dumnezeu este bastion. Ea aduce pacea inimii ºi
odihna sufletului. Este ca apa curgãtoare care rãcoreºte cãldura ºi alinã durerea.
Pacea în acþiune
Unul din cele mai bune exemple ale acestor principii în acþiune urmeazã sã fie
sesizat într-un pasaj din scrisoarea cãtre Filipeni: „Nu zic lucrul acesta având în
vedere nevoile mele; cãci m-am deprins sã fiu mulþumit cu starea în care mã
gãsesc. ªtiu sã trãiesc smerit ºi ºtiu sã trãiesc în belºug. În totul ºi pretutindeni mam deprins sã fiu sãtul ºi flãmând sã fiu în belºug ºi sã fiu în lipsã. Pot totul în
Hristos care mã întãreºte.“
Fie cã a fost în abundenþã sau în austeritate, Pavel a fost în pace. El nu a fost
plin de euforie în abundenþã ºi nici plin de tristeþe în austeritate. El a putut sã
trãiascã în mijlocul circumstanþelor aºa încât sã fie mulþumit de oricare dintre ele.
O metodã de a trata astfel de circumstanþe este izolarea. O altã metodã este tãria
de oþel. Metoda creºtinã urmatã de Pavel este folosirea circumstanþelor în avantajul
cel mai bun – abundenþa sau penuria, sã le foloseºti pe ambele ºi sã nu fii condus
de nici una, bunã sau rea, astfel ca sã lucreze voinþa lui Dumnezeu din care
beneficiul sã reiasã. Aceasta a fost metoda lui Pavel ºi prin ea a gãsit mulþumirea.
Ar putea sã parã o contradicþie, detaºare prin folosire, dar chiar în aceastã
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contradicþie adevãrul este descoperit.
Fii sigur cã pacea lui Dumnezeu nu vine peste noapte. Aceasta nu vine cu
prima citire a Declaraþiei de credinþã. Ea începe când povara vinovãþiei este potolitã.
Ea creºte când credinþa aduce mãrturisirea umilã. Ea se dezvoltã când teoria este
realizatã prin experienþã. Noi avem o teorie cã pacea lui Dumnezeu este mai presus
decât înþelegerea. Noi avem un martor care atestã cã teoria funcþioneazã. Martorul
spune: „Lasã pacea lui Dumnezeu sã stãpâneascã inimile voastre.
Sã ne întoarcem la caprifoi. Teoria este una din cele mai înmiresmate din
colecþia englezã. Proba cã teoria funcþioneazã este descoperitã într-o dimineaþã
de iunie într-o grãdinã englezeascã. Acesta este momentul adevãrului despre
caprifoi. Aºa este cu pacea lui Dumnezeu, cu tot dezacordul dintre dorinþele omului
ºi norocul lui, cu toatã discrepanþa dintre aspitaþii ºi realizãri, cu toatã transformarea
continuã ºi eºecurile vieþii omului. Nu conteazã contradicþiile – pacea va stãpâni
inima dacã omul o va lãsa.
Ea nu poate fi fabricatã. Este un lucru natural, divin. Ea vine printr-o fuziune
de credinþã ºi fidelitate. Existã un criteriu: cu cât asculþi mai mult cu atât pacea se
dezvoltã. Dacã nu asculþi, ea tinde sã disparã. Isaia situeazã acasta dincolo de
dispute: „Cei rãi nu au pace zice Dumnezeul meu.“
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UMILINÞA

E

ste ceva dificil. Discipolii ar trebui sã fie umili. Mândria este chiar antiteza
calitãþii de discipol. Deºi aici este problema: în strãdania pentru umilinþã
însuºi esenþa ei poate fi erodatã. S-o spunem simplu: când tu ºtii cã eºti
umil tinzi sã devii mândru. Se pare cã umilinþa nu este chiar aºa o virtute pentru
care tu te poþi strãdui ºi s-o atingi prin ea insãºi – este mai mult decât un rezultat
inconºtient al altor forþe care opereazã în caracterul discipolului. De exemplu, la
o anumitã datã poþi sã reuºeºti sã fii iubitor toatã ziua ºi când adormi sã spui cã teai comportat cu dragoste. Fãrã sã faci cumva acest lucru cu umilinþã nu determinã
acelaºi rezultat. Iubirea este activã, practicã ºi pozitivã. Dar cu umilinþã tu poþi
acþiona umil fãrã a fi umil.
Ocuparea celui mai modest loc

Sã facem un test. Presupunem cã cineva te apreciazã pentru munca ta. Aceasta
poate fi: vorbirea, scrierea sau munca pastoralã. Ca rãspuns la apreciere tu acþionezi
umil – spui cã acasta nu reprezintã nimic, este un biet efort care nu meritã sã fie
luat în seamã. Dar presupunem cã altcineva a spus despre serviciul tãu ceea ce tu
ai spus. Presupunem cã ei spun cã nu-i nimic, este un biet efort care nu meritã sã
fie luat în seamã. Cum reacþionezi? Îl respingi? Eºti furios? Dacã da, aceasta
dezvãluie cã umila ta apreciere nu este aºa de umilã precum pare. Dacã umilinþa
este realã tu ar trebui sã fii doritor ca alþii sã fie de acord cu tine despre valoare a
ceea ce ai fãcut.
Un om umil cu adevãrat este pregãtit ca alþii sã-l trateze aºa cum el spune cã
meritã. Uneori în rugãciune un om spune cã cel mai modest loc este suficient
pentru el ºi când mai târziu acesta îi este oferit el este ofensat ºi plânge ºi se
plânge de lipsa de apreciere din partea tovarãºilor. Uneori se întâmplã cã rugãciunile
ºi imnurile noastre ne fac sã fim ipocriþi. Anumiþi oameni sunt gata sã ia cel mai
modest loc dacã existã cineva pregãtit sã observe aceasta.
Scopul acestei argumentãri este sã subliniem cã tu nu poþi sã realizezi umilinþa
cum poþi sã realizezi alte virtuþi. Uneori auzi oameni spunând: „în maniera mea
umilã am fãcut aceasta sau aceea.“ Când oamenii sunt conºtienþi de umilinþã ei
sunt pe cale sã o piardã. Uneori o fereastrã este mai bunã decât o oglindã. Un om
poate fi aºa de bãtrân precum se simte dar el nu este niciodatã aºa de important
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precum se simte. De aceea umilinþa este aºa de dificilã.
Respect ºi veneraþie
Profetul Isaia dezvãluie cã omul este o mãreþie dar aici este o contradicþie:
este descoperit un spirit umil ºi plin de cãinþã. Omul este umil prin realizarea
mãreþiei lui Dumnezeu: „Cãci aºa vorbeºte Cel Prea Înalt a cãrui lucuinþã este
veºnicã ºi al cãrui Nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte ºi în sfinþenie dar
sunt cu omul zdrobit ºi smerit ca sã înviorez duhurile smerite ºi sã îmbãrbãtez
inimile zdrobite“ (57:15).
Umilinþa apare din respect ºi respectul este constrâns de realizarea a ceea ce
Dumnezeu este, ce El a fãcut în trecut, ce face acum ºi ce va face in curând.
Umilinþa apare din recunoaºterea absolutului ºi din absoluta suficienþã a lui
Dumnezeu; o recunoaºtere a tronului lui Dumnezeu în lume ºi în viaþa oamenilor.
Aceasta înseamnã sã ne aplecãm cu veneraþie în prezenþa superioritãþii lui
Dumnezeu. Vine dintr-o recunoaºtere a dependenþei noastre absolute faþã de
Dumnezeu. Este o mãrturisire care nouã tuturor ne trebuie pentru viaþa noastrã
care urmeazã sã fie gãsitã în viaþa lui Dumnezeu, o capitulare faþã de convingerea
cã noi suntem pe deplin incompleþi cu excepþia nostrã care suntem aduºi in relaþie
cu El.
O semnificaþie a nevoilor noastre ºi a minunatelor Lui resurse ne provoacã
resemnare. O semnificaþie a situaþiei noastre penibile ºi soluþiei Sale iubitoare ne
determinã sã mergem umili înaintea lui facând totul într-o manierã echitabilã ºi cu
milã iubitoare. Umilinþa este un act de supunere din dragoste pentru bunãtatea lui
Dumnezeu. Cum pot vreodatã bãrbaþii ºi femeile înþelegãtoare în prezenþa
Dumnezeului timpului etern sã fie mândri de spaþiul nelimitat, de caracterul
neschimbabil – Dumnezeul infinit în har ºi neasemuit în dragoste? Este cunoºterea
lui Dumnezeu care genereazã naºterea umilinþei în suflet. Nu este creatã prin
hotãrâri trecãtoare, nici prin emitere de reguli. Este rezultatul natural al cunoaºterii
lui Dumnezeu în minte, în inimã ºi în experienþã.
Astãzi existã oameni care se bucurã de frumuseþea lumii din jurul lor, o
investigheazã ºi o studiazã deºi nu au nici un respect pentru Acela care a fãcut-o.
Ei se minuneazã de legile universului dar ignorã pe Creatorul lor. Ei analizeazã
natura ºi îl neagã pe Dumnezeul naturii. Ei adesea sunt simpatici, sinceri, isteþi ºi
competenþi dar ei sunt oameni cu inimi neumile. Într-o oarecare mãsurã
conducãtorul lor din vechime este faraonul din zilele lui Moise. El a fost mândru
din ignoranþã. El ºi-a spus: „Cine este Domnul a cãrui voce ar trebui s-o ascult?“
Cunoaºterea de sine
Un alt element esenþial al umilinþei este corecta apreciere a propriei persoane,
capacitatea de a ne vedea pe noi înºine aºa cum Dumnezeu ne vede pe noi precum
suntem. Nu existã un loc unde sã ne ascundem. Noi am putea scãpa de vigilenþa
ochilor oamenilor dar cine poate scãpa de privirea Lui pãtrunzãtoare? „Totul este
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gol ºi descoperit înaintea ochilor Aceluia cu care avem de a face.“ Fraþii noºtri
vãd greºelile noastre dar Dumnezeu ºtie de ce le-am fãcut. Natura noastrã este
nenorocitã. Uneori este furioasã, geloasã ºi amarã. Prea des solicitãm admiraþia
oamenilor. Noi respectãm lucrurile care lucreazã pentru confortul nostru ºi pentru
ambiþiile noastre. Uneori lucrurile rele sunt slãvite la promovarea oamenilor. Noi
suntem orbiþi de gloria umanã, încântaþi sã câºtigãm aprobarea oamenilor.
Complexitatea necinstitã a naturii umane este la rãdãcina obiceiurilor corupte a
vieþii fãrã de Dumnezeu. Este cum ne vede Dumnezeu când suntem de sine stãtãtori:
viaþa vlãguitã, denaturatã ºi deformatã spiritual. Important este ca atunci cãnd ne
dãm seama de acesta sã fim umiliþi. Poate orice persoanã care se iutã la portretul
din Romani 3:9-18 sã fie satisfãcut de sine? Este un portret în mãrime naturalã. El
începe cu „Nu este nici un om neprihãnit“ºi sfârºeºte cu „Frica lui Dumnezeu nu
este înaintea ochilor lor.“ Prima condiþie este explicatã de a doua. Înseamnã cã nu
existã umilinþã. Când noi realizãm aceasta ar trebui sã fim transformaþi. Gândeºtete ce schimbare ar trebui sã însemne vrând sã fii oriunde dacã Dumnezeu ne vrea
acolo, vrând sã faci orice dacã Dumnezeu vrea sã facem acel lucru, mulþumiþi sã
fim tãcuþi mai curând decât sã vorbim cu mândrie, satisfãcuþi sã fim uitaþi dacã a
fi amintiþi înseamnã alimentarea aprecierii de sine; mulþumiþi sã ajutãm pe alþii sã
facã ceea ce noi am fi putut sã facem pentru binele reputaþiei noastre. Nerãbdãtori
sã servim de dragul iubirii ºi nederanjaþi de cât de mic poate fi acest lucru, capabili
sã facem lucruri importante fãrã sã ne considerãm importanþi. Acesta este adevãratul
sens al umilinþei.
Existã un pasaj important în Galateni 6:1-2 despre reabilitarea celor care au
greºit: „Fraþilor, chiar dacã un om ar cãdea deodatã în vreo greºealã voi care
sunteþi duhovniceºti sã-l îndreptaþi cu duhul blândeþii ºi ia seama la tine însuþi sã
nu fii ispitit ºi tu.“ „Cu duhul blândeþii“ înseamnã cu adevãratã umilinþã. Înseamnã
cã greºelile altor oameni ar trebui sã ne facã umili. Noi ar trebui sã fim impresionaþi
de cât de fragili ar trebui sã fim.
Gândeºte-te la eºec – este adesea rezultatul slãbiciunii combinat cu
oportunitatea, declinul deodatã alãturat circumstanþelor favorabile. Unii oameni
stau drepþi pentru cã le lipseºte ºansa de a fi încovoiaþi. Înseamnã cã nu avem nici
un motiv sã fim superiori. Dacã am întâlnit tentaþia faþã în faþã, am înfruntat-o, am
depãºit-o am trecut prin chin neatinºi ºi triumfãtori. Suntem intacþi pentru cã pânã
acum nu am fost puºi la încercare? Înþelepciunea lui Dumnezeu prin Pavel spune:
„Considerã-te pe tine însuþi ca nu cumva ºi tu sã fii tentat.“
În prezenþa eºecului fratelui nostru furia nu este bunã. Este argumentul cauzelor
pierdute. Cenzura în sine nu poate aduce reabilitarea. Irascibilitatea adânceºte
disperarea deseori. Oamenii care carã greutãti nu ar trebui sã le arunce. Singura
soluþie este dragostea care doreºte binele spiritual al fratelui nostru deasupra tuutror
lucrurilor. Dragostea exprimatã în spiritul blândeþii. Numai aceasta va avea succes.
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Umilinþa adevãratei mãreþii
Noi putem fi siguri de un lucru. Blândeþea cerutã discipolilor lui Hristos nu
este blândeþea din natura umanã. Dacã ar fi aºa, Hristos ar fi murit degeaba. Întradevãr este blândeþea lui Hristos comunicatã discipolilor. Remarcã încã o datã:
„La înfãþiºare a fost gãsit ca un om, S-a smerit ºi S-a fãcut ascultãtor pânã la
moarte, ºi încã moarte pe cruce.“ Nu a fost supunere din slãbiciune. Nu a fost
resemnare din lipsã de voinþã. El nu s-a resemnat la voinþa lui Dumnezeu. El a
încuviinþat aceasta. Umilul Hristos nu a fost pasiv, el a fost activ – activ în opoziþie
cu pãcatul, activ pentru cauza dragostei. Umilul Hristos a fost puternic cu tãria
exprimatã în activitatea permanentã pentru scopul lui Dumnezeu faþã de umanitatea
distrusã. Tãria umanã este adesea încãpãþânare ºi încãpãþânarea este forma cea
mai de jos a fermitãþii.
Deci, mãsuratã prin blândeþea lui Hristos umilinþa nu este luarea unei atitudini
de dare înapoi pretinzând cã lucrurile nu sunt ceea ce sunt. Nu este un calcul
prudent sã fii modest. Este o preferinþã stãpânitã de dragoste ca sã serveºti lucrurile
mici sau mãreþe fãrã sã te gândeºti la celebritate. Umilinþa este o blândeþe
inconºtientã, prea angajatã ca sã se îngrijoreze de reputaþie. Despre un om care sa umilit el însuºi este scris: „A luat chip de rob.“ Dragostea nu s-a lãudat pe sine.
Bunãtatea este calitatea dragostei. Lasã acest gând sã fie în tine.
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unt douã aspecte ale sfinþeniei, distincte dar strâns legate între ele. Primul
poate fi numit sfinþenie prin asociere. Aceasta înseamnã cã ceva este sfânt
pentru cã este pus deoparte pentru un scop divin. Cineva este sfânt pentru
motivul cã a fost chemat pentru o muncã specialã pentru Dumnezeu. Vasele din
templu erau sfinte din cauza asocierii cu sfinþenia altarului. Marele preot era sfânt
pentru chemarea sa ºi pentru funcþie pe care o deþinea. Aceasta este sfinþenia prin
asociere.
Al doilea aspect poate fi numit sfinþenie prin dobândire. Se referã la oameni.
Aceia care sunt chemaþi ºi numiþi, fiind de aceea sfinþi prin asociere, cautã sã
asocieze sfinþenia prin asociere cu o viaþã trãitã în sfinþenie activã. Prima sfinþenie
este un statut social iar a doua este un mod de viaþã.
Sfinþii ºi viaþa lor
Aceste douã aspecte pot fi sesizate în scrisoarea cãtre Efeseni. În Efeseni 1:1
apostolul Pavel scrie „sfinþilor care sunt în Efes.“ Aceasta este descrierea chemãrii
– statutul de afânt. Un sfânt este acel om deosebit, santificat prin alegere – sfânt
prin asociere. În Efeseni 5:3 Pavel îndeamnã credincioºii Efeseni sã trãiascã „cum
se cuvine sfinþilor“. Este o chemare pentru vieþi trãite conform statutului lor. El
spune: „Deoarece voi sunteþi sfinþi trãiþi cum se cuvine sfinþilor.“
Cã aceasta a fost intenþia apostolilor este probat prin declaraþia clarã de la
începutul capitolului 4: „Vã îndemn sã umblaþi intr-un chip vrednic de chemarea
pe care aþi primit-o.“ Cuvintele care urmeazã au de a face cu o relaþie personalã:
soþii, copii, pãrinþi, stãpâni, slujitori – responsabilitãþi ºi comportamente personale.
Pe scurt, realizarea chemãrii sfinte în experienþa de zi cu zi. Aºadar scopul principal
al scrisorii este sã îndemne o aplicare personalã ºi practicã a înþelesului vocaþiei
în aºa fel ca sã asigure cãci credincioºii trebuie sã trãiascã precum sfinþii. Aceasta
este sfinþenia prin dobândire.
Ne trebuie acum o definiþie mult mai precisã a sfinþeniei. Cã sfinþenia este
aproape de dreptate nu poate fi nici un dubiu, dar scriitorul a ajuns la concluzia cã
este o diferenþã între dreptate ºi sfinþenie. Distincþia poate fi observatã în douã
pasaje din Noul Testament. Fiul lui Zaharia în Luca 1:74 „dupã ce ne va scãpa din
mâna vrãjmaºilor noºtri, ne va îngãdui sã-I slujim fãrã fricã, în sfinþenie ºi în
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dreptate, înaitea Lui în toate zilele noastre.“ Apoi apostolul Pavel roagã cititorii
sãi din Efes sã „se îmbrace în omul cel nou creat dupã chipul lui Dumnezeu în
dreptatea ºi sfinþenia Adevãrului.“
Cuvântul deosebit tradus „sfinþenie“ din aceste douã pasaje nu se întâlneºte
nicãieri altundeva în Noul Testament. El are inclusã ideia de har. El are o esenþã
puternicã de compasiune – un spirit de bunãtate. Ingredientul esenþial al dreptãþii
ºi sfinþeniei este acelaºi, el se numeºte corectitudine, dar diferenþa este în sfera de
operare. Este o încercare de definire. Dreptatea este corectitudinea comportãrii,
sfinþenia este corectitudinea caracterului.
Este posibil ca oamenii sã facã lucruri corecte din diferite motive: interesul
personal, loialitate, milã, autorealizare. Adevãrata dreptate este inspiratã de
sfinþenie, ºi sfinþenia la discipoli este apropierea de caracterul lui Isus. Dacã aceasta
ar trebui definitã printr-o frazã, ea poate fi bine definitã în Ioan 1:17 „Cã legea a
fost datã prin Moise dar harul ºi adevãrul au venit prin Isus Hristos.“ Sfinþenia în
cel mai înalt grad este caracterul plin de har ºi adevãr. În calitatea de discipol
aceasta înseamnã sã fii condus de adevãr ºi impulsionat de dragoste. Întrebarea
este pusã uneori: cum putem noi sã ºtim dacã avem sfinþenie? Rãspunsul în toatã
onestitatea trebuie sã punã o altã întrebare: Cât de mult suntem în caracter oameni
de duh ºi adevãr?
Sfinþenia ºi rodnicia
Cercetarea poate fi urmatã pe altã cale. Aplicã mãsura lui Hristos „Prin roadele
lor tu îi vei cunoaºte“. Sfinþenia aduce roade. Roadele nu vin peste noapte prin
magie – ele cresc. În domeniul creºterii tu eºti inevitabil în domeniul vitezei mici
(încetinelii). De altfel într-o oarecarea mãsurã este imperceptibilã, deºi sunt stadii
distincte: mugur, floare, fruct. Fiecare stagiu este vital ºi adevãrat ºi el însuºi
reprezintã o realizare. Fiecare stagiu are un fel de perfecþiune dacã el încurajeazã
procesul pe mai departe cãtre urmãtorul stagiu. De exemplu, mugurul poate fi
perfect, dar dacã rãmâne un mugur perfect în stadiul de floare perfecþiunea sa se
ofileºte. Un copil de doi ani poate fi un copil perfect dar dacã perfecþiunea de la
doi ani este încã la vârsta de cinci ani, noi o numim o dezvoltare stopatã. Fructul
cere creºtere ºi creºterea implicã dezvoltare din interior.
Cum este fructul recunoscut? Mai degrabã decât sã se implice în anumite
teorii de ereditate ºi mediu, scriitorul crede cã este mai bine sã abordeze problemele
practice, sã le testeze cu onestitate în lumina calitãþii de discipol. Problemele
alese sunt: dragostea de sine, dragostea de lume, dorinþa de lucruri, dragostea de
casã ºi de familie.
O autoexaminare onestã
Intrebãrile care trebuie puse sunt:
Dragostea de sine: suntem mai puþin egocentriºi decât am fost, sã zicem,
acum cinci ani? Este viaþa noastrã bazatã mai mult pe Dumnezeu acum? Suntem
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bucuroºi ºi doritori sã servim cauza lui Hristos chiar dacã este restricþionatã
autosatisfacerea dorinþelor ºi implicã abnegaþie? L-am pus noi pe tron din ce în ce
mai mult pe Hristos?
Dragostea de lume: Cu cât de multã bucurie primim admiraþia lumii comparativ
cu timpurile trecute? Invidiem în secret rangul ºi statutul ei? În particular dorim
sã avem mai mult decât lumea deºi în public sfidãm strãlucirea ei? Suntem
nerãbdãtori sã fim deasupra celorlalþi?
Dorinþa de lucruri: Ne dãm acordul verbal cã viaþa nu constã în a avea lucruri
dar apoi trãim ca ºi cum ar consta în lucruri? Sperãm sã facem mai mult ºi mai
bine? În mãsura în care noi suntem capabili sã acumulãm bogãþie, este ea pentru
a ajutora mai mult pe ceilalþi ºi sã avansãm în cauza lui Hristos?
Dragostea de casã ºi familie: Dragostea de acestea este corectã ºi adevãratã
dar Isus a spus cã ar putea veni un timp când un discipol sã punã viaþa sa de
discipol înaintea casei ºi familiei. S-ar putea ca sã nu ni se întâmple niciodatã, dar
dacã se întâmplã cum am reacþiona? Uneori oamenii pentru dragostea faþã de
celãlalt pot face lucruri rele. Din dragoste pentru o rudã, care s-ar putea sã treacã
printr-o crizã, am putea fi neloiali lui Hristos ºi cauzei sale? ªi dacã am fi fost
neloiali în trecut, am fi ºi acum? Prin aceste întrebãri care au fost puse ºi la care
am rãspuns cu onestitate, noi am putea fi capabili sã discernem dezvoltarea
sfinþeniei în propriile vieþi.
Noi trebuie sã înþelegem cãci caracterul este format din comportarea noastrã.
Dacã tu îþi doreºti un caracter iubitor, atunci începe sã acþionezi cu dragoste.
Dacã tu vrei sã devii demn de încredere atunci fii gata sã primeºti ºi sã respecþi
încrederea altora. Pânã la sfârºit încrederea niciodatã nu este dobânditã prin discuþii
ºi dispute. Sã meditezi ºi niciodatã sã nu te încumeþi este un proces steril:
binecuvântarea lui Dumnezeu zãdãrnicitã prin indiferenþã. Calea cãtre sfinþenie
este încredinþarea voinþei, intelectului ºi emoþiilor poruncilor lui Dumnezeu.
Cuvântul dobândire. poate fi lãudãros. Trebuie sã fie spus cã sfinþenia nu poate fi
atinsã prin strãdania umanã ci prin încredinþarea vieþii lui Hristos pentru ca sã-I
dãm Lui intrare ºi pãrtãºie. Aceasta implicã renunþarea la lucrurile rele ºi repudierea
forþelor care stingheresc ºi împiedicã.
Scriitorul îsi amiteºte o poveste, auzitã cu ani în urmã, care ilustreazã acest
punct de vedere. Un tatã ºi fiul sãu cel tânãr au fost la Keble College, Oxford,
examinând pictura lui Holman Hunt „Lumina lumii“ – un portret a lui Hristos
stând ºi bãtând la o uºã închisã. Bãiatul spune tatãlui sãu: „De ce nu deschid
uºa?“ Tatãl rãspunde: „Nu ºtiu fiule, poate ei nu pot auzi bãtaia la uºã.“ Dupã
puþinã vreme bãiatul spune: „ªtiu de ce ei nu pot auzi bãtaia: ei locuiesc în pivniþã.“
Calea cãtre sfinþenie este prima ca sã renunþi sã mai locuieºti în pivniþã, printre
lucruri joase ºi de bazã; apoi o mutare bunã în camera de oaspeþi ºi uºa deschisã
pentru cã existã pãrtãºie ºi prietenie; este luminã ºi puritate; acolo Hristos locuieºte
prin credinþã cu familia apropiatã.
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Sfinþenia este voinþa lui dumnezeu
In cele din urmã oamenii devin asemãnãtori Dumnezeului cãruia ei se închinã.
Cei care se închinã unui Dumnezeu insensibil devin ei înºiºi insensibili. Principiul
este adevãrat în credinþã. În Leviticul 11:45 este o declaraþie cuprinzãtoare ºi
adevãratã pe vecie. „Voi sã fiþi sfinþi cãci Eu Domnul, Dumnezeul vostru sunt
sfânt.“ Este reafirmat în Noul Testament în aceste cuvinte: „Aºadar Eu sunt perfect
precum Tatãl vostru ceresc este perfect.“ Sã nu fim descurajaþi de natura absolutã
a declaraþiei. Este o revelaþie a idealului – este gândul lui Dumnezeu pentru om.
Omului îi trebiue un ideal ca sã-l þinã pe calea strãdaniei. Dacã el urmeazã sã se
strãduiascã, el trebuie sã se strãduiascã pentru mai bine. Dã-i lucruri uºor accesibile,
înconjoarã-l cu ce este omeneºte posibil ºi el va fi satisfãcut de sine ºi lãudãros.
Ca discipoli ºi în lumina vocaþiei ºi ca rãspuns la îndemnul sã trãim precum
sfinþii, mai întâi trebuie sã ne întrebãm despre propriile noastre piedici. Dã-le
numele corect. Scoate-le la luminã. Fie ele prieten, obicei sau satisfacerea unei
dorinþe, pune-le faþã în faþã. Rezolvã-le odatã pentru totdeauna în sfinþenie.
Aminteºte-þi cã sfinþenia este voinþa lui Dumnezeu pentru sfinþi. „Dupã cum El
ne-a ales înainte de întemeierea lumii ca sã fim sfinþi ºi fãrã patã înaintea Lui, în
dragoste“ (Efeseni 1:4). Aleºi pentru sfinþenie: „ci pe aceia care i-a cunoscut mai
dinainte, i-a ºi hotãrât mai dininte sã fie asemenea chipului fiului Sãu, pentru ca
sã fie cel întâi nãscut dintre mai mulþi fraþi“ (Romani 8:29). Hotãrâþi mai dinainte
pentru caracter: aceasta este sfinþenia, împlinirea scopului înalt al voinþei lui
Dumnezeu în acei chemaþi sã fie sfinþi.
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RUGÃCIUNEA
„CÂT MAI MULT TATÃL TÃU VA . . . ?“

L

ocul, atitudinea ºi persistenþa sunt aspecte semnificative ale rugãciunii.
Frecvenþa ºi ora sunt importante. Dar scriitorul a ajuns la concluzia cã un
aspect al rugãciunii în care discipolii sunt interesaþi cel mai mult este scopul.
Ce intenþioneazã cel ce se roagã sã obþinã? Altfel spus, care sunt posibilitãþile
rugãciunii?
Este straniu gândul cã atenþia este concentratã pe un lucru atât de fundamental.
Sigur potenþialul rugãciunii a fost stabilit în primii paºi ai vieþii de discipol? Poate
ar fi trebuit sã fie dar adevãrul este cã în practicã adesea nu se întmplã aºa. Uneori
discipolii maturi sunt conduºi sã regândeascã pãrerea asupra a ceea ce rugãciunea
presupune sã realizeze. Scriitorul a cunoscut cazuri în care discipoli cu stadii
vechi ºi-au schimbat pãrerea asupra scopului rugãciunii.
Motivele nu sunt întotdeauna evidente dar uneori cu grijã ele pot fi desluºite.
De exemplu, întrebarea dacã este corect sã te rogi pentru anumite lucruri; problema
rugãciunii fãrã rãspuns; diferenþa dintre experienþa Biblicã a celui care se roagã ºi
experienþa noastrã de acum. Apoi, se pare sã fie multe contradicþii în pãrerea unor
discipoli. Cei slabi par sã se roage bine ºi pe deasupra învinuiesc de tãrie pe cei
tari. Este clar, simplu ºi uneori plin de mister. Unele rugãciuni ne lasã reci ºi goi.
Din nou, prãpastia dintre rugãciune ºi viaþa realã ne conduce la repulsie pentru
rugãciune. Unii aud despre comuniune în rugãciune dar niciodatã nu au gãsit-o
cu adevãrat. Altceva: cuvintele sunt rostite prea repede. Isus a petrecut nopþi în
rugãciune – noi terminãm în cinci minute. Unii spun despre minunatele
binecuvântãri ale rugãciunii dar alþii, din contrã, spun cã au pãrãsit rugãciunea
triºti ºi singuri. Acestea sunt unele din motivele pentru care discipolii întreabã
despre scopul rugãciunii. Ei sunt siguri cã este un privilegiu dar nu sunt siguri
despre posibilitãþile ei.
Douã cãi cãtre rugãciune
În general atitudinile discipolilor faþã de rugãciune pot fi împãrþite în douã
categorii: In primul rând acelea care cred cã rugãciunea are valori obiective ºi
subiective, In al doilea rând, acelea care cred cã rugãciunea are numai valoare
subiectivã. Gândeºte-te la prima categorie mai precis. Înseamnã cã rugãciunea
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poate schimba lucrurile în afarã de noi înºine precum ºi inãuntru. Este o convingere
cã Dumnezeu va anula propriile lui legi de dragul nostru dacã este în concordanþã
cu voinþa Lui. Este credinþa cã Dumnezeu ascultã ºi împlineºte cererile acelora
care se roagã uneori schimbând circumstanþele ºi modificãnd condiþiile. Aceastã
categorie recunoaºte cã valoarea subiectivã a rugãciunii apare din credinþa în
valoarea sa obiectivã.
Dacã discipolii cer ºi primesc, credinþa lor este întãritã. Dacã ei cer ºi primesc
un rãspuns neaºteptat atunci ei sunt pedepsiþi. Când ei bat ºi uºa este deschisã,
gratitudinea lor se adânceºte. Dacã ei cautã, hotãrârea lor este fortificatã. Când
discipolii sunt convinºi cã rugãciunile lor sunt auzite ºi au rãspuns, ei tind sã se
roage mai mult, nu mai puþin.
Gândeºte-te la o a doua categorie – cã rugãciunea este numai subiectivã. Acei
care susþin aceastã ideie cred cu sinceritate cã rugãciunea este bunã ºi esenþialã
pentru cã ea îi schimbã pe acei ce se roagã. Apropierea de veneraþie, mulþumire ºi
slavã este un important privilegiu care nu ar trebui subevaluat. Sã-I cerem lui
Dumnezeu sã schimbe legile universului de dragul nostru este greºit ºi poate sã
ducã la dezamãgire ºi disperare.
Noi trebuie sã înfruntãm faptul cãci credincioºii sunt supuºi ºanselor ºi
schimbãrilor de viaþã aºa cum sunt ºi alþi oameni ºi nimic nu poate sã schimbe
aceasta. Abordarea corectã este sã-I ceri lui Dumnezeu sã ne dea tãrie sã înþelegem
ºi sã îndurãm viaþa nu sã o schimbãm. Dumnezeu nu tempereazã vântul pentru
mielul tuns ci îi va da mielului o hainã bunã ºi groasã ca sã-l protejeze de vânt.
Este demonstrat cã atuci când oamenii se roagã obiectiv, cerând ceva, este de
obicei pentru lucruri pe care ei le vor cu pasiune, chiar cu disperare. Dacã ei obþin
ce au vrut, este probabil pentru cã ei s-au strãduit. Se spune cã tu munceºti pentru
ceea ce te rogi. Era miracolelor a trecut. Crect este sã te rogi pentru îndrumare în
Cuvântul lui Dumnezeu; sã cauþi tãrie ºi înþelepciune prin experienþa de pãrtãºie.
Sã ceri sã gãseºti tãrie ºi claritate Rugãciunea este importantã deoarece omul
trebuie sã comunice cu Creatorul sãu. Astfel spiritul este purificat ºi împuternicit.
Ambele categorii au problemele lor. În primul rând speranþele sunt întotdeauna
expuse posibilitãþii unei puternice frustrãri. Dacã noi cãutãm lucruri mãreþe, putem
fi dezamãgiþi. In vremurile strãvechi ei se rugau ºi rãspunsul era clar ºi neîntrerupt.
Astãzi nu mai este aºa. Rãspunsul este uneori dificil de recunoscut. Ceea ce pentru
o persoanã este un rãspuns, pentru alta este fãrã semnificaþie. Astãzi nu este nici o
voce, foc sau tunet ca rãspuns. Binecuvântãrile care vin la aceia care se roagã par
sã vinã ºi la aceia care nu se roagã. Apar întrebãrile: s-ar fi întâmplat aceasta
oricum? Sperãm noi prea mult?
Problema cererii refuzate
Scriitorul îºi aminteºte ceva de demult, în zilele tinereþii când noi am fost puri
spiritual. Sora noastrã era grav bolnavã. Ea a fost bunã credincioasã ºi fidelã. Noi
ne-am rugat cu încredere, cu siguranþã de sine ºi insistenþã. Ea ºi-a revenit ca prin
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minune. Noi ne-am bucurat ºi I-am mulþumit lui Dumnezeu. Apoi aproape în
mijlocul exprimãrii mulþumirii cãtre Dumnezeu ea a leºinat ºi a murit. ªocul a
fost aproape de nesuportat. Peisajul a devenit dintr-o datã întunecat ºi pustiu.
Albastrul cerului a devenit cenuºiu ºi pãrea impenetrabil. Noi ne-am uitat la moartã
ºi am ºtiut cã Dumnezeu ne-a refuzat cererea. Sufletele noastre erau sfãrâmate ºi
credinþa noastrã a fost încercatã cu foc. Atunci ºi apoi s-a dovedit un lucru: cã
cererile discipolilor zeloºi ºi sinceri nu sunt satisfãcute întotdeaunã. În ciuda
rugãciunii obiective, duºmanii par sã triumfe, bolile abundã, apatia invadeazã
sufletul ºi nenorocirea copleºeºte sfinþii uneori. O altã problemã legatã de
rugãciunea obiectivã este cã alþi oameni religioºi care nu deþin Adevãrul mãrturisesc
încrezãtori despre experinþa lor legatã de o rugãciune care a avut rãspuns. Dovada
pe care ei o citeazã ca probã este exact cea trãitã de sfinþi. Ei se referã la acelaºi
fel de rugãciune ºi la acelaºi fel de rezultate. Aceasta îi face pe cei din a doua
categorie sã se îndoiascã de mãrturie cu desãvârºire. Îi face suspicioºi asupra
soliditãþii teoriei rugãciunii obiective.
Insistenþa Anei
Teoria subiectivã are dificultãþile sale. În general sunt duble. Prima dintre ele
este discrepanþa dintre rugãciunea din timpurile Biblice ºi rugãciunea din zilele
noastre dupã punctul lor de vedere. Aceasta înseamnã cã atitudinea lui Dumnezeu
faþã de rugãciune s-a schimbat? Nu existã nici un dubiu cã în timpurile Biblice
Dumnezeu a rãspuns cu siguranþã la rugãciunea obiectivã. Nu ar fi fost o încercare
reuºitã sã-i explice Anei teoria subiectivã. Ar fi fost o pierdere de timp încercând
s-a convingã cã legile naturii nu pot fi schimbate. Ea a crezut cã Dumnezeul
Israelului se îngrijea de legile pe care le fãcuse. Ea nu a putut accepta cã El era
prizonier al propriului Sãu scop. Ana îºi dorea un copil. Inima sa tânjea mâhnitã
dupã un copil. Chinul sufletului nu era impresionat de reguli ºi reglementãri. Cu
aceste fel de insistenþã nu se ajungea la bun sfârºit. Ana s-a rugat obiectiv ºi
Dumnezeu i-a rãspuns dându-i-l pe Samuel.
Îndrãzneala lui Asa
Un alt exemplu: Asa s-a gãsit el însuºi în circumstanþe peste puterile sale de a
le controla. Deodatã el s-a înfruntat cu Zara ºi un milion de oameni erau hotãrâþi
sã-l distrugã pe Iuda. Înfrângerea era inevitabilã. Când nevoia este urgentã nu
este timp de amânare sau discuþii. Asa a cerut ajutorul lui Dumnezeu în una din
cele mai curajoase rugãciuni din Biblie (2 Cronici 14:11). De fapt el a pasat povara
supravieþuirii direct lui Dumnezeu. „Dacã noi pierdem, aceasta va fi pierderea
Ta.“ Cumva Asa a gândit cã ar putea sã convingã forþe supranaturale sã-l ajute ºi
a reuºit. Victoria pentru Iuda a fost splendidã ºi completã.
Ezechia . . . Pavel
Din nou Ezechia a întrebat foarte obiectiv dacã decizia luatã de Dumnezeu a
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fost schimbatã de Dumnezeu. Cincispezece ani în plus de viaþa pentru un om care
a fost condamnat la moarte sunt un rãspuns substanþial. Dacã acesta a fost un
lucru înþelept nu este treaba noastrã. Un alt exemplu: Pavel s-a rugat obiectiv
pentru înlãturarea handicapului sãu. Rãspunsul cãnd a venit nu a fost cel pe care
el l-a aºteptat dar asta nu dovedeºte cã rugãciunea sa a fost greºitã. Pavel a crezut
cã Dumnezeu poate sã aline durerea ºi Dumnezeu a fãcut-o, chiar mai mult decât
Pavel ºi-ar fi imaginat vreodatã. Problema este: dacã aceste lucruri erau corecte
atunci, de ce ele sunt greºite acum?
A doua problemã din acestã categorie este posibilitatea distinctã cã atunci
când discipolii credeau cã la rugãciune nu vine rãspunsul obiectiv ei nu erau
tentaþi sã renunþe la rugãciune. Este adevãrat mai ales în circumstanþe disperate
când un rãspuns obiectiv ar fi un noroc neprevãzut. Nimic nu încurajeazã
rugãciunea decât credinþa cã aceasta este auzitã ºi primeºte rãspuns. Nimic nu
descurajeazã mai mult pe cel ce se roagã decât ideia cã rugãciunea nu este
îndeplinitã.
Dovada decisivã
Scriitorului i se pare cã posibilitãþile rugãciunii trebuie sã fie evaluate
considerând trei feluri de dovezi. Prima dintre ele înþelegerea noastrã asupra
paternitãþii lui Dumnezeu. Nu este o figurã de stil. Noi credem din toatã inima
noastrã cã El este Tatãl nostru în adevãratul sens al cuvântului. Nu este o întâmplare
cã cea mai bunã rugãciune din toate începe cu „Tatãl nostru“. Fiecare tatã credincios
ºtie ce înseamnã paternitatea: sã faci cât mai bine în toate privinþele pentru binele
copiilor. Isus a exprimat acest lucru cu tãrie: „Dacã voi care sunteþi rãi ºtiþi sã daþi
daruri bune copiilor voºtri, cu cât mai mult Tatãl vostru care este în ceruri va da
lucruri bune celor care I le cer?“ (Matei 7:11). Cuvintele „cu cât mai mult“ spun
acesta cu adevãrat. Ele aruncã luminã asupra posibilitãþilor minunate.
În al doilea rând învãþãtura lui Isus. El a fost categoric: „Cereþi ºi vi se va da,
cãutaþi ºi veþi gãsi, bateþi ºi vi se va deschide“ (Matei 7:7). Acum dacã noi cerem
ºi nu primim, dacã noi cãutãm ºi nu gãsim niciodatã, dacã batem ºi nu ni se
deschide, atunci noi simþim cã cel mai adevãrat om care a trãit vreodatã ne-a
amãgit cumva.
În al treilea rând, experienþa sfinþilor – mãrturia discipolilor care se roagã în
toate timpurile. Ei spun cãci cuvintele lui Isus au fost justificate. Ei au primit;
cãutarea lor nu a fost zadarnicã; uºa a fost deschisã. Poate fi totul o mare greºealã
? Sau a fost ca o dispensã? Ori a fost ceva de care sã te minunezi de la distanþã?
Sã ai o minte clarã despre scop nu este uºor întotdeauna. Noi continuãm analiza
în capitolul urmãtor.
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13
RUGÃCIUNEA
„SÃ SE ROAGE ªI SÃ NU SE LASE“
Mulþi discipoli cred cã valoarea subiectivã a rugãciunii rezultã din convingerea
asupra valorii ei obiective. Dacã un om îi cere ajutorul lui Dumnezeu ºi ajutorul
vine, atunci credinþa creºte ºi decizia omului de a servi ºi asculta se întãreºte. Mai
mult este contradictoriu cum poate un aºa de mare beneficiu spiritual sã fie generat
de o teorie care este falsã? Cu alte cuvinte nu este valoarea subiectivã a rugãciunii
proba prezumtivã pentru adevãrul valorii obiective a acesteia. Ei spun, pentru cã
discipolii sunt ridicaþi ºi înnobilaþi prin credinþã în puterea obiectivã a rugãciunii,
teoria trebuie sã fie adevãratã ºi practica trebuie sã fie bunã. Nu se poate cã aºa de
mult bine sã rezulte din ceva care este fals din punct de vedere teologic. Deci,
beneficiul real al rugãciunii provine din credinþa în valoarea sa obiectivã
Un pasaj care susþine cu tãrie problema este Luca 18: „ªi el le-a spus o pildã
cã oamenii trebuie sã se roage neîncetat ºi sã nu se lase.“ Observaþi cuvântul
oameni pentru cã în versiunea revizuitã a Bibliei este dat cuvântul ei. Nu este o
despicare a firului în patru; este important. Într-o oarecare mãsurã cuvântul
„oameni“ pare sã desprindã pasajul din context întrucât „ei“ pare sã se potriveascã
mai bine aici. Observaþi cã Isus lor le-a vorbit în parabole. Înþelesul cuvântului
„lor“ este descoperit în Luca 17:22: ªi el a spus „discipolilor“.
Apoi acolo urmeazã cuvinte solemne despre încercãrile grele ºi dificultãþile
pe care le vor înfrunta ca sã pãstreze calea cea dreaptã spre chemarea lor. El
spune cã dacã ei îºi vor pãstra viaþa ei nu vor trebui sã o piardã. El îi avertizeazã
amintindu-le de zilele lui Noe ºi zilele lui Lot ºi le spune cã de fapt li se va
întâmpla acelaºi lucru. Ei vor trebui sã înfrunte stresul ºi încordarea ca sã rãmânã
fermi în credinþa lor. Intr-adevãr mai târziu el va spune despre ziua când inimile
oamenilor îºi vor pierde curajul de fricã când ei vor vedea lucruri îngrozitoare
care vor veni peste Ierusalim. De aceea el a vorbit în pilde la sfîrºit, cã ei trebuie
sã se roage ºi sã nu-ºi piardã curajul.
Gândiþi-vã ce înseamnã pierderea curajului. Dicþionarul spune cã „a-þi pierde
curajul“ înseamnã sã devii slab, debil, fãrã tãrie, sã renunþi. În Biblie aceasta are
de a face cu oboseala pentru cã Pavel spune: „Sã nu obosim în facerea binelui,
cãci la vremea potrivitã vom secera, dacã nu vom cãdea frânþi de obosealã“
(Galateni 6:9). Aceasta aratã ca ºi cum a nu fi obosit înseamnã sã nu-þi pierzi
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curajul. Noi trebuie sã înþelegem ce este acest fel de obosealã. Aceasta nu este o
obosealã propriu zisã, este un lucru binecuvântat care vine din muncã ºi care
dupã ce ne odihnim suntem refãcuþi ºi gata sã lucrãm din nou.
Oboseala despre care Pavel vorbea este altceva – nu este o binecuvântare ci
un blestem. Este pierderea curajului. Este un sentiment cã lucrurile nu meritã sã
fie fãcute. Aceasta înseamnã sã începi fiecare sarcinã cu un oftat în locul unui
zâmbet. Este sã fii abãtut fãrã motiv. Este sã-þi pierzi speranþa. Cuvintele lui Isaia
ne pot ajuta sã înþelegem pierderea curajului: „Flãcãii obosesc ºi sunt storºi de
putere chiar tinerii se clatinã ºi cad“ (Isaia 40:30). Tinerii reprezintã cea mai
puternicã ºi vigoroasã forþã a naþiunii, cei mai probabili sã apere cetatea fidel, sãºi pãstreze credinþa ºi sã trãiascã în adevãr. Eºecul tinerilor care îºi vor pierde
curajul este descris în aceste cuvinte: pierderea curajului ºi obosealã plictisitoare.
Pe de altã parte, remarcaþi pe aceia care triumfã pentru cã prin contrast este
revelaþia: „Cei ce se încred în Domnul îºi înnoiesc puterea, ei zboarã ca vulturii;
aleargã ºi nu obosesc, umblã ºi nu sunt extenuaþi“ (versetul 31). Aici este o definiþie
prin contrast: a-þi pierde curajul este sã fii fãrã aripi de vultur, nu sã fugi, nici
mãcar sã nu poþi merge. În termeni Biblici este o infirmitate îngrozitoare, o paralizie
care conduce la neputinþã, ofilitã de slãbiciune ºi pierdutã prin obosealã.
Alternativa este rugãciunea
Isus spune cã dacã discipolii doresc sã evite pierderea curajului ei trebuie sã se
roage. El pare sã nu accepte o atitudine de mijloc. Ori un lucru, ori celãlalt. Dacã
oamenii se roagã, ei nu-ºi vor pierde curajul, ºi dacã totuºi ei îl vor pierde, aceasta
va fi din cauzã cã au încetat sã se mai roage. În acest caz „ar trebui“ înseamnã
„trebuie“. Este un privilegiu sã te rogi, dar el a accentuat cã este ºi o îndatorire.
Apostolul Petru a spus odatã „Ar trebui sã ascultãm mai mult de Dumnezeu
decât de oameni“ (Fapte 5:29). În versiunea revizuitã a Bibliei Petru spune:
„Trebuie sã ascultãm de Dumnezeu mai mult decât de oameni.“ Anumitor minþi
„ar trebui“ sugereazã ceva pe care noi îl putem face dacã ne place, ca sã îmbunãtãþim
ceva. Este permisiv, nu categoric. Dar Petru a vrut sã spunã cã nu avem alternativã
– noi trebuie. Aºa cum este în Luca 18, ar trebui sã ne rugãm înseamnã cã trebuie
sã ne rugãm. Discipolii care sunt obosiþi ºi nesatisfãcuþi de progresele lor spirituale
trebuie sã cerceteze amãnunþit obiceiul lor de rugãciune. Dacã spiritul este
descurajat ºi viaþa în Adevãr pare sterilã. – gândiþi-vã cu atenþie la practica
rugãciunii.
Examineazã-þi metodele cu onestitate. Tu poþi sã spui cã ieri ai fost prea ocupat
cu munca ecezialã ca sã ai timp sã te rogi. Sãptãmâna trecutã ai fost atât de
supraîmpovãrat de grijile acestei vieþi încât rugãciunea a fost datã la o parte. Tu te
rogi mai ales la adunãri sau când mulþumeºti. Actuala practicã este, poate, de
douã minute de rugãciune înainte de culcare. Dacã cititorul gândeºte cã scriitorul
vorbeºte din experienþã, el are dreptate. Cuvintele Regelui sunt adevãrate: discipolii
ajung mai aproape de a-ºi pierde curajul când se lasã de rugãciune.
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Adevãrata valoare a rugãciunii
Rugãciunea a fost definitã ca o înãþare a inimii ºi minþii cãtre Dumnezeu;
sincera dorinþã a sufletului rostitã sau neexprimatã; comuniunea cu cerul. Include
veneraþie ºi glorificare. Vegheazã asupra cererii sau implorãrii. Discipolii pot cere
ºi sã spere cã primesc; ei bat ºi uºa este deschisã. Dar rugãciunea merge mult mai
departe. În timp ce cel ce se roagã nu-ºi pierde curajul el rezistã la toate lucrurile
pe care pierderea curajului le reprezintã.
Prin aceastã metodã noi putem sã discernem valoarea subiectivã realã a
rugãciunii. Dacã pierderea curajului înseamnã neclaritatea viziunii, atunci
rugãciunea înseamnã vederea limitelor îndepãrtate cu o claritate luminoasã
înconjuratã la orizont de credinþã. Dacã pierderea curajului înseamnã sã simþi cã
viaþa se scurge, atunci rugãciunea este sã fii conºtient cã viaþa devine deplinã,
liberã ºi cu credinþã. Dacã pierderea credinþei înseamnã slãbiciune, atunci
rugãciunea este tãrie. Dacã pierderea credinþei este sã fii obosit ºi fãrã vigoare,
atunci rugãciunea este încredere ºi inspiraþie. Mãsuratã de Isaia rugãciunea este
sã zbori cu aripi de vultur, înseamnã sã alergi ºi sã nu fii obosit înseamnã sã mergi
ºi sã nu te laºi. In loc de dezamãgire, bucurie, în loc de fricã, liniºte.; în loc de
neliniºte, pace.
Aceste calitãþi binecuvântate în valoarea subiectivã a rugãciunii sunt
determinate de convingerea cã Dumnezeu Tatãl rãspunde rugãciunilor copiilor
Sãi. Ei cautã ºi datoritã providenþei Sale, ei gãsesc. Gândeºte-te la pilda din Luca
18. Este o pildã a contrastelor. A existat un judecãtor nedrept, dar Dumnezeu nu
este aºa. Judecãtorul era indiferent, nu-I pãsa de nimeni. El a fost interesat numai
de el însuºi. Caracterul sãu putea fi rezumat într-un cuvânt: era nedrept. Prin
contrast, Dumnezeu e drept. Lui I-a pãsat de voi. El este îndurãtor ºi va face
repede dreptate pentru aleºii sãi.
Judecãtorul a rãspuns în cele din urmã numai pentru cã rãspunsul i se potrivea
scopurilor sale egoiste. Prin contrast Dumnezeu rãspunde de dragul nostru. El ne
dã lucruri care ne vor binecuvânta ºi ne ia lucruri care ne fac rãu. Motivul sãu este
dragostea. Judecãtorul a rãspuns în cele din urmã datoritã importunitãþii vãduvei.
El a acþionat pentru cã era plictisit de venirea ei neîncetatã. El ura insistenþa ei.
Dumnezeu nu este aºa. Rugãciunea noastrã nu este importunitatea vãduvei. Dacã
discipolii fac ceea ce Isus a poruncit – întotdeauna sã te rogi – nu este nici o
nevoie sã vorbeºti despre importunitate.
Viaþa în rugãciune este veghea lui Dumnezeu ºi de aceea este fãcutã cu
regularitate ºi deprinsã corect. Rãspunsul lui Dumnezeu, conform pildei, este dat
cu dragã inimã., simplu ºi cu milã. Rãspunsul divin poate sã fie nu, dar nu este
amânat din capriciu. Dacã existã un timp de aºteptare, trebuie sã fie dintr-un scop
iubitor, ca sã facã bine, nu pentru ca sã facã rãu. Pilda ne învaþã cã cel mai slab
plânset este auzit în cer. Judecãtorul era sãtul. Dumnezeu nu este niciodatã aºa. El
este plin de milã, îndurãtor ºi rãbdãtor cu copiii Sãi. El este pentru ei ce a declarat
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cã este: un Tatã. Judecãtorul niciodatã nu a fost aºa.
Disciplina rugãciunii
O altã cale prin care valoarea subiectivã a rugãciunii este produsã este prin
disciplinã. Într-o oarecarea mãsurã modul cum ne rugãm afecteazã felul de a trãi.
Nu este uºor sã te rogi într-un anume fel, apoi sã trãieºti vulgar. In anumite cazuri
stinghereala este uºuratã prin încetarea de a te mai ruga, dar mult mai adesea
discipolii doresc cu ardoare sã trãiascã mult mai aproape de felul în care se roagã.
Într-o oarecare mãsurã rugãciunile cu care ne rugãm stabilesc un model la care
noi ne strãduim sã ne conformãm. De exemplu, dacã tu ceri lui Dumnezeu sã te
ajute sã înþelegi Cuvântul Lui mai bine, tu eºti constrâns sã-l citeºti ºi sã-l studiezi.
Acest tip de rugãciune ar trebui sã te trimitã la ªcoala Biblicã. Cum poate un
discipol sã se roage cu acea rugãciune ºi apoi sã lase Biblia sã se prãfuiascã sau sã
absenteze de la oportunitatea de a o studia.
Dacã tu ceri lui Dumnezeu sã-i binecuvânteze pe nevoiaºi ºi sã-i aline pe aceia
care sunt singuri ºi izolaþi, tu eºti silit sã acþionezi acolo unde poþi. Cum poate un
discipol sã se roage ºi apoi sã neglijeze oportunitatea de a aduce ajutoare ºi sã
ajute pe cei în nevoi. Dacã tu ceri lui Dumnezeu sã te binecuvânteze ºi sã întãreascã
eclezia, tu eºti silit sã faci tot posibilul sã o sprijini în orice privinþã, prin prezenþã,
prin slujire ºi prin daruri. Cum poate un discipol sã se roage ºi apoi sã lipseascã
din vina lui sau din egoism sã fie nedoritor sã slujeascã sau sã dea? Adevãrul este
cã anumite feluri de rugãciuni ne duc la ipocrizie ºi pentru discipolii care se roagã
ipocrizia este greu de dus. Deci, modul cum ne rugãm afecteazã viaþa noastrã.
Rugãciunea este pentru fiecare credincios
Sunt anumite aspecte ale vieþii religioase care nu ne sunt disponibile dintr-un
motiv sau altul. Piedicile sunt diferite: condiþia noastrã fizicã, vârsta, sexul, poziþia
geograficã, infirmitatea, cariera, viaþa de acasã. Dar nu este nici o barierã ca sã ne
rugãm. Fiecare discipol este liber sã se roage: cei mai tineri ºi cei mai bãtrâni, cei
mai slabi ºi cei mai tari, conducãtori ºi conduºi ei trebuie întotdeauna sã se roage
ºi sã nu-ºi piardã credinþa.
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PERSPECTIVA

P

oate sã fie loialitate sau credinþã dar pânã la capãt acceptãm o perspectivã.
Aceasta descrie mult mai cuprinzãtor echilibrul care trebuie atins între
cerinþele de Adevãr pe de o parte ºi cerinþele pe care viaþa modernã le pune
asupra timpului nostru, ideilor ºi energiilor noastre. Este o parte esenþialã a vieþii
de discipol. Atingerea echilibrului nu este opþionalã. Discipolii nu se pot eschiva
de la necesitatea luãrii unei decizii. A sta liniºtit este o expresie a perspectivei. Fie
cã ne place sau nu, noi trebuie sã ne confruntam cu faptul cã existã unele lucruri
bune care sunt în competiþie cu Adevãrul. Modul cum reacþionãm la acestã
problemã este reglat într-o oarecare mãsurã de locul pe care Adevãrul îl ocupã în
lista noastrã de prioritãþi.
Teoria este cã Adevãrul are prioritatea cea mai mare dar fiecare discipol ºtie
cã practica este cumva diferitã. Teoria este cã noi trãim pe deasupra zãpezilor de
pe crestele munþilor unde aerul este curat, peisajul este clar ºi spiritul este înveselit.
În practicã este mult mai probabil cã noi trãim în vale unde atmosfera este uneori
întunecoasã, copiii sunt bolnavi, directorul bãncii nu este aºa de prietenos precum
pretinde cã este, ºi prea adesea suntem obosiþi ºi frustraþi. Acestea sunt
circumstanþele unde noi trebuie sã aducem lucrurile în perspectivã.
Problemele sunt personale
Acesta este un subiect în care generalitãþile vagi sunt de mic ajutor. Ca sã spun
adevãrul scriitorul este plictisit de generalitãti. A da un acord principiilor înalte nu
stabileºte problema perspectivei. Desigur noi toþi suntem împotriva pãcatului.
Noi toþi suntem în favoarea dreptãþii. Noi toþi credem cã adevãrul este lucrul cel
mai important din vieþile nostre. Nimeni nu poate sã nu fie de acord cu aceste
declaraþii. Dar când lucrurile devin personale, atunci devin reale. Dacã un vorbitor
spune auditorilor cã ei toþi sunt niºte pãcãtoºi nimeni nu este ofensat ºi nimeni nuºi miºcã un fir de pãr. Dar dacã el merge la o persoanã ºi o acuzã de pãcat ºi îi
spune când ºi unde, reacþia este foarte diferitã. Când lucrurile se deplaseazã de la
general la particular, ele deodatã devin reale. Tot aºa este ºi cu subiectul acestui
capitol. Ca sã fim de vreun folos noi trebuie sã pãrãsim generalitãþile ºi sã trecem
la ceea ce în limbaj modern se cheamã „concret“.
Când ne gândim sã dãm Adevãrului prioritatea maximã existã o tendinþã
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puternicã sã ne gândim la problemele mari ale vieþii: niºte crize probabil, unde
noi trebuie sã stãm în picioare ºi sã ne declarãm învinºi prin cnocaut, chinuri de
naºtere unde din agonia conflictului noi stãm neclintiþi pentru Adevãr ºi suportãm
consecinþele. Scriitorul este silit sã spunã cã dacã noi cãutãm aceastã ocazie sã
dãm Adevãrului prioritatea maximã noi va trebui sã aºteptãm jumãtate din viaþã.
El a trãit în Adevãr aproape patruzeciºipatru de ani ºi de douã ori a fost în situaþia
de a fi declarat învins ºi sã fie „numãrat“ ca la box. Numai de douã ori a trebuit sã
dea Adevãrului prioritatea maximã ºi sã suporte consecinþele. Citiþi Noul Testament
cu atenþie ºi devine evident cã cerinþa de Adevãr trebuie sã fie întâlnitã în viaþa de
zi cu zi. Forþele care sunt uneori în competiþie cu Adevãrul apar din lucrurile de
acasã, carierã, serviciu, distracþie, timp liber. Gândeºte-te la aceste fraze:
„Soþi iubiþi-vã soþiile aºa cum ºi Hristos a iubit biserica.“
„Soþii supuneþi-vã soþilor voºtri.“
„Lãsaþi-i pe ei sã inveþe sã arate pietate acasã.“
„Îndeamnã slujitorii sã fie supuºi stãpânilor lor.“
„Stãpâni, abþineþi-vã sã ameninþaþi ºtiind cã stãpânul vostru ºi al lor este în
ceruri.“
„Vezi ca ºi tu sã abunzi în acest har“ („acest har“ este aici sã dai bani).
„Harul lui Dumnezeu a apãrut aducând salvare tuturor oamenilor ºi instruindune cu intenþia cã lipsa de evlavie ºi pasiunile lumeºti trebuie sã le trãim sobru,
drept ºi pios.“
Deci perspectiva nu înseamnã ceva amânat pentru ziua unui cutremur sau al
unei bãtãlii finale. Echilibrul trebuie sã fie realizat în fiecare zi. Cerinþele Adevãrului
sunt recunoscute în serviciul nostru faþa de eclezie ºi în relaþia noastrã cu ceilalþi
membri ai familiei ecleziei. Este ceva care este realizat în fiecare zi, fiecare
sãptãmânã ºi pe parcursul fiecãrui an. Problema cu care ne confruntãm este ce fel
de prioritate vrem sã dãm acestor lucruri: nu numai în teorie dar ºi în practicã.
Ca un exemplu: sã dezbatem problema sprijinului la adunãrile ecleziale; cu ce
suntem pregãtiþi ca sã intervenim la participarea noastrã.? Sau gândeºte-te la
serviciul în folosul ecleziei: cu ce suntem îndrepttiþi sã renunþam la serciu? Sau în
relaþia noastrã cu alþi copii ai lui Dumnezeu. Ce limite punem la compasiune ºi
îngrijorare? Sau la harul de dãrui: care este concepþia noastrã despre generozitate?
Este sigur cã în aceste lucruri perspectiva este aºa de importantã.
Teoria ºi practica
A face lucrurile într-o perspectivã corectã nu este uºor deºi în teorie este uºor.
Teoria este cã noi trebuie întotdeauna sã punem Adevãrul pe locul întâi În termeni
practici revendicãrile Adevãrului, zilnice sau sãptãmânale, trebuie sã ia locul a
zeci de alte lucruri care cer timpul ºi energia noastrã. Sunt situaþii când lucrurile
de acasã ºi de la serviciu trebuie sã preceadã lucrurilor din Adevãr. Dacã lucrurile
legate de recreere ºi timp liber trebuie sã aibã prioritate asupra lucrurilor legate de
Adevãr este o altã problemã. Unii ar spune Da – uneori; alþii ar spune NU –
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niciodatã. Situaþia devine tristã când trebuind sã ne confruntãm cu o alegere, decizia
este întotdeauna în favoarea casei, familiei, carierei. În aceste circumstanþe
Adevãrul este favorizat numai când nu este altceva în competiþie cu el.
Sã nu înþelegem greºit. Nu este cazul cuiva care neglijeazã treburile ecleziei
când, fãrã impediment, el poate uºor sã serveascã, uºor sã meargã sau uºor sã dea.
Aceasta este o problemã diferitã. Este cazul unui discipol care, gãsind cererile
ecleziei în competiþie cu cererile vieþii temporale, declarã cã Adevãrul trebuie sã
ocupe locul doi. Ca rezultat locul este gol, munca nefãcutã, darul este anulat.
Raþiunea sanctificatã ne învaþã cã sunt ocazii când cerinþele vieþii temporale
trebuie sã fie pe primul loc la acest nivel: de exemplu, boala, solemnele datorii ale
vieþii de familie, angajamentul contractului de muncã, sfatul medicului, porunca
sã nu fii dator nimãnui. Aceste lucruri sunt importante ºi nu pot fi neglijate. Dar
viaþa este foarte rar neagrã sau albã. Adesea ea este între acestea ºi conflictele ºi
competiþia dintre temporal ºi spiritual poate fi rezolvatã dacã discipolul este gata
sã treacã necazul ºi sã aibã grijã. Aceasta poate sã însemne un inconvenient sau
obosealã, poate sã însemne sã renunþi la plãceri ºi la timp liber, poate sã însemne
pierderea unor avantaje temporale. Este unde perspectiva corectã poate duce la
rezultatul cel mai bun.- pentru discipol ºi pentru Stãpân.
Echilibrul propriu
Ideia de a atinge echilibrul sugereazã o cursã de mijloc unde ambele pãrþi sunt
egal poziþionate. O rezonabilã alocare a ambelor cerinþe, o moderare judicioasã,
liberã de extreme dezechilibrate. Înaintre de a stabili fericiþi aceastã concluzie noi
trebuie sã examinãm predica lui Isus din Matei 12. Regele alungã un demon ºi
este acuzat cã face aceasta prin puterea lui Beelzebul. El atrage atenþia în mod
logic cã dacã regatul lui Satana este divizat împotriva lui însuºi, va pieri. Apoi el
adaugã aceste cuvinte semnificative: „Cine nu este cu mine este împotriva mea ºi
cine nu strânge cu mine risipeºte.“ Noi trebuie sã reflectãm asupra acestor cuvinte
cu mai mare atenþie pentru cã aici avem ceva important despre perspectivã. Isus
se pare cã nu ºi-a luat nici o mãsurã de precauþie pentru poziþia confortabilã de
mijloc. Nu existã nici un loc pentru a fi neutru. El spune cã dacã tu nu aduni cu el,
tu de fapt risipeºti prin desprinderea faþã de el. Noi nu trebuie sã facem aceste
cuvinte mai riguroase decât ele sunt dar, pe de altã parte noi trebuie sã le tratãm în
funcþie de situaþie. Noi am putea greºi foarte mult dacã spunem cã fiecare discipol
care înclina balanþa în favoarea temporalului este un risipitor. Dar noi ar trebui sã
spunem cã fiecare discipol trebuie sã ia în considerare perspectiva pe care Hristos
o dezvãluie. Singura cale de a nu fi în pericolul risipirii este ca sã ne asigurãm
întotdeauna cã suntem cu totul în favoarea adunãrii.
Declaraþia lui Hristos dezvãluie cã adevãratul echilibru nu este strict în poziþia
de mijloc, egal de ambele pãrþi. Ne spune cã echilibrul trebuie bine cântãrit în
favoarea lui Hristos ºi a cauzei sale. Inegalitatea în favoarea lui este prin mãsurarea
cerului în balanþã. Înseamnã, în practicã, cã în strãlucirea clarã a celor douã cãi
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spiritul vieþii de discipol trebuie sã ne conducã la a fi puternic influenþaþi pe partea
Adevãrului chiar dacã acesta înseamnã inconveniente, dificultãþi, încercãri grele.
Dacã acesta pare exagerat, cititorul trebuie sã înþeleagã cã obþinerea perspectivei
corecte poate fi un proces dureros. Înseamnã sã nu ne uitãm critic la importanþa
pe care o dãm carierelor noastre, familiilor noastre, cãminelor noastre, prietenilor
ºi timpului liber.
Dar când totul este spus ºi fãcut, motivul adevãrat pentru a aborda lucrurile
într-o perspectivã corectã este sã nu ne fie fricã, groazã sau constrângere oarbã.
Este principiul cel mai important al dragostei. Oamenii dau Adevãrului priritatea
cea mai mare pentru cã îl iubesc. Orice alt motiv va cãdea ºi discipolii devin
nemulþumiþi sau cu inima îndoitã. Dar când ei sunt impulsionaþi de dragoste ºi
inspiraþi de ceea ce Regele a fãcut pentru noi, ei favorizeazã cauza lui bucuroºi,
fericiþi sã fie slujitori credincioºi ºi puternic înclinaþi în favoarea lui. Ei nu se
târãsc dupã el revoltaþi ºi lipsiþi de entuziasm. Ei îl urmeazã cu bucurie ºi sunt
supuºi fãrã ezitare la lucrurile de zi cu zi ale Adevãrului. Loial din consideraþie
pentru dragoste: aceasta este adevãrata perspectivã.
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ncepe cu un paradox: toþi discipolii adevãraþi cautã sã devinã precum singurul
lor Stãpân. Chiar dupã modelul binecuvântat al Domnului lor, personalitãþile
lor esenþiale rãmân neschimbate. In timp ce ei reuºesc, ei devin asemãnãtori
cu toate cã personalitãþile lor distincte sunt intacte. Caracterele devin asemãnãtoare
dar caracteristicile disparate rãmân. Nu este numai o teorie, este probatã prin
observaþie. Petru ºi Pavel sunt amândoi iubitori, credincioºi ºi sinceri dar Petru
nu este Pavel ºi Pavel nu este Petru. Este o parte a caracteristicii vieþii de discipol
cã în mijlocul unitãþii sanctificate, personalitatea rãmâne. Dar aici este o problemã
realã: paradoxul devine o problemã. Cât de departe în unitatea de credinþã
individualitatea trebuie sã fie exercitatã.
Fiecare discipol este unic

Primul lucru de care sã ne amintim este cã fiecare discipol are o relaþie directã
ºi individualã cu Dumnezeu Tatãl. Precum Ioan spune, nu din dorinþa cãrnii, nici
din voinþa omului, numai a lui Dumnezeu. Alãturi de pãrtãºia ecleziei, fiecare
persoanã stã singurã. Chemarea face fiecare persoanã diferitã de cealaltã. Deci nu
s-ar cãdea ca noi sã fim surprinºi când citim cã fiecare persoanã trebuie sã dea
socotealã de el însuºi în faþa lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri pe care noi le
putem face sã ajutãm pe pelerinii confraþi pe cãile lor de pelerinaj dar la sfârºit noi
suntem apreciaþi ca persoane distincte. Este corect pentru cã aºa suntem noi. Este
un mister, fiecare om este o personalitate unicã. Sã nu înþelegem greºit – oamenii
sunt asemãnãtori în multe privinþe ºi diferenþele pot fi numai parþiale dar ele sunt
totuºi precise.
Înseamnã cã existã calitãþi, potenþiale ºi particularitãþi care te fac unic. Printre
altele acest fapt este recunoscut în Proverbe 22:6: „Învaþã pe un copil pe calea
care trebuie s-o urmeze ºi când va îmbãtrâni nu se va abate de la ea.“ În versiunea
revizuitã a Bibliei este o micã diferenþã care în opinia scriitorului este esenþialã.
„Învaþã pe un copil conform cu calea sa ºi chiar atunci când va fi bãtrân nu se va
abate de la ea.“ Concluzia este cã tu nu-i poþi trata pe toþi copii în acelaºi mod
pentru cã fiecare copil este diferit. Cuvintele „conform cu calea sa“ sunt o
recunoaºtere acestui lucru. În cele din urmã lucrurile pe care ei trebuie sã le înveþe
sunt aceleaºi pentru fiecare dintre ei dar accentul, cerinþele ºi metodele folosite
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trebuie sã varieze în funcþie de temperamentul copilului.
Majoritatea pãrinþilor au învãþat aceasta pe mãsurã ce experienþa lor de pãrinþi
s-a dezvoltat. Cât de des au fost ei confuzi: „noi avem cinci copii ºi fiecare este
diferit.“ Numãrul copiilor variazã dar faptul rãmâne. Poate unul este cu un
temperament sanguin, niciodatã supus. Altul are tendinþa sã fie descurajat ºi trebuie
sã fie încurajat. Altul este sceptic, întotdeauna pune întrebãri ºi pentru el trebuie o
rãbdare nemãrginitã. Altul este credul ºi trebuie atenþionat asupra duritãþii vieþii.
Un altul pare sã fie fãrã de credinþã religioasã ºi îi trebuie o puternicã îndrumare
ºi o supraveghere atentã. Fiecare este un individ ºi fiecare trebuie sã fie învãþat
conform cu modul sãu de a fi, aºa cum înþeleptul a indicat. S-a spus cã sã instruieºti
înseamnã sã închistezi ºi sã educi înseamnã sa-l faci sã vorbeascã. Ca sã ai succes
trebuie sã ºtii cum este copilul pentru cã fiecare este un individ aparte.
Limitarea libertaþii
Acelaºi adevãr este dat în Noul Testament pentru adulþi „sã veghem unii asupra
altora ca sã ne îndemnãm la dragoste ºi fapte bune“ (Evrei 10:24). În Noua Biblie
Englezã este urmãtorul verset „Noi trebuie sã vedem cum fiecare din noi poate
mai bine sã-i ridice pe ceilalþi la dragoste ºi bunãtate activã“; o recunoaºtere cã la
oameni diferiþi trebuie aplicate tratamente diferite pentru cã ei sunt diferiþi.
Oricine cu o micã experienþã ecleziasticã ºtie cã este adevãrat. Dacã ai dubii
întreabã orice frate cu mai multã experienþã. Unora le place sincer, pot sã respecte
aceasta cerinþã ºi sã se strãduie. Alþii nu pot, ºi acest fel de tratament este ca ºi
cum s-ar merge peste sentimentele lor cu bocancii cu þinte. Unii sunt combativi ºi
puternici, alþii sunt retraºi ºi emoþionaþi. Unii sunt întotdeauna încrezãtori, alþii
nu. Unii sunt extrem de puternici alþii sunt sentimentali. Unii gãsesc uºor credinþa,
alþii cautã încurajare. Unii sunt uºor satisfãcuþi, alþii întotdeauna au probleme.
Unii sunt ca Petru, alþii sunt ca Toma. Unii sunt ca Pavel – toþi vor sã fie precum
Hristos la sfârºit. Biblia ne învaþã ca personalitatea în religie este un fapt care
trebuie înfruntat. Poate sã fie o binecuvântare sau ceva care sã te bucure dar care
prezintã probleme. Fii atent sã înþelegi corect. Exercitarea individualitãþii nu ne
dã nici un drept sã disputãm sau sã fim neloiali articolelor fundamentale ale
credinþei. Acestor lucruri noi ne-am amanetat cu bucurie inimile ºi minþile. Nu
este nici o mãsurã de precauþie sã ne prefacem sau sã nu o practicãm.
Individualitatea nu este un pretext pentru aceia care susþin cã cred. ceva în
care ei nu cred. Nici nu este un procedeu care sã permitã ca învãþãturile false sã se
rãpândeascã imperceptibil. Pentru acestã situaþie existã un cuvânt mai dur cu
consecinþe mai dure. Aceastã arie a individualitãþii nu trebuie sã furnizeze nici o
oportunitate care sã submineze unitatea credinþei. Dar existã alte nivele unde forþele
individualitãþii pot fi exercitate corect: perspicacitatea, ideile, talentele, darurile,
cãile, metodele în diversitatea fidelitãþii folosite în serviciul Adevãrului fãrã a
strica uniformitatea proprie. Dar chiar într-o corectã exercitare a individualitãþii
sunt responsabilitãþi care trebuiesc respectate.
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Noi nu putem trãi numai pentru noi înºine
Eclezia nu este un grup de persoane care sã trãiascã singure. Unitãtile sunt
pãrþi ale întregului. Eclezia este o relaþie a sufletelor credincioase. Calitatea de
discipol nu poate înflori într-o viaþã izolatã. Ei îi trebuie ca alþii sã completeze
circuitul. Un lucru este sã crezi în principiul dragostei, dar ca acesta sã fie real îi
trebuie o relaþie de iubire cu ceilalþi. De aceea eclezia este numitã o familie.ºi o
comunitate. Apostolul Pavel ne învaþã cã dacã un membru suferã, fremãtul este
simþit prin toþi membrii. Dacã un membru se bucurã, veselia se rãspândeºte în
fiecare inimã (1 Corinteni 12:26). Deci este evident cã relaþia individualã pe care
un discipol o are cu Dumnezeu nu este numai pentru el însuºi. Are de a face ºi cu
includerea discipolului ca individ într-un organism unit de credincioºi.
În consecinþã, individualitatea legitimatã în credinþã trebuie sã aibã limitãri.
Noi nu putem sã ne exercitãm individualiatea dacã acesta stinghereºte sau face
rãu fratelui nostru. Fãrã a intra în detalii Romani 14 este mãsurãtoarea, Pavel
spune cã nici un om nu a trãit pentru sine ºi nici un om nu a murit pentru sine. El
argumenteazã cã mãreþele obiective ale relaþiilor dintre discipoli este sã se educe
moral ºi religios unii pe ceilalþi. El ne îndeamnã sã fim foarte atenþi când ne
judecãm unul cu celãlalt. Acesta nu înseamnã cã sã nu ajungem niciodatã la
judecatã, dar înseamnã cã nu trebuie sã-i condamnãm pe alþii pentru particularitãþile
lor. Desigur, noi toþi suntem de acord cu acest principiu, dar este onorat mai mult
în principiu decãt în practicã. Dacã punem Romani 14 în practicã, înseamnã cã
noi trebuie sã ne judecãm noi înºine în interesul fraþilor. Alegerile noastre, cuvintele
noastre, reacþiile noastre, temperamentele noastre, faptele noastre ne reprezintã
pe noi în individualitatea noastrã exprimatã în aceste lucruri, ajutând sau
împiedicãnd fraþii noºtrii pentru care Hristos a murit?
Folosirea neîngãduitã a lucrurilor ingãduite
Un alt lucru care este semnificant în materie de personalitate este în 1 Corinteni.
În primul rând apostolul Pavel spune: „Toate îmi sunt îngãduite dar nu sunt de
folos; toate îmi sunt îngãduite dar nu mã voi lãsa stãpânit de ceva“ (6:12). Apoi
„Toate sunt îngãduite, dar nu toate sunt de folos. Toate sunt îngãduite, dar nu
toate zidesc“ (10:23). Expresia „toate sunt îngãduite“ promoveazã o mãsurã de
precauþie completã pentru exercitarea personalitãþii. Cuvântul permis are de a
face cu cel mai scurt drum cãtre Rege. Opusul lui a fi îngrãdit este a fi întemniþat.
Este libertatea de a progresa prin orice metodã pe care tu o poþi alege legal.
Apoi Apostolul intrã într-o limitare, „dar nu toate lucrurile sunt folositoare“.
In mod trist cuvântul folositor a fost depreciat. Astãzi a ajuns sã însemne ceva
profitabil fãra prea multã referinþã la principiu. Dar în primul sãu scop a avut de a
face cu calea regelui. Se referã la libertatea de a avansa de-a lungul drumului.
(Cuvântul folositor în englezã este „expedient“. Nota Traducãtorului) Observã cã
în centrul cuvântului este silaba ped ºi apoi gândeºte-te la pedala care este o
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pârghie mânuitã de picior, un pieton este un cãlãtor pe picioare ºi un pedometru
este un instrument pentru mãsurarea distanþei parcurse de pietoni. „Nu toate
lucrurile sunt folositoare“ înseamnã cã nu toate lucrurile ajutã cãlãtoria sã meargã
înainte. Nu toate lucrurile dau aripi la picioarele pelerinului. Deci când ajungem
sã exercitãm personalitatea noastrã noi trebuie sã punem în practicã testul
progresului personal pe calea pelerinului – al nostru sau al celorlalþi: ne ajutã sau
ne trage înapoi?
Apoi Apostolul spune: „Nu mã voi lãsa stãpânit de ceva.“ Aceasta înseamnã
cã exercitarea personalitãþii poate fi periculoasã. Înseamnã cã un discipol nu trebuie
stãpânit de lucruri îngãduite pe care el le premite ºi de care el se bucurã. Libertatea
de a folosi orice înceteazã când ea te jubjugã. Pãstreazã perspectiva corectã ºi tu
vei fi în siguranþã. Dã-i prioritate ºi vei fi în pericol. Un lucru inocent nu mai este
inocent dacã nu îl poþi controla. In exercitarea personalitãþii trebuie sã folosim
testul stãpânirii.
Apoi apostolul spune: „Nu toate zidesc.“ Observaþi asemãnarea dintre a zidi
adicã a edifica ºi edificiu. Un edificiu este o clãdire ºi a edifica este a construi, a
zidi. Aceasta are de a face într-o oarecare mãsurã cu paragraful precedent, dar
este ceva de adãugat. Observaþi cã actul de a edifica este un act pozitiv. Nu este
nimic calm ºi neutru. Scriitorul este gata sã facã o confesiune. De mai multe ori în
folosirea unor hobby-uri sau a timpului liber, în exercitarea propriei personalitãþi,
el a spus cã acest lucru nu face rãu nimãnui, de aceea este permis. El se întreabã
acum dacã este destul de bun. Ar fi trebuit mai degrabã ca el sã fi spus: face cuiva
bine aceste lucru? El este încã nesigur ºi întotdeauna cautã motive sã facã
personalitatea sa plauzibilã. Deoarece noi nu putem sã trãim singuri, trebuie sã
folosim testul de relaþie frãþeascã în exercitarea personalitãþii noastre.
În încercarea de a rezuma, personalitatea în credinþa corect înþeleasã este un
lucru binecuvântat ºi aduce diversitate în munca din eclezie, varietate în talentele
celor chemaþi sã fie sfinþi ºi recreerea corespunzãtoare a corpurilor ºi minþilor.
Dar aduce responsabilitãþi solemne. Noi trebuie sã observãm lãrgimea ºi
strâmtoarea acþiunii sale. Mulþi dintre noi, în exercitarea limitãrii convenabile a
libertãþii individuale, trebuie sã gãsim libertatea prin care Hristos ne-a fãcut liberi.
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ecunoaºte cititorul aceastã situaþie? Ceva s-a pierdut acasã. Hai sã spunem
cã este un plic ºi conþinutul sãu este important. Toatã lumea spune cã
trebuie sã fie într-un anume loc dar nu este gãsit acolo. Cãutarea continuã
prin toatã casa dar fã rã succes. Apoi în sfârºit este gãsit. Chiar în locul unde s-a
presupus a fi de la început. S-a trecut peste el de zeci de ori, nerecunoscându-l.
Nu a fost recunoscut pentru cã cel ce cãuta avea o ideie greºitã despre forma ºi
culoarea plicului. Cu timpul el uitase cum era de fapt ºi aºa nu a fost descoperit.
Aceasta este o pildã.
Una din criticile ridicate împotriva noastrã este cã nouã ca ºi comunitate ne
lipseºte bucuria. Dar s-ar putea sã fie acea bucurie nedescoperitã pentru cã este
nerecunoscutã. Este cum s-ar zice cãci criticul are o ideie greºitã asupra a ceea ce
cautã. El poate a confundat veselia cu bucuria. El spune cã serviciile nostre sunt
formale; cã imnurile noastre sunt proaste; cã metodele sunt de mântuialã ºi de
aceea nu este bucurie.
Noi susþinem cã oamenii se pot bucura fãrã sã strige, sã danseze sau sã râdã.
Hai sã nu facem o greºealã aici. Nu este nimic greºit in veselia de acasã sau de la
eclezie. Scriitorul trebuie sã mãrturiseascã cã el preferã persoana care vine sã-l
înveseleascã persoanei care vine sã-l atenþioneze despre necazuri. În anumite
condiþii veselia este excelentã dar nu este acelaºi lucru cu bucuria. Înþelegea cã
uneori bucuria ºi prin cântece, dansuri ºi feþe strãlucitoare. Dar dacã acestea lipsesc
noi nu trebuie sã tragem concluzia cã bucuria nu mai existã. Bucuria poate fi
exprimatã în mod obiºnuit ºi în sensul strict al religiei (ortodox). David a dansat ºi
aºa a fãcut ºi Habacuc. Maria a cântat un cântec important. Discipolii lui Emaus
au mers înapoi fãrã întârziere ºi Ana a mers acasã cu cadenþa versurilor în paºii
sãi. Sã anticipãm o întrebare. Nu a spus Isus „Bucuraþi-vã“? Rãspunsul este cã el
a spus aceasta de cinci ori întotdeauna oamenilor într-un necaz: paraliticului care
a fost coborât prin acoperiº, apostolilor în pericol pe mare, femeii cu pierdere de
sânge, discipolilor despre pierderea Stãpânului lor, lui Pavel în închisoare la
Ierusalim. Necazurile lor au fost diferite dar la fiecare a venit acelaºi rãspuns:
„Bucuraþi-vã.“ Putem fi siguri de un lucru: Regele nu le spunea lor sã se bucure.
La suferinþa oamenilor în necaz acesta este doar un mic expedient. Beneficiul
dureazã o ora dupã care vechiul necaz se întoarce.
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Nu acesta a fost metoda Domnului. Cautã în Dicþionarele Biblice ºi vei vedea
cã el de fapt spunea. „Fii de un bun curaj“ a fost cuvântul lui de consolare. Acest
apel la curaj nu a fost doar un sfat fãrã raþiune. Raþiunea curajului a fost descoperitã
în însãºi faptele lui Hristos, ce el a fãcut ºi va face pentru el acum ºi pururea. La
omul paralizat, iertarea ºi vindecarea. La femeia îndureratã, consolare ºi alinare.
La marinarii înfricoºaþi: „Eu sunt, nu vã temeþi.“ La discipolii uluiþi: „Fiþi curajoºi,
am învins lumea.“ La apostolul din închisoare arestat ºi frustrat, o promisiune cã
va fi eliberat ºi cã va mãrturisi la Roma. Ei au fost îndemnaþi sã aibã curaj în
fiecare caz din cauza lui Hristos ºi a puterii sale.
Bucuria la sfârºit
Scopul nostru este sã accentuãm cã bucuria este bunã dar circumstanþialã.
Veselia existã când condiþiile sunt favorabile, dar dacã condiþiile sunt contrare
veselia este absentã ºi cu adevãrat inadecvatã. De aceea Hristos nu a spus oamenilor
necãjiþi sã se înveseleascã ºi de aceea el I-a îndemnat în timpul necazului sã aibã
curaj pentru cã în acea direcþie ei vor avea la sfârºit bucurie. Când inima este grea
ºi spiritul este trist ºi întunericul de lungã duratã, atunci veselia, deºi bunã, nu va
fi posibilã. Misterul este – unde veselia este imposibilã, bucuria rãmâne. Propunerea
este cã bucuria trece ºi condiþiile neprielnice poate sã le transforme. Aminteºte-þi
cuvintele lui Pavel „ca niºte întristaþi dar întotdeauna bucurându-ne“ (2 Corinteni
6:10). Urmând sugestia propunerii gânteºte-te la Fapte 16. Doi oameni sunt în
închisoare. Spinãrile lor erau bãtute ºi ei erau în lanþuri în cea mai joasã ºi
întunecoasã închisoare, cu picioarele strânse în butuci ºi ei cântau. Suntem siguri
cã ei aveau calitatea de discipol la cel mai înalt nivel. Ei nu cântau numai pentru
ca sãºi þinã moralul ridicat: ei cântau de bucurie. Cântecul a fost rezultatul bucuriei.
A fost un cântec de reînviere. Butucii îi rãneau. Spinãrile sângerãnde îi dureau,
dar din anumite raþiuni ei erau îndemnaþi sã-l laude pe Dumnezeu. Cumva bucuria
din inimile lor a trebuit sã gãseascã expresie în cântec, ºi nu durerea sã le impunã
tãcere. Ceilalþi prizonieri auzeau pentru cã nici o barã nu-i putea încãtuºa.
Bucuria în suferinþã
Mai târziu unul dintre acei oameni va scrie niºte cuvinte stranii ºi minunate.
„Hai sã ne bucurãm în suferinþã pentru cã suferinþa a meritat rãbdare.“ Cumva
nenorocirea a fost folositã pentru un lucru bun. Vrãjmaºul devine un aliat. De
aceea, poate, el va scrie Corintenilor: „Mã umplu de bucurie în mâhnirea mea.“
Sau din nou „Mâhnirea a lucrat pentru noi chiar mai mult.“
Adversitatea este transformatã în forþa victoriei. Sigur sufletul omului se strânge
de suferinþã? Sigur durerea aduce necaz? Dacã ºi unde aceste lucruri trebuie sã le
înfruntãm, oamenii se cãlesc ºi cu un stoic fatalism îndurã durerea ºi se apleacã la
adversitate. Sã nu minimalizãm. Este curajos ºi eroic cum oamenii se supun
suferinþei. Ei spun: „Ce nu poate fi tratat trebuie îndurat. A fost filozofia
pãgânismului stoic, dar nu este filozofia lui Pavel, slujitorul lui Hristos.
59

Din propria sa experienþã el ne învaþã într-o manierã misterioasã cã adversitatea
face parte din curã: cãci chiar din slãbiciune tãria lui Dumnezeu va fi fãcutã
perfectã. In mâna lui Dumnezeu este vindecarea chiar în suferinþã. De aceea bucuria
este posibilã chiar în circumstanþele unde veselia dispare. Aceºti oameni erau în
întuneric, dat întunericul nu a contat pentru cã ei erau copiii luminii. Aceºti bãrbaþi
erau în închisoare dar închisoarea nu a contat pentru cã în acelaºi timp ei erau
copiii lui Hristos.
Sã nu tragem o concluzie graºitã. Nu înseamnã cã noi nu putem avea bucurie
dacã nu suferim. Este fals, dar înseamnã cã atunci când suferinþa vine, bucuria
poate sã rãmânã ºi sã fie facutã mai mare. Regele odatã a spus: „Durerea ta poate
fi transformatã în bucurie.“ Nu este simplu ca o condiþie sã fie schimbatã cu alta
numai ca durerea însuºi sã aibã un fond de bucurie. Despre Salvatorul în suferinþã
s-a scris: “Cel care pentru bucurie a suferit crucea sfidând ruºinea.“ Putem greºi
gândind cã bucuria a fost amânatã în ziua învierii. Pentru cã El îºi îndrepta voinþa
cãtre agonia de pe cruce ºi confruntarea cu pãcatul noi putem crede cã a fost o
bucurie în realizarea cãreia a înfrânt inechitatea ºi a mântuit oamenii de moarte ºi
putrezire. El a fost capabil sã sfideze batjocura pentru cã în momentul celui mai
rãu asalt asupra lui el a avut cunoºtinþã de bucuria finalã a salvãrii.În marea
rugãciune redatã în Ioan 17, Isus a spus Tatãlui despre discipoli: „Aceste lucruri
le spun în lume, pentru ca sã aibã ºi ei bucuria mea deplinã“ (versetul 13). Acestei
rugãciuni i s-a rãspuns In Filipi. Oamenii care de bucurie cântã în închisoare nu
pot fi întemniþaþi.
Un rod al duhului
Cele de pânã acum trebuie sã ne convingã cã bucuria nu este un moment de
mare extaz care vine în crizã, dureazã o zi ºi apoi pleacã. Lucrul pe care noi îl
accentuãm, este independent de circumstanþe. O dovadã este cã în Galateni 5:22
Pavel spune: „Roada duhului este dragoste, bucurie, pace.“ Nu conteazã dacã voi
credeþi cãci calitãþle enumerate sunt mai multe roade sau un singur rod, dragostea,
ºi cã tot ce decurge sunt:savoarea, culoarea, þesutul unui singur fruct.
În oricare mod priveºti aceasta, bucuria este parte a rodului spiritului. Rodul
nu este un lucru de moment. El este permanent, solid, cu substanþã. Creºterea este
realã dar uneori imperceptibilã. Încetineala nu este un eºec. Existã zile proaste,
precum ºi zile însorite. Dacã bucuria cântã ea niciodatã nu oboseºte. Este un
cântec pentru iunie ºi un cântec pentru ianuarie. Cuvântul pentru bucurie este
acelaºi. Nu este un cuvânt scris cu litere roºii, înflãcãrat de pasiune. Este ceva
neclintit, tãcut, o minune cereascã precum rodul. Înseamnã bucurie, încântare, un
fel de certitudine tãcutã.
Acei oameni din Filipi ºtiau dincolo de orice dubiu cã ei nu erau singuri. Ei
ºtiau în adâncul inimilor lor cã toate lucrurile lucrau împreunã în slujba binelui
sub mâna providenþialã a lui Dumnezeu. ªi trupurile erau în mâna temnicerului,
dar ei ºtiau cã spiritual erau în mâna lui Dumnezeu. S-a dovedit cã însuºi temnicerul
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era o parte din scopul mãreþ: foarte curând el le spalã rãnile. Ei aveau o convingerea
neschimbatã cã nimic nu-i poate separa de dragostea lui Hristos. Ei credeau în
secret cã cetatea se construia ºi cã intr-o zi ea va veni jos de la Dumnezeu din
ceruri. Ei ºtiau cã nici o putere pe pãmânt nu putea preveni aceast lucru, ºi cã ei
erau o parte din el. Pãcatul a fost învins. Iertarea era completã ºi gratuitã; moartea
era buruitã. Regele era viu pe veºnicie. Aceasta constituie cauza bucuriei ºi bucuria
dã motiv pentru cântec.
Desfãtarea din a face voinþa domnului
O altã cauzã de bucurie este ascultarea. Aminteºte-þi cuvintele despre Mântuitor.
Desfãtarea mea este sã fac voinþa ta, Dumnezeul meu“ (Psalmul 40:8). Desfãtarea
este bucuria ºi bucuria vine din facerea voinþei lui Dumnezeu. Întreabã orice om
care flirtezã cu pãcatul, care face pe nebunul cu statutul de discipol ºi îþi va spune
cã în partea cea mai profundã a lui nu este nici o bucurie. Conºtiinþa nu-i dã pace,
neglijenþa îi stricã liniºtea. Pentru moment el se poate bucura de plãcerea carnalã,
dar dupã remuºcarea îi aduce numai suferinþã. Nu este nici o bucurie în nesupunere.
O probã este viaþa regelui Saul. Existã un tablou mai trist în întrega Biblie
decât Saul târându-se prin întunericul nopþii cãutând o vrãjitoare în încãlcarea
propriului sãu edict? Un rege, ales cândva de Dumnezeu intrând pe piaþa neagrã
a rãului. Întregul tablou este plin de fricã ºi de prevestire ºi un singur lucru nu este
– bucuria. Bucuria vine din nesupunere. Isus a spus: „Binecuvântaþi sunt cei ce
ascultã cuvântul lui Dumnezeu ºi îl respectã.“ Aceasta binecuvântare este plinã
de bucurie. Unii obiecteazã la acest punct de vedere pe motiv cã vor fi
automulþumiþi ºi superiori. Ei confindã bucuria cu automulþumirea.Cãci credincioºii
pot ajunge automulþumiþi nu este nici un dubiu dar este improbabil sã reziºti
supunerii credincioase la cuvântul ºi voinþa lui Dumnezeu. Este mai probabil sã
treci la o activitate febrilã încercând sã suplineºti lipsa de supunere spiritualã.
În final sã ne gândim la impedimentele cãtre bucurie. Dubiul este unul – cã
spiritul este întotdeauna fãrã o convingere completã; întotdeauna îngrijorându-se
de probleme; ridicându-se o voce interioarã care în fiecare zi abuzeazã de o laturã
a scepticismului. Iuda spune cã noi trebuie sã fim foarte îndurãtori cu aceia care
gãsesc credinþa greu ºi îndoiala uºor. Bucuria este dificilã pentru ei. Alt obstacol
este frica. Adesea este frica de scaunul de judecatã: nu frica reverenþialã care este
partea esenþialã a închinãrii ºi slujirii ci acea parte care tinde cãtre spaimã. Aceia
care au aceastã povarã adesea vãd ochii de foc ºi rar aud vocea dragostei. Judecata
este un lucru solemn care nu intenþioneazã sã ne fure bucuria. Dumnezeu nu este
un cãpcãun care încearcã sã ne atragã la pierzanie. Este un Tatã iubitor care a
mers pe de-a întregul sã ne salveze pentru El însuºi. El vrea ca noi sã reuºim.
Pentru aceia care cautã bucuria lãsaþi-i sã arunce povara lor pe Domnul. „El
niciodatã nu vã va lãsa nici nu vã va pãrãsi.“
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17
DRAGOSTEA
„O NOUÃ PORUNCÃ PE CARE V-O DAU“

D

acã citirea cãrþilor de dragoste ne poate face iubitori, atunci cãutarea ar fi
terminatã ºi problema ar fi rezolvatã. În lumea religioasã este probabil cã
s-a scris despre dragoste mai mult decât despre alt subiect. Aceasta aratã
cât de importantã este dragostea. Pentru discipoli este ceea ce aerul este pentru
respiraþie. Unul fãrã altul nu are nici o realitate. Acesta este argumentul apostolului
Pavel în 1 Corinteni 13. El face o lista a expresiilor eminente discipolilor – spunerea
adevãrului cu voci inspirate; înþelegerea lucrurilor lui Dumnezeu cu o pãtrundere
spiritualã; sã ai credinþa astfel încât sã acþionezi cu curaj pentru cauza lui Hristos;
sã fii prompt în sarcina pastoralã; sã te faci pe tine însuþi sãrac pentru sãraci; gata
sã sacrifici totul, chiar însuºi viaþa pentru Evanghelie.
El le expune pe toate cu fraze elocvente ºi apoi spune cã fãrã dragoste ele nu
reprezintã nimic. Aceste lucruri bune pot ajuta pe ceilalþi dupã cum ele sunt fãcute.
În execuþie poate fi un beneficiu pentru cealaltã parte. Obiectiv vorbind, ele pot fi
preþioase. Dar pentru discipolii care le fac fãrã dragoste, statutul de discipol nu
este ajutat nici un pic. Ca o trompetã rãsunãtoare ºi un talger þiuitor – un sunet
fãrã semnificaþie. Dacã judecata pare durã aminteºte-þi cã este judecata unui apostol
inspirat. Pentru discipolii înconjuraþi de tot felul de haruri ºi daruri, sfatul sãu
solemn este acesta – urmaþi dragostea. Acesta este cea mai bunã ambiþie spiritualã.
Înaite de toate sã urmãrim mãrturia lui Isus în Ioan13:34-35: „Vã dau o poruncã
nouã: Sã vã iubuþi unii pe alþii; cum v-am iubit Eu, aºa sã vã iubiþi ºi voi unii pe
alþii. Prin aceasta vor cunoaºte toþi cã sunteþi ucenicii Mei, dacã veþi avea dragoste
unii pentru alþii.“ Fãrã a þine seama de toate celelalte repere importante ale vieþii
de discipol, conform lui Isus, acest exerciþiu de dragoste este distincþia supremã.
Acesta este un test incisiv.
Apoi mãrturia lui Ioan în 1 Ioan 2:7-8: „Preaiubiþilor nu vã scriu o poruncã
nouã, ci o poruncã veche, pe care aþi avut-o de la început. Porunca acesta veche
este cuvântul, pe care l-aþi auzit. Pe de altã parte vã scriu o poruncã nouã, lucru
care este adevãrat în El ºi în voi cãci întunericul se împrãºtie ºi lumina adevãratã
chiar strãluceºte.“ Observã cã Ioan nu spune precis ce este noua poruncã. El
continuã, desigur, cã dacã tu urãºti pe fratele tãu, tu eºti în întuneric ºi dacã tu
iubeºti pe fratele tãu eºti în luminã – aºa cã tu poþi bine sã deduci la ce se referã
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noua poruncã.
Dar speculaþia nu este necesarã ca sã alãturi cuvintele lui Isus la cuvintele lui
Ioan. Este ca sã ºtii sigur cã noua poruncã în ambele cazuri este o poruncã de
iubire a aproapelui. Întoarce-te la prima epistolã a lui Ioan ºi observã atent
expunerea lui Ioan despre istoria epistolei. Primul lucru pe care îl spune despre
noua poruncã este cã este veche. El spune cã vorbeºte despre ceva care nu a fost
auzit de la început. Prin început el nu poate sã înþeleagã începutul Evangheliei
pentru cã în Evanghelia lui Ioan porunca este evocatã ca fiind nouã. Vechimea ei
este aceasta: cuvintele care cheamã Israelul la dragoste se aflã în pergamentele
unde se aflã Deuteronom 6 ºi Leviticul 19 ºi sunt bine cunoscute tuturor evreilor.
Aºa cã a avut dreptate: acest pescar evreu cã a fost o poruncã veche ºi a fost chiar
de la începuturile naþiei lui Israel.
Noutatea din vechea poruncã
Aici este încã urmãtoarea problemã: Isus o numeºte ca nouã ºi aºa face ºi Ioan
în continuare. De ce ºi în ce constã noutatea de descoperit? Mai întâi aºa cum este
dezvãlui de Domnul ºi este confirmat de Ioan, a fost nouã prin întinderea sa.
Diferenþa dintre vechi ºi nou va fi descoperitã printr-o înþelegere despre persoana
cãreia sã-i fie acordatã dragostea, altfel spus, cum cuvintele „unul pe celãlalt“
urmau sã fie mãsurate. Pentru evrei a însemnat numai alþi evrei, ei nu aveau nici
cea mai micã legãturã cu neamurile. Apoi a fost îngustat ca sã însemne evreii care
sunt prietenii tãi. Pânã la timpul când Isus a venit sã anunþe noua poruncã, cea
veche putea sã însemne aºa cum el a spus „Iubeºte-þi vecinul ºi urãºte-þi duºmanul.“
Acum noua poruncã spune un lucru exagerat: „Iubeºte-þi duºmanul.“
Se resping cu violenþã frontierele ºi se sparg barierele. Nu numai aceia pe care
tu îi placi ºi care te plac pe tine. Nu este nimic nou în aceasta – aºa a fost de douã
milenii. Nu: la cuvântul „vecin“ Isus cu o satirã dulce a dat o nouã interpretare.
Ca exemplu de vecin el a ales pe cineva pe care evreii l-au dispreþuit – un
samaritean. Iubiþi-l a spus Isus. A fost ceva nou – o chemare la dragoste care a
trecut prin poziþiile fortificate ale rabinilor ºi judecãtorilor. Vocea imperioasã a lui
Mesia a cãutat sã provoace pe cei mai mãrginiþi ºi izolaþi oameni din lume la un
spirit al compasiunii universale. ªi aceia care au rãspuns urmau în cel mai adevãrat
sens sã devinã oameni însemnaþi. Lumea îi va cunoaºte ca pe niºte oameni ciudaþi
care se iubesc unii pe ceilalþi fãrã deosebire ºi fãrã pãrtinire. Adepþii Omului din
Nazaret, nãscut din fecioarã ºi cu viaþã veºnicã. Acest om a fost prima mãsurã a
acestei noutãþi – amploarea ei.
Dragostea ca principiu
Urmãtoarea definiþie a noutãþii ei va fi principiul sãu. Pânã la timpul când
Mesia a vorbit poporului Sãu supunerea a fost cerutã ºi reglementatã de lege.
Dacã încãlcai legea sufereai pedeapsa – de aceea tu nu încãlcai legea dacã erai
raþional. Probabil þi-ar fi plãcut sã încalci legea dar pentru cã îþi era teamã de
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consecinþe respectai legile.
Acceptã o ilustrare. Imagineazã-þi cã un ucenic este dureros provocat de un
altul. În interior pasiunile se dezlãnþuie. Dar în provocare cel jignit nu face
camaradului nici un rãu. De ce? Ce controleazã abþinerea sa? Este pentru cã el
ºtie cã dacã va replica ei îl vor închide pentru timp îndelungat? Este cazul „aº
face, dar nu îndrãznesc“? Nu: este pentru cã relaþia lor este condusã de dragoste.
Lui nu îi trebuie o lege care sã-l opreascã sã fie un criminal sau un pãgubitor,
pentru cã sub impulsul dragostei omul este eliberat de frica legii.
Gândeºte-te la aceasta: de ce eºti supus? Este spaima de a descoperi cã nu eºti
sau este ceva mai înalt? Dacã eºti condus de dragoste atunci legea, într-un sens,
este de prosos. Astfel într-o zi un om va scrie: „Dragostea este respectarea legilor.“
Aminteºte-þi aceasta din 1 Timotei 1:9 „ºtiind cã legea nu este pentru cel drept ci
pentru fãrãdelege ºi nesupuºi, pentru cei nelegiuiþi ºi pentru pãcãtoºi, pentru cei
fãrã evlavie ºi pentru necuraþi, pentru ucigãtorii de tatã ºi ucigãtorii de mamã,
pentru ucigãtorii de oameni, pentru proxeneþi.“ Principiul este acesta: sã manifeºti
cât mai multã dragoste ºi vei fi liber de restricþiile legii. Aºa nu va mai trebui sã
spui: „Aº face, dar nu îndraznesc.“ Acum este cazul sã spui: „Aº putea sã fac un
lucru dar nu îl voi face“ din considerente de dragoste. Cu alte cuvinte, din cauza
dragostei care te conduce ca o lege tu nu poþi face rãu fratelui tãu, nu poþi înjosi
unul dintre ceilalþi copii ai Tatãlui. Noul om, cel nou nãscut, cu spiritul dominat
de dragoste nu va face nici un rãu confraþilor sãi. El se ridicã deasupra legii ºi
pune preþ pe binecuvântatul principiu al dragostei. Este o proclamare a acestui
principiu în simpla realitate a noii vieþi.
Iubirea este oferitã ca un sacrificiu
In final, dar preeminent, ea a fost nouã în intensitate. Întoarce-te la 1 Ioan 2:8
ºi observã cu atenþie cuvintele: „Pe de altã parte vã scriu o poruncã nouã, lucru
care este adevãrat în El ºi în voi, cãci întunericul se împrãºtie ºi lumina adevãratã
chiar strãluceºte.“ Se pare cã Ioan spune cã realizarea noii porunci a fost cu adevãrat
revelatã în Isus Domnul nostru: „lucru care este adevãrat în El“- el a servit drept
dovadã la semnificaþia ei.
Când te întorci la Evanghelie metoda servirii drept dovadã este dezvãluitã: „O
nouã poruncã vã dau vouã, sã vã iubiþi unul pe celãlalt precum v-am iubit eu.“
Ioan a spus: „Lucru care a fost adevãrat în El.“ Dacã ai ºti ºi ai înþelege caracterul
real al noii porunci, atunci semnul distinctiv este viaþa sa impulsionatã de dragoste.
Înþelege cã: dragostea lui Hristos nu a fost superficialã, a fost de sacrificiu.
„nici un alt om nu a avut o dragoste mai mare ca aceasta, sã-ºi dea viaþa pentru
prietenii Sãi.“ Fãrã discuþie aºa a fãcut. Chiar ºi adversarii sãi au afirmat cã a fost
adevãrat. Ei au spus-o zeflemisindu-l în ceasul agoniei sale; „El a salvat pe alþii ºi
nu se poate salva pe sine.“ În dorinþa fierbinte de a-l condamna ei au recunoscut
cã I-a salvat pe alþii. Mai departe, ca sã facã aceasta, El nu s-a salvat pe sine. Deci
când El a spus „precum v-am iubit Eu“ l-a costat viaþa ca sã dea declaraþiei un
64

caracter real. Aceasta ne învaþã cã dragostea mãsuratã prin exemplul lui Hristos
este de sacrificiu.
De aceea aceastã nouã poruncã, tradusã în viaþa Sa, ne spune nouã un lucru
care ne provoacã. Iubeºte – deºi te poate costa scump. Iubeºte – cu toate cã s-ar
putea sã nu fie niciodatã împãrtãºitã. Iubeºte – cu toate cã s-ar putea sã nu fie
niciodatã rãsplãtitã. Iubeºte- deºi bãrbaþii s-ar putea sã-þi rãneascã inima. Iubeºte
– ºi protejeazã-þi spiritul de la a fi împietrit ºi înveninat. Dragostea lui Isus a fost
dragoste încrezãtoare. Deºi discipolii erau slabi, speriaþi ºi nedemni de încredere,
el a continuat sã creadã cu stãruinþã cã în cele din urmã ei vor rãspunde ºi vor fi
tot ce el a intenþionat – ºi ei aºa au fost. Aceasta dezvãluie intensitatea noii porunci:
este de sacrificiu. Aceastã revelaþie a fost nouã.
„Iubirea nu dã greº niciodatã“
„Sã ne gândim la aceasta. Dragostea ºi ura au ceva comun. Amândouã duc la
un sentiment combinat. Dacã tu încerci sã-i faci bine cuiva, curând vei ajunge sãl vezi altfel. Spiritul iubirii îþi va înnobila relaþia ta cu acea persoanã. Acþioneazã
cu dragoste ºi vei ajunge sã iubeºti chiar ºi pe cei mai neplãcuþi oameni. Cei
neiubiþi, cei introvertiþi – aceia pe care Isus I-a numit cel puþin din aceºti fraþi.
Aici este un gând solemn. Aºa cum tu iubeºti cel mai puþin, poþi în cele din
urmã sã decizi asupra rãsplatei finale. Dragostea ºi ura sunt cumulative în efectul
lor. Fiecare act de urã te face mai dur, mai suspicios, ºi mai egoist. Fiecare gest de
dragoste te face mai milos, mai altruist, mai iubitor, mai plãcut în vederea lui
Dumnezeu. Aºa cum un act de supunere Tatãlui te face mai degrabã un fiu al Sãu
sau o fiicã, tot aºa o faptã de dragoste te face mai asemãnãtor lui Hristos.
Lucrul important este sã ne amintim cã ceea ce credem despre dragoste are dea face la sfârºit cu întruparea, dacã dragostea va fi realã. Nu este bine sã avem
gânduri înflãcãrate ºi spirite reci. Dragostea, în realitatea finalã, este un lucru
practic. Vom dezvolta aceasta în capitolul urmãtor.
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rin consens general cea mai bunã analizã din Biblie a dragostei este în 1
Corinteni 13. De ce a fost revelatã pentru prima datã credincioºilor din
Corint, nu putem spune – poate cã lor le-a trebuit cel mai mult. Dar pentru
toþi discipolii este o capodoperã. Dragostea s-a împãrþit astfel ca sã fie completã;
o apocalipsã a vieþii spirituale trãitã pe fond permanent de nevoi ºi slãbiciuni
omeneºti. Iubirea pe pãmânt în confruntare permanentã cu lucruri neplãcute.
Dragostea dospeºte viaþa. Fiecare virtute este impregnatã. Nici o parte din viaþa
de discipol nu scapã de influenþa dragostei.
Acum planul este sã examinãm frazele din 1 Corinteni 13 ºi sã cãutãm sã
identificãm cãile dragostei prin cuvinte simple, comune vieþii în credinþa, o analizã
scurtã a forþelor de fiecare zi din viaþa de discipol.
1 Corinteni 13
Versetul 4

„Dragostea este îndelung rãbdãtoare,
este plinã de bunãtate“
„nu este invidioasã. Nu se laudã, nu se îngâmfã“

Versetul 5

„Nu se poartã necuviincios“ ceea ce înseamnã
comportament controlat cuvântul diabolic
pentru autocontrol este: „nu se gândeºte la rãu“
la afirmativ înseamnã cã „se gândeºte la bine“

Versetul 6
Versetul 7

Rãbdare
Amabilitate
Supunere
Cumpãtare
Bunãtate

„Nu se bucurã de nelegiuire, ci se bucurã de
adevãr“

Bucurie

„Suferã toate lucrurile, credem toate lucrurile,
nãdãjduieºte toate, rabdã toate“o notã de
liniºte, de normalitate. Pune aceasta lângã „nu
se aprinde la mânie“ din versetul 5 ºi vei avea
pacea sufletului.

Pace
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Versetul 8

„Dragostea nu piere niciodatã“. Ceea ce nu
piere este constant. Cuvântul Biblic pentru
constanþã este:

Fidelitate

Pune împreunã cuvintele: rãbdare îndelungatã, amabilitate, supunere,
cumpãtare, bunãtate, bucurie, pace, fidelitate. Cuvinte familiare? Rearanjeazã-le
ºi ele vor deveni mai familiare, cum ar fi: bucurie, pace, rãbdare îndelungatã,
amabilitate, bunãtate, fidelitate, cumpãtare. Pe mãsurã ce citim cuvintele, locul
lor ne aminteºte de Galateni 5:22, rodul spiritului. Mai înainte ni s-a sugerat cã
sunt oameni care cred cã este numai un rod al spiritului, aceasta este dragostea ºi
toate cuvintele care urmeazã în Galateni 5:22 sunt culorile, compoziþia ºi aromele
unui singur rod. Inseamnã cã toate aceste virtuþi binecuvântate sunt într-un mod
sau în altul o expresie a dragostei în acþiune: dragostea, rodul spiritului în cele
mai diferite forme, farmecul multiplicat în diversitate iubitoare. Sã examinãm cu
atenþie ºi sã descoperim forþa dragostei în rodul spiritului.
Bucuria: odatã înainte am accentuat cã bucuria nu este o luminã orbitoare a
unei fericiri extaziate care vine pe neaºteptate ºi apoi dispare. Este o forþã constantã
a unei încântãri obiºnuite care este neinfluenþatã de circumstanþe, bune sau rele,
într-o manierã detaºatã de valurile vieþii dar întotdeauna sensibilã la nevoile pe
care „valurile“ le creazã. Aceasta înseamnã cã de bucurie nu te poþi bucura în
izolare. Bucuria nu poate sã fie pusã deoparte. Când bucuria este adunatã, este
adunatã ca sã fie rãspânditã. Nu bem din râu ca sã ne stingem setea singuri. Se
bea pentru bogãþia comunã, este sã bei apã n deºert pentru sufletele însetate.
Înseamnã sã punem puþinã dulceaþã în ziua întunecatã a cuiva. Bucuria activã este
pusã în miºcare din imboldul dragostei pentru sufletele celorlalþi.
Pacea: Ne-am referit înainte la pacea unui lac liniºtit acoperit cu buruieni.
Dar acea pace a stagnãrii nu este pacea datã de dragoste. Adevãrata pace Biblicã
este armonia forþelor contrare, armonie unde de fapt poate sã fie un conflict. Nu
înseamnã sã îngropi securea rãzboiului pentru liniºte. Securile pot fi dezgropate
ºi încã prea des. Pacea prin dragoste înseamnã terminarea conflictului ºi aducerea
armoniei datoritã dragostei pentru cei ce sunt înstrãinaþi, împãcându-se din
dragostea pentru acela care a spus: „Ferice de cei împãciuitori.“ Pacea este lucrarea
vindecãrii. Nu este uºor întotdeauna, dar sã ºtim cã la conducerea ei este un ºef
care este numit „Prinþul Pãcii“.
Rãbdarea îndelungatã: Este un cuvânt demodat. Un echivalent mai modern
poate fi: „Temperare îndelungatã.“ Înseamnã sã ai rãbdare infinitã. Unii oameni
spun: „Sunt iute la mânie. Nu pot sã mã abþin.“ Scriitorul are compãtimire pentru
ei dar ºtie cã noi trebuie sã încercãm sã ne stãpânim la mânie. Ne cheamã sã
rezistãm tentaþiei, adesea înfruntate când noi spunem: „Am suportat destul.“
Singura forþã care transformã oamenii irascibili în îndelung rãbdãtori este dragostea.
Cât de des am auzit acest lucru. Noi spunem: „De ce ea rabdã atâta, eu nu pot sãþi spun.“ Explicaþia este cã ea este îndelung rãbdãtoare. Nu fii prea aspru cu ea.
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Aminteºte-þi „Dragostea suferã îndelung ºi apoi vorbeºte mintea „dragostei“.
Aceasta trebuie sã fie o altã Biblie. Aminteºte-þi mai curând „Dragostea suferã
mult ºi este bunã.“ Auzi din nou; „dragostea suferã toate lucrurile, crede toate
lucrurile, sperã în toate lucrurile, îndurã toate lucrurile“: nu niºte lucruri, ci toate.
Aceasta este temperarea îndelungatã.
Amabilitatea: Dicþionarul lui Vine spune cã acest cuvânt are ideia bunãtãþii
cu referinþã specialã la un ajutor sau serviciu. Este mai mult decât a avea gânduri
bune – este un cuvânt practic. Lui Iacov i-ar fi plãcut. El ºtia cã pãturile sunt mai
bune decât discuþiile. Lucrurile mari nu se fac ocazional, se fac lucrurile mici cu
regularitate, fãrã sã conteze cã ele par aºa de mici. Este sã ai un ochi pãtrunzãtor,
dar o capacitate neplictisitoare de a discerne nevoia cuiva ºi sã-l slujeºti cu dragoste.
Faima ºi rãsplata nu au loc aici. Pur ºi simplu, amabilitatea este comunicarea
dragostei.
Bunãtatea: Scriitorul îºi aminteºte cã a citit odatã cãci copii sunt buni ºi adulþii
sunt drepþi. Poate sã fie aºa, dar prin aceasta ºi adulþii sunt chemaþi ca sã fie buni.
Este un cuvânt divin. Dumnezeu a spus lui Moise „Voi face sã trecã pe dinaintea
ta toatã bunãtatea Mea“ ºi a dezvãluit slava lui Dumnezeu. Înseamnã sã faci lucruri
bune ºi sã refuzi sã faci lucruri rele. Iosif este un exemplu bun: „Cum pot face
acest mare rãu ºi pãcat împotriva lui Dumnezeu?.“ Este dragostea faþã de ceea ce
este bine ºi ura faþã de ceea ce este rãu. Sã faci bine pentru dragostea lui Dumnezeu
ºi pentru dragostea acelora pe care îi iubeºti, sã refuzi rãul pentru cã el ar putea
rãni inima cuiva. Bunãtatea pentru ca sã fii respectat este un lucru – bunãtatea de
dragul iubirii este altceva. David odatã a venit la Ierusalim ºi a spus: „A mai
rãmas cineva din casa lui Saul ca sã-i arãt bunãtate din pricina lui Ionatan?“ ªi ei
l-au adus la el pe sãracul Mefiboºet care era schilod de ambele picioare ºi trãia în
obscuritate. David l-a aºezat la masã ºi a avut grijã de el. Aceasta este bunãtatea:
sã faci bine din iubire.
Fidelitatea: Aceasta are de a face cu integritatea. Este un alt cuvânt pentru
loialitate. Înseamnã sã fii loial cuvântului tãu: adevãrat pentru responsabilitãþile
acceptate fie în afaceri, cãsnicie sau eclezie. Proscris este gândul de a te eschiva
sau de a te lepãda de datoriile tale, chiar dacã motivaþia este câteodatã plauzibilã.
Înseamnã sã fii foarte atent asupra promisiunilor ºi asupra relaþiilor cu ceilalþi.
Aceasta înseamnã sã fii gata sã renunþi la preferinþele tale deosebite, la scrupulele
tale, la opiniile tale cele mai puternice, dacã ele împiedicã pe fratele sau sora ta
sau îi face sã pãcãtuiascã. Înseamnã loialitate faþã de Adevãr, chiar dacã acesta
înseamnã diminuarea drepturilor tale, o interferenþã cu progresul, riscându-þi
reputaþia. El va trimite un discipol sã îl apere de posibilitatea de a i se umple gura
de greºelile celorlalþi pe când el ar trebui sã-ºi cãntãreascã propriile greºeli. Cum
oamenii se vor comporta cu loialitate în faþa acestor tentaþii? – numai prin dragoste,
iubire faþã de Dumnezeu, iubire a celorlalþi copii ai lui Dimnezeu.
Blândeþea: Un vorbitor odatã a spus cã pentru a fi blând trebuie sã fii
inconºtient. Probabil cã el a avut dreptate.
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Umilinþa conºtientã tinde sã fie aranjatã. Nu este uºor. Anumite virtuþi pot fi
practicate dar nu blândeþea. Aºa cum omul a spus, este inconºtientã. Facerea de
bine face pe oameni sã devinã încrezuþi. Cel mai bun sfat este sã faci lucrarea ta
pentru Hristos cu loialitate ºi sã încerci sã nu te gândeºti la tine însuþi. Nu cãuta
ocazii pentru lucruri mãreþe – s-ar putea sã aºtepþi jumãtate din viaþa ta. Fã lucrurile
banale bine ºi cu loialitate. Sã nu te supere cã ele par banalitãþi. Nu este nimic
josnic în slujba Regelui. Scriitorii Noului Testament continuã în credinþa cã forþa
conducãtoare pentru lucrarea noastrã de iubire este dragostea Mântuitorului. –
înþeleasã ºi realizatã. Ei spun: „Dragostea lui Hristos ne determinã.“ Dacã noi
credem cu adevãrat nu vom fi aºa de încrezuþi. Noi vom deveni supuºi.
Cumpãtarea: Aceasta descrie, sau a ajuns sã descrie un fel special de abstinenþã:
abstinenþa de la bãuturile alcoolice. Problema este cã natura absolutã a abstinenþei
poate fi nestãpânitã. Adevãrata semnificaþie a stãpânirii în acest pasaj este
autocontrolul. Este un lucru greu de realizat dacã eºti pus pe lucruri rele. Controlul
din fricã este un efort care este posibil sã sfârºeascã printr-un eºec. Controlul
pentru a fi respectat sau din grija de a nu fi descoperit este fragil. Uneori dacã
circumstanþele se schimbã controlul poate fi abandonat. Când totul este zis ºi
fãcut, cel mai bun motiv pentru autocontrol este dragostea. Dacã avem grijã de
comportamentul nostru, ceea ce înseamnã cã folosim libertatea cu atenþie, având
în consideraþie fraþii ºi surorile, acesta este motivul suprem ºi cel mai probabil ca
sã reuºeascã. Dragostea faþã de fraþii noºtri, dragostea care doreºte progresul lor,
dragostea care cautã salvarea lor – ce binecuvântare este ca sã îþi trãieºti viaþa
astfel ca nici o familie a lui Dumnezeu sa nu fie neîndreptãþitã ci mai degrabã
binecuvântatã ºi încurajatã, întãritã ºi provocatã la dragoste ºi lucruri bune.
Discipolii miºcaþi de cumpãtare ºi-au aruncat þintele de la bocanci. Ei se plimbã
circumspecþi ºi uºor din pricina iubirii. Cumpãtarea este triumful dragostei.
Rodul spiritului este dragostea – ºi dacã tu o poþi primi acestea sunt: arome,
conþinut, culori: diferite ºi detectabile, dar toate sunt pãrþi ale aceluiai fruct.
Aminteºte-þi un lucru: fructul nu este magie. El nu apare peste noapte: creºterea
este realã dar înceatã. Protecþia ºi cultivarea sunt vitale. Nereuºite vor fi. Aºteptarea
ºi munca nu sunt mereu contradictorii. Sã nu ne pierdem. Este dupã toate un rod
al spiritului. Rodul este de Dumnezeu creat, nu de om.
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rogresul se dezvoltã fãrã sã spunã cã este o parte integrantã din calitãþile
discipolului. Este o înaintare pe o cãrare îngustã, fie ea ºi înceatã, dar trebuie
sã fie o miºcare înainte. La urma urmelor noii nãscuþi trebuie sã creascã ºi
dacã ei nu cresc, noi o numim dezvoltare opritã. Fiecare discipol trebuie sã fie
preocupat de a avea un progres spiritual. Uneori progresul este imperceptibil dar
nu este eºec. Magia este ceva, progresul sigur în modul de viaþã spiritual este
altceva. Fiecare supãrare, fiecare bucurie, fiecare înþelegere profundã a scopului
lui Dumnezeu, fiecare tentaþie înfruntatã ºi învinsã trebuie sã fie o piatrã mai
sigurã pe care sã cãlcãm în ascensiunea spiritualã.
Trebuie sã admitem cã nu întotdeauna este aºa. Uneori, în special când tentaþia
nu este învinsã, aptitudinile fizice ºi mentale par paralizate ºi voinþa este încãtuºatã.
Dar sã cazi nu înseamnã sã te predai. Dacã soldaþii abandoneazã lupta pentru cã
uneori ei sunt opriþi, nici o bãtãlie nu ar fi câºtigatã. Din noua poziþie ei iau provizii
ºi fac planul pentru urmãtoarea înaintare. Uneori înainte, alteori înapoi, dar când
soarele asfinþeºte ei sunt mai departe de unde erau când a rãsãrit, fie avansul cât
de mic. Tot aºa este ºi cu viaþa de discipol. Acestea fiind acceptate, acest capitol
se preocupã de unele din principiile care reglementeazã progresul, ºi primul
principiu de luat în considereare este: uitã trecutul.
Prima reacþie posibilã este cã trebuie sã fii pregãtit, ºi aºa este. Nu o datã
Biblia ne îndeamnã sã ne amintim trecutul. Pe când oamenii lui Dumnezeu
înfruntau o cale nestrãbatutã anterior Moise a spus: „Adu-þi aminte de tot drumul
pe care Domnul Dumnezeul tãu te-a condus.“ Amintirea trecutului poate fi beneficã
pentru cã uneori genereazã speranþã pentru viitor. Providenþa trecutului poate
deveni providenþa viitorului. Confruntaþi cu un râu care se revarsã ne putem aminti
de traversarea Mãrii Roºii. Acela care a condus odatã poate sã ne conducã din
nou. În Psalmul 42 David descrie cum sufletul sãu a fost descurajat. În timpul
necazului el apeleazã la amintirea a ceea ce Dumnezeu a fãcut. El spune: „Îmi
amintesc din þara Iordanului, din Hermon ºi din muntele Miþear. Aºa credinþa sa a
fost susþinutã de amintirea trecutului.
Toate acestea sunt adevãrate, dar în capitolul 3 al Epistolei cãtre Filipeni,
apostolul Pavel spune categoric chiar despre progres: „Dar una fac“ însemnând
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sã lase toate celelalte lucruri ºi sã se concentreze pe singurul lucru care conteazã.
„Uitând ce este în urma mea ºi aruncându-mã spre ce este înainte“ (versetul 13).
Sã ne oprim pentru un moment ºi sã luãm încurajãri de la marele apostol: un om
care lupta din rãsputeri pentru progres. El ne spune cã ce simþim noi a simþit ºi el.
Cãutarea, înaintarea, s-au oprit uneori dar întotdeauna cu speranþã s-a aruncat
spre înainte cãtre scop. Mesajul este cã ce a fost adevãrat pentru Pavel este adevãrat
ºi pentru noi ºi sfatul important este sã uitãm trecutul.
Credinþa prin foc
Sã nu ne abatem de la subiect. Uitarea trecutului este o parte dar nu este totul.
Partea pe care uitarea o ocupã în vieþile noastre variazã în funcþie de circumstanþe.
Poate nu este problema ta dar poate fi a alcuiva din altã parte. Gãndeºte-te la
situaþie. Sunt oameni care privesc în trecut ºi tânjesc dupã zilele inocenþei, acele
zile când noi nu ºtiam nimic despre rãu. Sunt unii care gândesc cã zilele inocenþei
au fost cele mai sfinte ºi curate – dar este o iluzie.
Adevãrata bunãtate trebuie câºtigatã în lupta cu acele forþe care, separat de
Dumnezeu, ne-ar distruge. Soldaþii nu sunt probaþi în colegiul militar ci pe câmpul
de luptã. Credinþa devine mai puternicã pe când trece prin foc. Uneori copii sunt
protejaþi excesiv, fiecare adversitate ºi încercare este þinutã departe de ei; fiecare
carte, ziar sau copil din anturajul lui este cenzurat. La urmã ei trebuie sã înfrunte
lumea, inocent într-o manierã rea: nepregãtit ca sã înfrunte lumea realã deoarece
casa cãlduþã a grãdiniþei a fost prelungitã artificial, ziua rãului a fost amânatã
numai ºi experienþa groaznicã când vine este mai rea decât ar trebui sã fie din
cauza ignoranþei omului care este încã un copil. Aºa cã uitaþi vârsta inocenþei. A
fost valoroasã la timpul potrivit dar acum valoreazã puþin. „Când am fost copil
am crezut cã . . . Dar acum sunt bãrbat ºi dau de-o parte lucrurile copilãreºti.“
Apoi gândeºte-te la aceasta: trecutul este ireparabil. Meditarea asupra lui nu
schimbã nimic. Acel adevãr poate fi agonia vieþii noastre dar este nesesizabilã. Sã
ne oprim puþin ca sã spunem cã dacã am fãcut recent ceva neplãcut ºi prostesc, sã
reparãm fãrã întârziere, altfel acel lucru ne va bântui câte zile vom avea. Dacã am
trântit uºa puternic sã ne reparãm greºeala repede. Este un lucru groaznic am spus
ultimul cuvânt cuiva pe care ar trebui sã-l iubim ºi am spus-o cu înverºunare. Întradevãr poate fi ultimul cuvânt.
Remuºcare sau hotãrâre
Aminteºte-þi cã trecutul este ireparabil. Uneori oamenii se uitã ºi continuã sã
gândeascã asupra trecutului cu dezamãgire: aºa de mult am sperat, atât de puþin
am realizat, timp irosit, ocazii pierdute. Ne-am împiedicat de propria noastrã
inocenþã sau de propria noastrã încãpãþânare. Dar ce-i fãcut este fãcut. Nu putem
schimba trecutul. Remuºcarea poate fi un blestem dacã inhibeazã voinþa sã te
strãduieºti plin de speranþã ºi cu bãrbãþie. Trecutul este un obstacol care ne prãdezã
hotãrârea pentru azi sau mâine.
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Cea mai bunã cale sã priveºti trecutul este sã te întrebi dacã lucrurile care sunt
în urmã vor afecta viitorul. Poate sã parã cu susul în jos dar cuvintele nu întotdeauna
spun ceea ce par sã spunã. Scriitorul îºi aminteºte o poveste spusã un timp în
urmã de un vechi prieten despre un om care întotdeauna întârzia la ºedinþele de
consiliu din compania sa. Preºedintele i-a scris reproºându-i dar omul a rãspuns
aºa: „Recunosc cã am întârziat înainte, dar în viitor totul va fi în trecut. Cred cã
veþi fi de acord cã am venit devreme în trecut.
Deci întrebarea este: sunt lucrurile din trecut încã înaitea ta? – lucruri care teau detaºat de viaþa ta la prima exaltare complexã de discipol. Lucrurile de care la
început ai fost foarte precis mai sunt încã cu tine? Au fost ele restabilite? Stricteþea
ta a dat loc toleranþei? Lucrurile de care cândva erai bucuros sã le pierzi, socotindule pierdute de-a binele, au fost restabilite în secret? Punþile pe care le-ai ars la
început s-au strecutat înapoi pe furiº ºi le-ai reconstruit? Nu lucruri rele, nu
dãunãtoare – dar lucruri care te-au fãcut sã întârzii, te-au oprit, ele însele nedefinite,
dar care în contextul stãrii de discipol conteazã. Obiceiuri vechi, stãri vechi, prieteni
vechi, prestigii vechi, lucruri vechi în care tu cândva ai crezut. Noi trebuie sã le
înfruntãm pentru cã Pavel a zis cândva: „Uitaþi lucrurile care sunt în urmã“ dar
sunt situaþii în care trecutul nu poate fi uitat atâta vreme cât þinem de el ºi îl
pãstrãm în minte.
Trebuie sã fim corecþi – sunt unele lucruri care niciodatã nu pot fi ºterse din
memorie. Noi nu putem sã vrem sã le uitãm. Încearcã sã uiþi sã te gândeºti la
girafe. Nu – nu va merge, dar noi putem sã vrem sã nu ne gândim la lucruri cu
mâhnire ºi morbid astfel ca sã producã un calm jalnic de autoacuzare care sã te
opreascã din programul evalviei. Sã trãieºti într-un spirit melancolic despre greºelile
trecute este ca ºi cum ai face pe plac lucrurilor care ar trebui repudiate ºi uitate.
Sunt oameni care strãbat iar ºi iar calea pãcatului ºi în acea cãlãtorie gãsesc
satisfacþie. O fantezie retrãitã ºi plãcutã. Sã faci luminã din pãcat este un lucru
grozav dar sã meditezi la el este un lucru rãu.
Uitã-te înainte! Continuã!
Dacã un om de bunã credinþã se strãduieºte sã uite pãcatele trecute, el face ce
Dumnezeu iertãrii a vrut ca el sã facã. Dacã Dumnezeu uitã pãcatele care sunt
iertate, de ce pãcãtosul ar trebui sã trãiascã în remuºcare? Aminteºte-þi cã a fost o
remuºcare greºitã care l-a stabilit pe Iuda în destinul groaznic pe care l-a avut.
Uneori remuºcarea paralizeazã strãdania prezentã. Da, suntem vinivaþi, am vrut
iertare, am cãutat sã ne schimbãm, am învãþat lecþia. Sã lãsãm asta acolo cu
Dumnezeu. Uitaþi trecutul pãcãtos. Întoarce spatele anilor când lãcustele au mâncat.
Întoarce faþa spre scopurile stabilite.
În concluzie: aminteºte-þi cã privitul în urmã cu tristeþe este o treabã anume
pentru bãrbatul ºi femeia fãrã speranþã. Ei nu pot privi înainte pentru cã nu au la
ce sã priveascã. Nu este nici o primãvarã pentru cei fãrã de Dumnezeu fie ei chiar
cizelaþi. Chemarea este sã priveºi înainte ºi sã continui aºa. Lasã-l pe Dumnezeu
72

sã se ocupe de trecut. Sã fii sigur cã El s-a ocupat ºi se va ocupa. Poate cã din
trecutul tãu este o anume pedeapsã pentru salvarea ta, dar dacã este, Dumnezeu
se va ocupa de aceasta pentru binele nostru ºi niciodatã pentru a ne face rãu aºa
cum a fãcut cu Iacob. Dacã este ceva din trecutul tãu care te obsedeazã ºi nimic
din aceste fraze nu te pot ajuta sau schimba, atunci lasã pe Dumnezeu sã vinã
între tine ºi trecutul tãu. Promisiunea Adevãrului în Isus Hristos este cã El este
odihna pentru sufletele obosite ºi vindecarea pentru sufletele rãnite. Într-un singur
loc sunt adunate toate eºecurile, toate pãcatele ºi toatã ruºinea ºi într-un act de
ispãºire ele sunt anulate ºi uitate. Sã pãrãsim trecutul pentru cã trecutul uitat este
tãria realizatã ºi progresul fãcut.
Este adevãrat cã uitând trecutul este în mare mãsurã un lucru negativ. În capitolul
urmãtor ne vom uita la un lucru mai pozitiv în cauza progresului – învingerea
obstacolelor.
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20
PRINCIPIILE PROGRESULUI
„SÃ DÃM LA O PARTE ORICE NE ÎNGREUNEAZÃ“

U

itã-te din nou la cuvintele apostolului Pavel despre progres „Fraþilor, eu
nu cred cã l-am apucat încã; dar una fac: uitând ce este în urma mea,ºi
aruncându-mã spre ce este înainte, alerg spre þintã, pentru premiul chemãrii
cereºti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus (Filipeni 3:13,14). În ultimul capitol noi
am tratat problema uitãrii lucrurilor care au fost în trecut. Acum trebuie sã meditãm
asupra problemei de a merge înainte ºi de a continua sã mergem înainte. Paradoxal,
cã un pas în acea direcþie pãrãseºte ideia alergatului în cursã ºi ajunge într-o altã
direcþie – creºterea seminþei.
Fiindu-i date condiþiile propice, creºterea este un lucru natural ºi divin. Noi nu
putem sã facem lucrurile sã crescã prin decizie sau afirmare. Isus a spus: „Care
dintre voi, chiar îngrijorându-se poate sã adauge un cot la statura lui?“ Stabiliþi
condiþiile creºterii ºi creºterea se va produce din interior. Acum este un lucru de
înþeles: una din condiþiile importante pentru ca sã avanseze creºterea este înlãturarea
obstacolelor.
Învingerea obstacolelor
Gândeºte-te la propria grãdinã: când nu are dãunãtori, buruieni ºi boli, dândui-se o alimentaþie corectã, creºterea este înfloritoare. Când creºterea stagneazã ºi
plantele devin obosite ºi se veºtejesc este din totdeauna din cauze horticole –
fluturi, filoxerã ºi volburã. Predica lui Isus confirmã acest lucru. În pilda
semãnãtorului sãmânþa stearpã a fost aºa din cauza unor probleme în creºtere –
sol stâncos, buruieni, pãsãri înfometate. Sãmânþa roditoare a crescut în sol bun
fãrã obstacole. De aici rezultã un principiu important al progresului – învingerea
obstacolelor. Dacã ne întoarcem la figura de stil cu care am început, alergarea în
cursã, principiul este încã adevãrat. „Sã dãm la o parte orice piedicã, ºi pãcatul
care ne înfãºoarã aºa de lesne, ºi sã alergãm cu stãruinþã în alergarea care ne stã
înainte“ (Evrei 12:1). Greutãþile sunt piedici ºi învãþãtura scriitorului cãtre evrei
este cã ei trebuie sã fie învingãtori în cauza victoriei. Cât de des alergãtorul a spus
cã el a avut un start bun ºi a fost în poziþie buna dar apoi a urmat ceva care l-a
împiedicat sã continue sã fie înainte pânã la final. Nimeni cu mintea clarã nu ar
alerga în bocanci cu þinte ºi în palton, dar unele ostacole sunt pe departe mai puþin
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evidente ºi subtile. Orice ar fi, pentru ca progresul sã fie realizat ei trebuie sã fie
învingãtori. Odatã cu mult timp în urmã ecleziile din Galaþia s-au clãtinnat ºi
apostolul Pavel a diagnosticat necazul lor „Voi aþi alergat bine; cine v-a tãiat calea
ca sã nu ascultaþi de adevãr?“
Dimensioneazã problema
Aminteºte-þi din nou Evrei 12:1: „Sã dãm la o parte orice piedicã.“ Care sunt
greutãile? Destul de ciudat, o greutate nu este o povarã. O povarã este o adversitate
pe care noi trebuie s-o purtãm ºi nu putem sã scãpãm de ea – pentru noi sau pentru
altcineva. O greutate este o piedicã care stânjeneºte progresul nostru spiritual de
care noi putem sã scãpãm, dacã vrem, dar dintr-o raþiune sau alta noi nu vrem. Nu
ar fi corect sã gândim cã greutãþile sunt întotdeauna forme ale adversitãþii care
într-o cursã lungã s-au dovedit a fi binecuvântãri pentru cã ele au efect purificator
asupra sufletului.
Uneori greutãþile nu pot fi recunoscute ca adversitãþi pentru cã ele sunt plãcute.
Purificarea este trimisã de Dumnezeu, dar Dumnezeu nu trimite greutãþi. Dumnezeu
nu împiedicã oamenii care vor sã progreseze în pelerinajul lor cãtre Regatul Sãu.
O greutate este un impediment. El încetineºte progresul, pune frâne, face ca drumul
sã meargã la deal, când de fapt el nu merge aºa. Greutãþile sunt rele când sunt în
calea progresului. O încãrcãturã inutilã, bunã de aruncat la gunoi, dar adesea
reþinutã pentru cã noi vrem ce-i mai bun din ambele lumi.
O examinare atentã a vieþii unui discipol ar demasca lucrurile care trebuie sã
fie cunoscute ºi greutãtile vin din ascunzãtoarea gata sã fie recunoscutã ºi repudiatã.
Uneori obstacolele sunt fãcute de noi înºine – o indulgenþã care ne dã o anume
plãcere dar care are ca efect coborârea standardului nostru; anumite asocieri care
ne rãpesc entuziasmul pentru Adevãr, anumite deprinderi care ne fac sã ne ruºinãm
dacã Adevãrul ar fi cunoscut. Aceste forþe sunt alese de noi înºine, nu putem
blama lucruri sau persoane pentru propria noastrã încãpãþânare. Pe de altã parte
anumite obstacole sunt pe deplin circumstanþiale. Lucrarea unor discipoli: ei au
fost impulsionaþi în ea când au fost tineri ºi nu au putut sã scape de ea. Cãsãtoria
unui discipol: a pornit bine dar s-a degradat în timp. Educaþia unui discipol: a fost
greºitã ºi a dezvoltat tendinþe care îl împiedicã sau îl trag în jos în cãutarea cãii
drepte.
Uneori piedicile în sine sunt lucruri bune dar din cauzã cã sunt folosite greºit
ele devin greutãþi. Investite cu prea multã putere sau cu prea multã autoritate ele
te opresc ºi buimãcesc. Banii nu sunt dãunãtori. Plãcerea nu este rea. Afacerea nu
este pãcãtoasã. Prietenia nu este dãunãtoare. Educaþia nu este o capcanã. Totuºi,
toate aceste sunt motive pentru care eºuezi ºi se clatini pe drumul cãtre împãrãþia
lui Dumnezeu. Uneori binele este adversarul lui cel mai bine. Când omul a gãsit
perla de mare preþ a trebuit sã vândã celelalte perle bune ale sale ca s-o obþinã pe
cea mai bunã. Într-un fel un lucru bun devine rãu când ne reþine de la ceva mai
bun. Într-adevãr poate fi doar un singur lucru. Pare nedrept: o viaþã bunã opritã de
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un lucru. Necazul este cã foarte adesea un singur lucru conteazã. Noi nu am tratat
acest domeniu în aceastã carte dar nu stricã sã ne amintim cã o perspectivã bunã
poate fi distrusã printr-un impediment neînvins.
Acþioneazã conform concluziilor
Întrebarea este: Cum urmeazã sã abordãm piedicile? Un lucru este sigur:
amânarea poate fi o capcanã. Amintiþi-vã vorbele lui Pacel în Galateni: „Cine v-a
tãiat calea sã nu ascultaþi de adevãr?“ (Galateni 5:7). Piedicile neînvinse ºi
dezvoltate pot conduce la o stare mai proastã. Sincer, sã nu faci nimic înseamnã
sã faci cel mai rãu. Pavel spune cã este un lucru de fãcut: dupã ce uiþi trecutul sã
insiºti asupra viitorului. Mergi înainte. Cu alte cuvinte nu lãsa nimic sã te tragã
înapoi. Cu aceastã hotãrâre impedimentele trebuie sã cedeze. Simplu spus, este
necesar sã acþionãm ferm. Cârpeala sfâºeºte prin rãsucire. Flirtul duce la
frustrare.Nimic nu este ca o schimbare bine fãcutã. Oricât ar costa, evitaþi tentaþiile.
Mergi acasã pe calea cea lungã dacã este necesar. Spune nu, nu mai. Renunþã la
indulgenþã Pune capãt asocierilor. Abandonaþi aventura. „Fac acest lucru.“ Pãi fãl. În genunchi sã înaintaþi rugându-vã. În picioare sã înaintaþi acþionând, numai
adevãraþii discipoli ºtiu cã a crede ºi a încerca nu sunt contradictorii: ele sunt
complementare.
Acþioneazã imediat
Trebuie sã recunoaºtem cã piedicile circumstanþiale sunt mult mai dificile. Ele
apar dar nimic nu poate fi fãcut – ce nu poate fi tratat trebuie îndurat. Dar sunt
discipoli care vor mãrturisi cã atunci când totul pãrea fãrã speranþã, speranþa a
reînnoit. Când viitorul a fost fãrã perspectivã o uºã s-a deschis. Când sufletul a
fost descurajat, alinarea a venit. ªi obstacolul a fost înlãturat. Chiar dacã
circumstanþele par cã nu pot fi modificate este un lucru bun ca sã nu accepþi
inevitabilitatea. Acþioneazã oricât de improbabil þi se pare.
Gândeºte-te la Zacheu din Luca 19. A fost un om copleºit de obstacole. El a
fost într-o profesie unde era uºor de pãcãtuit. El avea o reputaþie proastã, deci nu
era nimic care sã-i facã cinste. Era bogat. În plus era scund de staturã. Într-o zi
Regele a venit la Ierihon care era un ostacol. El a vrut sã-l vadã pe rabin ºi nu a
putut. Unii oameni l-ar fi putut sfãtui sã renunþe la dorinþa sa ºi sã consulte un
specialist care sã-i facã pe oamenii scuzi înalþi. Dar nevoia lui Zacheu era stringentã.
Probabil cã el auzise cã acest bãrbat din Nazaret era capabil sã aºtearnã pacea pe
spiritele neliniºtite, sã dea o nouã speranþã celor pãrãsiþi. El trebuia sã acþioneze
acolo ºi atunci.
Bietul Zacheu era în zelul în care tu trebuie sã fii atunci când eºti învins de
greutãþi. Un lucru a fãcut – s-a suit în copac. A fost un act de credinþã. Sã nu
greºim – aceasta a fost partea lui Zacheu pe calea progresului. Observaþi partea
lui Dumnezeu: „Zachee, dã-te jos degrabã, cãci astãzi trebuie sã rãmân in casa
ta.“ În progresul spiritual existã o parte a omului ºi o parte a lui Dumnezeu.
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Dumnezeu, pentru cã El este Tatãl nostru, nu ne va pãrãsi. Dar aºa cum partea lui
Dumnezeu este vitalã, aºa este ºi cea a omului. ªovãiala este moarte curatã. Fã
ceea ce trebuie fãcut în credinþã. Probabil mai mulþi oameni rateazã ce este mai
bun ºi coboarã spre ce este mai prost prin amânarea a ceea ce este de fãcut decât
prin alte mijloace. O micã frazã în povestea lui Zacheu spune aºa: „De aceea a
alergat.“ Când înregistrarea cu vieþile discipolilor va fi dezvãluitã ºi acei notaþi
acolo care au fãcut progrese pe calea vieþii, ea va arãta cã la acel moment crucial
când marea era la faza de flux, ei au alergat ºi au fãcut ceea ce trebuia fãcut. Ei au
înaintat dând la o parte obstacolele. Ei au alergat în cursã lãsând la o parte greutãþile.
Omul care prima datã a spus „Sã dãm la o parte orice ne îngreuneazã“ a spus
ºi „Astãzi dacã auziþi glasul Lui, nu vã împietriþi inimile.“ Aminteºte-þi acesta –
nu este numai o atenþionare, este ºi a veste minunatã pentru posibilitatea imediatã.
Dacã auzi vocea Lui ºi Îl asculþi, progresul va veni.
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21
ÎNCHINAREA
„UN SPIRIT DREPT“

C

ât de uºor este sã faci o greºealã chiar ºi într-o frazã. Când frazele de
deschidere ale acestui capitol erau gândite ele aveau sã stabileascã mai
departe ideia cã închinarea este realizatã pe douã niveluri: extern ºi spiritual.
S-ar putea presupune cã ceva extern nu este spiritual. Aceasta ar fi fost o greºealã.
Formele exterioare de închinare sunt importante, valide ºi spirituale, dar numai
dacã sunt contrapartide ale spiritului interior de închinare la care vom ajunge
curând.
Când discipolii sunt smeriþi în exterior, ei trebuie sã fie pentru cã în primul
rând ei sunt smeriþi în interior. Când discipolii apleacã capul într-o vizibilã închinare
este pentru cã în primul rând ei s-au supus lui Dumnezeu în momentele liniºtite
ale vieþilor lor. Închinarea externã este spiritualã când este rezultatul stãrii spirituale
interne. Este rezultatul celeilalte. Trebuie sã recunoaºtem cã procesul funcþioneazã
pe altã cale. Uneori forma externã a închinãrii va induce în participanþi un spirit
smerit. Uneori chiar natura adunãrii va provoca în inimile acelora care au venit o
atitudine demnã de onoare. Cãt de des s-a întâmplat cã noi am venit cu spiritele
tulburate ºi cu inimile impulsionate greºit ºi am plecat calmi ºi mulþumiþi? Ne-am
aplecat capetele noastre într-o teamã smeritã ºi filialã, ne-am confesat nevoile
noastre ºi am mulþumit lui Dumnezeu ºi ne-am nchinat lui în spirit ºi adevãr? S-a
întâmplat cã spiritul adunãrii ne-a atins ºi ne-a adus odihna ºi vindecarea.
Observaþi cât de important este sã ne strãduim pentru calitatea cea mai înaltã
din faptele nostre interne ºi externe care þin de închinare. Poate fi un lucru umilitor
sã trebuiascã sã mãrturiseºti dar este adevãrat cã lucrurile exterioare pot afecta
spiritul interior aºa de mult. Uneori suntem la mila infinitezimalului. Lucrurile
triviale ne deranjeazã. Ce pare sã ajute pe unul, împiedicã pe altul. Anumite forme
de muzicã evocã sentimente de onoare în unul ºi în altul întârzie sã aparã.
Evident, este o problemã pur subiectivã. Noi toþi avem imnuri favorite ºi uneori
gândim cã imnurile trebuie sã fie aprobate în cer pentru cã ni se potrivesc nouã
bine. Într-o oarecare mãsurã preferinþele noastre sunt condiþionate de educaþia
noastrã. Din nou copilul este tatãl altui om. Lucrurile cu care am fost nvãþaþi sã ne
placã când am fost tineri rãmân pentru restul vieþii. De aceea noi trebuie sã fim
rãbdãtori cu alegerile celorlalþi oameni. Trebuie sã fim toleranþi cu aceia care nu
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au avut avantajul de a fi crescut în atmosfera Adevãrului.
Experinþa religioasã ºi formele externe
Sentimentele despre închinare, în expresia externã, variazã în funcþie de
experienþa religioasã anterioarã a persoanei. De exemplu noi nu ne uitãm la
camerele de adunare ca la temple pentru cã ne amintim cã Dumnezeu nu mai este
venerat în temple construite cu mâinile. Dar unii discipoli nu pot scãpa de
sentimentul cã locul unde Dumnezeu este venerat trebuie sã fie într-o oarecare
mãsurã un loc sfânt. Lor le place sã simtã atmesfera de veneraþie. Ei gândesc cã
dacã spiritul urmeazã sã fie liniºtit, liniºtea va ajuta. Este adevãrat cã Dumnezeu
poate fi venerat în pieþe, dar este un alt stil de închinare într-un sanctuar. Acolo
credincioºii vin sã arate respectul lor în prezenþa celui mai înalt Dumnezeu, se
aºteaptã ca piaþa sã fie exclusã. Aºa cã noi trebuie sã fim toleranþi cu sentimentele
celorlalþi despre respect. Noi nu putem sã formulãm legea asupra detaliilor pentru
cã nu este nici o lege. Toate lucrurile urmeazã sã fie fãcute decent ºi în ordine ºi sã
ne strãduim. Din timp în timp noi aprobãm hotãrâri chemând la un respect mai
mare. Noi spunem: mai puþinã vorbã, mai multã liniºte. Nu este nimic nou. In
adunarea scriitorului ele erau luate în 1910.
Incorect, poate scriitorul îndrãzneºte sã obþinã avantaje de la cititorii sãi ºi le
spune despre propriile preferinþe. El doreºte ca în serviciile noastre religioase sã
cântãm psalmuri cu regularitate. Nu numai parafrazãri. Ci psalmurile aºa cum
sunt pe pergamentele Vechiului Testament. El vrea ca cineva sã punã cuvintele pe
un fel de muzicã corespunzãtor ºi sã ne înveþe ºi apoi sã cântãm psalmii în gloria
lui Dumnezeu. Dar el este înclinat sã recunoascã cã acestã dorinþã are poate de a
face cu educaþia sa.
Anumiþi comentatori accentueazã cã înþelesul esenþial al ideii de venerare în
Biblie este acela de prostaþie. Gândul fundamental cã aplecându-te pânã la pãmânt
ºi ieºind afarã cu spatele, este o recunoºtere umilã a supremaþiei absolute a lui
Dumnezeu. Este facerea de plecãciuni în prezenþa tronului. Ideia sileºte oamenii
la o atitudine de respect în înþelegerea superioritãþii totale a lui Dumnezeu: o
atitudine ce recunoaºte cã Dumnezeu este foarte suficient pentru nevoile omului;
acel om, separat de Dumnezeu, este cu totul incomplet, neîmplinit ºi risipit; nevoile
omului urmeazã sã fie gãsite în leacul ºi mãrinimia marelui Dumnezeu din ceruri;
oamenii depind de Dumnezeu. Omul este supusul, Dumnezeu este Regele.
Aceastã înþelegere produce o atitudine de închinare. În sensul cel mai adevãrat
prin acest mod cântecul devine sacru. Rugãciunea este în cel mai adevãrat înþeles
ridicarea inimii ºi minþii la cer. Din cauza conºtienþei rugãciunii credincioºii pot
arunca poverile lor pe Domnul. Ei cred în puterea care sã împlineascã fiecare
nevoie. Atenþia lor cãtre cuvântul lui Dumnezeu, datoratã spiritului închinãrii este
respectuoasã, înfocatã ºi supusã. Respectul este un lucru sfânt. Dumnezeu spune
cã El va fi sanctificat de cei care trag lângã El. Deºi pare fãrã sens, fãrã spiritul
venerãrii nãscut în inimã ºi îndemnând mintea la o stare de fricã respectuoasã.
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Fãrã aceasta cântecul nu va vedea prin acoperiº. Trebuie sã ºtim cã este posibil sã
cântãm un cântec umil ºi în interior sã fim aºa de mândri ca un fazan. Aºadar, cu
ce veneraþie trebuie sã þinem aprope ca sã ne închinãm! ºi noi trebuie sã fim plini
de veneraþie dacã o neglijãm.
Motivul este foarte important
Gândeºte-te la Leviþi 10 ºi la cei doi bãrbaþi care au oferit un foc strãin
Domnului. Regulile vechii economii au dispãrut. Dar principiile rãmân. Motivul
este întotdeauna încercarea mijloacelor. Noi putem sã cântãm cântecul ºi sã spunem
rugãciunea dar Dumnezeu se uitã la inima noastrã. Cei ce trag aproape ºi stau în
prezenþa sa trebuie sã se închine în spirit ºi adevãr. În spirit – adicã sã nu fie
numai externã, trebuie sã fie însoþitã de un spirit interior supus ºi respectuos. In
adevãr –trebuie sã fie bazatã pe o recunoaºtere umilã a ceea ce Dumnezeu a revelat,
nu pe ce omul a inventat. Aceia care vin în spirit ºi în adevãr ar trebui sã fie aceia
care l-au întronat pe Dumnezeu ca Regele lor ºi sunt gata sã se intereseze cu
respect despre dorinþa Lui, astfel ca ea sã devinã dorinþa lor. Doi bãrbaþi, fie din
neglijenþã sau din comoditate au ignorat asta ºi focul fals a devenit un foc devastator.
Aceasta aratã cã motivul este vital ºi este un element care face închinarea
adevãratã sau falsã. Este un lucru solemn sã fii aproape de Dumnezeu într-un loc
cu serviciu smerit ºi care trebuie sã ne umple de veneraþie, dar noi nu avem nici
un drept sã spunem cã din cauzã cã responsabilitatea este aºa de solemnã noi nu
vom veni. Aceasta este cea mai mare prostie dintre toate.
Amin!
În Apocalipsã capitolul 19 este o viziune a faptului mãreþ de a te închina.
Cuvintele sunt inspirate ºi inspiratoare. O profeþie a laudei. Marea mulþime strigã
„Aleluia“ ºi apoi este un mãreþ „Amin.“ Amin la voinþa Lui ºi laudã numelui sãu.
În acest caz lauda s-a auzit ºi aºa a fost ºi Amin. Am putea noi sã facem un model
pentru venerarea noastrã? Sã spunem „Amin“ cu vocea ºi cu inima care pune
pecetea pe adevãrata închinare. Rugãciunile sunt adevãrata venerare dacã am
învãþat sã spunem Amin în vieþile noastre ºi modul nostru de trai este un armonios
Aleluia cu lauda Domnului.
În lumina celor anterioare scriitorul trebuie sã-ºi recunoascã o îngrijorare. El
se întreabã despre permisiunea pe care cerul ne-o oferã privind diferenþa dintre
ceea ce spunem ºi cântãm în rugãciunea noastrã ºi ceea ce facem în practicã. Se
poate argumenta cã noi cântãm aspiraþiile dar întotdeauna este o diferenþã între
aspiraþie ºi realizare. Este adevãrat, dar uneori diferenþa dintre ce cântãm ºi spunem
ºi ce facem este îngrijorãtoare. Gândeºte-te la aceasta:
„O, fie ca aceste pagini cereºti sã fie
Încântarea mea dragã pentru totdeauna
ªi noi frumuseþi pot încã sã vãd
ªi o luminã crescândã.“
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Dacã noi cântãm aºa, adevãrata închinare cere ca noi sã cãutãm sã o facem
adevãratã în viaþa noastrã de zi cu zi reflectând la cuvântul lui Dumnezeu cu
regularitate.
„O, foloseºte-mã Doamne, foloseºte-mã chiar pe mine
Aºa cum tu ofileºti, ºi unde ºi când
Pânã ce faþa ta binecuvântatã eu o vãd
Odihna ta, bucuria ta, slava ta împarte-o.“
Dacã noi cântãm aceasta, adevãrata închinare cere ca noi sã ne strãduim, sã
dãm prioritate maximã slujirii Adevãrului. Aceasta este disciplina închinãrii.
Respectul ne sileºte sã facem ce spunem.
Scriitorul nu judecã pe nimeni. El este prea conºtient de propriile slãbiciuni ca
sã facã acest lucru. El îºi aminteºte cã de multe ori de-a lungul anilor el s-a rugat
cu o rugãciune într-o formã sau alta care spunea lui Dumnezeu cã lumea este un
loc blestemat, plin de corupþie, asediat din toate pãrþile ºi asaltat; cã noi suntem în
pericol ºi fãrã bucurie pânã la venirea regatului ºi dupã aceea a mers într-o casã
confortabilã, într-o maºinã spaþioasã ºi confortabilã ca sã-ºi exercite profesia care
judecatã dupã anumite standarde era profitabilã ºi izbutea sã trãiascã destul de
fericit în aceastã lume blestematã ºi în care descoperã o fãrâmã de bucurie din ea
într-un mod sau altul.
Aceasta ne învaþã, sau ar trebui sã ne înveþe, cã rugãciunea sincerã este cu
adevãrat un fel de disciplinã ºi chiar încercarea de a fi sinceri ne face sã ne strãduim
sã trãim conform cu lucrurile pe care le cântãm ºi le spunem în locurile sfinte. Pe
de altã parte ne învaþã sã nu spunem lucruri extravagante dacã nu intenþionãm sã
le facem. Important este cã niciodatã sã nu depreciem spiritul închinãrii prin cuvinte
goale ºi ritualuri gãunoase.
În capitolul urmãtor vom încerca sã ne uitãm mai îndeaproape la închinarea
din viaþa zilnicã a discipolului.
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ÎNCHINAREA
„ÎN SLAVA LUI DUMNEZEU TATÃL“

A

cest capitol este interesat de închinarea din experienþa zilnicã a discipolului.
Sã începem nivelul cel mai înalt pornind de la bazã. Presupunem cã se
pune întrebarea: care este scopul real al închinãrii? Un rãspuns corect ar
fi sã te rogi, sã-l cinsteºti pe Dumnezeu. Aceasta definiþie ridicã o altã întrebare ºi
anume: cum este realizatã în viaþa de zi cu zi a discipolului? Gândeºte-te la Psalmul
96:8,9: „Daþi Domnului sloava cuvenitã numelui Sãu . . . închinaþi-vã înaintea
Domnului în splendoarea sfântã.“ Sau la Apocalipsa 14:7: „Temeþi-vã de ceasul
judecãþii Lui ºi daþi-I slavã, cãci a venit ceasul judecãþii Lui; ºi închinaþi-vã Celui
ce a fãcut cerul ºi pãmântul, marea ºi izvoarele apelor.“ În ambele citate este o
echivalenþã între a ridica în slavã pe Dumnezeu ºi a te ruga la El.
Ca sã înþelegem acest aspect al închinãrii noi trebuie sã urmãm ideia sã-I dãm
slavã lui Dumnezeu. Noi trebuie sã gãsim aceasta extrem de fundamental. În Isaia
43 profetul spune cã omul a fost fãcut ca sã-l slaveascã pe Dumnezeu: „pe toþi cei
chemaþi cu Numele Meu ºi pe care I-am creat spre slava mea; pe care I-am întocmit
ºi I-am alcãtuit“ (versetul 7). Este adevãrat cãci cuvintele au fost spuse în primul
rând poporului lui Israel, dar aminteºte-þi cã într-un anume sens Israelul este
reprezentativ. Dumnezeu aratã printr-o naþiune ceea ce în cele din urmã va face
pentru toate naþiunile. „Prin tine toate familiile pãmântului sunt binecuvântate“a
fost promisiunea cãtre Avraam. Poporul ales din Vechiul Testament, în principal
evreu, devine poporul ales care înglobeazã toate naþiunile din Noul Testament.
Astfel este un început bun – omul a fost creat ca sã-L slãveascã pe Dumnezeu.
Pe oricare cale pleci din Isaia 43 mai devreme sau mai târziu te vei confrunta
cu un principiu important, cã omul a fost creat ca sã-l slãveascã pe Dumnezeu.
Gândeºte-te la Daniel 5 ºi Belºaþar chefuind cu bãrbaþii ºi femeile. Profetul dã
judecata lui Dumnezeu asupra regelui ºi el ar fi putut sã-l acuze de tot felul de
pãcate, dar el a mers la miezul problemei, la lucrul fundamental: „N-ai slãvit pe
Dumnezeul în mâna cãruia este suflarea ta ºi care are toate cãile tale“ (versetul
23). Gândeºte-te la Fapte 12 ºi regele Irod. Când el se ridica în slãvi judecata
divinã a cãzut pe el rapid. „Îndatã l-a lovit un înger al Domnului pentru cã nu
dãduse slavã lui Dumnezeu.“ Sã pãrãsim regii ºi sã venim la oamenii obiºnuiþi. Ei
sunt adunaþi laolaltã în Romani 3. La o concluzie de portret în mãrime naturalã a
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omului pãcãtos Pavel spune: „Pentru cei ce au pãcãtuit ºi n-au ajuns la slava lui
Dumnezeu.“
Exemplele de succes sunt apreciate în acelaºi mod. În Romani 4 este relevat
despre Avraam cã el „nu s-a îndoit de fãgãduinþa lui Dumnezeu prin necredinþã, ci
întãrit prin credinþã a dat slavã lui Dumnezeu.“ Chiar însuºi Isus Hristos cel fãrã
de pãcat printre cei pãcãtoºi este apreciat prin acestã mãsurãtoare. În Filipeni 2
Pavel descriind slãvirea lui Isus spune: „orice limbã sã mãrturiseascã spre slava
lui Dumnezeu Tatãl cã Isus Hristos este Domn (versetul 11). Apoi, revenind la
Apocalipsa 14 ºi la ziua umilimþei, îngerul merge mai departe cu ultima ºansã a
omului: Evanghelia cea veºnicã. El spune cu voce tare: „Temeþi-vã de Dumnezeu
ºi daþi slavã, cãci a venit ceasul judecãþii Lui“ (versetul 7). Acest principiu mãreþ
continuã sã reiasã într-o formã sau alta din întreaga Biblie: omul a fost creat sã-L
slaveascã pe Dumnezeu. Întrebarea este, ce înseamnã aceasta în practicã?
Creaþia glorificã pe dumnezeu
Biblia vorbeºte despre lucrurile create care slãvesc pe Dumnezeu. „Cerurile
spun slava lui Dumnezeu ºi întinderea lor vesteºte lucrarea mâinilor Lui“ (Psalm
19). „Lãudaþi pe Domnul de jos de pe pãmânt, balauri de mare ºi adâncuri toate;
foc ºi grindinã, zãpadã ºi ceaþã, vãnturi nãpraznice, cari împliniþi poruncile ui,
munþi ºi dealuri toate, pomi roditori ºi cedri toþi, fiare ºi vite toate, târâtoare ºi
pãsari înaripate . . . sã laude numele Domnului . . . mãreþia Lui este mai presus de
pãmânt ºi de ceruri (Psalmul 148). Aºa cântãm noi uneori:
„Unde noi ne întoarcem gloria ta strãluceºte
ªi toate lucrurile luminoase ºi drepte sunt ale Tale.“
Când Isus, uitându-se la flori, s-a referit la gloria lui Solomon, el compara
gloria regelui cu gloria lui Domnezeu. Cum declarã lucrurile create gloria lui
Dumnezeu? Când ele rãspund legilor pe care Dumnezeu le-a pus pe ele ºi în
interiorul lor. Când ele sunt ascultãtare la proiectul Lui; adicã, atunci când ele
sunt ceea ce Dumnezeu a intenþionat ca ele sã fie ele slãvesc pe Creatorul Lor.
Fiecare lalea are o lege a lalelei ºi când ea înfloreºte în toatã frumuseþea sa, ea
împlineºte legea lalelei – fiind ceea ce Dumnezeu a intenþionat sã fie, ea glorificã
pe Dumnezeu. Aºa cu fiecare vultur este o lege a vulturului ºi când el planeazã în
ceruri cu aripile sale, el face ceea ce Dumnezeu a intenþionat ca el sã facã ºi se
comportã cum Dumnezeu a intenþionat – in propria sa lege, el slãveºte pe
Dumnezeu. Prin aceste exemple noi am ajuns la om.
Legea omului
Omul nu este un animal. Într-o privinþã el nu are preeminenþã asupra animalelor
prin faptul cã este muritor, dar el nu este animal. Conºtiinþa ta îþi va spune: uitã-te
la un cal legat la plug ºi eºti înveselit. Calul face ceea ce Dumnezeu a avut de
gând ca el sã facã ºi tu simþi cã este bine. Uitã-te la un om legat la un plug ºi tu vei
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fi imediat ruºinat. Omul nu a fost fãcut ca sã fie aºa ºi tu simþi cã nu este bine.
Uitã-te la un porc bãlãcindu-se în noroi. Nu eºti tulburat. Poate nu-þi place mirosul
dar spiritul nu este supãrat.Dar vezi un om aºa ºi tu ºtii imediat cã el este decãzut.
Tu ºtii în inima ta cã nu este bine. Oamenii nu sunt animale ºi când ei sunt animalici
noi spunem cã este anormal.
Gândul Creatorului pentru om este cuvântul Lui. El spune cã omul a fost fãcut
dupã chipul lui Dumnezeu.Puterile care fac omul ca sã fie unic au fost date lui ca
sã fie capabil sã-l slãveascã pe Dumnezeu. Aceste puteri, capabilitatea de a iubi,
de a crede, de a evalua ºi de rãspunde, care îl plaseazã pe om în vârful creþiei, îi
permit sã fie fidel propriei sale legi. Asupra lalelei, legea lalelei. Asupra vulturului,
legea vulturului. Asupra omului, legea omenirii. Când oamenii rãspund la legea
omenirii ei fac ceea ce este firesc din ceruri ºi devin asemãnãtori lui Dumnezeu.
Aceasta a fost problema la început – omul a fost confruntat cu douã posibilitãþi:
fie sã devinã ca zeii cunoscând binele ºi rãul, sau sã-l asculte pe Dumnezeu ºi sã
devinã ca Dumnezeu.
Acum omenirea a fost vãzutã în perfecþiunea sa numai o singurã datã – în
Omul din Nazaret. El a fost împlinirea a ceea ce Dumnezeu a vrut sã spunã prin:
„Sã facem omul în propria noastrã imagine.“ Când noi ne uitãm la omul cu cãmaºa
fãrã cusãturi noi ne uitãm la omul prototip. Când Pilat a spus: „Uitaþi-vã la Om“
el nu ºtia cât adevãr spunea. Acesta era omul supus în întregime voinþei lui
Dumnezeu care ºi-a dedicat viaþa oamenilor pentru salvarea lor; un om care a
întins mãsura cerurilor peste lucrurile pãmânteºti. El a pipãit ºi s-a bucurat de
lucrurile de fiecare zi ºi s-a uitat prin ele cãtre cele spirituale. Pãsãrile: el a spus cã
Dumnezeu le hrãneºte. Florile: el a spus cã Dumnezeu le-a creat. Pâinea: el a spus
cã existã o pâine care dã viaþã întotdeauna. Apa: beþi acestã apã, el a spus, ºi nu
veþi mai avea sete vreodatã. Pãstorul pe coasta de deal: el a spus cã Dumnezeu
este marele pãstor ºi el nu va avea odihnã pânã când turma nu va fi adunatã. El a
fãcut aceste lucruri ºi noi vedem în el legea omenirii împlinitã ºi realizatã. Astfel
el a slãvit pe Dumnezeu ºi fãcând ce el a venerat în lucrarea zilnicã a vieþii.
În lucrurile obiºnuite ale vieþii
Un lucru solemn este chemarea ca sã te închini infinit ezimalelor de fiecare zi.
Fie cã noi folosim aceste puteri unice ca sã-l slãvim pe Dumnezeu sau puterile nu
sunt folosite la adevãrata valoare (sunt prostituate). Prostituþia este când puterile
extraordinare ale omului sunt folosite în scopuri josnice. Aici este întrebarea
solemnã – cum a fost ieri? A fost o zi a scopurilor mãreþe când chiar lucrurile
obiºnuite ale vieþii: minte, inima, sufletul, au fost într-o recunoaºtere bucuroasã a
puterii ºi scopului lui Dumnezeu? Nu a fost nici o orã din zi când sã te gândeºti la
prezenþa Sa ºi sã-þi producã un sentiment de ruºine? Puterile naturii umane folosite
cu credinþã ca sã-L slãveascã pe Dumnezeu. Apoi a fost o zi de închinare.
Psalmul 96 ne spune aceleaºi lucruri într-un mod diferit. Este un psalm despre
glorificarea lui Dumnezeu ºi apoi în versetul 9 sunt cuvintele: „Închinaþi-vã înaintea
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Domnului în splendoarea sfântã“ mai multã dovadã, dacã ar mai fi fost necesarã,
cã glorificarea ºi închinarea reprezintã acealaº lucru.
Închinarea ºi sfinþenia le-am tratat cu atenþie deja în acesta carte, astfel cã noi
trebuie sã acordãm atenþia noastrã acum acestui cuvânt neobiºnuit frumuseþea.
Noi am vãzut cã frumuseþea lumii create ºi minunea nenumãratelor ei forme este
un act de elogiu ºi închinare Lui, cel care a fãcut toate acestea ºi le-a conceput. Un
poet a descris odatã acestea: frumuseþea delicatã a unui trandafir, frumuseþea
parfumatã a caprifoiului, frumuseþea robustã a calului, frumuseþea strãlucitoare a
pãstrãvului, frumuseþea sclipitoare a stelelor ºi planetelor, toate acestea îl glorificã
pe Dumnezeu care le-a fãcut ºi le-a conceput.
Psalmistul spune cã existã o altã frumuseþe care dã glorie lui Dumnezeu ºi Îi
dã închinare – frumuseþea sfinþeniei. Intenþia esenþialã a cuvântului folosit aici
este cã frumuseþea este interioarã. Isaia foloseºte cuvântul frumuseþe când în
capitolul 61 al profeþiei sale el spune cã Dumnezeu va da celor întristaþi frumuseþe
în loc de cenuºã. Aceastã frumuseþe este exterioarã, pe care sã o porþi ca pe o
coroanã sau ghirlandã.
Frumuseþea sfinþeniei
Numai aceastã frumuseþe, frumuseþea sfinþeniei, expresia închinãrii, este ceva
care vine din interior. Este în centrul inimii plinã de teamã respectuoasã, cãutând
sã descopere voia lui Dumnezeu ºi sã patrundã cu o bucurie umilã, o viaþã care
tremurã la cuvântul Lui ºi rãspunde la porunca Sa; mersul pe calea întâlnirii lui
Dumnezeu, oricere ar fi ea, precum oile mulþumite de pãºunea pe care pãstorul a
ales-o; o viaþã în sfinþenie care dezvãluie frumuseþea ce îl glorificã pe Dumnezeu.
Fraza din Psalmul 29:2 este o altã probã cã închinarea este realizatã prin slãvirea
lui Dumnezeu: „Daþi Domnului slava Numelui Sãu, adoraþi-L pe Domnul în
slendoarea sfântã.“ Dacã noi cãutãm sã dãm Domnului slavã în exerciþiul zilnic al
vieþii în credinþã, noi ne vom închina astfel Dumnezeului cel mãreþ în experienþa
zilnicã a vieþii de discipol.
Psalmul 115 relevã un principiu important – cã oamenii devin precum
Dumnezeul la care ei se închinã – fals sau adevãrat. Sfârºitul adevãratei închinãri
este asemãnarea cu Dumnezeu. Principiul este la baza cuvântului important din
Noul Testament. „Noi vom fi ca El.“ Un singur lucru este esenþial: ca închinarea
sã fie fidelã.
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oþi discipolii recunosc cã facerea binelui este o parte esenþialã a disciplinei
lui Hristos. Pasajul care vine în minte cel mai uºor este Galateni 6:9: „Sã
nu obosim în facerea binelui; cãci la vremea potrivitã vom secera, dacã nu
vom cãdea de obosealã.“ Contextul este unul agricol, subliniind cã ceea ce omul
recolteazã este ce a semãnat multiplicat de mai multe ori. Seamãnã pãcatul cãrnii
ºi vei culege stricãciune, seamãnã spirit ºi vei culege viaþa veºnicã.
În pasajul din Galateni valoarea recoltatului este mãsura calitãþii semãnãturii.
Pentru ca recolta sã fie bunã facerea binelui nu este un lucru de nimic. Viaþa
eternã nu þâºneºte din forþe temporare, cu jumãtate de inimã cãlduþe ºi încete.
Perspectiva de viaþã lungã a discipolului este reglatã într-o anumitã mãsurã de
participarea la lucrare. În ziua seceriºului fiecãrui lucrãtor îi va trebui mila lui
Dumnezeu, dar cu toate acestea semãnãtorii sunt aºteptaþi sã fie insistenþi,
credincioºi ºi harnici. Semãnatul este un act de credinþã. Este fãcut cu speranþã,
cu încrederea cã Dumnezeu îºi va face partea Sa dând sporul ºi fãcând recolta.
Un seceriº îmbelºugat
Iacov spune cã soþul a aºteptat pentru roadele bogate ale pãmântului ºi este
rãbdãtor. Noi nu trebuie sã dãm o interpretare prea îngustã asupra acestui aspect.
Deºi strãduinþa nu este personalã noi nu trebuie sã privim seceriºul ca o ocazie de
a câºtiga o mare rãsplatã pentru noi înºine. Sfinþii vor fi rãsplãtiþi cu viaþa eternã
– un dar binecuvântat de la Dumnezeu, dar seceriºul este mai amplu decât destinul
fiecãrui ins.
Sã sperãm cã seceriºul nu este egoist. Este o binecuvântare multiplicatã pentru
toþi. Este majoratã cu dragostea lui Dumnezeu pentru oamenii în nevoi. Este
realizarea scopului Divin, sã facã omul ºi sã se manifeste printre ei ºi prin ei –
bãrbaþi ºi femei care sã coopereze ºi sã-l dezvãluie pe Dumnezeu, harul lui
Dumnezeu care sã depãºeascã în splendoare lumea. Acesta este seceriºul. De
subliniat este faptul cã deoarece seceriºul este plin de dragoste ºi înþelegere, aºa
este ºi facerea binelui sau ar trebui sã fie.
Cuvântele traduse „facerea binelui“ în Galateni 6:9 sunt interesante. W.E.Vine
spune cã denotã ceva intrisec, bun, cinstit, frumos. Înseamnã sã faci lucruri
onorabile ºi nobile, lucruri corecte din punct de vedere etic. Are în ea ideia de
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bine adaptat circumstanþelor sau scopurilor.
Natura facerii binelui
Ea reieºe bine din Tit 2:14: „El s-a dat pe sine însuºi pentru noi ca sã ne
rãscumpere din orice fãrãdelege ºi sã-ªi curãþeascã un popor care sã fie al Lui,
plin de râvnã pentru lucrãri bune.“ Noi am început capitotul zicând cã va fi o
unanimitate asupra naturii binefacerii.
Este de înþeles. Cuvântul este exprimat dar nu este definit ºi astfel discipolii
sunt îndreptãþiþi sã-ºi foloseascã judecata. Scriitorului i se pare evident cã cea mai
bunã lucrare pe care orice discipol poate s-a facã este sã aducã Evanghelia sufletelor
pierdute. Aceasta depãºeºte orice altã binefacere. Pavel a spus cã el era dator
grecilor. Înseamnã cã el se considera ca fiind dator oricãrui om care era fãrã salvare.
Binefacerea este sã faci ce este onorabil ºi nu este nimic mai bun ca onorabil sã te
achiþi de datorii. Sã ai acea oportunitate ºi s-a neglijezi sau s-o respingi cu dispreþ
înseamnã sã fii dator într-un mod dezonorabil.
Sã revenim la aspectul din Galateni, sãmânþa pusã într-un pãmânt ce pare
mort într-o zi întunecoasã fãrã nici un semn de viaþã, trudind ºi aºteptând cu
rãbdare o splendoare de smarald. Peisajul este lipsit de vegetaþie, vântul bate,
cerul este apãsãtor ºi trândavul este acasã. Acesta este o comportare bunã în cea
mai bunã definire a cuvântului. Este bunã în mod intrinsec, corectã ºi frumoasã.
„Cât de frumoase sunt picioarele acelora care aduc veºti bune.“ Este bine adaptatã
circumstanþelor. Unde este o nevoie urgentã trebuie sã fie ºi un remediu urgent. El
poate fi chiar cu jertfã. Ei care seamãnã în lacrimi vor secera în bucurie. Amintiþivã cerul plumburiu, pãmântul sterp, aratul neatrãgãtor, sãmânþa inertã – aceste
sunt chiar elementele seceriºului. Fãrã ele nu ar fi roade de aur.
Facerea binelui ºi lucrãrile de îndurare
Este consemnat despre Stãpânul discipolului cã el a umblat pe calea binefacerii
ºi cã mulþi care cautã sã trãiascã viaþa în credinþã sunt convinºi cã se cuvine ca ei
sã urmeze exemplul lui. Înseamnã cã pe lângã predicarea Evangheliei, ei se simt
obligaþi sã se angajeze în lucrãri de binefacere, sã-i ajute pe cei nevoiaºi ºi sã
arate compasiune celor nãpãstuiþi.
Aceastã concepþie de facere a binelui nu este fãrã fundament. Odatã Regele a
fost interogat de un judecãtor despre câºtigarea vieþii eterne (chiar acelaºi seceriº
la care se referã scrisoarea cãtre Galateni) ºi discuþia dezvoltatã în relatarea unui
om care a acþionat cãtre celãlalt cu compasiune iubitoare din cauza nevoii sale.
Isus a concluzionat spunând judecãtorului „Du-te ºi fã ºi tu la fel.“ Aceastã
însemnare este în Luca 10, povestea bunului Samatitean. El ne învaþã în mare
mãsurã despre binefacere, în mod special dacã nu ne aduce nici un beneficiu, dar
poate costa bani, necazuri ºi inconveniente. Apoi urmeazã – aproapele meu este
omul care aratã îndurare în nevoia mea. Dar ºi cã aproapele meu este urmãtorul
om pe care îl întâlnesc ºi care este în nevoie ºi de a cãrui nevoie sunt miºcat cu
87

compasiune. Pe deasupra, el nu înceteazã sã fie aproapele meu numai pentru cã el
este un strãin sau nu împãrtãºeºte convingerile mele sau credinþa mea. Într-adevãr
el trebuie sã fie de douã ori mai mult aproapele meu dacã nevoia lui este neluatã
în seamã de alþii.
Detaliile povestirii lui Isus spusã ca sã sublinieze cã facerea binelui înseamnã
sã mergi mai departe decât standardele convenþionale ale utilitãþii. O întrebare
politicoasã urmatã de o plecare rapidã nu înseamnã ce Isus a spus prin „Fã la fel.“
Astfel, încercând sã dãm o definiþie perfect corectã, aproapele meu este cineva
într-o nevoie adevãratã ºi specialã dacã, în nevoie fiind, el este neajutorat. Datoritã
naturii anchetei judecãtorului despre câºtigarea vieþii veºnice, problema nu poate
fi privitã ca perifericã. Nu este ceva peste care sã treci neglijent, nici ceva care sã
fie judecat raþional, precum este uneori. Trebuie continuat, nu amânat. Urmãtoarea
întrebare practicã este – în ce mod ºi cu ce metode?
Un pasaj din versetele de la începutul capitolului 6 din Matei ne dã instrucþiuni
clare despre cum ar trebui sã facem faptele bune. Pot fi rezumate prin cuvintele:
„Sã nu ºtie mâna stângã ce face dreapta.“ Înseamnã cã noi când facem faptele
bune nu trebuie sã le facem ostentativ ci pe cât posibil ele trebuie fãcute în liniºte
ºi în secret. Eficient cu orice preþ, cu iubire prin toate mijloacele posibile dar pe
cât posibil nesupãrãtor. Înseamnã cã faptele bune sunt fãcute de unul singur sau
cu altcineva dar nu în gloatã.
Motivul este totul
Experienþa scriitorului tinde sã-l convingã cã lucrul în doi este cel mai bun.
Sunt anumite circumstanþe când faptele bune trebuie fãcute de unul singur dar în
general douã suflete adunate în acelaº fapt de servire iubitoare de obicei aduce
binecuvântare. În acesta problemã motivul este totul. Isus a spus: „Când faci
milostenie, nu suna cu trâmbiþa înaintea ta.“ Se referea la modul cum fariseii o
fãceau. Isus a spus cã acesta nu-I place lui Dumnezeu. Nu se armonizeazã cu
scopul Sãu. El are de a face cu lucruri facute discret.
Lucrurile care îl încântã pe Dumnezeu sunt lucrurile fãcute în secret pentru
oameni, dãruind, rugându-te ºi plin de abnegaþie. Nevoia de discreþie nu trebuie
sã ne oprescã de la fapte bune sau de la a fi benevoitori, ci sã ne arate nouã cum sã
le facem corect. Ar fi o falsã valoare a cuvintelor Domnului sã spunem cã deoarece
noi nu putem sã facem lucrurile bune în discreþie absolutã noi nu le vom face
deloc. Bunul Samaritean nu poate sã respecte discreþia absolutã în ceea ce el face,
dar ce schimbare de situaþie ar fi fost dacã pentru acea raþiune el ar fi pãrãsit omul
în ºanþ.
Deci oricare ar fi motivul de a nu face fapte, fã-le fãrã ca cineva sã afle de ele.
Este mai bine sã-þi asumi riscul ºi sã acþionezi cu dragoste. Sã nu ºovãim pentru
cã cel în nevoie este un strãin. Niciodatã în Noul Testament acest lucru nu este
oferit ca motiv pentru a ne reþine de la bunãtate. Este într-adevãr o sugestie cã cei
în nevoi pot fi miºcaþi de compasiunea noastrã.
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Învãþãtura despre faptele bune la acest stadiu este cã, date fiind mãsurile de
pazã bunã ºi adevãratul motiv, este în mod cert o parte o parte a vieþii de discipol
adevãrat angajarea în lucrãri de milostenie cãtre cei în nevoie. Nu cu invidie ci cu
bucurie, nu în teorie ci în fapt, nu pentru supraaprecierea propriei persoane, ci din
iubire. De altfel, nu prin neglijarea altor lucruri importante din Adevãr – ci prin
acordarea de mai mult timp din cel pe care noi îl folosim pentru propriile activitãþi.
Pericolul în facerea binelui
Observã pericolul subliniat în scrisoarea cãtre Galateni. Nu este contaminare,
nici distrugere, nici diminuarea resurselor. Este plictisealã ºi obosealã. Plictiseala
nu este obosealã. Nu este apãrare împotriva oboselii dar plictiselii trebuie sã-i
rezistãm. Oboseala ne face sã ne odihnim ºi sã fim din nou în formã. Plictiseala
este sã-þi pierzi inima ºi speranþa. Înseamnã sã oftezi în loc sã cânþi, sã încetezi sã
crezi în strãlucirea de smarald, sã te relaxezi prin pesimism.
Prin plictisealã lama ascuþitã devine tocitã. Feþele luminoase sunt umbrite.
Fiecare discipol sã þinã luminoasã viziunea seceriºului ºi sã fie dinainte înarmat
împotriva asaltului plictiselii ºi scãderii în credinþã. Deci, noi vom secera dacã nu
slabim în credinþã.
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na din cele mai interesante exprimãri despre unitate este în Efeseni 4:3:
„ ªï cãutând sã pãstraþi unirea Duhului în legãtura pãcii..“ Se întâlneºte
într-un pasaj care are de a face cu viaþa practicã de discipol. Lucruri ca
mersul în demnitate, comportamentul blajin ºi rãbdãtor, sã fim cu rãbdare unul
faþã de altul în dragoste ºi dându-ne silinþa sã pãstrãm unirea Duhului în legãtura
pãcii. Într-o carte despre viaþa discipolului omisia ei poate fi vrednicã de dispreþ.
Evident, nu este ceva întâmplãtor sau accidental. Nici cã ar fi obiectivul celor
puþini care pot avea o dispoziþie specialã cãtre liniºtirea minþii. Dupã versetele 7
ºi 13 este o treabã a tuturor. Fiecare din noi este implicat „pânã vom atinge unitatea
credinþei“.
Unitatea duhului
Primul lucru este sã fim siguri de ce apostolul Pavel a vrut sã spunã prin
unitatea Duhului în legãtura pãcii. Poate fi argumentat cã unitatea Duhului
înseamnã simplu unitatea spiritualã. Unitatea spiritualã este foarte valoroasã,
înþeleasã corect, dar în acest caz cuvintele par sã dezvãluie ceva foarte precis
despre natura unitãþii. Ce s-a intenþionat prin cuvântul Duh în versetul 3? Observaþi
cã urmeazã ºapte manifestãri ale unitãþii – un trup, un spirit, o speranþã, un Domn,
o crediþã, un botez, un Dumnezeu ºi un Tatã. Pare clar cãci cuvântul Spirit aici
înseamnã Sfântul Duh ºi nu doar o dispoziþie spiritualã. Pare raþional sã
concluzionãm cã înþelesul din versetul 4 înseamnã ºi înþelesul din versetul 3 ºi cã
Pavel spune cã apostolii trebuie sã-ºi dea silinþa sã þinã unitatea Duhului Sfânt în
legãtura pãcii.
Ce a vrut el sã spunã prin unitatea Duhului Sfânt? Aproape cert, el s-a referit
la unitatea creatã din supunerea la revelaþia Duhului Sfânt. În timp ce ºi când
discipolii acceptã fãrã rezervã învãþãtura lui Mesia, profeþi ºi apostoli, ei sunt
facuþi una în crediþã ºi în practicã. Observaþi cã discipolii nu sunt rugaþi sã creeze
unitatea, ei sunt rugaþi sã o pãstreze. Este deja creatã prin supunerea la învãþãtura
Duhului Sfânt. Unitatea nu poate fi creatã prin aranjamente sau prin construirea
unei organizaþii. Pentru discipoli aranjamentele ºi organizaþiile sunt importante
ca mijloace sã se supunã ºi sã-ºi mãrturiseascã acordul, dar unitatea nu este creatã
printr-o organizaþie., este creatã prin revelarea Adevãrului, prin Duhul Sfânt.
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Membrii împreunã
Dacã ar fi trebuit o proba, cuvintele de la sfârºitul de la Efeseni 12 sunt puternice.
Oamenii pe care Pavel îi roagã sã menþinã unitatea credinþei sunt cetãþenii care au
devenit în pãrtãºie împreunã cu sfinþii ºi membrii în casa lui Dumnezeu, fiind
construitã pe temelia apostolilor ºi profeþilor, Isus Hristos fiind principala piatrã
de temelie. Pe scurt, toþi cei ce sunt întru Hristos sunt uniþi în unitate spiritualã.
Pentru cã acei Efeseni crezuserã în Adevãr ei au fost parte dintr-un singur trup
ºi în unitate cu toþi ceilalþi care au crezut acelaºi mesaj al salvãrii. Din aceastã
cauzã ei au fost îndemnaþi sã pãstreze unitatea ºi ei aveau sã o facã cu sârguinþã.
Nu era o sarcinã de nimic. Ei erau gãrzile care sã protejeze unica credinþã;
santinelele peste unitatea credincioºilor. Pavel a folosit cãtre Romani niºte cuvinte
tari ca sã întãreascã solemnitatea lucrãrii. „Fiþi cu luare aminte asupra celora ce
fac diviziuni . . . ºi îndepãrtaþi-va cãci astfel de lucruri nu slujesc lui Hristos,
Domnul nostru, ci pântecelui lui ºi prin vorbiri dulci ºi amãgitoare ei înºealã
inimile celor lesne încrezãtori“ (16:18). Incisive aceste cuvinte tãioase aºeazã o
mare valoare pe unitatea spiritualã ºi întãresc rugãmintea din Efeseni 4 sã-ºi dea
silinþa sã o pãstreze.
Scriitorului i se pare cã sunt douã feluri de unitate. Prima ar putea fi numitã
unitatea identitãþii absolute: situaþia unde fiecare parte este exact ca cealaltã; o
cuprindere nãscutã din uniformitatea precisã. Pietricelele pe plajã ar putea fi un
exemplu din acestã categorie, ori firele de nisip din gãletuºa copilului de pe plajã,
o monotonie a asemãnãrii perfecte, un amalgam de monotonie.
Unii s-ar putea sã vrea sã argumenteze cã aºa o uniformitate nu este realã, cã
nu se poate crea identitate dintr-o repetare neschimbãtoare. Poate fi ceva în acestã
argumentare: poate este o diferenþã între unitate ºi simpla agregare. Dar trebuie sã
lãsãm puriºtii sã argumenteze acesta ºi sã trecem la al doilea fel de unitate.
Noi o numim unitatea originalitãþii – cuplarea într-un tot a lucrurilor diferite ºi
separate, o armonizare a forþelor care la început sunt disparate, o unitate care este
varitã. Aceasta este unitatea trupului lui Hristos, unitatea Spiritului. Gâdeºte-te la
figura de stil pe care apostolul Pavel o foloseºte sã ne înveþe acest adevãr –
membrele ºi membrii organismului uman: separate ºi totuºi având o cauzã, diferiþi
ºi totuºi existând pentru un scop, distincþi ºi totuºi cu un interes identic. Piciorul
nu este ochi, mâna nu este ureche. Pavel spune cã sunt multe membre dar un
singur corp, ºi el insistã cã Dumnezeu ar dori sã-l conduci în acest mod.
Sã înþelegem corect. Unitatea spiritului nu este o uniformitate absolutã dar
este o armonizare de forþe separate aduse împreunã pentru un scop comun ºi în
realizarea acestui scop s-au facut una.
Afinitatea tatãlui ºi fiului
Ioan 17 ºi marele om care s-a rugat în camera de sus poate sã ne înveþe despre
unitatea care trebuie sã existe între discipoli.Versetul 11 aratã cã Isus s-a rugat la
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Tatãl Sãu pentru discipoli spunând: „Ca ei sã fie una cum ºi noi suntem una“ ºi
din nou în versetul 22, „Ca ei sã fie una aºa cum noi suntem una.“ Dacã noi putem
sã înþelegem unitatea care existã între Tatã ºi Fiu, noi ºtim ceva despre unitatea
care trebuie sã existe între discipoli.
A respecta cu smerenie lucrarea Fiului ºi viaþa sa condusã de Dumnezeu, este
evident cã cei doi erau uniþi la cel mai înalt nivel, ei au avut aceiaºi dorinþã ºi au
vrut aceleaºi lucruri. Eforturile Tatãlui ºi Fiului au fost unite în scop ºi direcþie ºi
în obiectivul final ºi fundamental. Voinþa Tatãlui a fost voinþa Fiului; dorinþa Tatãlui
a fost dorinþa Fiului; destinaþia Tatãlui a fost destinaþia Fiului. Acesta nu este
unitatea uniformitãþii exacte. Tatãl este tatã ºi Fiul este fiu – persoanele sunt una
dar distincte. Afinitatea nu deterioreazã identitatea. Numai unitatea este perfectã
– una în scop, direcþie ºi destinaþie.
Observã cuvintele cruciale în acest capitol care fixeazã bazele fundamentale
ale unitãþii dintre aceia pentru care el se roagã: „ªi mã rog nu numai pentru ei, ci
ºi pentru cei care vor crede în Mine prin cuvântul lor, ca toþi sã fie una“ (versetele
20,21). Unitatea este creatã pentru cã ei cred în Fiu prin mãrturia apostolilor.
Cuvântul Sfâtului Duh este esenþial în învãþãtura apostolicã. Deci unitatea care
rezultã este unitatea Spiritului.
Observã cã apostolul Pavel în pasajul cãtre Efeseni îndeamnã discipolii sã
þinã unitatea spiritului în legãtura pãcii. Acest cuvânt „legãturã înseamnã acel ce
leagã împreunã ºi autorizeazã pãrþile distincte sã lucreze pentru binele comun.
Este pacea inerþiei, pacea stagnãrii. Este pacea apatiei sau pacea care vine dintrun apetit satisfãcut.
Dar aceasta nu este pacea care vine din unitate. Ea este armonia forþelor opuse
sau controlul lucrurilor care pânã în prezent au fost fãrã concordanþã. Adevãrata
pace se ridicã din condiþiile unde cele foarte opuse au fost cândva posibile. Aºa cã
Pavel spune: „Pacea lui Hristos, la care aþi fost chemaþi intr-un singur trup sã
stãpâneascã în inimile voastre; ºi sã fiþi recunoscãtori.“ (Coloseni 3:15). Pacea sã
stãpâneascã – acesta este, ea aduce la supunere toate lucrurile turbulente ºi
divergente ºi face armonie. Pavel spune cã unde aceastã pace dominã ºi controleazã,
unitatea este pãzitã ºi pãstratã.
O responsabilitate solemnã
Nici un adevãrat discipol nu poate sã neglijeze porunca de a pãzi unitatea în
credinþã. Trupul nu Hristos nu este sã fie tratat ca un cadavru – bun pentru abator.
Capul corpului este Domnul cel viu, primul nãscut din morþi, bogat într-o glorie
strãlucitoare. Nu este lucru uºor sã desparþi ce este unificat în el. El este un cap
dar niciodatã un indiciu în Noul Testament cã este mai mult decât un corp. Toþi
acei care în acel trup au unitatea spiritualã – barierele naþionale nu o pot interzice
ºi distanþa nu îi poate dãuna. Este construitã pe o fundaþie ridicatã de Dumnezeu,
nu de om, lucruri care sunt chiar în centrul credinþei noastre.
Sã ne amintim recunoscãtori ce ele sunt: lucrarea cu credinþã a cuvântului,
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astfel cã noi nu vom conduce ºi vom predica prin propria noastrã inteligenþã ºi
înþelepciune, ci prin puterea ºi înþelepciunea cuvântului lui Dumnezeu – prima ºi
ultima sursã de autoritate; proclamarea cu credinþã a adevãrului despre Regatul
lui Dumnezeu ºi valorile acelui Regat despre care noi suntem îndemnaþi sã le
manifestãm acelora din jurul nostru; legile vieþii spirituale ºi convingerilor care
ne învaþã cum sã trãim evlavios într-o lume neevlavioasã, preoþia miloasã a lui
Hristos ºi dreptul de acces la marele Dumnezeu din ceruri prin rugãciune ºi
comuniune prin calea unui mediator; puterile ºi forþele fraþilor ºi surorilor, ajutorul,
vindecarea ºi încurajarea tuturor acelor în nevoi. Datoritã slãvirii lui Hristos noi
nu avem nevoie de un alt cap: popã, vicar sau sinod. Rãmânerea cu fermitate pe
lucrurile fundamentale ºi exersarea lucrurilor principale, este acea pace care leagã
credincioºii în unitatea spiritului.
În Efeseni 4:4 apostolul Pavel face o declaraþie categoricã – scurtã ºi farã
greºealã. „Este un trup.“ Hristos este capul la acel trup. Dacã ar fi douã trupuri
unul din ele ar fi fãrã cap. Capul nu poate fi împãrþit. Existau dezbinãri în Corint
ºi aceasta a fost cauza supãrãrii apostolului Pavel. Nu este sigur cã ce a cauzat
durere apostolului ar fi cauzat durere ºi Domnului apostolului.
Cu riscul de a-l plictisi pe cititor este necesar sã accentuãm încã o datã un
lucru: discipolul trebuie sã se strãduiascã cu seriozitate sã pãstreze unitatea
spiritului. Apostolul a spus-o categoric. Nu e lucru uºor sã aprobi dezbinarea. Un
cap care nu este împãþit la un corp care este împãrþit, apare sã fie o contradicþie
groaznicã. Noul Testament nu face nici o prevedere pentru o asemenea
posibilitate.Ce lucru splendid ar fi dacã fãrã profanarea nici unei pãrþi a adevãrului
ºi fãrã diminuarea nici unui aspect al lucrurilor importante, barierele pot fi înlãturate
ºi rãniþii vindecaþi, astfel când capul vine corpul sãu dezbinat sã fie întreg.
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acã exercþiu este cuvântul corect, cititorul trebuie sã judece. Noi ne-am
jucat cu acþiunea, practica ºi experienþa dar în cele din urmã ne-am stabilit
la exerciþiu. În orice caz intenþia este sã transmit ideia de sãvârsire a vieþii
de discipol în treburile de rutinã ale vieþii zilnice. Ocazional sunt lucruri vulcanice
ºi strãlucitoare, dar acestea sunt în mod excepþional. În general viaþa de discipol
este practicatã în lucrurile obiºnuite ale existenþei zilnice. Valoarea vieþii de discipol
poate fi superlativã dar este realizatã cel mai mult pe tãrâmul banalului.A fost
deja accentuat în aceastã lucrare cã dacã discipolii aºteaptã pentru lucruri
excepþionale ca sã dovedeascã valoarea lor, ei ar putea sã descopere cã oportunitatea
vine prea târziu pentru ei ca sã obþinã lucrul cel mai bun. Esenþa vieþii în credinþa
este ca sã faci lucrul urmãtor bucuros ºi cu credinþã nepãsându-þi de cât de obiºnuit
el pare. Aºadar aceasta este ceea ce noi vrem sã spunem prin exerciþiu: practica
obiºnuitã ºi normalã a principiilor Domnului în lucrurile obiºnuite ale vieþii de zi
cu zi.
Este destul de obiºnuit pentru oameni sã-ºi mãsoare traiul lor în sãptãmâni. Ei
spun cã a fost o sãptãmânã bunã sau o sãptãmânã proastã. Existã un precedent
Biblic pentru aceasta. Dumnezeu a petrecut o sãptãmânã creind lumea ºi apoi s-a
odihnit. Când discipolii s-au întâlnit în ziua Domnului ei s-au rugat pentru ajutor
ºi binecuvântare pe drumurile lor de pânã la urmãtoarea zi a Domnului.
Regularitatea serviciului eclezial este mãsuratã sãptãmânal în majoritatea cazurilor.
Slujba de duminicã, ºcoala Biblicã, întâlnirile tinerilor se produc sãptãmânal. Toate
acestea sunt scrise ca sã subliniem cã adesea este folositor sã mãsurãm valoarea
vieþii noastre de discipol prin evaluãri sãptãmânale asupra felului cum au mers
lucrurile. Din cele 168 de ore ale sãptãmânii, unele sunt petrecute în exercitarea
profesiei sau a slujbei; unele acasã; unele în serviciul ecleziei ºi unele în timpul
liber. Câte ore îþi petreci în fiecare domeniu de activitate este reglementat de
circumstanþele vieþii fiecãruia. Chestiunea este sã remarcãm cã fiecare aspect al
vieþii sãptãmânale este ºi un test al vieþii noastre de discipol.
Casã, dulce casã?
Cum sã ne comportãm acasã, cum sã acþionãm la serviciu, cum sã servim
eclezia ºi cum sã ne relaxãm în timpul liber, toate sunt în legãturã cu principiile de
credinþã ale Domnului. Nici o activitate nu ne permite sã trãim incognito. Oricât
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de diverse sunt activitãþile, noi suntem aceiaºi indivizi. Omul care se închinã
Duminica poate fi în circumstanþe diferite lunea, dar în fond el este acelaºi. El
descoperã cã ce este uºor la eclezie nu este uºor în piaþã. Cititorul trebuie sã fie
rãbdãtor cu aceastã declaraþie a evidentului dar el este prezentat ca sã accentuãm
cã uneori oamenii sunt tentaþi sã schimbe modul lor de viaþã când schimbã locul
ºi haina. S-a întâmplat cã cei sfinþi în eclezie sã fie mai degrabã nesfinþi acasã. În
casã oamenii nu au nici o nevoie sã afiºeze performanþa. Nu este nici un apel la
mistificare. Precum sunt, aºa se comportã. Este o veche zicalã cã tu trebuie sã
trãieºti cu oamenii ca sã-i cunoºti. Acolo unde oamenii trãiesc, constrângerea este
slãbitã. Aparenþa exterioarã este relaxatã. Adevãrul solemn este cã atunci când
noi nu suntem la prezentare realitatea despre noi este arãtatã mai sigur. Aceasta
este baza vechii zicale.
Este greu de recunoscut, dar dacã viaþa de discipol eºueazã acasã este
improbabil sã fie la superlativ în altã parte. Dintre toate testele poate cã cel de
acasã este cel mai dur. Dar el lucreazã în ambele moduri: poate fi sever dar are
posibilitãþi minunate într-o dezvoltare corectã. Scriitorul îºi aminteºte cazul unui
tânar care a venit la Adevãr dintr-o familie de necredincioºi. Într-o zi mama sa ia spus: „Eu nu ºtiu multe despre religia ta cea nouã, dar ºtiu cã trãieºti mult mai
liniºtit acum.
Casa este o creºã pentru serviciul divin din eclezie. „Sã se deprindã sã fie
evlavioºi întâi faþã de cei din casa lor“ este instrucþiunea datã de marele apostol (1
Timotei 5:4). Astfel exerciþiul din casã a adevãratei vieþi de discipol va cãuta
bunele maniere, rãbdare iubitoare, avertizare fãrã provocare ºi tãrie, fãrã
causticitate. Casa este un loc de protecþie ºi siguranþã, de bucurie ºi pãrtãºie. Prea
curând vechea casã va dispãrea ºi oamenii care au fãcut-o vor dispãrea. Pãstreazo bine acum ca amintirea ei sã fie plãcutã.
Discipolul la lucru
Douã din cele mai remarcabile raþiuni de a lucra la slujbã ºi la profesie sunt
religioase: „Sã faci în totul cinste învãþãturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru“
(Tit 2:10), ºi „sã aibã sã dea celui lipsit“ (Efeseni 4:28). Deci este o raþiune pentru
care lucrul la serviciu face parte din viaþa spiritualã. Toþi discipolii vor ºti cã
chemarea lor religioasã trebuie sã aibã o influenþã puternicã asupra calitãþii
competenþei profesionale ºi a serviciului. Înainte de toate munca pe care ei o fac
este fãcutã de slujitori ai lui Hristos nu numai ca sã-i facem pe plac ºefului ºi
pentru a avansa în funcþie: „Slujiþi-le nu numai când sunteþi sub ochi lor, ca ºi
cum aþi vrea sã plãceþi oamenilor, ci ca niºte robi ai lui Hristos, care fac din inimã
voia lui Dumnezeu“ (Efeseni 6:6). Acesta ar trebui sã nu respecte legea în mod
grosolan, meschin lucru. Un discipol trebuie sã fie capabil sã-ºi facã treaba în
lumina cercetãrii atente a lui Dumnezeu ºi sã simtã cã a fãcut cel mai bun lucru pe
care abilitãþile sale îl permit. Aceasta aproape cã merge fãrã ca sã spui cã principiile
vieþii de discipol nu vor permite slujitorilor lui Hristos sã urce scara fãrã sã le pese
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de efectul asupra altora. Pentru cã ambiþia bãrbatului sau femeii lui Hristos niciodatã
nu poate fi neîndurãtoare. Înseamnã cã ei pierd spiritual prin acesta nici dacã ei
pot câºtiga. În toate lucrurile care au de a face cu munca pentru existenþã principiul
susþinerii adevãrului trebuie sã fie suprem. Dacã cititorul se întreabã ce poate
acesta sã însemne sã se gândeascã la relaþia dintre lucrãtori ºi angajatori. Prea
adesea apare cã metodele acceptate în negociere sunt sã rãsuceºti adevãrul sau sã
îl deformezi sau char sã suprimi pãrþi din el astfel ca avantajul sã fie câºtigat ori
partea opusã sã fie înfrântã. Adevãrul este invizibil. Nu poþi sã-l susþii într-un loc
ºi sã scapi de el în altul. Uneori un bãrbat sau femeie prin influenþa bunã a lor pot
opri corupþia; prin judecata sãnãtoasã purificatã pot opri alunecarea; prin curajul
lor pot opri rãul. Forþe excepþionale lucrând în folosul binelui în condiþii obiºnuite
– discipolul la lucru.
In mod ideal cauza lui Hristos are prioritatea cea mai înaltã în viaþa discipolului
ºi cauza lui Hristos este realizatã în lucrarea ecleziei. Dar în practicã serviciul în
eclezie trebuie sã se înghesuie pentru timp cu alte activitãþi care cer atenþia
discipolului ocupat în lumea agitatã. Ca sã fim corecþi sunt anumite circumstanþe
unde cerinþele de acasã sau de servici trebuie sã preceadã cerinþelor ecleziei. De
fapt o parte din spiritul vieþii de discipol este sã ai înþelepciunea de a evalua corect
unde adevãratele prioritãþi trebuie sã stea. Trebuie sã avem o grijã deosebitã sã
asigurãm ca cerinþele de acasã, de la serviciu ºi din timpul liber sã nu rãpeascã
ecleziei sprijinul ºi serviciul de care eclezia are nevoie ºi fiind eclezia lui Hristos
le meritã. Spiritul care l-a îndemnat pe Isus sã se cruþe pe sine la Cezareea (Matei
16:22) este în oricare dintre noi sã ne îndemne sã facem acelaºi lucru când
circumstanþele sunt nefavorabile ºi altele par mult mai atractive.
Vocea spune, lasã pe altul sã facã lucrarea, sã poarte povara ºi sã-ºi ia
responsabilitatea. Mult mai des decât nu, este o ºoaptã, dar ea uneori are efect ºi
prioritãþile se încurcã. Lucrul de care sã ne aducem aminte este cã se întâmplã nu
în probleme de principii importante unde oamenii trebuie sã stea în picioare ºi sã
fie numãraþi – atunci Adevãtul este primul. Se întâmplã în lucrurile de zi cu zi ale
viaþii ecleziale unde principiile nu par sã fie implicate ºi unde nici un pericol
pentru Adevãr nu se distinge.
Cerinþe conflictuale
Toate aceste paragrafe expuse sunt sã îndemne discipolii sã fie atenþi la lista
de prioritãþi ºi la valoarea pe care ei trebuie s-o dea fiecãrie cauze. Printre cei
patruzeciºicinci de ani de experienþã scriitorul a ajuns la o concluzie, corectã sau
greºitã, cã sunt trei factori importanþi care afecteazã sprijinul ºi serviciul în eclezie:
1) serviciul ºi profesia; 2) casele ºi familiile; 3) izolarea geograficã. Propunerea
asupra acestui lucru poate fi fãcutã simplu: sã examinãm cu atenþie motivele ºi
raþiunile când ca discipoli ai lui Hristos decidem asupra prioritãþii celei mai mari
într-o anume circumstanþã la un timp dat. Deoarece circumstanþele diferã, poate fi
un exerciþiu zilnic sau sãptãmânal.
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Timpul liber este o parte din viaþa discipolului. Sã negãm aceasta înseamnã sã
nu aduci cauzei un serviciu real. Truda fãrã încetare, fãrã odihnã ºi recuperare, în
cele din urmã aduce lucrurile care dãuneazã cauzei cel mai mult: plictiseala ºi
inutilitatea. Natura umanã cere o dezvoltare echilibratã. Sã dezvolþi prea mult o
parte din ea în detrimentul celeilalte poate produce în cele din urmã o deteriorare
a personalitãþii. Ca sã o spunem deschis, omului îi trebuie refacere ca sã se pãstreze
bine ºi întreg. Este un dar divin cã omul trebuie sã se odihneascã ºi sã aibã timp
liber. Sabatul a fost fãcut pentru om. Doctorul ºtie cã uneori exerciþiul ºi jocul
sunt mai bune decât pastilele lui roz. Sã ai capricii adesea este mai bine decât sã te
necãjeºti. Râsul este mai bun decât irosirea timpului.
Viaþa de discipol este preocupatã de dezvoltarea cea mai înaltã a acelora care
sunt chemaþi ºi pentru acest obiectiv lor le trebuie relaxare. Nu sunt reguli asupra
timpului liber dar sunt principii care ne învaþã sã alegem binele de rãu, cel mai
bun dintre cel mai rãu. Nici o relaxare care cautã sã ajute o parte din natura noastrã
în timp ce dãuneazã altei pãrþi nu poate fi înþeleaptã. Nici un timp liber care
fãcându-ne nouã plãcere dãuneazã altcuiva nu poate fi corect. Nici o distracþie
care, presupunând cã ne satisface, degradeazã pe acei care o realizeazã nu poate
fi acceptatã. Jocul nu trebuie sã fie distructiv, unde este posibil el trebuie sã fie
întotdeauna recreativ.
Distracþia ºi respectul
Sã nu ne aºteptãm cã orice formã de plãcere ne face spiritual mai buni dar nu
trebuie sã ne facã mai rãi. Nu se poate spune cã orice fel de joc ne va aprofunda
respectul nostru pentru cuvântul lui Dumnezeu dar se poate spune cã nici nu
trebuie sã-l diminueze. Biblia nu ne spune despre crichet ºi crachet, despre Bach
sau Britten, despre muzicã pop, despre picturã sau olãrit ca forme de distracþie.
Dar ne poate spune despre puritate, fidelitate ºi integritate ºi de aceste lucruri
viaþa de discipol este preocupatã în fiecare zi. Deci nici un timp liber nu este
corect dacã ne opreºte de la a fi acolo unde Dumnezeu vrea ca noi sã fim sau dacã
ne conduce unde Dumnezeu nu vrea ca sã mergem. Scriitorul îºi aduce aminte cã
a auzit de la un om în Hristos despre o situaþie când el a fost într-un loc anume ºi
cineva i-a spus: „Sunt surprins sã te vãd aici. Am crezut cã tu eºti Cristadelfian.“
Discipolul i-a spus scriitorului cã acesta a fost ca un cântat de cocoº.
Nici o zi nu trece ca sã fie feritã de principiile stãpânului chemãrii înalte. Viaþa
de discipol nu este un lucru mic. Ea afecteazã orice din aria sa. Nu sunt vacanþe,
refugii sau zile de scutire. Neglijenþa noastrã nu uºureazã responsabilitatea; ea ar
putea s-o intensifice.
De aceea sã ai grijã mare asupra îndeplinirii. Fã-þi o autointerogare sãptãmânalã.
De la ultima Duminicã principiile de chemare ale stãpânului au dat formã, au
ghidat, au reglat exerciþiul existenþei? Sau în lumea ocupatã ºi agitatã ele s-au
scufundat sau poate chiar au fost uitate? A fost timp de rugãciune, citit, adunare
cu sfinþii? În ziua Domnului, ziua de odihnã, ar trebui sã fie timp sã faci o evaluare.
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DOBÂNDIREA ÎNÞELEPCIUNII
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n aceastã carte de la început s-a presupus cã discipolul este elev iar Domnul
întotdeauna este învãþãtor. Manualul este Biblia ºi metoda de instruire este
variatã ºi diversificatã. Ea furnizeazã ore de clasã sau studiu individual. Pentru
un elev este o onoare sã-ºi urmeze discipolul. Nu este nici o constrângere cu
excepþia constrângerii iubirii ºi loialitãþii. În aceastã învãþãturã principiul
progresului este simplu. Succesul vine la cei ce lucreazã asiduu ºi cu sârguinþã.
Sãracia spiritualã este rezultatul neglijenþei ºi tãrãgãnãrii.
Când apare o rãcire a entuziasmului, foarte adesea este precedatã de o foame
în ascultarea cuvântului lui Dumnezeu. Când este o lipsã de bucurie, adesea ea
apare din neglijenþa în citirea zilnicã a Bibliei. Când focul arde mai puþin este
pentru cã discipolul nu a aplicat el însuºi cuvântul vieþii. Fiecare discipol credincios
ºtie cã învãþãtura din cuvântul lui Dumnezeu este o parte vitalã a progresului ºi
dezvoltãrii. Aminteºte-þi cuvântul marelui împuternicit: „Duceþi-vã sã faceþi ucenici
din toate neamurile, botezându-i . . . ºi învãþaþi-i sã pãzeascã tot ce v-am poruncit“
(Matei 28:19-20). Unde este învãþãturã trebuie sã fie ºi cei gata sã înveþe. Acestã
parte sunã ca o vagã generalitate. Numai în spiritul vieþii de discipol poate suna
ca ceva foarte central. Numai ascultând zilnic vocea împãrãteascã a Stãpânului,
discipolii vor învãþa cu adevãrat.
Scopul studiului Biblic poate fi bine definit ca sã dezvolte ºi sã creascã
cunoaºterea ºi înþelegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Cunoaºterea este un lucru
vital. Dupã apostolul Petru eºecul liderilor evrei a fost atribuit faptului cã ei erau
vinovaþi de ignoranþã. (Fapte 3:17). Acuzaþia lui Isus cãtre judecãtori a fost cã ei
luaserã cheia cunoaºterii. Apostolul Pavel a mãrturisit cã el a avut încredere în
discipoli la Roma pentru cã ei erau „plini de bunãtate, plini de orice fel de
cunoºtinþã“ (Romani 15:14) ca ºi cum unul putea fi urmat de un altul. Isaia spune
de Mesia cã spiritul lui Dumnezeu „îl va face pe el din înþelegerea rapidã în frica
Domnului“ (Isaia11:3). Ce este adevãrat la stãpân trebuie educat la discipoli. Sfatul
înþeleptului din Proverbe 4 este bun: „Dobândeºte înþelepciunea ºi cu tot ce ai
dobândeºte priceperea.“
Adevãratul capãt al cunoaºterii
Apostolul Pavel are niºte lucruri interesante de spus despre cunoaºtere în 1
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Corinteni. Discursul în aceastã parte a scrisorii este despre lucrurile oferite idolilor
– ceva despre care noi am putea simþi cã putem sã adoptãm un aer de detaºare.
Dar lucru de remarcat este cã ei aveau cunoaºtinþã în eclezia din Corint. Pavel
spune „Noi toþi avem cunoºtinþã.“ La unii a fost parþialã la alþii a fost avansatã.
Aminteºte-þi despre ce a fost cunoaºterea: realizarea inutilitãþii idolilor pe de o
parte ºi unicitatea ºi supremaþia lui Dumnezeu pe de altã parte. Apostolul spune
în versetul 7: „Dar nu toþi au cunoºtinþa aceasta.“
În aceastã investigaþie noi trebuie sã ne interesãm de aceia ale cãror cunoºtinþe
sunt avansate, nu de cei slabi ale cãror cunoºtinþe sunt parþiale. Observaþi cum
aceeaºi cunoaºtere printre cei avansaþi a avut efecte diferite. Pe unii cunoaºterea
i-a fãcut superiori ºi fiind superiori ei au fost nepãsãtori ºi indiferenþi dacã libertatea
lor ar putea deveni un obstacol pentru fraþii mai slabi. La alþii, ºi a fost printre ei,
a avut un efect de provocare a compasiunii pentru fraþii mai slabi ºi dând creºtere
unei bunãvoinþe iubitoare care sã limiteze libertatea lor de teamã cã aceasta ar
putea rãni fratele care era slab.
Cele douã efecte diferite în a avea aceastã cunoºtinþã sunt descrise de Pavel
aºa: în una eclezia este îngâmfatã ºi în alta eclezia este construitã. El spune:
cunoºtinþa îngâmfã pe când dragostea zideºte. Lucrul de observat este cã nu natura
învãþãturii este cea care dã diferitele rezultate; cunoaºterea a fost aceeaºi, ea a
îngâmfat sau a zidit. A fost spiritul, motivul ºi scopul celor care au învãþat ºi care
a condiþionat dacã a fost cu folos sau cu pagubã.
Aceasta ne învaþã ceva ce noi deja ºtiam: cãci cunoaºterea aduce responsabilitãþi
peste responsabilitãþi, fãrã rãspuns, nedreptãþi – nouã ºi fraþilor noºtri. Ne aratã cã
în definiþia finalã adevãrata cunoaºtere a lui Dumnezeu este mai mult decât un
exerciþiu intelectual. Este cert cã, dar mai mult, pentru cã este posibil pentru
învãþãturã sã fie asimilatã de un om care din punct de vedere intelectual nu a ajuns
încã la el în mod voluntar. Aºa cum un vorbitor ar spune-o din punct de vedere
clinic: impactul este cerebral dat nu cardiac. El a mers mai departe sã explice cã
sunt oameni ale cãror minþi sunt precum conductorii electrici atâta timp cât
învãþãtura este implicatã – acasta însemând cã ei sunt gata sã se încarce electric sã
ducã încãrcãtura de la fazã la nul cât mai repede posibil dar nimic în interior nu
este atins sau afectat. Un scriitor a descris-o ca pe o razã de soare care trece printrun bloc de ghiaþã ºi nu îl topeºte.
Adevãrul este cãci cunoaºterea lui Dumnezeu trebuie sã fie asimilatã de întreaga
fiinþã a omului. Ea trebuie sã locuiascã în centrul spiritual locul unde mintea,
emoþia ºi voinþa se întâlnesc. Mintea este luminatã, emoþia este stârnitã iar voinþa
este energizatã. Cu unii din Corint aceasta s-a întâmplat, cu alþii nu. Este atunci
când cunoaºterea lui Dumnezeu atinge spiritul omului ºi comunicã viaþã ºi creºtere.
În niºele sufletului adevãrul poate fi dinamic sau ruinã. Adevãrata înþelegere
intenþioneazã sã conducã la motive curate ºi cel mai curat motiv nu este sã
impresionezi oamenii cu superioritatea intelectualã în cunoaºterea scripturilor ci
ca sã fii plãcut lui Dumnezeu. Astfel discipolii trebuie sã aibã grijã sã înveþe
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înþelesul acestei declaraþii „cunoºtinþa îngâmfã, dragostea zideºte.
Discipolii cu arsurã la inimã
Relatarea întâlnirii pe drumul spre Emaus este o revelaþie aºa cum Luca spune
în capitolul 24. Doi discipoli mergând acasã, mergând agale spre casã pentru cã
nu aveau motiv sã se grãbeascã. Vieþile lor sunt deodatã triste, speranþele sunt
vagi, credinþa lor este la timpul trecut. Ei au spus „El a fost atotputernic în fapte ºi
în cuvânt înaintea lui Dumnezeu ºi a oamenilor.“ Isus care cãlãtorea incognito a
diagnosticat necazul lor. Le-a spus cã sufereau de inimi zãbavnice. Unii oameni
au avut necazuri cu palpitaþiile, dar acestea erau în alt sens. În viaþa în credinþã o
inimã înceatã este o inimã care niciodatã nu este surprinsã, niciodatã uluitã,
niciodatã agitatã la Cuvântul Dumnezeului cel viu. Aceºti doi discipoli credeau
cã totul era terminat ºi cã nimic nu mai merita. Asta pentru cã înþelegerea lor era
deficientã minþile lor erau încete ºi spiritele lor erau la pãmânt.
Observaþi ce Isus a fãcut. El nu le-a adus nici o nouã revelaþie. El a luat lucrurile
familiare le-a fãcut vii cu un nou înþeles. Deodatã inimile lor s-au aprins în interiorul
lor ºi motivul a fost cã el le-a descris Scripturile. Lucrurile referitoare la Hristos în
învãþãtura lui Moise ºi a profeþilor au avut puterea sã aprindã în inimile zãbavnice
flacãra care vine de la Dumnezeu. ªi observaþi cã nu s-a întâmplat când ei îºi
spuneau îndoielile lor ºi îºi puneau întrebãri. Totul s-a întâmplat când ei au încetat
sã se plângã cu tristeþe ºi au ascultat la predica sa.
Ce exegezã minunatã a trebuit sã fie – o dezvãluire a lui Mesia în profeþii evrei
prin însuºi învãþãtorul Domn. Detectaþi emoþia din vieþile lor când descriau aceasta.
„nu ne ardea inimile în noi când ne vorbea pe drum ºi ne deschidea Scripturile?“
Ce realizare! Ei au luat cina cu Emanuel Ramura cel Drepþi, o celebritate, piatra
tãiatã fãrã mâini, copilul cu umãrul de oþel, conducere greu de purtat, omul cu
picioare minunate pe muntele pãcii, focul cuptorului de rafinare, sãpunul piuarului,
Soarele Dreptãþii. O nouã viziune a lucrurilor vechi: Nu te întreba de ce inimile
lor au ars.
Noua cunoaºtere nu a fost intelectualã, a fost de voinþã. Ei plecau agale din
Ierusalim, dar ei s-au întors repede umpluþi de foc ºi fervoare. Imagineazã-þi cât
de emoþionaþi erau pe calea de întoarcere: întristarea s-a transformat în bucurie
într-o searã; crucea cea brutalã vãzutã într-o nouã luminã. Prin Cuvântul Domnului
obloanele au fost deschise din nou.
Cãutarea de comoarã
În Matei 13:52 Regele explicã ceva despre natura vieþii de discipol. El spune:
„De aceea orice cãrturar care a fost fãcut un ucenic pentru Împãrãþia Cerurilor se
aseamãnã cu un gospodar care scoate din comoara lui lucruri noi ºi lucruri vechi.“
Partea discipolului atunci este cãutarea comorii în locul unde Dumnezeu a ascuns
bogãþiile Sale. Fraza poate fi bine interpretatã în lumina celor doi discipoli pe
drumul cãtre Emaus. Când Isus a spus lucruri vechi ºi noi El nu a specificat cã
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anumite lucruri sunt vechi ºi altele sunt lucruri noi. – douã seturi de lucruri.vechi
ºi moderne. Mãsurate prin Luca 24 el a spus cã lucrurile vechi ºi noi sunt aceleaºi:
lucrurile vechi privite într-o nouã viziune; lucrurile noi reevaluate în lumina vechilor
viziuni; lucrurile vechi în dezvãluirea unei noi experienþe. O nouã descoperire
într-o veche comoarã; vechea istorie deschide noi cãi; vechile ritualuri provoacã
o nouã veneraþie; vechile legi confirmã noi porunci.
Acesta este lucrul cel minunat despre Biblie. Este vechi ºi totuºi este întotdeauna
proaspãt. Suntem familiarizaþi cu fiecare capitol ºi încã ne surprinde în mod
constant. Cãlãtorim printr-o þarã veche ºi de fiecare datã gãsim noi puncte de
reper. De nenumãrate ori noi descoperim revelaþii strãlucitoare a scopului minunat
a lui Dumnezeu. Nici un om, fie el bun sau deºtept n-a descoperit perfect comoara
întreagã care a fost scufundatã în Cuvântul viu. Aceasta înseamnã cãci comoara
nu este niciodatã obositã ºi întotdeauna scoate la ivealã ceva nou ºi totuºi vechi.
Reînnoirea minþii
Când spiritul devine pesimist cel mai bun loc pentru renaºtere este optimismul,
cuvântul de credinþã a lui Dumnezeu. Când roþile carului de rãzboi par cã înainteazã
greu este fãcutã o promisiune ºi sunt luate mãsuri de precauþie pentru o victorie
perfectã. Nici un om nu poate fi sigur de Hristos pâna nu este sigur de uvântul
Lui. El nu trebuie sã se ridice la ceruri sau sã coboare în adâncuri ca sã-l gãseascã.
El este pergamentul cãrþii. Nu scrise pe piatrã, dar scrise de inspiraþia perpetuã a
Duhului Sfânt într-o formã în care orice om obiºniut îl poate atinge cu mâna ºi
folosind fiecare zi pentru sufletul lui. Este conºtiinþa noastrã care controleazã
comportamentul nostru ºi comportamentul nostru formeazã caracterul nostru.
Influenþa zilnicã a Cuvântului lui Dumnezeu schimbã conºtiinþa ºi dacã procesul
nu este împiedicat consecinþele corespunzãtoare vor urma. În cuvântul lui Pavel
existã o transformare prin înnoirea minþii
Isus a spus cã este posibil ca mintea unui om sã-l facã pãcãtos ºi la fel de
adevãrat este posibil ca mintea unui om sã-l facã un sfânt dar voinþa este energizatã.
În Evrei el a spus-o în capitolul 9:14: „Cu cât mai mult sângele lui Hristos . . . vã
curãþeºte conºtiinþa de faptele moarte ca sã slujiþi Dumnezeului Celui Viu.“ În
acest verset cuvântul conºtiinþã înseamnã întregul conþinut al minþii, adicã tocmai
conºtiinþa noastrã. Prin sãrãcia lui Hristos mulþi s-au fãcut bogaþi, dar comoara nu
cade din ceruri într-o cutie de aur, cu etichetã ºi livratã la uºa din faþa casei. Ca
orice comoarã bunã ea trebuie sã fie cãutatã cu grijã ºi seriozitate.
Aminteºte-þi din Evrei 11:6 „El rãsplãteºte pe cei care îl cautã.“ Discipolii îl
cautã pe Dumnezeu pe diferite cã dar calea sigurã este prin ataºamentul permanent
de cuvântul Sãu cel sfânt. Cântãrit, corect împãrþit respectat ºi exectutat: aceasta
este comoara.
Înþelepciunea de sus
Cunoaºterea nu este înþelepciune. Un om poate avea cunoºtinþe dar poate sã
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nu fie înþelept. El poate fi în întregime convenþional, sã nu aibã nici o erezie, dar
pânã acum sã-i lipseascã înþelepciunea. Într-un sens înþelepciune este sã acþionezi
cu înþelepciune.Vãzutã dintr-o direcþie înþelepciunea este întotdeauna prudentã –
opusul înþelepciunii este prostia. În contextul vieþii de discipol definiþia este simplã
– înseamnã sã laºi adevãrul sã treacã la acþiune. Un om care face speculaþii despre
adevãr dar nu acþioneazã este un aiurit.
Aceasta este mãsurãtoarea lui Isus. In pilda celor doi constructori, amândoi au
primit ºi au înþeles vorbele lui Hristos: cel înþelept le-a urmat, cel neînþelept nu lea urmat. În ziua testului o casã a stat ferm, cealaltã a fost o grãmadã de moloz.
Concluzia este simplã. Adevãrata înþelepciune aduce spiritul uman dupã spiritul
lui Hristos, care este înþelepciunea lui Dumnezeu. Înþelepciunea lui Dumnezeu
este realizatã în dreptate, sanctificare ºi izbãvire, fiecare revelate perfect în Rege
ºi Salvator. Temelia este dreptatea, metoda este sanctificarea, rezultatul este
izbãvirea. Înþelepciunea lui Dumnezeu se fixeazã pe cei distruºi striviþi ºi rãpuºi
ºi îi reface pentru scopul Sãu.
Înþelepciunea este manifestatã ºi în modul în care discipolii se comportã în
situaþii obiºnuite sau în crizele vieþii. Dacã el a stat aproape de Cuvântul lui
Dumnezeu ºi a realizat învãþãturile lui în experienþa vieþii de discipol, va putea sã
ºtie cum sã trãiascã ºi cum sã reacþioneze la problemele ºi posibilitãþile cu care se
confruntã adesea. Uneori experienþa poate sã ne înveþe multe dar ne poate învãþa
ºi mai multe dacã mintea este pregãtitã de o solidã cunoaºtere a voinþei lui
Dumnezeu.
Când Regele a fost ispitit în pustie ºi a fost confruntat de adversar, El s-a
repliat în apãrarea sa pe Cuvântul lui Dumnezeu. Aºa cum este Stãpânul, aºa ar
trebui sã fie ºi discipolul. Lecþia ar trebui sã fie clarã. Omul este afectat în întregime
de învãþãtura Stãpânului. El nu spune numai „Sã iubeºti pe Domnul cu toatã
gândirea ta“ ºi nu rãmâne aici, continuã: „Cu toatã inima ta, cu tot sufletul tãu ºi
cu toatã tãria.“ El ne îndeamnã cã un om trebuie sã rãspundã lui Dumnezeu cu tot
instrumentul complex al personalitãþii. Când se întâmplã, aceasta este adevãrata
înþelepciune.
Aplicarea practicã
Cã discipolii trebuie sã trateze Cuvântul lui Dumnezeu cu regularitate ºi
insistenþã este dincolo de disputã. Toþi credincoiºii încuviinþeazã acest lucru. Dar
una este sã aprobi teoria ºi altceva s-o aplici în practicã. Mulþi discipoli sunt
presaþi de sarcinile de acasã, familie ºi serviciu. Dorinþa este prezentã dar
oportunitãþile sunt greu de gãsit. Pleoapele grele, minþile adormite nu sunt cele
mai bune aptitudini pentru cãutarea comorii. O „tocealã“ocazionalã nu este aºa
de bunã ca o cãutare cu atenþie fãcutã cu regularitate.
Imagineazã-þi cã Biblia þine propriul ei jurnal într-un loc sau altul. Cât de des
trebuie sã consemnez „Am þinut-o în geantã toatã sãptãmâna trecutã. Am scos-o
afarã sâmbãtã pentru o orã ºi marþi pentr o scurtã referire. Acum este pusã sub
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ziare.“ Scriitorul nu este lipsit de înþelegere – el cunoaºte dificultãþile ºi problemele.
viaþa poate fi atât de complexã, numai ocazional problemele actuale sunt simple.
Aºa este aici. Deoarece suntem discipolii lui Hristos ar trebui sã aranjãm viaþa
noastrã astfel ca sã fie timp pentru învãþãtura ºi înþelepciunea lui.

103

27
TESTUL SUPREM

A

cest capitol final propune cã testul suprem al vieþii de discipol urmeazã sã
fie descoperit în anumite cuvinte ale apostolului Pavelîn Romani 8:9 „Dacã
nu are cineva Duhul lui Hristos. Nu este al Lui.“ Fraza este surprinzãtoare
pentru cã este atât de emfaticã ºi categoricã. Natura absolutã a declaraþiei trebuie
sã ne facã sã ne oprim ºi sã reflectãm asupra solemnitãþii acestor cuvinte. Înseamnã
cã dacã spiritul lui Hristos este cu totul absent, atunci exerciþiul este gol ºi inutil
având o formã exterioarã dar interiorul este irosit ºi pierdut.
Ce înseamnã aici „Spiritul lui Hristos“?. John Carter în cartea sa Scrisoarea
lui Petru cãtre Romani pagina 78 propune cã spiritul lui Hristos este spiritul
asemãnãtor lui Hristos care sã fie pus în ecuaþie cu noua creaturã creatã dupã
Dumnezeu în dreptate ºi sfinþenie. O stare a caracterului identificatã cu expresia
din Romani 8:10: „ªï dacã Hristos este în voi.“ Pavel odatã a spus: „Hristos a
trãit în mine.“ Aceasta înseamnã cã viaþa lui Hristos a fost repetatã în apostolul
Sãu. În mod progresiv el s-a comportat credincios credinþei lui Hristos, sperând
cu speranþa lui Hristos, iubind cu iubirea lui Hristos, vãzând viaþa prin ochii lui
Hristos, slujind cu compasiunea lui Hristos, stând fidel cu hotãrârea lui Hristos.
„Hristos a trãit în mine.“ Astfel testul suprem este înþeles aici.
Scriitorul realizeazã cã alte minþi pot avea alte înþelegeri ºi alte intuiþii. Dar
pentru aceasta înþelegere el este întãrit prin ceva din Evanghelia lui Luca 9:51-56.
Isus ºi discipolii sãi erau pe drumul spre Ierusalim. Într-un sat samaritean ei au
fost respinºi. Iacov ºi Ioan au vrut sã coboare focul din cer ºi sã-i distrugã pe
sãteni. Isus a spus: „Nu ºtiþi de ce duh sunteþi însufleþiþi. Cãci Fiul Omului a venit
nu ca sã piardã sufletele oamenilor ci ca sã le mântuiascã.“ În acel moment nu era
armonie între Spiritul lui Hristos ºi spiritul apostolilor.
Acest pasaj dezvãluie Spiritul lui Hristos ca pe o condiþie internã, dezvoltatã
ºi hrãnitã de învãþãtura Stãpânului; o dispoziþie spiritualã ºi condusã de spirit,
prin Cuvântul lui Dumnezeu, tonul, stãpânirea de sine, forþa dinamicã a vieþii.
Noi am sugerat deja cã un cuvânt obiºnuit pentru starea excepþionalã este
caracterul. Dupã toate, caracterul unei persoane este exprimat prin spiritul ºi
dispoziþia personei. Caracterul este dezvãluirea a ceea ce omul este. – adicã spiritul
sãu. Aici înainte de toate este ceva de remarcat din declaraþia emfaticã a lui Pavel.
Testul esenþial ºi incisiv a ceea ce noi urmeazã sã descoperim în interiorul nostru.
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Spiritul nostru este realitatea, bunã sau rea. Un om este precum el gândeºte în
inima sa. Gândurile exterioare pe care noi le avem ocazional nu sunt adevãrata
mãsurã a spiritului nostru, nimic mai mult decât gândurile premeditate cu grijã pe
care noi le spunem. Ocazional oamenii duri sunt blânzi ºi oamenii meschini sunt
generoºi. Dumnezeu nu apreciazã oamenii prin gânduri ocazoinale ci prin spirit.
În Biblie sunt dovezi cã uneori oamenii acþioneazã din caracter. Ei fac lucruri
care sunt din armonia cu spiritul lor. Avraam, un remarcabil exemplu de credinþã,
a ºovãit ºi a recurs la un subterfugiu când el a gândit cã ar putea fi un pericol din
cauza Sarei. Moise recunoscut pentru umilinþa sa, într-o situaþie dificilã ºi-a pierdut
cumpãtul. Ilie profetul curajos ºi neînfricat fuge de teroare când se confruntã cu
mânia Izabelei. Petru un om cu curaj de piatrã se clatinã ºi tânjeºte în prezenþa
unei slujitoare micuþe. Ioan Zebedeu, apostolul dragostei, cheamã focul din cer
asupra celora care l-au respins pe Rege. Pare adevãrat – numai ocazional oamenii
nu izbutesc în ceva care este în contradicþie cu caracterul lor.
Adevãratul test
Nu adesea lucrurile fãcute ocazional dezvãluie adevãratul spirit al omului.
Numai ocazional o persoanã a cãrei cuvântare este curatã ºi bunã va decãdea întrun limbaj vulgar, sau uneori contrariul – un om care înjurã va folosi cuvinte sfinte.,
dar nici unul nu dezvãluie adevãratul spirit. Regele a spus odatã cã pentru fiecare
cuvânt rãu pe care oamenii îl rostesc vor da socoteala în ziua judecãþii. Majoritatea
discipolilor cred cã o traducere mai bunã este fiecare cuvânt inutil, pentru cã
cuvântul inutil nepreparat care vine din noi direct aratã mai mult adevãratul spirit
intern. Se spune cã dacã vrei sã afli adevãrul despre cineva întreabã pe cei cu care
ei trãiesc. Este mult mai de încredere decât o mãrturisire oficialã, pentru cã ea
ajunge la omul real. Toate acestea accentueazã nevoia de a te uita cu atenþie la
spiritul interior dacã suntem preocupaþi de testul suprem al vieþii de discipol. ªtim
noi ce fel de spirit suntem în cuvintele Regelui?
O mãsurã utilã este sã obsevãm cum ne comportãm în circumstanþe neaºteptate,
pentru cã de obiccei în astfel de circumstanþe nu avem ocazia sã ne aranjãm reacþia
sau sã ne aranjãm comportamentul. Pe deasupra foarte des pe linia banalului
adevãrul despre interiorul nostru iese la ivealã. Un scriitor a spus cã Adevãrul este
asemãnãtor teascului ºi regele zdrobeºte strugurii. Prin învãþãtura ºi efectele sale
în vieþile discipolilor el dezvãluie natura lor interioarã ºi destãinuie adevãratul lor
caracter. Astfel spiritul este dezvãluit în toate felurile de condiþii de dezvlotare. –
uneori în adversitate, alteori în prosperitate, uneori în obscuritate ºi uneori în
popularitate. În timpuri bune ºi rele, printre lucrurile obiºnuite ale vieþii foarte
ocupate discipolii descoperã ce fel de spirit au.
Spiritul lui Hristos în dezvoltare
Deoarece spiritul lui Hristos în starea internã nu poate fi realizat printr-o simplã
ajustare a lucrurilor exterioare, dregerea la repezealã a lucrurilor periferice nu
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schimbã lucrurile la centru. Forþele superficiale nu vor realiza schimbãri radicale.
Dupã toate, este dispoziþia care conteazã ºi aceasta nu este posibil sã fie influenþatã
de admiraþia caracterului Regelui. Lumea religioasã este plinã de oameni care îl
admirã pe omul din Nazaret. Sã admiri ºi sã discuþi dar sã nu te supui înseamnã în
cele din urmã doar sã frecventezi. Nici nu va fi realizat printr-o imitaþie spiritualã.
Un om ar putea sã facã de formã lucruri pe care Hristos le-a fãcut. El poate sã
spele picioarele oamenilor, folosind numai cuvinte din Biblie, vorbind sub cerul
liber ºi neavând o casã stabilã – ºi totuºi sã nu fie un adevãrat discipol pentru toate
acestea. Pentru cã în final testul real este un test al spiritului. Inima este cea pe
care judecata finalã este fãcutã.
Gândeºte-te la spiritul vieþii de discipol, puterea care transformã, pe care primul
capitol a cãutat s-o descrie – locul sãu de operare este în primul rând mintea: „Sã
fiþi transformaþi prin înnoirea minþii voastre.“ La acest nivel douã fraze importante
vin în minte: „Sã aveþi în voi gândul acesta care era ºi în Hristos Isus“ (Filipeni
2:5). ªi „Aþi fost înnoiþi în duhul minþii voastre“ (Efeseni 4:23). Poate sunã ca
fiind de modã veche dar este indiscutabil. Aºa cum noi lãsãm vorbele lui sã pãtrundã
în minþile noastre, aºa lãsãm faptele lui sã devinã exemplul în experienþa vieþii
noastre zilnice; dupã cum recunoaºtem din ce în ce mai mult valoarea spiritualã a
învãþãturii sale ºi dupã cum înþelegem calitatea de sacrificiu a dragostei sale pentru
noi, astfel noi putem acumula din ce în ce mai mult din spiritul lui.
Dacã cineva se îndoieºte cã acesta este metoda, sã se gândeascã la apostolul
Pavel. El vrea sã îndemne sã se lepede de condiþia lor umilã, sã fie generoºi, sã
dea, chiar cu sacrificiu, pentru confraþii în credinþã care sunt sãraci. Observaþi
metoda sa: „sã creºteþi ºi în har . . . cãci cunoaºteþi harul Domnului nostru Isus
Hristos. El, mãcar cã era bogat, S-a fãcut sãrac pentru voi, pentru ca, prin sãrãcia
Lui, voi sã vã îmbogãþiþi“ (2 Corinteni 8:7-9). O conºtiinþã schimbatã duce la
schimbarea comportamentului, care duce la un caracter schimbat – schimbat în
favoarea lui Hristos, învãþãturii Lui ºi spiritului Lui. Adevãraþii discipoli cãutau
mereu ca sã evalueze elementele esteþiale ale exemplului Stãpânului. Isus reiese
din Evanghelie ca un om al claritãþii mai curând decât al complexitãþii. El este
deschis, simplu, onest. Nu este nici o viaþã secretã care trebuie sã fie tãinuitã.
Spiritul lui Hristos a fost unul de o simplitate trasparentã. El nu era un om sã
trebuiascã sã-ºi aranjeze cuvintele prin grija pentru imaginea sa. El nu s-a uitat în
lãturi ca sã vadã ce impresie a fãcut. El a vorbit deschis, sincer ºi a fost pregãtit
sã-ºi primejduiascã viaþa pentru onestitatea învãþãturii sale. Este ca ºi cum te-ai
uita la un cer albastru ºi curat într-o zi de varã, fãrã ceaþã ºi fãrã nori.
Apoi calmul sãu. El strãluceºte din naraþia Evangheliei de fiecare datã când o
citeºti. Rar este constrâns de circumstanþe, mai curând el sileºte circumstanþele.
Când alþi oameni sunt emoþionaþi, când alte spirite sunt clãtinate de furtunã, acest
om este senin. Ultima orã este cel mai bun exemplu. Pilat pãºeºte pe pavaj ºi bate
cuiele, oamenii sunt neliniºtiþi ºi gãlãgioºi; preoþii sunt combativi ºi cârcotaºi. În
toate acestea cineva era calm, un spirit senin. Era omul cu cãmaºa fãrã cusãturã,
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profetul din Galileia. Apoi compasiunea sa. Era o revelaþie remarcabilã a spiritului
sãu. El rãspunde cu o naturaleþe divinã la pãrerile de rãu ºi la bucuriile celorlalþi.
El râde la Cana ºi plânge la Betania. Pe când mergea pe strãzile ºi pe dealurile
Galileii sensibilitatea lui Dumnezeu a venit cu pasiune peste oamenii Israelului.
În chinul lor el a fost chinuit. El a ºtiut cã aºa de des cã ei au fost ca oile fãrã
pastor ºi a fost miºcat de compasiune. Aceasta este o apreciere a spiritului lui
Hristos – idealul. Nu este singura dar ar trebui sã fie luatã în considerare deoarece
în mãsura în care forþele claritãþii, calmului ºi compasiunii se dezvoltã în caracterul
nostru tot aºa Hristos este în noi. Aceste lucruri sunt extrem de cruciale în exerciþiul
zilnic al vieþii de discipol.
Ce problemã poate fi complexitatea vieþii! Este spiritualã ºi secularã ºi noi
avem câte un picior în ambele domenii. Prea des spiritualul se îngroapã sub
complexitatea existenþei zilnice. Problemele uneori ascuþite, alteori tocite. Lucrurile
care cândva erau clare acum sunt complicate. Credinþa, odatã luminoasã acum
este obscurã. Aºa cã aici este o chemare – scapã de lucrurile care încurajeazã
ipocrizia ºi strãduieºte-te pentru lucrurile care promoveazã simplitatea. Sã fie
fãcutã cu zona de mister. Mergi în luminã în claritate ºi sã fii vãzut.
Spiritul de neliniºte
Gândeºte-te la cãlãu. O caracteristicã remarcabilã a acestei ere este neliniºtea.
Este o parte a auzirii Cuvântului lui Dumnezeu. Este o frazã care a venit sã
caracterizeze spiritul acestei ere: „Trebuie izbiturã.“ Înseamnã cã nu este timp
pentru lucruri inoportune ºi nu este timp pentru pledoariile ºi problemele sfinþilor.
Eºti neliniºtit asupra a prea multor lucruri? În fluxul ºi refluxul vieþii zilnice eºti
în pace? Ca sã o spunem simplu – în mãsura în care un discipol are spiritul lui
Hristos inima sa va fi cu Domnul: nu va fi stãpânit de panicã numai calmat de
pace; nederajant când este deranjat.
Gândeºte-te la compasiune. Este dragostea ce doreºte binele oamenilor în
durerea lor ºi în încurcãturile lor. Este dragostea ce izvorãºte ºi se revarsã pentru
cei cãrora le trebuie salvarea ºi viaþa. Este sensibilitatea miºcatã, activã ºi
triumfãtoare. „Lasã aceastã minte sã fie în tine.“ Duritatea este proscrisã ºi
mediocritatea este exilatã. Compasiunea lui Hristos faþã de discipolii lui va permite
ca nimic sã nu intervinã radical în slujirea iubitoare a celor distruºi ºi nevoiaºi.
Nici o preferinþã personalã, nici o mândrie umanã, nici o înþelepciune superioarã,
nici o dragoste de confort nu va mpiedica sensibilitatea dragostei. Au fost fãcute
cu calcule pruddente, cu încredere în carne; abandoneazã-te pe tine însuþi pentru
exemplul plin de har al Mântuitorului. Sã ai acest spirit ºi tu vei fi al Lui, acum ºi
pururea. Acesta este spiritul vieþii de ucenic.
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